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قوات ال�سرعية اليمنية يف �سبيلها حل�سم معركة الدريهمي

حممد بن زايد يدعو ال�سباب اإىل نقل ال�سورة احل�سارية امل�سرفة لدولتنا وقيمها الأ�سيلة وثقافتها الغنية اإىل �سعوب العامل   )وام(

اأطلق »املبادرة العاملية ل�شباب الإمارات« لتفعيل دورهم يف خدمة الوطن

حممد بن زايد:  ن�سابق العامل .. وخيارنا هو اال�ستثمار يف العلم وكوادرنا الوطنية املتميزة 

دفع بتعزيزات كبرية اإىل ال�شاحل الغربي 

»التحالف العربي« ينفذ عملية نوعية حل�سم معركة الدريهمي 

انت�شال جثث اإرهابيني و�شبط اأ�شلحة من  »مبنى ال�شلط«

امللك عبداهلل الثاين يعزي االأردنيني.. ويتوعد »اخلوارج«

املوؤبد ملر�شد الإخوان وقادة جماعته الإرهابية يف ق�شية البحر الأعظم

مواجهات بالعري�ش ت�سفر عن م�سرع 12 اإرهابيا

�شتحتل كتلته ال�شدارة يف الربملان:
تون�ش: قريبا.. ائتالف �سيا�سي وبرملاين جديد!

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

امل�سهد ال�سيا�سي التون�سي ل ي�ستقر له قرار، زلزل وارتدادات، وانفراط 
عقد واإعادة ت�سكيل داخل نف�س الف�سيل ال�سيا�سي الواحد، اما التحالفات 
بني الأح��زاب فما ُيبنى اليوم ينهار غدا. اخر التطورات يف هذا امل�سهد 

الزئبقي، بطله مرة اأخرى نداء تون�س.              )التفا�سيل �س13(

•• احلديدة-وام:

العربي  ال��ت��ح��ال��ف  ق�����وات  ن���ف���ذت 
ال�سعودية  العربية  اململكة  بقيادة 
واملقاومة اليمنية امل�سرتكة عملية 
مديرية  مركز  يف  مباغتة  نوعية 
احلديدة  مب��ح��اف��ظ��ة  ال��دري��ه��م��ي 
على  ال�سيطرة  يف  خاللها  جنحت 
ال�سرتاتيجية  املواقع  من  الكثري 
امل��دي��ري��ة وقطع  م��رك��ز  يف حميط 
خطوط اإمداد امليلي�سيات احلوثية 

وحما�سرة عنا�سرها املنهارة .
وتكبدت ميلي�سيات احلوثي املوالية 
لإي����ران خ��الل امل��واج��ه��ات خ�سائر 
والأرواح وم�سرع  العتاد  فادحة يف 
يديرون  ممن  ميدانيني  قياديني 
امليلي�سيات  ���س��ف��وف  يف  امل����ع����ارك 
و�����س����ط ه��������روب ع���ن���ا����س���ره���ا من 
عتادهم  خلفهم  تاركني  املواجهات 

وقتالهم واأ�سلحتهم.
ال��ت��ح��ال��ف العربي  ومت��ك��ن��ت ق���وات 
وامل��ق��اوم��ة امل�����س��رتك��ة م��ن اخرتاق 
مليلي�سيات  الأم���ام���ي���ة  ال�����س��ف��وف 

ب��ان��ف��ج��ار  ق���ت���ي���اًل   50
اإدل��ب يف  اأ�سلحة  م�ستودع 

•• بريوت-وكاالت:

اأف�������اد م�������س���در يف ال����دف����اع امل����دين 
للمعار�سة  التابع  اإدل��ب  مبحافظة 
ب�سقوط  الأح�����د،  ام�����س  ال�����س��وري��ة 
70 جريحاً  50 قتياًل واأكرث من 
يف  اأ�سلحة  م�ستودع  انفجار  ج���راء 

مدينة �سرمدا يف اإدلب.
 50 اأك�����رث م���ن  اإن  امل�����س��در  وق�����ال 
من  الآن  حتى  انت�سالهم  مت  قتياًل 
حت���ت الأن���ق���ا����س، واأك�����رث م���ن 70 
الدفاع  فرق  اأن  اإىل  لفتاً  جريحاً، 
ت�����زال تعمل  امل�����دين والإط����ف����اء ل 
حتت  م��ن  ال�سحايا  ان��ت�����س��ال  ع��ل��ى 

الأنقا�س.
�سباح  وق��ع  “انفجاراً  اأن  واأ���س��اف 
م�������س���ت���ودع لأح������د جتار  ام���������س، يف 
ل��دم��ار مبنيني  اأدى  الأ���س��ل��ح��ة، م��ا 
�ستة  يتاألف من  بالكامل كل منهم 
 50 املبنيان حوايل  طوابق وي�سم 
اأغلبها نازحون  �سقة �سكنية ي�سكن 

الدريهمي  م��دي��ري��ة  يف  احل���وث���ي 
باجتاه  ال��ق��وات  تقدم  يف  ي�سهم  ما 
واملن�سورية  الفقيه  بيت  مديريتي 
عنا�سر  م�����ن  ت���ب���ق���ى  م�����ا  ل����ط����رد 

احلوثيني.

العربي  التحالف  قوات  دفعت  كما 
معززة  كبرية  ع�سكرية  بتعزيزات 
الغربي  بال�ساحل  متكامل  بت�سليح 
الدريهمي  معركة  حل�سم  لليمن 
ما  و حت��ري��ر  احل��دي��دة  مبحافظة 

ت��ب��ق��ى م���ن م���رك���ز امل���دي���ري���ة من 
مبا  احل���وث���ي  ميلي�سيات  ق��ب�����س��ة 
يفتح الطريق نحو مديريتي بيت 
الفقيه واملن�سورية وطرد م�سلحي 

احلوثي.   )التفا�سيل �س11(

   

وثائق CIA :اخرتاق التعليم اأحد تكتيكات 
تنظيم »االخوان« لتحقيق اأهدافه بعيدة املدى

•• اأبوظبي-وام:

اأ�سراراً جديدة حول   CIA ك�سفت وكالة املخابرات املركزية الأمريكية 
اجلماعات  نهلت  وكيف  الره��اب��ي  امل�سلمني  »الإخ����وان«  جماعة  تنظيم 
املنبثقة عنها .. اأفكارها العنيفة �سد املجتمع من كتابات �سيد قطب.كما 
حتدثت عن و�سائل التنظيم الرهابي يف جتنيد الأتباع وبناء القواعد 

عرب اخرتاق نظم التعليم والنقابات املهنية والحتادات الطالبية .
تقريراً  ام�س  ال�سادر  ع��دده��ا  يف  الإم��ارات��ي��ة  اخلليج  �سحيفة  ون�سرت 
املن�سورة وتفا�سيلها.وحذرت وثيقة  الوثائق  عر�ست خالله ن�سخاً من 
اأنها  قواعد الدعم” والتي كانت يف الأ�سا�س درا�سة �سنفت على  “بناء 
الراديكاليني  ن��ف��وذ  تنامي  م��ن   1986 اإع��داده��ا  مت  و���س��ري��ة«  »مهمة 
جماعات  عدة  من  راديكايل  األ��ف   30 نحو  انخرط  حيث  الإ�سالميني 
اأغلبها يف  الدوافع والأه��داف تورطت  24 - خمتلفة  ب�  -يقدر عددها 

عمليات اإرهابية عنيفة.                                    )التفا�سيل �س13(

اجلراحة  ق�سم  م�سروع  تكمل  االأح��م��ر  الهالل 
مب�ست�سفى ال�سيخ زايد فى مدينة فو�سرتى بك�سوفا

•• فو�سرتى - ك�سوفا-وام:

اأجن���زت هيئة ال��ه��الل الأح��م��ر الإم��ارات��ي وب��دع��م وت��ع��اون هيئة ال�سحة 
مبدينة  زاي���د  ال�سيخ  مب�ست�سفى  اجل��راح��ة  ق�سم  م�����س��روع  ظبي  –اأبو 
فو�سرتي بجمهورية كو�سوفا بتكلفة بلغت 1 مليونا و387 األف درهًم، 
وذلك �سمن جهود الهيئة الإن�سانية لتعزيز اخلدمات الطبية وال�سحية 
مل�ست�سفى ال�سيخ زايد مبدينة فو�سرتي بالإ�سافة اىل تقدمي العديد من 
امل�ساعدات الإن�سانية وخدمات البنية التحتية للمرافق واملباين اخلدمية 
)التفا�سيل  بكو�سوفا.  امل��دن  من  ع��دٍد  يف  الهيئة  نفذتها  التي  املختلفة 
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•• اأبوظبي -وام:

اأطلق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبو ظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة ..” املبادرة العاملية ل�سباب الإمارات 
لل�سباب(.. بهدف تعزيز  التي ت�سرف على تنفيذها)املوؤ�س�سة الحتادية 

وثقافتها  الأ�سيلة  الإم���ارات  دول��ة  بقيم  التعريف  يف  عامليا  ال�سباب  دور 
ومتكني  الإن�����س��ان  وب��ن��اء  والتعاي�س  الت�سامح  يف  احل�سارية  وجتربتها 
ال�سباب..اإ�سافة اإىل مد ج�سور التوا�سل الإن�ساين واملعريف والعلمي بني 
�سبابية  حلقة  �سموه  ح�سور  خالل  ذلك  جاء  والعامل.  الإم���ارات  �سباب 
زايد  التي عقدت يف جمل�س   �� الإم��ارات عامليا(  �سباب  حتت عنوان )دور 

بق�سر البحر يف اأبوظبي �� ونظمتها الهيئة مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سباب 
والذي يوافق 12 من �سهر اأغ�سط�س من كل عام.

هم  ال�سباب  نهيان..اأن  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  �ساحب  واأك��د 
عماد التقدم والتنمية يف اأي جمتمع من املجتمعات..واأن الأمم الناه�سة 

هي التي ت�ستثمر يف ال�سباب و تعمل على تاأهيلهم. )التفا�سيل �س2(

•• القاهرة-وكاالت:

لقوا  اإره��اب��ي��ا   12 اإن  اأم��ن��ي��ة م�سرية،  م�����س��ادر  ق��ال��ت 
م�سرعهم، ام�س الأحد، خالل مواجهات مع ال�سرطة 

يف مدينة العري�س، �سمايل �سيناء.
تفيد  الوطني،  الأم��ن  لقطاع  وردت  معلومات  وكانت 
بقيام جمموعة من العنا�سر الإرهابية باتخاذ قطعة 
اأر�س م�سورة يف منطقة املالحلة بدائرة ق�سم �سرطة 

ثالث العري�س “وكرا لهم”، بح�سب امل�سادر.
تلك  با�ستهداف  املعنية  الأمنية  الأجهزة  قيام  واأثناء 
العنا�سر، فوجئت قوات الأمن باإطالق الأعرية النارية 
من قبلهم، مما اأدى اإىل اندلع ا�ستباكات اأ�سفرت عن 

مقتل 12 عن�سرا اإرهابيا.
واأو�سحت امل�سادر اأنه مت العثور بحوزة الإرهابيني على 
4 بنادق اآلية، وبندقية خرطو�س، وكمية من الذخرية، 

وعبوتني نا�سفتني.
بال�سجن  ال��ق��اه��رة  جنايات  حمكمة  ق�ست  ذل���ك،  اىل 
امل���وؤب���د ب��ح��ق م��ر���س��د ج��م��اع��ة الإخ�����وان حم��م��د بديع، 
اإدانتهم  بعد  الإره��اب��ي��ة،  اجلماعة  قياديي  م��ن  وع��دد 

البحر  �سارع  يف  عنف  اأعمال  ارتكاب  على  بالتحري�س 
الأعظم مبحافظة اجليزة، عقب عزل الرئي�س ال�سابق 

حممد مر�سي.
وحكمت املحكمة بال�سجن املوؤبد على بديع، والقياديني 
العريان،  وع�سام  و�سفوت حجازي،  البلتاجي،  حممد 

واحل�سيني عنرت.
كما عاقبت وزير التموين الأ�سبق، القيادي باجلماعة، 
وال�سجن  ع��ام��ا،   15 امل�����س��دد  بال�سجن  ع����ودة،  ب��ا���س��م 
واأحمد   فتحي،  وجمال  كامل،  ه�سام  بحق  اأعوام   10

�ساحي.
على  “التحري�س  ب���  ل���ه���وؤلء  ت��ه��م��ا  ال��ن��ي��اب��ة  ووج��ه��ت 
ارتكاب اأحداث العنف والإرهاب والقتل العمد، وتاأليف 
ال�سلطات،  وم��ق��اوم��ة  امل���واط���ن���ني،  مل��ه��اج��م��ة  ع�����س��اب��ة 
واإمدادها بالأموال والأ�سلحة، وارتكاب جرائم الإرهاب 
وا�ستعرا�س  فيه،  وال�سروع  العمد  والقتل  والتجمهر 
هاجمت  لع�سابة  والن�سمام  ال�سطوة،  وفر�س  القوة 
ال�سلطة  رج��ال  بال�سالح  وقاومت  ال�سكان  من  طائفة 
النارية  الأ�سلحة  واإح��راز  القوانني،  تنفيذ  ملنع  العامة 
وال��ذخ��ائ��ر والأ���س��ل��ح��ة ال��ب��ي�����س��اء، واإت�����الف ممتلكات 

•• عمان-وكاالت:

احلكومة  ب��ا���س��م  متحدثة  ع��ن  )روي�����رتز(  وك��ال��ة  نقلت 
انت�سلت  الأم��ن  ق��وات  اأن  الأح���د،  الأردن��ي��ة، �سباح ام�س 
ج��ث��ث ث��الث��ة اإره��اب��ي��ني م��ن م��ب��ن��ى ال�����س��ل��ط، و�سبطت 

اأ�سلحة اآلية خالل عملية "م�ستمرة".
مع  ال���رزاز،  الأردين، عمر  ال���وزراء  رئي�س  �سّكل  ب���دوره، 
ع��دد م��ن ال����وزراء وق���ادة الأج��ه��زة الأم��ن��ي��ة، خلية اأزمة 
غرب  ال�سلط  مدينة  بعملية  املتعلقة  التطورات  ملتابعة 

العا�سمة عّمان.
عملية  م��ن  ثانية  مرحلة  الأردن��ي��ة  ال�سلطات  واأطلقت 

مالحقة العنا�سر الإرهابية يف ال�سلط.
الأمن  قب�سة  يف  وقعوا  الذين  الإرهابيني  ع��دد  وارتفع 
القب�س  األقت  الأجهزة  كانت  اإىل خم�سة، حيث  الأردين 
ع��ل��ى ث��الث��ة م��ن��ه��م يف ب���داي���ة ال��ع��م��ل��ي��ة الأم���ن���ي���ة، وفق 
با�سم  الر�سمية  الناطقة  الإع��الم  ل�سوؤون  الدولة  وزي��رة 

احلكومة، جمانة غنيمات.
الثاين،  اهلل  امللك عبد  الأردين  العاهل  اأك��د  من جانبه، 
باأمن  مي�س  من  كل  �سيحا�سب  الأردن  اأن  الأح���د،  ام�س 
البالد و�سالمة املواطنني، لفتا اإىل اأن جماعات ظالمية 
ت�ستهدف اأمن البالد، وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي 
اأ�سفر عن مقتل 5 ع�سكريني يف مدينة الفحي�س غربي 

عمان.
واأك����د امل��ل��ك ع��ب��د اهلل ال��ث��اين ع���زم ب���الده ال��ق�����س��اء على 
الإرهاب وحما�سبة كل من يحاول امل�سا�س باأمن الأردن.

اأردوغان ي�ستنجد باالأتراك الإنقاذ اللرية
•• اأنقرة-وكاالت:

جدد الرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان، ام�س الأحد، لليوم الثالث على 
التوايل، منا�سدته لالأتراك ببيع الدولر واليورو من اأجل دعم اللرية.

باملئة من قيمتها   40 لتفقد نحو  املا�سي  الأ�سبوع  الرتكية  اللرية  وهوت 
هذا العام فقط. ويرجع ذلك يف الأ�سا�س اإىل خماوف متعلقة بات�ساع نطاق 
�سيطرة اأردوغان على القت�ساد ونداءاته املتكررة خلف�س معدلت الفائدة 

يف مواجهة زيادة الت�سخم واإىل تدهور العالقات مع الوليات املتحدة.
الق�سايا  من  كبري  ع��دد  ب�ساأن  البلدين  حكومتي  بني  اخلالفات  وحتتدم 
منها الو�سع يف �سوريا وم�ساعي تركيا ل�سراء اأنظمة دفاعية رو�سية وق�سية 

الق�س الأمريكي اآندرو بران�سون الذي يحاكم يف تركيا بتهم اإرهابية.
وكرر اأردوغان، الأحد، لليوم الثالث على التوايل، دعوته لالأتراك بامل�ساعدة 

يف دعم اللرية.
اإذا  ا�ستبدلوها..  “اإذا كنتم تدخرون دولرات  �سابق  وكان قد قال يف وقت 
كان لديكم يورو ا�ستبدلوه.. اعطوها فورا للبنوك وحولوها للرية الرتكية 
ومن خالل ذلك نقاتل يف تلك احلرب من اأجل ال�ستقالل وامل�ستقبل. لأن 

تلك هي اللغة التي يفهمونها«.
اأن  ال��رتك��ي  الرئي�س  اع��ت��رب  ال�سعب  م��دخ��رات  ب�����س��اأن  دع��وت��ه  ع��ن  وف�سال 
تف�سريا  “تف�سريه”  ميكن  ل  الأج��ن��ب��ي  ال�سرف  ل�سعر  احل���ايل  امل�ستوى 
منطقيا، معتربا تقلبات اللرية الرتكية “حم�س خمطط ي�ستهدف تركيا، 

لكن ال�سعب الرتكي لن ي�ست�سلم!.

تويرت:  موقع  على  تغريدات  يف  الأردين  العاهل  وق��ال 
هوؤلء   ، �سعبنا  اأبناء  وكل  ال�سهداء  واأ�سر  اأنف�سنا  نعزي 
الذين  ال��واج��ب  ���س��ه��داء  كوكبة  اإىل  ان�سموا  ال�����س��ه��داء 
ال�سرف  معاين  اأ�سمى  وبطولتهم  بت�سحياتهم  �سطروا 

والبطولة، التي يفخر بها كل الأردنيني".
وتوعد العاهل الأردين مبحا�سبة كل من �سولت له نف�سه 
امل�سا�س باأمن الأردن و�سالمة مواطنيه، م�سيفا: �سنقاتل 

اخلوارج ون�سربهم بال رحمة وبكل قوة وحزم.

قوات اأمن اأردنية تتجمع قرب مبنى مدمر يف مدينة ال�سلط

لقاء بني النداء وحزب امل�ستقبل

ا����س���ت���داد م���ع���ارك غ��زن��ة 
االأفغانية.. وغمو�ش م�سريها

•• غزنة-اأ.ف.ب:

املعارك لل�سيطرة على غزنة  دخلت 
الثالث  يومها  اأفغان�ستان  �سرق  يف 
مع ا�ستداد ال�ستباكات ام�س الأحد 
الأمنية  وال�����ق�����وات  ط���ال���ب���ان  ب����ني 
كابول  زعم  من  بالرغم  الأفغانية، 

ان املدينة حتت �سيطرتها التامة.
وق�����ال م���را����س���ل ف���ران�������س ب���ر����س ان 
بالتجول  ا�ستمروا  طالبان  مقاتلي 
مكاتب  اأحرقوا  حيث  املدينة  داخ��ل 
حكومية و�سيطروا على عدة نقاط 
الذي  ال��وق��ت  يف  لل�سرطة،  تفتي�س 
ن�سرتها  التي  التعزيزات  فيه  ب��داأت 
اىل  ت�سل  املتمردين  ملقاتلة  كابول 
امل��دي��ن��ة ب���ب���طء. اأم����ا ال�����س��ك��ان فقد 
حاولوا  او  منازلهم  داخ��ل  اخ��ت��ب��اأوا 
والنق�س  الدائر  القتال  الهرب من 
ا�سعارها،  الغذائية وارتفاع  املواد  يف 

وفق م�سوؤولني و�سكان.
واأفاد اأمان اهلل كامراين نائب رئي�س 
بر�س  فران�س  غزنة  مدينة  جمل�س 

من كابول ان “الو�سع فو�سوي«.
ف��ق��ط مقرات  غ���زن���ة،  واأ�����س����اف:يف 
وبع�س  املحافظ  ومكتب  ال�سرطة 
ال���ق���وات  ���س��ي��ط��رة  حت����ت  الدارات 
عليه  ت�سيطر  وال��ب��اق��ي  الف��غ��ان��ي��ة، 

طالبان«.

املواطنني«.
جنايات  حم��ك��م��ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
اجليزة ق�ست يف �سبتمرب 2014، 
املوؤبد،  بال�سجن  املتهمني  مبعاقبة 
األغت  ال��ن��ق�����س  حم��ك��م��ة  اأن  اإل 

الأحكام واأمرت باإعادة املحاكمة.

�س3(
عتيق  حم���م���د  ال����دك����ت����ور  واأك���������د 
لهيئة  ال���ع���ام  الأم������ني  ال���ف���الح���ي 
ال���ه���الل الأح���م���ر الإم�����ارات�����ي، اأن 
ال����ت����ي يتم  ال�������س���ح���ي���ة  امل�������س���اري���ع 
�سمن  ت��اأت��ي  كو�سوفا  يف  تنفيذها 
ال�����س��ي��خ حمدان  ���س��م��و  ت��وج��ي��ه��ات 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
هيئة  رئ��ي�����س  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
ال��ه��الل الأح���م���ر وام����ت����داداً لنهج 
دول���ة الإم�����ارات الإن�����س��اين والذي 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ه��ا  ع��ل��ي��ه  ����س���ارت 
عرب  البلقان  منطقة  اأزم���ة  خ��الل 
ال��ب��ذل والعطاء  ت��اري��خ طويل م��ن 
الإن�����س��اين والإغ��اث��ي يف جمهورية 

كو�سوفا.
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اأخبـار الإمـارات

اأطلق » املبادرة العاملية ل�شباب الإمارات « لتفعيل دورهم يف خدمة الوطن

حممد بن زايد: نحن يف �سباق مع العامل .. وخيارنا هو اال�ستثمار يف العلم وكوادرنا الوطنية املتميزة 
•• اأبوظبي -وام:

اأطلق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبو ظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
الإمارات«  ل�سباب  العاملية  »امل��ب��ادرة 
التي ت�سرف على تنفيذها »املوؤ�س�سة 
تعزيز  بهدف  لل�سباب«..  الحتادية 
دور ال�سباب عامليا يف التعريف بقيم 
وثقافتها  الأ�سيلة  الإم����ارات  دول��ة 
الت�سامح  يف  احل�سارية  وجتربتها 
ومتكني  الإن�����س��ان  وب��ن��اء  والتعاي�س 
م��د ج�سور  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال�����س��ب��اب.. 
التوا�سل الإن�ساين واملعريف والعلمي 

بني �سباب الإمارات والعامل. 
�سموه  خ�����الل ح�������س���ور  ذل�����ك  ج�����اء 
دور   « ع��ن��وان  » حت��ت  �سبابية  حلقة 
�سباب الإمارات عامليا » �� التي عقدت 
ال��ب��ح��ر يف  زاي����د بق�سر  يف جم��ل�����س 
اأبوظبي �� ونظمتها الهيئة مبنا�سبة 
العاملي لل�سباب والذي يوافق  اليوم 
كل  م��ن  اأغ�سط�س  �سهر  م��ن   12

عام.
ال�سيخ حممد  ال�سمو  واأك��د �ساحب 
ال�سباب  اأن  ن��ه��ي��ان..  اآل  زاي����د  ب���ن 
اأي  يف  والتنمية  ال��ت��ق��دم  ع��م��اد  ه��م 
واأن  امل���ج���ت���م���ع���ات..  م����ن  جم���ت���م���ع 
ت�ستثمر  التي  ه��ي  الناه�سة  الأمم 
تاأهيلهم  ع��ل��ى  تعمل  و  ال�����س��ب��اب  يف 
قدراتهم  وت���وظ���ي���ف  ومت��ك��ي��ن��ه��م 
بال�سكل الأمثل لأنهم ثروة الأوطان 
اأبدا  الأغلى واملورد الذي ل ين�سب 
التطوير  الأ�سا�سي لعجلة  واملحرك 
واأعرب  بلد.  اأي  والتقدم يف  والبناء 
�سموه عن �سعادته بلقاء هذه النخبة 
املتميزين..  ال����وط����ن  ����س���ب���اب  م����ن 
اأبنائنا..  خ��رية  اأنتم   « �سموه  وق��ال 
اأن��ت��م اأب��ن��اء زاي���د.. اأب��ن��اء ه��ذا البلد 
�سيحمل  وم��ن  وم�ستقبله  الأ���س��ي��ل 
اأنتم خري من  ويقوده..  م�سوؤوليته 
املحافل  خم��ت��ل��ف  يف  وط��ن��ن��ا  مي��ث��ل 
لهم  »..متمنيا  واق��ت��دار  كفاءة  بكل 
الوطن  متثيل  يف  ال��دائ��م  التوفيق 
ال�سمو  �ساحب  وط��ال��ب  وخ��دم��ت��ه. 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
مبوا�سلة  ال�سباب  احللقة..  خ��الل 
واملعرفة  العلم  م��ن  مزيد  اكت�ساب 
وامل����ه����ارات ال��ت��ق��ن��ي��ة امل��ت��ق��دم��ة كي 
ميتلكوا الأدوات احلديثة التي تتيح 
متطلبات  مع  بكفاءة  التعامل  لهم 

املرحلة احلالية وامل�ستقبلية.
وق�����ال ����س���م���وه: اإن���ن���ا يف ���س��ب��اق مع 
ن�ستطيع  لكننا  ي��ت��وق��ف  ل  ال��ع��امل 
حتقيق التقدم من خالل ا�ستثمارنا 
هما  اأ����س���ا����س���ي���ت���ني  رك����ي����زت����ني  يف 
النوعية  الوطنية  وال���ك���وادر  العلم 
خالل  البالد  �ستقود  التي  املتميزة 
الدولة  خيار  وهما  املقبلة  امل��راح��ل 
ما  لتحقيق  ورهانها  ال�سرتاتيجي 
عاملية..  م�ستويات  من  اإليه  ت�سبو 
مبا  ثم  اأول  تعاىل  باهلل  م�ستعينني 
يت�سلحون به من معرفة وعلوم مع 
ذكاء  من  الع�سر  معطيات  توظيف 
التكنولوجيا.  واأح���دث  ا�سطناعي 
نقل  اإىل  ال�������س���ب���اب  ����س���م���وه  ودع�������ا 
ال�سورة احل�سارية امل�سرفة لدولتنا 
العربية  وثقافتها  الأ�سيلة  وقيمها 
ال��غ��ن��ي��ة وت��راث��ه��ا ال��ع��ري��ق واأخ����الق 
���س��ع��ب��ه��ا وع�����ادات�����ه وت���ق���ال���ي���ده اإىل 

على  مطلع  ال�سباب  م��ن  جيل  بناء 
بالعلم  ومت�سلح  العاملية  التوجهات 
توؤهله  ال���ت���ي  وامل����ه����ارات  وامل���ع���رف���ة 

للمناف�سات العاملية.
من جانبها اأعربت معايل �سما بنت 
وزيرة  امل���زروع���ي  ف��ار���س  ب��ن  �سهيل 
دولة ل�سوؤون ال�سباب رئي�س جمل�س 
�سكرها  ع���ن  ل��ل�����س��ب��اب..  الإم�������ارات 
ال�سمو  �ساحب  حل�سور  وتقديرها 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ 
حلقة  جعلها  مما  ال�سبابية  احللقة 
ا�ستثنائية بهذا احل�سور ال�ستثنائي 
الدائم  �سموه  ح��ر���س  ي��وؤك��د  ال���ذي 
ال�سباب  اأب��ن��ائ��ه  ال��ت��ف��اع��ل م��ع  ع��ل��ى 
وم�ساركتهم  اإل���ي���ه���م  وال����س���ت���م���اع 

اآمالهم وتطلعاتهم واأفكارهم.
بالدعم والهتمام  واأ�سادت معاليها 
الذي يوليه �سموه باإعداد ال�سباب و 
دورهم  وتعزيز  ومتكينهم  تاأهيلهم 
م�سرية  ورفعته..  الوطن  خدمة  يف 
اأن كلمات �سموه حملت العديد  اإىل 
املحفزة  الإي��ج��اب��ي��ة  ال��ر���س��ائ��ل  م��ن 
التميز  م�����س��رية  ل��ي��ك��م��ل��وا  ل��ل�����س��ب��اب 
والريادة التي بداأها الآباء املوؤ�س�سون 

منذ قيام احتاد الدولة . 
وا���س��ت��ع��ر���س ف���ري���ق ع��م��ل امل���ب���ادرة 
للمبادرة  ال�سرتاتيجية  ..اخل��ط��ة 
واأه����داف����ه����ا ال�����س��ن��وي��ة يف جم���الت 
ال���ت���ع���ل���ي���م وال�����ع�����م�����ل وال���ت���م���ث���ي���ل 
اأنها  م��و���س��ح��ا   .. ال���دب���ل���وم���ا����س���ي 
الجتماعات  يف  امل�����س��ارك��ة  ت�����س��م��ل 
املنظمات  خم��ت��ل��ف  ت��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي 
الأكادميية  والإجن�������ازات  ال��دول��ي��ة 
الإم������ارات يف  ���س��ب��اب  ال��ت��ي يحققها 
اإىل  اإ�سافة  العامل..  اأرق��ى جامعات 
امل�ست�سفيات  يف  العملية  الإجن���ازات 
الف�ساء  وم��راك��ز  العلمية  واملعاهد 
امل�ساركون يف  العامل. وحتدث  حول 
احللقة .. حول دور ال�سباب واأف�سل 
ومكانة  �سمعة  لتعزيز  امل��م��ار���س��ات 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة 
لدى خمتلف دول العامل .. واأهمية 
امل�������س���ارك���ات ال���ف���اع���ل���ة ل��ل�����س��ب��اب يف 
التي  اخلارجية  واملحافل  املنا�سبات 
احل�سارية  ال�سورة  اإب��راز  يف  ت�سهم 
ل�سباب الإمارات و�سعبها ومبادراتها 
الهادفة اإىل متكني ال�سباب وتفعيل 
البالد  ت���ق���دم  م�����س��رية  يف  دوره������م 

ونه�ستها. 
ال�����س��ب��اب ال�سوء  و���س��ل��ط ع���دد م���ن 
واملنا�سبات  الناجحة  جتاربهم  على 
الإمارات  دول��ة  خاللها  مثلوا  التي 
لإي�سال  واع���ت���زاز  بفخر  و���س��ب��اب��ه��ا 
وال�سالم  املحبة  يف  ال��دول��ة  ر���س��ال��ة 
�سعوب  اإىل  وال��ت��ع��اي�����س  وال��ت�����س��ام��ح 
وثقافتها  بقيمها  والتعريف  العامل 

الأ�سيلة.
و�سعادتهم  ف��خ��ره��م  ع��ن  واأع���رب���وا 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  مب�����س��ارك��ة 
احللقة  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
م��ث��م��ن��ني ح��ر���س قيادة  ال�����س��ب��اب��ي��ة 
اآرائهم  اإىل  ال�ستماع  على  ال��دول��ة 
 « وق��ال��وا   .. وتطلعاتهم  واأف��ك��اره��م 
قادتنا  مب�ساركة  حمظوظون  نحن 
ل  طموحاتنا  اإن  امل��ن��ا���س��ب��ات..  ه��ذه 
خري  نكون  اأن  ونتمنى  لها..  ح��دود 
الإم���ارات يف خمتلف  لدولة  �سفراء 
املحافل الدولية ليظل ا�سمها عاليا 

�ساخما ».

املتجددة  امل��ن��ا���س��ب��ة  ه����ذه  ل��ل�����س��ب��اب 
ال�سباب  مل�����س��ارك��ة  ف��ر���س��ة  ت��ع��د   ..
وتطلعاتهم  وطموحاتهم  اأفكارهم 
فنحن   .. للم�ستقبل  وا�ستعدادهم 
ون�ستبق  م���ن خ��الل��ه��م  ال��غ��د  ن���رى 

احلا�سر بامل�ستقبل.
التي  امل��ب��ادرة  اأن  اإىل  �سموه  واأ���س��ار 
العاملي  ال���ي���وم  مب��ن��ا���س��ب��ة  اأط���ل���ق���ت 
منها  ينطلقون  من�سة   ������� لل�سباب 
نظرائهم  مع  حقيقية  �سراكة  نحو 
���س��ب��اب ال��ع��امل ل��ال���س��ت��ف��ادة منها يف 
من  ومتكنهم  الوطن  �سمعة  تعزيز 
وترجمة  والدارة  ال���ق���ي���ادة  ف��ن��ون 
حقائق  اإىل  ال��وط��ن��ي��ة  ط��م��وح��ات��ن��ا 

ملمو�سة.
واإط���الق  النقا�سية  احللقة  ح�سر 
املبادرة �سمو ال�سيخ نهيان بن زايد اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة 

من خالل �سبابها وتعزيز الروابط 
بينهم وبني نظرائهم �سباب العامل.. 
اإىل دعم م�ساركة �سباب  كما تهدف 
الفعاليات  خم��ت��ل��ف  يف  الإم��������ارات 
الر�سمية  والبعثات  واملهام  الدولية 
التعريف  اإىل  اإ����س���اف���ة  اخل�����ارج  يف 
وا�سرتاتيجيتها  الإم���ارات  بتجربة 
وذل��ك من خالل  �سبابها  يف متكني 
اإي���ج���اب���ي���ة حول  اإط��������الق ر����س���ائ���ل 
اأخالقهم  ومكارم  وقيمهم  ريادتهم 

واجنازاتهم.
تدريب   .. املبادرة  برامج  وتت�سمن 
ال�سركات  الإم��ارات يف كربى  �سباب 
ال��ع��امل��ي��ة لك��ت�����س��اب اخل���ربة واإع����داد 
القطاعات  اأه����م  ع��ل��ى  م��ط��ل��ع  ج��ي��ل 
عامليا.. بجانب عقد ملتقيات ل�سباب 
ال���ع���امل لالطالع  الإم�������ارات ح����ول 
واأف�سل  ال��ع��امل��ي��ة  ال��ت��وج��ه��ات  ع��ل��ى 

اأن  اإىل  ���س��م��وه  م�����س��ريا  امل���ث���م���رة.. 
ذل��ك جت�سد على اأر���س ال��واق��ع من 
وال�سرتاتيجيات  امل���ب���ادرات  خ��الل 
تنفذها  ال��ت��ي  ال���ع���دي���دة  ال��وط��ن��ي��ة 
والرتقاء  �سبابها  لتمكني  ال��دول��ة 
ومهاراتهم  واأدوات����ه����م  ب��ق��درات��ه��م 

ب�سكل متوا�سل.
وا�ستذكر �سموه بع�س ال�سمات التي 
ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  بها  يتحلى  ك��ان 
طيب   « نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د 
قيمه  ج�����س��دت  وال���ت���ي   « ث�����راه  اهلل 
وم���ب���ادئ���ه الأ���س��ي��ل��ة خ��ا���س��ة فهمه 
العميق وال�سامل للجانب الإن�ساين 
ك��ان رحمه اهلل من  يف احل��ي��اة فقد 
ومعرفة  اه���ت���م���ام���ا  ال���ن���ا����س  اأك������رث 
وعمال وتفاعال مع البعد الإن�ساين 

من خمتلف جوانبه.
العاملي  ال���ي���وم  اإن  ����س���م���وه..  وق�����ال 

زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال 
�سمو  والفريق  والإن�سانية  اخلريية 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ���س��ي��ف  ال�����س��ي��خ 
وزير  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب 
بن  خ��ال��د  ال�سيخ  و�سمو  ال��داخ��ل��ي��ة 
ن��ه��ي��ان و�سمو  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
اآل  ال�سيخ ذياب بن حممد بن زايد 
نهيان رئي�س دائرة النقل يف اأبوظبي 
بن  حممد  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  و�سمو 
بن  خليفة  وال�سيخ  نهيان  اآل  زاي��د 
التنفيذي  املدير  نهيان  اآل  طحنون 
ملكتب �سوؤون اأ�سر ال�سهداء يف ديوان 
ويل العهد ومعايل �سما بنت �سهيل 
ب���ن ف���ار����س امل���زروع���ي وزي�����رة دولة 

ل�سوؤون ال�سباب.
دور  ت��ف��ع��ي��ل  اإىل  امل����ب����ادرة  وت���ه���دف 
الريادة  ع��امل��ي��ا يف حت��ق��ي��ق  ال�����س��ب��اب 
وتعزيز �سمعة ومكانة دولة الإمارات 

بناء  اإىل  اإ���س��اف��ة  ال���ع���امل..  ���س��ع��وب 
والثقايف  الإن�ساين  التوا�سل  ج�سور 
تتطلع  التي  وال�سعوب  �سعبنا  ب��ني 
خمتلف  على  الآخ��ر  على  لالنفتاح 
امل�ستويات.. م�سريا اإىل ما متيز بها 
العرب منذ القدم من مكارم اأخالق 

وقيم واأدب وثقافة.
وطن  يف  اإن����ن����ا   : ����س���م���وه  واأ������س�����اف 
ميتلك قاعدة عري�سة ورا�سخة من 
مبادئ  م��ن  ي�ستلهم  ال��ذي  ال�سباب 
املوؤ�س�سني  الآب��اء  عن  توارثها  وقيم 
يف  اأ���س��ي��ال  وطنيا  نهجا  واأ���س��ب��ح��ت 
والنتماء  وحم��ب��ت��ه  ب��ل��دن��ا  خ��دم��ة 
اأر���س��ه والإخ��ال���س له وال�سعي  اإىل 
التي حتفز  ذاتها  رفعته.. وهي  اإىل 
ال�سباب وتدفعهم اإىل بذل ق�سارى 
ال�سباب  من  النموذج  ..ه��ذا  اجلهد 
ب���ه ه���و م���ن �سيكمل  ن��ف��خ��ر  ال�����ذي 
اإىل  الإم���ارات  ويقود  البناء  مرحلة 

العاملية.
ال�سيخ حممد  ال�سمو  وقال �ساحب 
الدولة  اإن قيادة  اآل نهيان  زاي��د  بن 
�ساحب  راأ����س���ه���ا  وع���ل���ى  احل��ك��ي��م��ة 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل  حفظه   « ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
واأولوية  ب��ال��غ��ا  اه��ت��م��ام��ا  ت���ويل   ..«
مل�سرية ال�سباب نحو م�ستويات اأعلى 
العلمي  وال��ت��ح�����س��ي��ل  ال��ت��م��ي��ز  م���ن 
وامل���ع���ريف وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي والإب�����داع 
للو�سول بدولتنا اإىل مراتب الدول 
وو�سعها  امليادين  �ستى  يف  املتقدمة 
العاملية..  التناف�سية  خريطة  على 
اجلن�سني  م��ن  �سبابها  بهمة  وذل��ك 
الفاعلة  وج���ه���وده���م  وع���زمي���ت���ه���م 

جمال  يف  ال�سباب  ودور  امل��م��ار���س��ات 
عامليا..  الإم������ارات  دول����ة  تناف�سية 
اإ�سافة اإىل تنظيم برامج وفعاليات 
للتبادل  العامل  �سباب  مع  م�سرتكة 
بالقيم  والتعريف  والعلمي  الثقايف 

والثقافة الإماراتية .
ا�ست�سافة  امل�����ب�����ادرة..  ت�����س��م��ل  ك��م��ا 
العامل  اأنحاء  من  ال�سبابية  الوفود 
ل���ع���ر����س جت���رب���ة دول������ة الإم��������ارات 
ال����ت����ن����م����وي����ة ال���������س����ام����ل����ة ومت���ك���ني 
احتفاء  اإىل  اإ����س���اف���ة  ال�������س���ب���اب.. 
العاملية  باملنا�سبات  الإم���ارات  �سباب 
احتفالتهم  يف  نظرائهم  وم�ساركة 
بجانب  ال���وط���ن���ي���ة..  واإجن����ازات����ه����م 
امل�ساركة يف املحافل العاملية واملهمات 
ال��ر���س��م��ي��ة ل��ت�����س��ل��ي��ط ال�����س��وء على 
وامكاناتهم  وه��وي��ت��ه��م  اإجن��ازات��ه��م 
اإ�سافة  امل��وا���س��ي��ع..  خمتلف  ب�����س��اأن 
اإىل ا�ستعرا�س جتربة دولة الإمارات 

العربية املتحدة يف بناء الإن�سان. 
العاملية  امل����ب����ادرة  اأن�����س��ط��ة  وت���رك���ز 
الأه����داف  ع��ل��ى حتقيق  وب��راجم��ه��ا 
ال��ت��ال��ي��ة.. مت��ك��ني ���س��ب��اب الإم�����ارات 
لالإ�سهام يف حتقيق التنمية و« روؤية 
الإم��ارات » يف تكون اأف�سل وطن يف 
جتربة  عر�س  اإىل  اإ�سافة  العامل.. 
ال�سباب  ب���ن���اء  يف  الإم���������ارات  دول�����ة 
ب��اع��ت��ب��اره��م اأق������وى واأغ����ل����ى م���ورد 
وجعلهم خري �سفراء لوطنهم. كما 
الإم���ارات  �سباب  ت�سليح  اإىل  ت�سعى 
اأ�سمى  وغر�س  والإمكانات  باملهارات 
عامليا  ال��دول��ة  لتمثيل  فيهم  القيم 
وال���ت���ع���ري���ف ب��ال��ه��وي��ة الإم���ارات���ي���ة 
وق��ي��م��ه��ا وث��ق��اف��ت��ه��ا.. اإ����س���اف���ة اإىل 

رهاننا على عيال زايد را�شخ ، فهم خري من ميثلنا يف خمتلف املحافل ويقود الإمارات اإىل العاملية
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اأخبـار الإمـارات
�سيف ال�سارقة يعزز امل�سهد ال�سياحي لالإمارة

•• ال�سارقة-وام:

التي  ال�سارقة”  ���س��ي��ف  “مهرجان  ف��ع��ال��ي��ات  ���س��اه��م��ت 
احلركة  تن�سيط  يف  اجل��اري  اأغ�سط�س   31 حتى  ت�ستمر 
القت�سادية وزيادة التدفقات ال�سياحية اإىل الإمارة عاك�سا 
دور “هيئة الإمناء التجاري وال�سياحي” يف دعم م�سرية 
القائمة  ال�سياحية  للمعامل  والرتويج  ال�سياحي  القطاع 
يف الإم��ارة. و �سهدت الإمارة يف ال�سنوات القليلة املا�سية 
منواً يف العديد من قطاعاتها التي �ساهمت ب�سكل كبري 
القطاع  �ساهم  حيث  املحلي،  الإج��م��ايل  الناجت  تعزيز  يف 
ال�سياحي باأكرث من 9 مليارات درهم من اإجمايل الناجت 
املحلي البالغ 102.5 مليار درهم، م�سكاًل ن�سبة8.8% 

من الناجت املحلي الإجمايل.
حمطة  ي��ك��ون  ب����اأّن  ال�سارقة”  �سيف  “مهرجان  وجن���ح 
�سيفية �سديقة للعائالت، ووجهة مثالية تدعم ال�سياحة 
الداخلية يف الإمارة القائمة على تنويع م�سادر الرتفيه 
وتطلعات  ملتطلبات  العميق  والفهم  التجديد  نهج  واتباع 
اإع��داد جمموعة  ال�سياح، والعمل على تلبيتها من خالل 
املهرجان  �ساهم  كما  املتمّيزة.  والعرو�س  اخلدمات  من 
من  املحلي  النتاج  وزي��ادة  القت�سادي  القطاع  تعزيز  يف 
العرو�س  م��ع  وال�����س��ي��اح  ل��ل��زوار  ال��وا���س��ع  التفاعل  خ��الل 
الأ�سواق  خمتلف  تقّدمها  التي  احل�سرية  واخل�سومات 
ال�سياحة  ق��ط��اع��ات  مبيعات  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ت��ج��اري��ة. 

والرتفيه واأن�سطة الت�سوق وجتارة التجزئة.

الرتبية حتتفي بال�سباب 
•• دبي -وام:

نظمت وزارة الرتبية والتعليم جل�سة ع�سف ذهني يف مقر مركز ال�سباب العربي باأبوظبي ا�ستهدفت طالب املرحلة 
الثانوية واجلامعات واملعلمني وموظفيها حتت عنوان م�ساحات اآمنة لل�سباب وذلك تزامنا مع اليوم العاملي لل�سباب. 
و�سمن خطة وزارة الرتبية والتعليم الرامية لإ�سراك فئة ال�سباب يف و�سع ا�سرتاتيجيات تربوية وتعليمية ت�سهم 
ترجمتها  على  والعمل  الرتبوي  بال�ساأن  يتعلق  فيما  اأفكارهم  عن  للتعبري  الفر�سة  ومنحهم  قدراتهم  تطوير  يف 
وال�ستفادة منها على اأر�س الواقع. �سارك باجلل�سة �سعادة خلود القا�سمي الوكيل امل�ساعد لقطاع الرقابة و�سعادة 

الدكتور حمد اليحيائي الوكيل امل�ساعد لقطاع املناهج والتقييم.
ناق�ست اجلل�سة عدة حماور تدعم توجهات الدولة الرامية اإىل متكني ال�سباب من خالل التعليم لالطالع باأدوار 
وطرق  املحفزة  التعليمية  والبيئة  امل�ستمر  التعليم  منها  امل�ستقبل  يف  املجتمع  على  بالنفع  تعود  رائ��دة  م�ستقبلية 
التدري�س احلديثة وبيئة العمل الإيجابية واملوظف متعدد املهارات واإدارة املعرفة واختيار التخ�س�سات الأكادميية 

ومهارات طلبة املدر�سة الإماراتية وغريها من املحاور.

تنفيذي اأبوظبي يعتمد 
اإجازة عيد االأ�سحى 

للدوائر واجلهات املحلية
•• ابوظبي-وام:

اعتمد املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي اإجازة عيد الأ�سحى 
ملدة اأ�سبوع للدوائر واجلهات املحلية، وذلك اعتباراً من يوم 
الدوام  ي�ستاأنف  اأن  على  اجل���اري  اأغ�سط�س   19 الأح���د 

الر�سمي يوم الأحد 26 اأغ�سط�س 2018.

الهالل االأحمر .. جهود دوؤوبة دعما لالأ�سر اليمنية و�سط اإ�سادات دولية بدور االإمارات االإن�ساين
•• احلديدة -وام:

املحافظات  لدعم  ال��دوؤوب��ة  جهودها  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  هيئة  توا�سل 
اليمنية املحررة خا�سة مناطق ال�ساحل الغربي وتوفري �سبل املعي�سة الكرمية 
التنموية  امل�سروعات  م��ن  العديد  تنفيذ  خ��الل  م��ن  ال�سقيق  اليمني  لل�سعب 
واخلدمية وتوزيع ال�سالل الغذائية على املواطنني اليمنيني لتلبية احتياجاتهم 
يف  احلياة  جم��الت  جلميع  الإم��ارات��ي��ة  امل�ساعدات  �سمولية  يوؤكد  مبا  الفورية 
والتنموي  الإغاثي  الإم��ارات  الدولية بدور  املنظمات  اإ�سادات من  اليمن و�سط 

يف اليمن.
اأن�سطة و مبادرات هيئة  التقرير  » وام« يف هذا  الإم��ارات  اأنباء  ور�سدت وكالة 
الأ�سبوع  خ���الل  امل��ح��ررة  اليمنية  امل��ح��اف��ظ��ات  الإم���ارات���ي يف  الأح��م��ر  ال��ه��الل 

املا�سي.
الأ�سا�سية  ال�سلع  اإىل  اإ�سافة  الغذائية  ال�سالل  من  الآلف  الهيئة  وزع��ت  فقد 
الغربي لليمن  ال�ساحل  املحررة خا�سة مديريات  اليمنية  املحافظات  يف جميع 
انتهاكات  ج��راء  املت�سررة  اليمنية  الأ���س��ر  م��ن  كبريا  ا�ستح�سانا  لق��ت  وال��ت��ي 
ميلي�سيات احلوثي املوالية لإيران و التي تتبع �سالح التجويع والتخويف �سد 

املدنيني الأبرياء.
وت�سمنت امل�����س��اع��دات الإم���ارات���ي���ة دع���م م�����س��خ��ات م��ي��اه ال�����س��رب يف ع���دد من 
لتوفري  وذلك  للمولدات  املطلوب  »الديزل«  بوقود  »التحيتا«  املديريات خا�سة 
املياه النظيفة لالأ�سر اليمنية املت�سررة و التخفيف من اآثار الدمار الذي خلفته 

ميلي�سيات احلوثي يف املديرية و اإعادة احلياة اإىل طبيعتها.
الأي���ام اخلم�سني  خ��الل  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهالل  توزيعات  التقرير  ر�سد  و 
اإىل  اإ�سافة  �سلة غذائية  األف   43 �سملت  والتي  املا�سية يف حمافظة احلديدة 
األف   215 األف مواطن ميني من بينهم   301 ا�ستفاد منها  الأ�سا�سية  ال�سلع 
طفل و ما يقارب 45 األف امراأة لتخفيف معاناة الأ�سر اليمنية و اإعانتها على 

جتاوز الظروف الإن�سانية ال�سعبة.

وت�ستهدف هيئة الهالل الأحمر الإماراتي من وراء جهودها املتوا�سلة حت�سني 
ح��ي��اة امل��واط��ن��ني اليمنيني وت��خ��ف��ي��ف وط����اأة امل��ع��ان��اة ع��ن ك��اه��ل��ه��م وذل���ك عرب 
الو�سول اإىل اأكرب عدد من امل�ستفيدين لتلبية احتياجاتهم من املواد الغ���ذائية 
. وعززت  اليمنية  الأ�سر  ا�ستقرار  ت�سهم يف  التي  التنموية  امل�سروعات  تنفيذ  و 
افتتحت  .. فقد  الإن�ساين يف حمافظة احلديدة غرب  الإم��ارات عطاءها  دولة 
هيئة الهالل الأحمر الإماراتي عددا من املخابز اخلريية يف مديرية اخلوخة 
باملحافظة وذلك بعد تطويرها و تاأهيلها لتوفري اأكرث من 12 األف رغيف خبز 
بال�ساحل  املحررة  املناطق  يف  الفقرية  اليمنية  الأ�سر  على  جمانا  ت��وزع  يوميا 
ويعزز  اليمنيني  املواطنني  معاناة  من  التخفيف  يف  ي�سهم  ما  لليمن  الغربي 

قدراتهم على مواجهة الظروف الإن�سانية الراهنة.
و ميدانيا .. اطلع وفد اإماراتي برئا�سة �سعيد الكعبي مدير العمليات الإن�سانية 
لدولة الإمارات يف اليمن على �سري العمل يف امل�ساريع التنموية واخلدمية التي 
ينفذها »الهالل« مبدينة املكال اإ�سافة اإىل وقوفه على احتياجات اأهايل املكال 
يف خمتلف القطاعات ودرا�سة تنفيذها وفقا لالأولويات وذلك يف اإطار احلر�س 
الإماراتي امل�ستمر على تلبية احتياجات املحافظات اليمنية املحررة و املتطلبات 

الفورية لالأ�سر اليمنية.
مع  لقاء  خالل  اليمن  يف  الإم���ارات  لدولة  الإن�سانية  العمليات  مدير  ناق�س  و 
معايل مروان دماج وزير الثقافة اليمني خطط و اآليات تاأهيل و �سيانة املرافق 
املن�ساآت الثقافية يف املحافظات و املدن اليمنية املحررة خا�سة احلديدة مبا  و 
و احل�ساري  الثقايف  امل��وروث  و احلفاظ على  الثقافية  الربامج  ي�سهم يف دعم 

اليمني الذي ت�سرر جراء جرائم ميلي�سيات احلوثي املوالية لإيران.
الطرق  و  العامة  الأ�سغال  وزير  املهند�س معني عبدامللك  كما بحث مع معايل 
اليمني اآلية تنفيذ عدد من امل�ساريع التنموية واخلدمية خالل املرحلة املقبلة 
يف خمتلف املحافظات واملدن اليمنية املحررة خا�سة ال�ساحل الغربي مبا يدعم 
والأ�سغال  الطرق  قطاعات  يف  خا�سة  الإعمار  لإع��ادة  اليمنية  احلكومة  جهود 

والنقل والقطاعات اخلدمية.

و�سهدت مدينة املكال عا�سمة حمافظة ح�سرموت يف اإطار جهود دولة الإمارات 
�ساحل  ب�سرطة  العام  الأوىل لالأمن  الدفعة  املا�سي تخريج  الأ�سبوع  املتوا�سلة 
ح�سرموت �سمن الربنامج التدريبي الذي متوله الإمارات بالتن�سيق مع وزارة 
األف من رجال الأمن  اأ�سهر وي�ستهدف نحو  اليمنية وي�ستمر ع�سرة  الداخلية 

وال�سرطة من �ساحل ح�سرموت.
ويف ال�سياق ذاته مت تخريج طالب و طالبات ق�سم الدرا�سات ال�سالمية الدفعة 
التا�سعة بكلية الرتبية مبحافظة ال�سالع بدعم من الهالل الأحمر الإماراتي 
. وا�ستمرارا ملبادراتها الإن�سانية جتاه ال�سعب اليمني .. تكفلت دولة الإمارات 
بعد  م�ست�سفياتها  اأح��د  يف  اأع����وام«   8« عبيد  �سنباين  اليمني  الطفل  بعالج 
اإ�سابته بطلق ناري يف العنق ا�ستقر باجلهة الي�سرى من ال�سدر بجانب القلب 
مديرية  يف  اأ�سرته  منزل  لإي��ران  املوالية  احلوثية  امليلي�سيات  ا�ستهداف  ج��راء 

التحيتا مبحافظة احلديدة بق�سف ع�سوائي .
كما اأنقذ فريق اجلراحة املتقدم الإماراتي العامل �سمن التحالف العربي بقيادة 
ام��راأة مينية تدعى  لليمن حياة  الغربي  ال�ساحل  ال�سعودية يف  العربية  اململكة 
الفك  يف  م�ساعف  بك�سر  اأ�سيبت  قد  كانت  التي  و   « عاما   30  « �سعيد  فكرية 
الأي�سر وت�سوه بالوجه اإ�سافة اإىل جروح عميقة يف ال�سدر و�سظايا منت�سرة يف 
اجل�سم جراء ا�ستهداف ملي�سيات احلوثي املوالية لإيران منزل اأ�سرتها الواقع 

يف مديرية التحيتا مبحافظة احلديدة بقذيفة »هاون« مبا�سرة.
اأن تلقوا العالج الالزم  14 جريحا مينيا بعد  وعاد اإىل عدن الأ�سبوع املا�سي 
يف م�ست�سفيات الهند على نفقة الإم��ارات فيما ل تزال جمموعة اأخرى تتلقى 

الرعاية املكثفة ل�ستكمال عالجها.
�سمن  املا�سي  ال�سهر  مطلع  ع��دن  مطار  غ���ادروا  ق��د  مينيا  جريحا   74 وك��ان 
الر�سيدة  القيادة  لتوجيهات  تنفيذا  الهند  يف  العالج  لتلقي  اخلام�سة  الدفعة 

لدولة الإمارات وباإ�سراف هيئة الهالل الأحمر الإماراتي.
كما غادر 100 جريح ميني بينهم حالت خطرية من ال�ساحل الغربي لليمن 
للعالج يف جمهورية م�سر العربية على نفقة الإم��ارات والذين مت نقلهم على 

منت طائرة خا�سة مع مرافقيهم.
املنظمات  خمتلف  مع  التن�سيق  و  بال�سراكة  الإم��ارات��ي  الأحمر  الهالل  ويعمل 
ل�سئون  ال�سامية  املتحدة  الأمم  مفو�سية  منها  و  اليمن  يف  العاملة  الدولية 
بعدن  املفو�سية  مديرة  بارليفيت  جاكلني  اأعربت  ال�سدد  هذا  ويف  الالجئني. 
 .. املفو�سية مبا حتتاجه  لدعمه  الإماراتي  الأحمر  الهالل  لهيئة  �سكرها  عن 
واأ�سادت ب�سراكته معها لتقدمي امل�ساعدات الإن�سانية لالجئني ال�سوماليني يف 
اليمن عامة و عدن على وجه اخل�سو�س وذلك عقب توزيع 5 اآلف �سلة غذائية 

مقدمة من الهالل على الالجئني ال�سوماليني يف حي الب�ساتني بعدن.
وا�ستفادت اأكرث من 20 األف عائلة مينية من املنحة التي قدمتها دولة الإمارات 
لدعم خطة الأمم املتحدة لال�ستجابة الإن�سانية يف اليمن للعام 2018 حتى 

الآن.
اليمنية  العا�سمة  يف  الإن�سانية  ال�سوؤون  لتن�سيق  املتحدة  الأمم  مكتب  واأ���س��اد 
مبادراتها  و  اليمني  ال�سعب  اإغ��اث��ة  يف  الإم����ارات  دول��ة  بجهود  »ع���دن«  امل��وؤق��ت��ة 
الإن�سانية يف اليمن والتي توؤكد حر�سها على م�ستقبل ال�سعب اليمني وحماية 
اأبنائه مبا ين�سجم وخطط الأمم املتحدة يف اليمن وتوفري حياة معي�سية طيبة 
ل�سكان املناطق املحررة عرب تلبية الحتياجات العاجلة للمتاأثرين واملت�سررين 

جراء الأحداث يف اليمن.
ويف اإطار الإ�سادات الدولية بجهود الإمارات على ال�ساحة اليمنية اأعربت بعثة 
الكبري لدور الإمارات  اللجنة الدولية لل�سليب الأحمر يف عدن عن تقديرها 
الإن�ساين والإغاثي والتنموي يف دعم املحافظات واملدن اليمنية املحررة خا�سة 
اأن برامج الإم��ارات الإن�سانية و التنموية املتوا�سلة  ال�ساحل الغربي .. موؤكدة 
الدعم  وتقدمي  الإغاثية  للنداءات  قبلها  ال�سريعة من  ال�ستجابة  تظهر جليا 
املت�سررة  اليمنية  الأ���س��ر  واإغ��اث��ة  حتريرها  ف��ور  اليمنية  للمناطق  وامل�ساعدة 
التزامها  و  الإم���ارات  اح��رتام  يوؤكد  ما  ال�سن  كبار  و  والن�ساء  الأط��ف��ال  خا�سة 
التام بالقانون الإن�ساين الدويل وم�سوؤوليتها الإن�سانية جتاه ال�سعب اليمني ما 

يك�سبها تقدير املجتمع الدويل.

الهالل االأحمر تكمل م�سروع ق�سم اجلراحة مب�ست�سفى ال�سيخ زايد يف مدينة فو�سرتي بك�سوفا
•• فو�سرتي - ك�سوفا-وام:

اأجن�������زت ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
الإم���ارات���ي وب��دع��م وت���ع���اون هيئة 
ق�سم  م�سروع  ظبي  –اأبو  ال�سحة 
زايد  ال�سيخ  مب�ست�سفى  اجل��راح��ة 
بجمهورية  ف���و����س���رتي  مب���دي���ن���ة 
مليونا   1 بلغت  بتكلفة  ك��و���س��وف��ا 
األ���ف دره����ًم، وذل���ك �سمن  و387 
لتعزيز  الإن�����س��ان��ي��ة  الهيئة  ج��ه��ود 
وال�سحية  ال���ط���ب���ي���ة  اخل�����دم�����ات 
زاي�����د مبدينة  ال�����س��ي��خ  مل�����س��ت�����س��ف��ى 
تقدمي  اىل  ب��الإ���س��اف��ة  ف��و���س��رتي 
الإن�سانية  امل�ساعدات  من  العديد 
وخدمات البنية التحتية للمرافق 
التي  املختلفة  اخل��دم��ي��ة  وامل��ب��اين 
املدن  م��ن  ع���دٍد  يف  الهيئة  نفذتها 

بكو�سوفا.
عتيق  حم���م���د  ال����دك����ت����ور  واأك���������د 
لهيئة  ال���ع���ام  الأم������ني  ال���ف���الح���ي 

البلقان  م��ن��ط��ق��ة  يف  اأجن���ازه���ا  مت 
اإعمار كو�سوفا ليقدم  خالل فرتة 
وعلى  متقدمة  عالجية  خ��دم��ات 
للمر�سى يف مدينة  اأرقى م�ستوى 
ف��و���س��رتي وم��ا ج��اوره��ا م��ن املدن 
يعترب  امل�ست�سفى  اأن  اإىل  اإ���س��اف��ة 
الطبية  اخلدمات  لتقدمي  مرجعاً 
مواطن  األ�����ف   400 م���ن  لأك�����رث 
وما  فو�سرتي  منطقة  �سكان  م��ن 

جاورها.
كما يعترب امل�ست�سفى اأكرب م�سروع 
طبي وعالجي مت اإجنازه يف قطاع 
منذ  بكو�سوفا  احلكومي  ال�سحة 
يرمز  حيث  البلقان  اأزم���ة  ان��ت��ه��اء 
تربط  التي  القوية  ال�سداقة  اإىل 
بني دولة الإمارات العربية املتحدة 
وج��م��ه��وري��ة ك��و���س��وف��ا ف��ي��م��ا يعد 
من  العديد  �سمن  من  امل�ست�سفى 
امل���ب���ادرات الإن�����س��ان��ي��ة ال��ت��ي نفذها 
الهالل الأحمر الإماراتي مل�ساعدة 

ال��ه��الل الأح���م���ر وام����ت����داداً لنهج 
دول���ة الإم�����ارات الإن�����س��اين والذي 
الر�سيدة  ق��ي��ادت��ه��ا  ع��ل��ي��ه  ����س���ارت 
عرب  البلقان  منطقة  اأزم���ة  خ��الل 
ال��ب��ذل والعطاء  ت��اري��خ طويل م��ن 
الإن�����س��اين والإغ��اث��ي يف جمهورية 

ال���ه���الل الأح���م���ر الإم�����ارات�����ي، اأن 
ال����ت����ي يتم  ال�����س��ح��ي��ة  امل�������س���اري���ع 
�سمن  ت��اأت��ي  كو�سوفا  يف  تنفيذها 
ال�����س��ي��خ حمدان  ���س��م��و  ت��وج��ي��ه��ات 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
هيئة  رئ��ي�����س  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف 

كو�سوفا. واعترب ان بناء م�ست�سفى 
فو�سرتي  مب��دي��ن��ة  زاي�����د  ال�����س��ي��خ 
العالجية  واأق�������س���ام���ه  ب��ك��و���س��وف��ا 
املعدات  باأحدث  وتزويده  املختلفة 
يعد   .. والفنية  الطبية  والطاقم 
واح������دا م���ن اأه�����م امل�����س��اري��ع التي 

�سمو  ومتابعة   « ث��راه  اهلل  طيب   «
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�سيخ 
رئ���ي�������س ه���ي���ئ���ة ال����ه����الل الأح����م����ر 
الإماراتي، قد �ساهمت خالل اأزمة 
– 1999م   1998 من  البلقان 
بتنفيذ عدد من م�ساريع امل�ساعدات 
والتنموية  والإغ��اث��ي��ة  الإن�����س��ان��ي��ة 

�سعب كو�سوفا، والتي اأحدثت فرقاً 
كو�سوفا  �سعب  ح��ي��اة  يف  ملمو�ساً 
وحققت تنمية ح�سرية وا�ستقرارا 

اأمنيا يف عدٍد من مدن كو�سوفا.
وك����ان����ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����الل الأح���م���ر 
له  املغفور  وبتوجيهات  الإم��ارات��ي 
نهيان  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 

�سعب  ل�سالح  م��راح��ل  ث��الث  على 
ك���و����س���وف���ا ب��ل��غ��ت ت��ك��ل��ف��ت��ه��ا 130 
مليون درهم، وذلك مل�ساعدة �سعب 
التي مربها  الزم��ات  اث��ر  كو�سوفا 
من  الآلف  مئات  وت�سريد  ون��زوح 
ودول  األبانيا  اإىل جمهورية  اأبنائه 

اجلوار لكو�سوفا.

تربع مايل من  ال�سارقة اخلريي لنزالء اإ�سالحية ال�سارقة

»خريية ال�سارقة« تنفذ 343 عملية عيون يف خميم طبي بال�سودان

•• ال�سارقة-وام:

�سمن  اخل���ريي  ال�سارقة  بيت  ق��دم 
مبادرات “عام زايد” ، مليون درهم 
لت�سديد   ، اخل����ريات  ���س��ن��دوق  م��ن 
الل���ت���زام���ات امل��ال��ي��ة امل��رتت��ب��ة على 
املحكومني  امل��ت��ع�����س��ري��ن  ال����ن����زلء 
ع��ل��ى ذم���ة ق�����س��اي��ا م��ال��ي��ة خمتلفة 
والإ�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سة  يف 

ب�سرطة ال�سارقة .
�سهيل  اأح��م��د  العميد  ا�ستقبل  فقد 

العقابية  امل��وؤ���س�����س��ة  اإدارة  م���دي���ر 
والإ���س��الح��ي��ة ب�����س��رط��ة ال�����س��ارق��ة ، 
وف�����داً م���ن ب��ي��ت ال�����س��ارق��ة اخلريي 
برئا�سة خالد حممد اخليال رئي�س 
ال�سارقة  ل��ب��ي��ت  الأم����ن����اء  جم��ل�����س 
اخل���ريي���ة ، وال����وف����د امل����راف����ق ل���ه ، 
املوؤ�س�سة  �سباط  من  ع��دداً  بح�سور 
ب�سرطة  والإ����س���الح���ي���ة  ال��ع��ق��اب��ي��ة 

ال�سارقة.
ونوه �سهيل بهذا الدعم الذي يعزز 
روح التكافل والتالحم بني الأفراد.

•• ال�سارقة-وام:

الطبي  اخل��ريي��ة  ال�����س��ارق��ة  جمعية  ف��ري��ق  ن��ف��ذ 
اإزالة  343 عملية  م��وؤخ��راً،  ال�����س��ودان  زار  ال��ذي 
مياه بي�ساء، �سمن حملة العيون يف خميم طبي 

بولية �سنار يف ال�سودان بتكلفة 50 األف دولر.

يف  مقابلة   3600 الطبي  ال��ف��ري��ق  اأج���رى  كما 
العيادات، ووزع 1200 نظارة طبية.

اإدارة اجلمعية  ب��الل، مدير  م�سعود  نا�سر  وق��ال 
ال�����س��ودان، ان  اإىل  ال��وف��د  ت��راأ���س  ال���ذي  يف كلباء، 
اجلمعية متتلك ر�سيداً كبرياً يف تنفيذ عمليات 
عيون يف ع��دة ب��ل��دان، وحت��ر���س على اإجن���از تلك 

املهمة بدقة عالية.
للجمعية  التابعة  الطبية  الفرق  اأن  ب��الل  واأك��د 
ت�سعى دوماً اإىل تنفيذ املهمات الطبية والعالجية 
نقالت  حتقيق  يف  ي�سهم  مب��ا  وج���ه،  اأف�سل  على 
التي  للحالت  العامة  ال�سحية  نوعية يف احلالة 

تعاين من م�سكالت واأمرا�س �سحية.

دائرة النقل: تر�سية عقد مظالت انتظار احلافالت بالعني نهاية 2018
•• اأبوظبي -وام: 

اأعلنت دائرة النقل باإمارة اأبوظبي 
اأنها �سرت�سي عقد م�سروع تطوير 
امل��ظ��الت اخل��ا���س��ة مب��دي��ن��ة العني 
للتنفيذ  اجل�������اري  ال����ع����ام  ن���ه���اي���ة 
ع��ل��ى م���دى 18 ���س��ه��را لف��ت��ة اىل 
ال��ع��م��ل لإجن����از م�سروع  م��وا���س��ل��ة 
حافالت  ان��ت��ظ��ار  م��ظ��الت  تطوير 
ابوظبي  اإم�������ارة  يف  ال���ع���ام  ال��ن��ق��ل 
والذي ي�سمل تطوير 400 مظلة 
و�سواحيها  اأب���وظ���ب���ي  م��دي��ن��ة  يف 
ومنطقة الظفرة، و200 مظلة يف 

مدينة العني و�سواحيها.
عتيق  اأح�����م�����د  امل���ه���ن���د����س  وق��������ال 
���س��م��و رئي�س  امل���زروع���ي م�����س��ت�����س��ار 
النقل  فريق  رئي�س  النقل،  دائ���رة 
اإن  املائية،  والبا�سات  باحلافالت 
تطلعات  يج�سد  التطوير  م�سروع 
ال���ق���ي���ادة احل��ك��ي��م��ة لإر�����س����اء بنية 
النقل  ق��ط��اع  م��ت��ط��ورة يف  حت��ت��ي��ة 

من امل�سوهات التي توؤثر �سلبا على 
املظهر العام للمدينة.

انتظار احلافالت  وتتميز مظالت 
تكييف  باأنظمة  امل����زودة  اجل��دي��دة 
وذكية،  م��ت��ط��ورة  اأج���ه���زة  ب��ت��وف��ر 
املعلومات  توفري  يف  ت�سهم  وال��ت��ي 
وت�سهيل عملية الدفع منها لوحة 
“رموز  بخا�سية  م����زودة  جانبية 
 QR – ال�����س��ري��ع��ة  ال���س��ت��ج��اب��ة 

اإمارة  وبيئة معي�سية م�ستدامة يف 
اأبوظبي.

واأ�ساف املزروعي اأن امل�سروع ي�سمل 
يف عام 2018، اإجناز 100 مظلة 
بتكلفة  و���س��واح��ي��ه��ا  اأب���وظ���ب���ي  يف 
مليون   35 بنحو  ُت��ق��در  اإجمالية 
قامت  ذل�����ك  دره��������م.. ومب����������وازاة 
62 مظلة قدمية  ال��دائ��رة ب��اإزال��ة 
يف اأبوظبي �سمن ال�سعي للتخل�س 

الت�سال  م���ن  مت��ك��ن   ”Code
للدائرة،  التابع  “درب”  بتطبيق 
مبا يو�سح خطوط �سري احلافالت 
متكن  واأخ�����������رى  وم�����واع�����ي�����ده�����ا، 
اإع��ادة تعبئة ر�سيد  املتعاملني من 
ب��ط��اق��ة احل����اف����الت الأم������ر ال���ذي 
اإىل  ال�سعود  عند  الزدح����ام  يقلل 
اخلدمة  ب��ج��ودة  ويرتقي  احلافلة 

وكفاءتها.
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اأخبـار الإمـارات
راكز تعلن بدء قبول طلبات امل�ساركني يف جوائز العمال 2018

•• راأ�ص اخليمة  الفجر 

راأ���س اخليمة القت�سادية املعروفة راك��ز عن فتح باب   ف اعلنت مناطق 
اخلام�سة  ن�سختها  يف   2018 الأع��م��ال  لتمّيز  راك��ز  ج��وائ��ز  يف  امل�ساركة 
املتميزة  ال�����س��رك��ات  م��ن  امل�����س��ارك��ة  طلبات  ل�ستقبال  وت�سعى  ال��ع��ام،  ه��ذا 
اخليمة  راأ���س  مناطق  وتتعاون  احل��رة.  املنطقة  �سركات  اأو  املحلية  �سواء 
التنمية القت�سادية براأ�س  ال�سدد مع دائرة  القت�سادية )راك��ز( يف هذا 
اخليمة للعام الثاين على التوايل لتكرمي املوؤ�س�سات املميزة التي �ساهمت 
نقدية  ومنحها جوائز  الإم��ارة  اقت�ساد  وتطوير  تعزيز  يف  كبرياً  اإ�سهاماً 

بقيمة 200 األف درهم.
“لقد  ق��ائ��اًل:  راك���ز،  التنفيذي ملجموعة  امل��دي��ر  رام��ي ج��اّلد  وق��د �سرح 

اأ�ساف فريقنا بالتعاون مع دائرة التنمية القت�سادية براأ�س اخليمة العام 
املا�سي بكل تاأكيد زخماً اإ�سافياً لهذا الربنامج، ونحن اإذ نرغب يف التعبري 
نوؤكد على  الدائرة،  التوايل مع  الثاين على  للعام  بالتعاون  �سعادتنا  عن 
اأننا قد قمنا باإتاحة منرب مل�ساركة اجلميع، من خالل جوائز راكز لتمّيز 
الأعمال التي تقدمها مناطق راأ�س اخليمة القت�سادية بالتعاون مع دائرة 
التنمية القت�سادية براأ�س اخليمة، بالنظر اإىل اأن جميع ال�سركات ت�ساهم 
يف تطوير وازدهار التنمية يف اإمارة راأ�س اخليمة، بغ�س النظر عن مكان 

ت�سجيلها.”
واأ�ساف جاّلد قائاًل: “اإننا نتوقع تدفق املزيد من الطلبات هذا العام بعد 
اأن قمنا موؤخراً بعقد ور�سة عمل الأوىل من نوعها متعلقة بتقدمي طلبات 
اأجرتها جلنة حتكيم من  والتي  الأعمال  لتمّيز  راك��ز  امل�ساركة يف جوائز 

ال�سركة الدولية لالأداء املتمّيز. وقد �ساهمت ور�سة العمل التي عقدت يف 
التا�سع من اأغ�سط�س 2018 يف تقدمي اأفكار واإي�ساحات مفيدة مل�ساعدة 
اإعداد طلبات قوية ب�ساأن برنامج اجلوائز.”  ومن  امل�ساركني املعنيني يف 
لدائرة  العام  املدير  النقبي،  ال�سايب  الرحمن  عبد  الدكتور  ق��ال  جانبه 
اأن  �سرورنا  دواع��ي  ملن  اإن��ه  قائاًل:  اخليمة  راأ���س  يف  القت�سادية  التنمية 
اأخ��رى يف جوائز راك��ز لتمّيز الأع��م��ال ه��ذا العام،  ن�سارك مع راك��ز م��رة 
الربنامج  ه��ذا  يلعب  ط��وي��اًل.  �سيدوم  التعاون  ه��ذا  اأن  ال��ق��ول  وميكنني 
ذلك،  من  والأه��م  اأداًء،  ال�سركات  اأف�سل  ومكافاأة  تكرمي  يف  حيوياً  دوراً 
يف ت�سجيع ال�سركات على حتقيق التميز يف كافة جمالتها. ندعو ونحث 
جميع ال�سركات امل�سّجلة يف دائرة التنمية القت�سادية براأ�س اخليمة وراكز 
للم�ساركة يف برنامج اجلوائز لنحتفل باإجنازاتهم ومتّيزهم. وعلى غرار 

العام ال�سابق، �ستكون هناك �سبع فئات من اجلوائز متاحة جلميع عمالء 
اخليمة  ب��راأ���س  القت�سادية  التنمية  دائ��رة  لعمالء  ميكن  حني  يف  راك��ز، 
اأف�سل �سركة جديدة  التناف�س على اجلوائز الأربع الأوىل فقط: جائزة 
امل�سوؤولية  ممار�سات  اأف�سل  وجائزة  للعام  �سغرية  �سركة  اأف�سل  وجائزة 
املجتمعية وجائزة اأف�سل �سركة م�ساهمة يف تنمية راأ�س اخليمة وجائزة 
اأف�سل تقنية وجائزة اأ�سرع ال�سركات منواً وجائزة اأف�سل �سركة �سناعية 
لهذا العام. ولالطالع على املزيد ب�ساأن اجلوائز اأو امل�ساركة، ينبغي على 
الراغبني يف امل�ساركة تعبئة ا�ستمارة الطلب املتاحة عرب املوقع الإلكرتوين 
 20 ينتهي يف  التقدمي  باأن  www.rakezawards.com، علماً 
اأكتوبر 2018، و�سيتم الإعالن عن الفائزين يف حفل كبري يقام يف 24 

يناير 2019.

ور�سة عمل يف غرفة راأ�ش اخليمة تناق�ش توحيد تاأمني املركبات
•• راأ�ص اخليمة  ..  الفجر 

اخليمة  راأ�����������س  غ�����رف�����ة  ن���ظ���م���ت 
بالتعاون مع احتاد غرف الإمارات 
وهيئة التاأمني ور�سة عمل بعنوان 
»ال��وث��ي��ق��ة امل���وح���دة ل��ل��ت��اأم��ني علي 
منطلق  م����ن  وذل������ك  امل����رك����ب����ات«، 
وتعزيز  املعرفة  ن�سر  يف  امل�ساهمة 
ك����ف����اءة مم���ار����س���ة الأع�����م�����ال لدى 
ال�سوء  ولإل��ق��اء  امل��ح��ل��ي،  املجتمع 
والتوا�سل  التاأمني  اإج��راءات  على 
واأ�سحاب  ال�����س��رك��ات  م��ع  امل��ب��ا���س��ر 
التاأمني  ب��دور  والتعريف  امل�ساريع 
واإ�سهامه يف الكثري من الإيجابيات 
التي تعود باملنفعة على املتعاملني 
اأحمد  ال��دك��ت��ور  اأ����س���اد  وال���ق���ط���اع. 
ال�����س��م��ي��ل��ي، م�����س��اع��د املدير  را���س��د 
التجارية  اخل��دم��ات  لقطاع  ال��ع��ام 
وت��ط��وي��ر الأع����م����ال ب��غ��رف��ة راأ�����س 
التاأمني  ه��ي��ئ��ة  مب���ب���ادرة  اخل��ي��م��ة 
ال�سوء  ت�سليط  اإىل  تهدف  والتي 
على القوانني والت�سريعات اخلا�سة 

والتنمية  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��م�����س��ل��ح��ة 
بالإ�سافة  الدولة،  يف  القت�سادية 
اإىل حر�س الغرفة جتاه منت�سبيها 
�سركات  م��ن  واملعنيني  واأع�سائها 
ودوائ����������ر حم���ل���ي���ة و�����س����رك����اء من 
ال��ق��ط��اع ال��ع��ام واخل��ا���س على حد 
�سواء، م�سرياً اإىل اأن الغرفة تعمل 
الأعمال  م��ن  امل��زي��د  تنظيم  ع��ل��ى 
امل�سرتكة مع كافة �سرائح جمتمع 
املكثفة  اإط��ار جهودها  الأع��م��ال يف 
القطاعني  بني  وال��رب��ط  للتن�سيق 
وامل�سوؤولية  واخل��ا���س،  احل��ك��وم��ي 
يف حت��ق��ي��ق روؤي�����ة دول����ة الإم������ارات 
والرفاه  لالإمناء  املتحدة  العربية 
القت�سادي. وعززت هيئة التاأمني 
القطاع  تناف�سية  م��ن  ال��دول��ة  يف 
من خالل تبنيها واإ�سدارها نظام 
ت��ع��ري��ف��ات اأ����س���ع���ار ال���ت���اأم���ني على 
حماية  ت���وف���ري  ب���ه���دف  امل���رك���ب���ات 
من  واحل��د  وامل�ساهمني  لل�سركات 
وامل�ساربة،  الأ�سعار  ح��رق  �سيا�سة 
التامني  ���س��رك��ات  ي��ب��ل��غ ع���دد  ك��م��ا 

تنمية  اأن  م�����وؤك�����دا  ال�����دول�����ة،  يف 
وتعزيز  ال��دول��ة  يف  التاأمني  قطاع 
املحلية  ال�������س���وق  يف  ال��ت��ن��اف�����س��ي��ة 
التنويع  ع��م��ل��ي��ة  دع���م  يف  ي�����س��اه��م 
القت�سادي التي تنتهجها الدولة، 
للقيادة  احلكيمة  بالروؤية  واملعززة 

بالتاأمني يف دولة الإمارات العربية 
املتحدة، كما ثمن اإ�سهامها يف ن�سر 
الأعمال  املعرفة يف جمتمع  ثقافة 
ب���ه���ذا اخل�������س���و����س وج���ه���وده���ا يف 
ودور  اأهمية  على  ال�سوء  ت�سليط 
ال�تاأمني يف كفاءة ممار�سة الأعمال 

احلكومة  وا�سرتاتيجية  الر�سيدة 
يف التنمية ال�ساملة.

ح���ر����س غرفة  ال�����س��م��ي��ل��ي  واأك�������د 
راأ������س اخل��ي��م��ة ع��ل��ى امل�����س��اه��م��ة يف 
بتوفري  واللتزام  املعلومة  اإي�سال 
خدمة  لذلك  ال�سرورية  املن�سات 

180 �سركة )وكيل تاأمني، �سركة 
�سحي،  ت���اأم���ني  م��ط��ال��ب��ات  اإدارة 
ا���س��ت�����س��اري ت���اأم���ني(، وي��ب��ل��غ حجم 
القطاع37  يف  املكتتبة  الأق�����س��اط 
اإم��ارات��ي ومب��ا يعادل  مليار دره��م 
وحجم  اأمريكي،  دولر  مليار   10
 40 ال���ق���ط���اع  ال����س���ت���ث���م���ارات يف 
يعادل  ما  اأي  اإماراتي  دره��م  مليار 
وجتدر  اأمريكي،  دولر  مليار   11

�سركة   35 م��ن��ه��ا  ����س���رك���ة،   62
تاأمني  ل�سركات  فرع  و27  وطنية 
�سركات  ع��دد  يبلغ  فيما  اأج��ن��ب��ي��ة، 
 12 الإ�سالمي  التكافلي  التاأمني 
وطنية،  �سركات  وجميعها  �سركة 
ال��ت��اأم��ني العاملني  وع���دد و���س��ط��اء 
وعدد  152و�سيط،  ال��ق��ط��اع  يف 
املهن  اأ�����س����ح����اب  م����ن  ال�������س���رك���ات 
امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ت��ام��ني م��ا جمموعه 

الم�����ارات  دول����ة  اأن  اإىل  الإ�����س����ارة 
املوؤ�سرات  يف  الأول  امل��رك��ز  حت��ت��ل 
م�ستوى  على  للتاأمني  الرئي�سية 
ومنها:  واملنطقة  العربية  ال���دول 
وح�سة  املكتتبة  الأق�����س��اط  ح��ج��م 
ال��ف��رد م��ن اأق�����س��اط ال��ت��اأم��ني، كما 
بني  الأول  امل���رك���ز  يف  ح��ل��ت  اأن���ه���ا 
انت�سار  النا�سئة يف معدل  الأ�سواق 

التاأمني.

االإمارات للتنمية االجتماعية: اإعداد االأجيال الفاعلة م�ستقباًل هدف رئي�ش للمع�سكرات

واملحا�سرات  العمل  ور����س  وت��اأت��ي 
للوطن  ال�������ولء  ب��ق��ي��م  اخل���ا����س���ة 
من  الوطنية  باخلدمة  والتعريف 
الوطنية  “اخلدمة  ور���س��ة  خ��الل 
روح  ب������ث  ب�����ه�����دف  وفخر”  ع������ز 
الطالب  يف  وال��وط��ن��ي��ة  احل��م��ا���س 
املطلوب  اأهمية  واإب���راز  امل�ساركني 
منهم لتحمل م�سوؤوليات امل�ستقبل، 
“�سناعة  حم��ا���س��رات  ج��ان��ب  اإىل 
الأخالقية”  و”الرتبية  القائد” 
لرت�سيخ الدور الإيجابي للطالب 
وتطويره لتدعيم قدراتهم وخلق 
القيادية  وامل����ه����ارات  اخل�����س��ائ�����س 
الكوادر  من  قاعدة  وبناء  لديهم، 
للم�ساركة  ا����س���ت���ع���داداً  امل���وؤه���ل���ة 
الإيجابية والفعالة للقيام بدورهم 

الوطني يف امل�ستقبل.
واأو�سح خلف بن عنرب، اأن املع�سكر 
ال�������س���ي���ف���ي ي���ن���ظ���م ال����ع����دي����د من 

بطريقة  وا�ستغالله  الطفل  ف��راغ 
اإي��ج��اب��ي��ة، خ��ا���س��ة يف ظ��ل ارتباط 
التي  احلديثة  بالأجهزة  الأطفال 
ب����داأت ت��وؤث��ر ع��ل��ى ���س��ل��وك��ي��ات عدد 

منهم.
ال�سيفي  املع�سكر  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
اأن�سطة  يقدم  ال�سابعة،  دورت���ه  يف 
ريا�سية متنوعة من بينها تدريب 
لعبة  اأ����س���ا����س���ي���ات  ع���ل���ى  ال����ط����الب 
اجلوانب  وت��ط��وي��ر  اجل��وج��ي�����س��ت��و 
املهارية للطلبة بالتعاون مع احتاد 
اإىل جانب  الإم��ارات للجوجي�ستو، 
املع�سكر  م��ق��ر  اأخ����رى يف  ف��ع��ال��ي��ات 
باإمارة راأ�س اخليمة مثل تدريبات 
كرة القدم وال�سلة وال�سباحة وكرة 
بالتعاون  للرماية  بالإ�سافة  امل��اء، 
مع نادي الرماية يف راأ�س اخليمة 
اليدوية  ال�����س����غ����ال  ج���ان���ب  اإىل 

اخلا�سة بالإناث.

ال�سيفي  املع�سكر  ب��رام��ج  ومت��ت��د 
اإىل ور�س العمل اخلا�سة بامل�سعف 
ال�سغري �سمن الربنامج التوعوي 
امل�سعفني  من  جديد  جيل  لتاأهيل 
ال�����س��غ��ار ل��ل��ت��ع��ام��ل م���ع احل����الت 
ال��ط��ارئ��ة وت��دري��ب��ه��م ع��ل��ى قواعد 
الإ�سعافات الأولية وطرق ال�سالمة 
يف خمتلف البيئات التي يتواجدون 
�سريعة  خ���ط���وات  وات����خ����اذ  ف��ي��ه��ا، 
وفاعلة لإنقاذ الآخرين، بالإ�سافة 
مع  بالتعاون  التوعوي  للربنامج 
راأ������س اخليمة  امل����دين يف  ال���دف���اع 
للتعريف بدور رجل الدفاع املدين 
والفنية  العلمية  ال��ق��درات  ل��رف��ع 
وحتقيق  امل�������س���ارك���ني،  ل���ل���ط���الب 
ال���وق���اي���ة وال�����س��الم��ة ب���ني اأف�����راد 
املجتمع وموؤ�س�ساته ومرافقه، من 
خالل تدريبهم العملي على طرق 

الإطفاء.

•• راأ�ص اخليمة –الفجر

للتنمية  الإم�����ارات  جمعية  اأك���دت 
امل���ع�������س���ك���رات  اأن  الج����ت����م����اع����ي����ة 
ال�����س��ي��ف��ي��ة ت�����س��اه��م ب�����س��ك��ل كبري 
م���ن الطالب  الأج���ي���ال  اإع�����داد  يف 
الوطن  ث���روة  ك��ون��ه��م  للم�ستقبل 
ت�ساهم  حيث  امل�سرف،  وم�ستقبله 
املفاهيم  غر�س  يف  املع�سكرات  هذه 
واللتزام  والن��ت��م��اء  الأخ��الق��ي��ة 
والن�سباط اجلماعي وال�سخ�سي، 
الريا�سية  الأن�����س��ط��ة  ج��ان��ب  اإىل 
ال��ذي ينعك�س على حياتهم  الأم��ر 

الدرا�سية والعائلية.
على  �سيفك   » اجلمعية  وك�سفت 
يف  اجلمعية  تنظمه  ال��ذي  كيفك» 
دورته ال�سابعة للطالب من الفئات 
اأن  ع��ام��اً،   13 –  9 م��ن  العمرية 
يف  امل�ساركني  الطالب  من  الكثري 
مهارات  �سيكت�سبون  املع�سكر  ه��ذا 
جديدة من خالل التدريب اليومي 
على اأداء الأعمال احلياتية وور�س 
العمل اخلا�سة بالبتكار وجل�سات 
ال���ع�������س���ف ال����ذه����ن����ي ب���الإ����س���اف���ة 
والتثقيفية  ال��ت��وع��وي��ة  ل��ل��رح��الت 
يف  وال�سياحية  التاريخية  للمعامل 

دولة الإمارات.
واأك��د خلف �سامل بن عنرب، مدير 
للتنمية  الإم��������ارات  ج��م��ع��ي��ة  ع����ام 
املع�سكرات  اإن  الج����ت����م����اع����ي����ة، 
ورعاية  ب��دع��م  حت��ظ��ى  ال�سيفية 
بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  ���س��ق��ر 
الأعلى حاكم راأ�س اخليمة للحركة 
الإمارة،  يف  وال�سبابية  الريا�سية 
ومتابعة واهتمام وتوجيهات �سمو 

تقدمي عدد  الطرفني، من خالل 
امل�ساركات  ل��ل��م��ت��ط��وع��ات  ���س��اع��ات 
وتثقيفية  تعليمية  ب��ي��ئ��ة  ���س��م��ن 
فئة  م��ع  التعامل  على  وتاأهيلهم 
خرباتهم  وت����ق����دمي  الأط������ف������ال، 
للم�ساركني  وامل���ه���اري���ة  ال��ل��غ��وي��ة 
امل��ت��ن��وع��ة للحرف  ال���ور����س  ���س��م��ن 
واإدارة  وال��ق��ي��ادة  وال�سنع  اليدوية 
امل�����س��اري��ع ال�����س��غ��رية والب��ت��ك��ار يف 
الق�س�س  وتاأليف  امل�ساريع  تنفيذ 
كيف  ال��ذه��ن��ي  الع�سف  وج��ل�����س��ات 

تكون �سفري لوطنك.

فرع الرم�س
واأو�سح خلف �سامل بن عنرب، مدير 
للتنمية  الإم��������ارات  ج��م��ع��ي��ة  ع����ام 
يف  اجلمعية  مقر  اأن  الجتماعية، 
منطقة الرم�س �سمال الإمارة قام 
بدور كبري يف ا�ستقطاب اأكرث من 
85 طالباً وطالبة �سمن فعاليات 
ا�ستهدف  ال��ذي  ال�سيفي  املع�سكر 
واملواهب  القدرات  جميع  ا�ستثمار 
للم�ساركني مبا يتوافق مع حتقيق 
املختلفة  العمرية  الفئات  تطلعات 

خالل العطلة ال�سيفية.
م��ق��ر اجل��م��ع��ي��ة يف  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
ب��اق��ة من  ي��ق��دم  ال��رم�����س  منطقة 
اخل�����دم�����ات امل��ج��ت��م��ع��ي��ة لأه������ايل 
راأ�س اخليمة  ال�سمالية يف  املناطق 
ال�سكانية  ال���ك���ث���اف���ة  ت����زاي����د  م����ع 
اجلمعية  اأه���داف  �سمن  الكبرية، 
ن�����س��اط��ه��ا وتوفري  ب��ت��و���س��ي��ع رق��ع��ة 
الوقت واجلهد على اأفراد املجتمع 
ل����س���ت���ق���ط���اب اأع����������داد اأك�������رب من 
املواطنني لال�ستفادة من الربامج 
واملحا�سرات والدورات املتخ�س�سة 

ال�سيخ حممد بن �سعود القا�سمي، 
اخل���ي���م���ة، حيث  راأ�������س  ع��ه��د  ويل 
لعام  ال�سيفي  املع�سكر  ا�ستقطب 
طالباً   250 م��ن  اأك���رث   2018
وط��ال��ب��ة م��ن ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة 9 
– 13 عاماً لال�ستفادة من 120 

�ساعة عمل خالل 20 يوماً.
ال�سيفي  املع�سكر  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
اإىل  ي��ه��دف  كيفك»  على  «�سيفك 
ت���وع���ي���ة امل�������س���ارك���ني ب��ق��ي��م احلب 
وتر�سيخ  ال��غ��ايل  للوطن  وال����ولء 
جميع  وت��ق��دمي  الوطنية  ال��ه��وي��ة 
النتماء  ت���ع���زز  ال���ت���ي  ال�����ربام�����ج 
ل���ل���وط���ن م����ن خ�����الل ح���زم���ة من 
اخل��ط��ط وال���ربام���ج ال��ت��ي تهدف 
ل�ستثمار طاقاتهم باأ�سلوب يعك�س 

الفائدة املرجوة منهم.
ال�سيفي  املع�سكر  ي��اأت��ي  واأ���س��اف: 
جمعية  وروؤى  اأه���������داف  ���س��م��ن 
الجتماعية،  للتنمية  الإم������ارات 
بالرتكيز على جذب اأفراد املجتمع 
مبختلف فئاتهم العمرية وخا�سة 
لال�ستفادة  والأطفال  ال�سباب  فئة 
من الربامج وور�س العمل وجل�سات 
اأوقات  الع�سف الذهني ل�ستغالل 
فراغهم على نحو اإيجابي وتنمية 
العديد  وت��ط��وي��ره��ا يف  م��ه��ارات��ه��م 
يعود  املختلفة، مب��ا  م��ن اجل��وان��ب 
الطلبة  ع��ل��ى  وال���ف���ائ���دة  ب��ال��ن��ف��ع 
ال�سيفية،  العطلة  واأ�سرهم خالل 
م�سرياً اإىل اأن هذه العطلة فر�سة 
واأب��ن��ائ��ه��م  لتطوير  ل��الأه��ل  مهمة 
الطفل وتعزيز قدراته خا�سة فيما 
حت��م��ل امل�����س��وؤول��ي��ة وب��ن��اء عالقات 
����س���داق���ة خ������ارج اإط�������ار اأ����س���دق���اء 
املدر�سة اأو الأ�سرة، اإىل جانب ملء 

والتعليمية  التثقيفية  ال��رح��الت 
للتعرف  الدولة  ملعامل  وال��زي��ارات 
ع��ل��ي��ه��ا ع���ن ق�����رب، وم��ن��ه��ا ب����رواز 
دب��ي ومتحف الحت��اد ال��ذي يقدم 
للتعريف  ت���ف���اع���ل���ي���ة   م���ن�������س���ات 
بتاريخ دولة الإمارات عرب ال�سور 
الو�سائل  م��ن  وال��ع��دي��د  والأف����الم 
بالإ�سافة  الأخ���رى،  التو�سيحية 
ومتحف  ف������رياري  ع����امل  ل����زي����ارة 
ا�ستثمار  بهدف  باأبوظبي  اللوفر 
يعود  مب�����ا  ال�������س���ي���ف���ي���ة  ال���ع���ط���ل���ة 
العلمية والتثقيفية على  بالفائدة 
�سواء  حد  على  واملجتمع  الطالب 
م���ن خ����الل اط��الع��ه��م ع��ل��ى اأب����رز 
الفنية  والقطع  الأثرية  املقتنيات 
املتحف  ي��ق��دم��ه��ا  ال���ت���ي  ال�����ن�����ادرة 
وتعك�س اأوجه الت�سابه بني خمتلف 
الإن�سانية  واحل�����س��ارات  الثقافات 

من حول العامل.
واأك����د م��دي��ر ع���ام اجل��م��ع��ي��ة، على 
املع�سكر  ب���رام���ج  اأن�����س��ط��ة  جت��دي��د 
ب�������س���ك���ل ����س���ن���وي مل����واك����ب����ة اأف����ك����ار 
امل�ساركني  ال���ط���الب  وط���م���وح���ات 
العمرية،  م���راح���ل���ه���م  مب��خ��ت��ل��ف 
والربامج  الور�س  من  وال�ستفادة 
قدراتهم  تطوير  اإىل  تهدف  التي 
يجعلنا  م���ا  وه�����ذا  واب���ت���ك���ارات���ه���م، 
طموحات  لتلبية  كبري  حت��د  اأم���ام 
اأن  اإىل  اأن��ف�����س��ه��م، لف��ت��اً  ال��ط��الب 
من  متكاملة  ب��اق��ة  ق���دم  املع�سكر 
والثقافية  الجتماعية  الفعاليات 
املخت�سون  نفذها  التي  وال�سحية 

واخلرباء.
املتطوعني  دور  ي���اأت���ي  واأ�����س����اف: 
برامج  م��ق��دم��ة  يف  وامل���ت���ط���وع���ات 
ي�����س��ت��ف��اد منها  وال���ت���ي  اجل��م��ع��ي��ة 

الفئات  ج��م��ي��ع  ت�����س��ت��ه��دف  ال���ت���ي 
ال�سباب  ف��ئ��ة  وخ��ا���س��ة  ال��ع��م��ري��ة 

والأطفال.
والتي  امل��ع�����س��ك��رات  ه���ذه  اأن  واأك����د 
املناطق  م����ن  ال���ع���دي���د  يف  ت��ن��ظ��م 
لتوجيهات  ترجمة  تاأتي  بالدولة 
الربامج  بو�سع  الر�سيدة  قيادتنا 
وال�سباب  ل����الأط����ف����ال  ال����ه����ادف����ة 
فراغهم  وق�����ت  م����ن  ل���ال����س���ت���ف���ادة 
خالل العطلة ال�سيفية يف ممار�سة 
ال��ت��ي تنعك�س  ال��ه��ادف��ة  الأن�����س��ط��ة 
يف  وت�ساهم  اإيجابي  ب�سكل  عليهم 
لفتاً  ومهاراتهم،  معارفهم  تنمية 
الأم��ور على  اأولياء  اأن حر�س  اإىل 
ت�سجيل اأبنائهم يف هذه املع�سكرات 
للربامج  ال��ك��ب��ري  ال��ن��ج��اح  يعك�س 
التي تقدم للطالب الذين يبدون 
اأري��ح��ي��ة ك��ب��رية ل��ه��ا، لف��ت��اً اإىل اأن 
ت��ن��وع الأن�����س��ط��ة يف امل��ع�����س��ك��ر جاء 
الطالب  من  الكثري  لرغبة  تلبية 
اأن  اإىل  م�سرياً  اأم��وره��م،  واأول��ي��اء 
فعاليات املع�سكر روعي فيها جميع 

اأعمار الطالب امل�ساركني.
واأ�ساف: اإقامة املع�سكر تاأتي �سمن 
الأن�����س��ط��ة ال��ك��ث��رية ال��ت��ي ت�سطلع 
ب���ه���ا اجل��م��ع��ي��ة ���س��م��ن دوره�������ا يف 
خدمة جميع افراد املجتمع والتي 
ا�ستملت على العديد من الفعاليات 
ن��ظ��م��ت��ه��ا اجل���م���ع���ي���ة منذ  ال����ت����ي 
2011وحتى  العام  يف  انطالقها 
ورائها  من  ا�ستهدفت  والتي  الآن 
ت�����س��ح��ي��ح امل��ف��اه��ي��م وغ���ر����س قيم 
الوطن  اأب���ن���اء  وال������ولء يف  احل����ب 
الفعاليات  من  العديد  جانب  اإىل 
والندوات  وال��ث��ق��اف��ي��ة  ال��ري��ا���س��ي��ة 

واملحا�سرات وغريها.

» مركز ال�سرطة يف هاتفك« ور�سة �سرطة راأ�ش اخليمة 
•• راأ�ص اخليمة  الفجر

نظمت القيادة العامة ل�سرطة راأ�س 
اخل��ي��م��ة، ور����س���ة ع��م��ل ح����ول �سرح 
يف  ال�����س��رط��ة  “مركز  تطبيق  اآل��ي��ة 
هاتفك” ، بح�سور العميد عبد اهلل 
�سرطة  عام  قائد  خمي�س احلديدي 
راأ�����س اخل��ي��م��ة ب��الإن��اب��ة، وع���دد من 
ال�سرطة  م��راك��ز  و���س��ب��اط  روؤ����س���اء 
واملباحث  التحريات  واإدارة  ال�ساملة 
اجل���ن���ائ���ي���ة، وذل������ك ان����ط����الق����اً من 
الداخلية،  وزارة  ا�سرتاتيجية  ُخطة 
ب��ف��ّع��ال��ي��ة من  ال��ع��م��ل  اإىل  ال��رام��ي��ة 
ال�سرطة  تفعيل نظام مراكز  خالل 
الذكية  التطبيقات  ع��رب  ال�ساملة 
لتحقيق  ال���ن���ق���ال���ة،  ال����ه����وات����ف  يف 
اأع���ل���ى م�����س��ت��وى من  اإىل  ال��و���س��ول 
ال�سرطية  اخل����دم����ات  يف  ال��ت��م��ي��ز 
والأم���ن���ي���ة امل��ق��دم��ة، ول��ت��ك��ون دولة 
الإم��ارات اإح��دى اأف�سل دول العامل 
الور�سة  وت��ن��اول��ت  و���س��الم��ة.  اأم���ن���اً 
املّري  النقيب عبد اهلل  التي قدمها 

النظم  وب���رجم���ة  ال��ت��ح��ل��ي��ل  رئ��ي�����س 
الرائد  مب�ساركة  الداخلية،  ب��وزارة 
عبد اهلل عّنون مدير فرع التحقيق 
وال��ب��ح��ث اجل��ن��ائ��ي مب��رك��ز �سرطة 
ال�����س��ام��ل، وال����رائ����د �سيف  امل��دي��ن��ة 
الحتادي،  التحقيق  م��ن  ال�سميلي 
ال�سرطة  م��رك��ز  تفعيل  اآل��ي��ة  ���س��رح 
النقال لتقدمي  الهاتف  الذكي عرب 
اأف�سل اخلدمات الذكية اإىل جمهور 
املتعاملني مع �سرطة راأ�س اخليمة، 

املتعاملني  ج��م��ه��ور  مت��ك��ني  بق�سد 
م��ن طلب اخل��دم��ات وت��ق��دمي كافة 
اعتماداً  واملالية  البالغات اجلنائية 
با�ستخدام  ال���ذك���ي  ال��ت��ح��ول  ع��ل��ى 
النقال،  الهاتف  وتطبيقات  اأنظمة 
ك��اف��ة معامالتهم  اجن���از  وب��ال��ت��ايل 
ال�سرطة  م���راك���ز  ب��ه��ا  ت��ع��ن��ى  ال���ت���ي 

ال�ساملة ذاتياً.
ان�سجاماً  ال���ور����س���ة،  ه����ذه  وت����اأت����ي 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة وزارة  م��ع  ومت��ا���س��ي��اً 

العمل  اإىل  ت��رم��ي  ال��ت��ي  ال��داخ��ل��ي��ة، 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز ث��ق��ة اجل��م��ه��ور بجودة 
وكفاءة اخلدمات ال�سرطية املقدمة 
ذكية  خ��دم��ات  اإىل  بتحويلها  ل��ه��م، 
ومكان  زم��ان  اأي  يف  اإجرائها  ميكن 
بوا�سطة تطبيقات الهواتف الذكية، 
الأم������ر ال�����ذي ي�����س��ّه��ل الإج��������راءات 
اإجناز  يف  والتميز  ال�سرعة  ويحقق 
اإ�سعاد  يف  ي�����س��ه��م  مم���ا  امل���ع���ام���الت، 

جمهور املتعاملني

اأ�سواق بلدية دبي تتوقع ا�ستقبال 300 األف راأ�ش ما�سية 2018 
•• دبي-وام:

خدمات  ب���اإدارة  البيطرية  اخل��دم��ات  ق�سم  اأطلق 
ال��ع��ام��ة خ��ط��ة م��ت��ك��ام��ل��ة ع���رب املوانئ  ال�����س��ح��ة 
الأ�ساحي  ملو�سم  ا�ستعدادا  احليوانية  والأ���س��واق 
ال��ت��ي ي��ت��م خ��الل��ه��ا ا���س��ت��ق��ب��ال اأع�����داد ك��ب��رية من 
ت��خ�����س��ع جميعها  والأب�����ق�����ار  الأغ����ن����ام  ���س��ح��ن��ات 
وللفحو�س  ال���ب���ي���ط���ري  احل����ج����ر  لإج������������راءات 
مل��ع��اي��ري منظمة  ال���ظ���اه���ري���ة وامل���خ���ربي���ة وف���ق���ا 
للتاأكد من �سالمتها وخلوها  ال�سحة احليوانية 
والوبائية  امل��ع��دي��ة  احل��ي��وان��ي��ة  الأم����را�����س  م���ن 
وزارة  بالتن�سيق مع  وذل��ك  امل�سرتكة  والأم��را���س 

التغري املناخي والبيئة.
األ����ف راأ����س  ومت ا���س��ت��ق��ب��ال م���ا ي��ق��رب م���ن 170 
يف حم��اج��ر واأ����س���واق ب��ل��دي��ة دب���ي خ���الل املو�سم 
امل��ا���س��ي م���ن امل��ا���س��ي��ة وم����ن امل��ت��وق��ع زي�����ادة هذه 
 60 بن�سبة  املقبل  الأ�سحى  عيد  ملو�سم  الأع���داد 
األ����ف راأ����س  األ����ف ح��ت��ى ت�����س��ل اإىل ح����وايل 300 
.وج��اءت تلك التوقعات نتيجة مللتقى بلدية دبي 
مع  وبالتن�سيق  احل��ي��واين  الإن��ت��اج  موؤ�س�سات  مع 
التغيري  وزارة  وه���م  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني  ال�����س��رك��اء 
زهور  واأك��دت  القت�ساد.  ووزارة  والبيئة  املناخي 
العامة  ال�����س��ح��ة  خ��دم��ات  اإدارة  م��دي��ر  ال�����س��ب��اغ 

الفني  ك��ادره��ا  ح��ي��ث  م��ن  الإدارة  ج��اه��زي��ة  ع��ل��ى 
ومفت�سني  بيطريني  اأط��ب��اء  ي�سم  ال���ذي  امل��وؤه��ل 
امل��وزع��ني ع��ل��ى جميع منافذ  امل��خ��ت��ربات  وف��ن��ي��ي 
عر�س وبيع املوا�سي للتحقق من �سحة و�سالمة 
الذبائح يف جميع مقا�سب دبي . ولفتت ال�سباغ 
عرفة  وق��ف��ة  ي���وم  م��ن  �ستعمل  امل��ق��ا���س��ب  اإن  اإىل 
واللي�سيلي  والقوز  الق�سي�س  مقا�سب  وخا�سة 
�سباحا وحتى  ال�ساد�سة  ال�ساعة  وذلك من  وحتا 
حتى  الأ���س��ح��ى  �سبيحة  يف  اأم���ا  ع�سرا  ال��راب��ع��ة 

اخلوانيج  مقا�سب  ف�ست�ساف  العيد  اأي���ام  ثالث 
بعد  من  اخلدمة  اإىل  ال�سريع  واملق�سب  املوؤقتة 
ال��راب��ع��ة ع�سرا يف  ���س��الة عيد الأ���س��ح��ى وح��ت��ى 
العمل  ف�سيكون  الت�سريق  اأي���ام  اأم��ا  الأول  ال��ي��وم 
ويف  ع�سرا  الرابعة  وحتى  �سباحا  ال�ساد�سة  من 
اليوم الرابع �سيكون العمل يف مق�سب الق�سي�س 
�سباحا  ال�ساد�سة  ال�ساعة  من  واللي�سيلي  والقوز 
ال�سابعة  الرابعة م�ساءا ومق�سب حتا من  وحتى 

والن�سف �سباحا حتى الرابعة م�ساء.
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اأخبـار الإمـارات
اجلرمن: ال�سباب طاقة اإيجابية تنقل املجتمع اإىل م�ستقبل وحياة اأف�سل

•• دبي–الفجر: 

اأّكد �سعادة حممد عبداهلل اجلرمن مدير عام موا�سالت 
الإمارات مبنا�سبة »اليوم العاملي لل�سباب«، الذي ي�سادف 
اأن ال�سباب طاقة اإيجابية  عام،  كل  اأغ�سط�س  من   12
وعن�سر اأ�سا�سي ت�ستند عليها الدول واملوؤ�س�سات يف �سنع 
م�ستقبل  اإىل  باملجتمع  للو�سول  �سعيها  ويف  جناحاتها 
اأف�����س��ل وح��ي��اة اأف�����س��ل. وق���ال اجل��رم��ن: اإن الإم����ارات 
دائماً  حر�ست  الناجحة  وحكومتها  الر�سيدة  بقيادتها 
ل�ستثمار  وواع�����دة  م��ث��ال��ي��ة  بيئة  خ��ل��ق  ع��ل��ى  ت���زال  ول 

اإمكانات ال�سباب وتطوير قدراتهم وتاأهيلهم، ومتكنت 
موؤثرين  ورواداً  وطنهم  يف  منتجني  ق��ادة  �سناعة  من 
اإىل  م�سرياً  ال��ع��امل،  دول  من  اأقرانهم  بني  ومتميزين 
اإىل ا�ستحداث وزارة لل�سباب  اأن مبادرة دولة الإم��ارات 
واإ�سنادها اإىل وزيرة �سابة كان عمرها 22 عاماً يرجع 
وجهدهم  وفكرهم  بروحهم  ال�سباب  اأن  التام  لإدراكها 
تنمية  لكل  املتني  الأ�سا�س  هم  واإخال�سهم  وطموحهم 
امل�ستقبل  حتديات  ملواجهة  احلقيقي  وال�سمان  �ساملة 
ال�سباب  ميثل  اجلرمن:  واأ�ساف  متطلباته.  ومواكبة 
ال��ن�����س��ب��ة ال��ع��ظ��م��ى م���ن ���س��ك��ان ال���ع���امل ال���ع���رب���ي.. وهم 

توجيه  اإذا ما مت  الواقع لالأف�سل،  تغيري  الأق��در على 
وغر�س  ال�سحيحة،  الأه���داف  نحو  وطاقتهم  �سغفهم 
الأمل لديهم وتوفري الفر�س اأمامهم، والأخذ بيدهم 
ل��ي��ح��ج��زوا م��واق��ع��ه��م يف امل��ق��دم��ة يف ك��ل جم���ال يخدم 
وطنهم واأمتهم والعامل اأجمع. ودعا �سعادته اإىل تر�سيخ 
ه���ذا ال��ن��ه��ج، وب����ذل امل��زي��د م��ن اجل��ه��ود ع��ل��ى م�ستوى 
املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة على حدٍّ �سواء من اأجل 
تعزيز ح�سور هذه الطاقات، ومنحها املزيد من الأدوار 
القت�سادية  التنموية  العملية  يف  لالنخراط  والثقة 

والجتماعية الوا�سعة التي ت�سهدها الدولة.

»املوارد الب�سرية براأ�ش اخليمة« تعتمد 
اإجازة عيد االأ�سحى للدوائر باالإمارة

•• راأ�ص اخليمة-وام: 

املبارك  الأ���س��ح��ى  عيد  اإج���ازة  اخليمة  راأ����س  يف  الب�سرية  امل���وارد  دائ���رة  اعتمدت 
اأغ�سط�س   20 الثنني  ي��وم  من  اعتبارا  وذل��ك  اخليمة  راأ���س  يف  املحلية  للجهات 
اجلاري وحتى يوم اخلمي�س 23 من نف�س ال�سهر على اأن ي�ستاأنف الدوام الر�سمي 
يوم الأحد املوافق 26 اأغ�سط�س 2018 مع مراعاة طبيعة عمل بع�س اجلهات 

احلكومية والتي تتطلب نظام عمل غري اعتيادي لبع�س الفئات الوظيفية.

ارتفاع موؤ�شر حتول اخلدمات الرقمية  اإىل 44 خدمة حتى الآن 

دائرة التخطيط العمراين والبلديات تعزز من�ستها الذكية بخم�ش خدمات رقمية جديدة 
•• اأبوظبي-الفجر:

العمراين  التخطيط  دائرة  عززت 
من  الرقمي  ف�ساءها  والبلديات 
خالل اإتاحة خم�س خدمات رقمية 
الذكية،  م��ن�����س��ت��ه��ا  ع���رب  ج���دي���دة 
الت�ساعدي  املوؤ�سر  يكون  وبذلك 
قد حقق  الرقمي  التحول  مل�سروع 
ان��ط��الق��ت��ه يف  وم���ن���ذ  الآن  ح��ت��ى 
رقمية  خدمة   44 املا�سي  اأب��ري��ل 

يف خمتلف املجالت واخلدمات.
ع��ل��ى ���س��ع��ي��د م��ت�����س��ل دع����ا �سعيد 
م���دي���ر مركز  امل�����زروع�����ي  ���س��ه��ي��ل 
منطقة  يف  احل��ك��وم��ة  اخل���دم���ات 
ال�����ظ�����ف�����رة ج����م����ي����ع ال���������س����رك����ات 
ال�سروع  اإىل  والأف���راد  واملوؤ�س�سات 
يف الت�سجيل وفتح ح�ساباتهم على 
الذكية )�سمارت  من�سة اخلدمات 
ال�ستفادة من  ليتمكنوا من  هب( 
حزمة اخلدمات الرقمية العديدة 
ملتعامليها،  ال��دائ��رة  تتيحها  التي 
وت�ساعدا  ت���ط���ورا  ت�����س��ه��د  وال���ت���ي 

م�ستمرين. 
واأكد املزروعي اأن دائرة التخطيط 
م�ستمرة  وال��ب��ل��دي��ات  ال���ع���م���راين 
وف��ق��اً خل��ط��ة م��درو���س��ة وحمكمة 
خلدماتها  ال��رق��م��ي  ال��ت��ح��ول  يف 
وب���وت���رية م��ت�����س��اع��دة مب���ا يحقق 

املبا�سرة  ه��ذه اخلدمة من  خ��الل 
ب��ت��اأج��ري ال���ع���ق���ارات ع��ل��ى الأر�����س 
خالل  م��ب��ا���س��رة  ال��ع��ق��د  يف  املعنية 
توجد  ول  دق����ائ����ق   5 م����ن  اأق�������ل 
ر���س��وم ع��ل��ى ه���ذه اخل���دم���ة، فقط 
على ح�سابه  تفعيل  املتعامل  على 
https://mservices .
  dma .abudhabi .ae
واإمت�������ام م���راح���ل رح���ل���ة امل���وؤج���ر، 
وملكية  البيانات  �سحة  وي�سرتط 
الأرا�سي  اإدارة  ن��ظ��ام  يف  الأر�����س 
يف ال��ب��ل��دي��ة. و���س��م��ن ه���ذا الإط���ار 
العمراين  التخطيط  دائ��رة  حتث 
الأف��راد على  املوؤجرين  والبلديات 
الرقمية  امل��ن�����س��ة  ه���ذه  ا���س��ت��غ��الل 
الفورية  العقود  اإ���س��دار  لت�سهيل 
عناء  ل���ت���وف���ري  ل���ل���م�������س���ت���اأج���ري���ن 
وك�سفت  البلديات،  مكاتب  زي���ارة 
�ستطلق  ال����دائ����رة  اأن  ال���ظ���اه���ري 
ن��ه��اي��ة �سهر  اإ���س��اف��ي��ة  ٥ خ���دم���ات 
ل��ت��ك��ون ج��م��ي��ع خدمات  ���س��ب��ت��م��رب 
 16( الإي��ج��اري��ة  العقود  ت�سجيل 
خ���دم���ة( م��ت��واف��رة ب��ال��ك��ام��ل على 
اليجار  ع���ق���ود  ت�����س��ج��ي��ل  م��ن�����س��ة 
ب������اإم������ارة اأب����وظ����ب����ي وم������ن خ���الل 
الإيجارية  العقود  ت�سجيل  موقع 
https:// اأب���وظ���ب���ي  لإم��������ارة 
m s e r v i c e s . d m a .

املتعاملني،  ق���ب���ل  م����ن  اأب���وظ���ب���ي 
ن�سبة ٪100 من  ت�ستكمل  وبهذا 
املوؤجر.  رحلة  الرقمي يف  التحول 
املوؤجر  رحلة  تتلخ�س  واأ���س��اف��ت: 
اأول:  م���راح���ل:  ال���ف���رد يف خ��م�����س 
خدمات  ا�ستخدام  ح�ساب  تفعيل 
ثانيا:  الإي��ج��اري��ة،  العقود  توثيق 
اإدراج العقار، ثالثا: ت�سجيل العقار 
عقار  اإدارة  ع��ق��د  اإن�����س��اء  راب���ع���ا:   ،
بامللكية، خام�سا: املبا�سرة باإ�سدار 

العقود.
اأن جميع هذه  الظاهري  واأ���س��ارت 
ول  ف����وراً،  اعتمادها  يتم  امل��راح��ل 
البلديات،  م��راك��ز  زي����ارة  تتطلب 
ح�سابه  رب����ط  ل��ل��م��وؤج��ر  ومي���ك���ن 
الأعمال  ب��ه��ذه  ل��ل��ق��ي��ام  مب���ن���دوب 
النظام  ط���ري���ق  ع����ن  ع���ن���ه  ن���ي���اب���ة 
وم��ن دون احل��اج��ة ل��زي��ارة مراكز 

البلدية.
العقود  ت�سجيل  نظام  اأن  ون��وه��ت 
اأبوظبي  اإم��������ارة  يف  الإي����ج����اري����ة 
التنمية  ب��دائ��رة  مبا�سرة  مرتبط 
التوزيع  و���س��رك��ات  الق��ت�����س��ادي��ة، 
اأبوظبي  يف  ك���ه���رب���اء(   - )م����ي����اه  
ل���زي���ارة هذه  وال���ع���ني، ول ح��اج��ة 
املتعامل  ع��ل��ى  م���ا  ك���ل  اجل����ه����ات، 
النظام  فعله هو تفعيل ح�سابه يف 
ال����وق����ت واجل����ه����د على  وت����وف����ري 

ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  روؤي���ة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
امل�����س��ل��ح��ة رئي�س  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى 
اهلل(  )حفظه  التنفيذي  املجل�س 
اإ�سعاداً  كافة  باخلدمات  لالرتقاء 
الكفاءة  يف  وحت�سيناً  للمتعاملني 
ال��ت�����س��غ��ي��ل��ي��ة ل������دى ال���ب���ل���دي���ات، 
املتعاملني  ت��ط��ل��ع��ات  يحقق  ومب���ا 
وال���������س����رك����اء ال����س���رتات���ي���ج���ي���ني، 
ال��ب��ي��ئ��ة، وتطبيق  واحل��ف��اظ ع��ل��ى 

معايري التنمية امل�ستدامة.
�سالمة  اأك�����������دت  ج����ان����ب����ه����ا  م������ن 
ال��ظ��اه��ري م��دي��ر م�����س��روع توثيق 
العقود الإيجارية يف بلدية مدينة 
اأن اخل���دم���ة اجل���دي���دة يف  ال���ع���ني 
العقود  وت�����س��ج��ي��ل  ت��وث��ي��ق  جم���ال 
الإي�����ج�����اري�����ة ����س���م���ن اخل����دم����ات 
الإمكانية  تتيح  املختلفة  اخلم�س 
اأم���ام امل��وؤج��ر )ف���رد اأو ���س��رك��ات اأو 
العقار  اإدارة  عقد  ت�سجيل  ورث���ة( 
احلاجة  دون  م��ب��ا���س��رة  ب��امل��ل��ك��ي��ة 
ل��زي��ارة م��ك��ات��ب ال��ب��ل��دي��ات، وبهذا 
رق��م��ي��ة على  11 خ���دم���ة  ت��ت��وف��ر 
الإيجارية  العقود  ت�سجيل  موقع 
لإمارة اأبوظبي  ميكن من خاللها 
زيارة  األ���ف   314 ع��ن  ال�ستغناء 
اإمارة  يف  البلديات  مل��راك��ز  �سنوية 

امل����وؤج����ر وامل�������س���ت���اأج���ر م����ن خالل 
الرقمية  املنظومة  هذه  ا�ستغالل 
املتطورة، كما يوفر املوقع خدمات 
متميزة للموؤجر وامل�ستاأجر ومثال 
ذل�������ك: خ���ا����س���ي���ة حت����دي����ث رب���ط 
ب��ال��دخ��ول الذكي  ت��وث��ي��ق  ح�����س��اب 
اإىل  وي�������س���ل   ،smartpass
من  العقد  طباعة  راب��ط  املتعامل 
خالل ر�سالة ن�سية، اإر�سال بيانات 
والتنمية  التوزيع  ل�سركات  العقد 
الق��ت�����س��ادي��ة م��ب��ا���س��رة، اإ����س���دار 
تقارير بالعقارات امل�سجلة وبيانات 
،خا�سية  ع��ق��ار  ك���ل  ع��ل��ى  ال��ع��ق��ود 
وتفادي  العقد  �سحة  م��ن  التاأكد 
بيانات  ت�سجيل  امل�����زورة،  ال��ع��ق��ود 
بعد  ع��ن  وامل�ستاأجرين  القاطنني 
ب��دون احل��اج��ه لإح�����س��ار الهويات 
الدولة،  اأر�����س  ع��ل��ى  ال��ت��واج��د  اأو 
ت�����س��ج��ي��ل ال���ع���ق���ود م��ب��ا���س��رة دون 
الوجود  اأو  ال�سخ�سي  احل�����س��ور 

على اأر�س الدولة.
اأ�سبح  اأدق  مب��ع��ن��ى  واأ�����س����اف����ت: 
الأف����راد  امل��وؤج��ري��ن  ب��اإم��ك��ان  الآن 
عقد  اإ���س��دار  وال��ورث��ة  وال�سركات 
 5 م����ن  اأق�������ل  يف  ب��امل��ل��ك��ي��ة  اإدارة 
دق��ائ��ق م��ن خ��الل م��وق��ع ت�سجيل 
اأبوظبي  لإمارة  الإيجارية  العقود 
)ت���وث���ي���ق(، وي��ت��م��ك��ن امل���وؤج���ر من 

البلدية حيث ميكن  املتعاملني يف 
ا�ستخراج  ال����ك����رمي  ل��ل��م��ت��ع��ام��ل 
رقميا  ال��ر���س��وم  ودف���ع  الرتخي�س 

وب�سرعة فائقة.
اأما اخلدمة الثالثة فت�سمل اإ�سدار 
ت�سريح ورخ�سة خلف�س م�ستوى 
والفلل  ال��ب��ي��وت  اأم�����ام  الأر����س���ف���ة 
ومعدات  امل��رك��ب��ات  ع��ب��ور  لت�سهيل 
اأ����س���ح���اب ال���ه���م���م، وغ����ريه����ا من 
ال�ستخدامات، وحتقيق متطلبات 
ال����راح����ة لهم،  ال�����س��ك��ان وت���وف���ري 
للمتعاملني  ميكن  الأم��ر  وكذلك 
ال���ت���ق���دم ب��ط��ل��ب احل�������س���ول على 
الأر�سفة  ارتفاع  خف�س  ترخي�س 
ب�سرعة  الإج���������راءات  وا���س��ت��ك��م��ال 
املقررة  ال��ر���س��وم  ودف����ع  و���س��ه��ول��ة 
اأي مكان  واإجن��از معاملته وهو يف 

من العامل .
حزمة  اأن  امل�����رزوق�����ي  واأ�����س����اف����ت 
اخلدمات اخلم�سة الأخرية ت�سمل 
خدمة ر�سف مداخل وخمارج اإىل 

.abudhabi.ae
اأك���دت موزة  ذات���ه  الإط����ار  و�سمن 
تطوير  اإدارة  م���دي���ر  امل�����رزوق�����ي 
اخلدمات يف بلدية مدينة اأبوظبي 
العمراين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ�����رة  اأن 
ناجحة  ق��ف��زات  حتقق  والبلديات 
التحول  ط���ري���ق  ع���ل���ى  و����س���ري���ع���ة 
وتعمل  خل����دم����ات����ه����ا،  ال����رق����م����ي 
ب�������داأب واج���ت���ه���اد ل���ل���و����س���ول اإىل 
 100% امل��ن�����س��ود وه����و  ال���ه���دف 
الرقمية يف جميع  اخل��دم��ات  م��ن 
اإمارة  يف  البلدي  النظام  مكونات 

اأبوظبي.
اخلدمات  اأن  امل��رزوق��ي  واأو�سحت 
الدائرة  اأطلقتها  ال��ت��ي  اجل��دي��دة 
ت�����س��م��ل خ��دم��ت��ني ت��ت��ع��ل��ق��ان مبنح 
لإن�ساء  ت���رخ���ي�������س���اً  امل���ت���ع���ام���ل���ني 
البيوت  اأم����ام  ال�����س��ي��ارات  م��ظ��الت 
الق�سائم  ن���ط���اق  ���س��م��ن  وال���ف���ل���ل 
ودون  رق���م���ي���اً  وذل������ك  ال�����س��ك��ن��ي��ة 
احلاجة للح�سور اإىل مقر خدمة 

التقدم  خالل  من  والفلل  البيوت 
ب��ط��ل��ب رق���م���ي واحل�������س���ول على 
للح�سور  احل��اج��ة  دون  امل��واف��ق��ات 

اإىل مقرات البلدية.
واختتمت املرزوقي موؤكدة اأن تتابع 
الإع����الن ع��ن اخل��دم��ات الرقمية 
جميع  ا�ستكمال  حتى  �سيتوا�سل 
التابعة  ال��ذك��ي��ة  امل��ن�����س��ة  خ��دم��ات 
للدائرة، وذلك انطالقا من اإميان 
الدائرة باأهمية ا�ستثمار التقنيات 
املتعاملني  خ���دم���ة  يف  احل���دي���ث���ة 

واإ�سعادهم.
دائ��������رة  اأن  ب�����ال�����ذك�����ر  اجل������دي������ر 
والبلديات  ال��ع��م��راين  التخطيط 
كانت منذ اأبريل املا�سي قد اأطلقت 
وباإ�سافة  رق��م��ي��ة،  خ���دم���ة   39
اخلدمات اخلم�سة ال�سالفة الذكر 
تكون قد حققت 44 خدمة رقمية 
واأتاحتها اأمام متعامليها حتى الآن 
، والعمل م�ستمر لتحقيق الهدف 

الرقمي املن�سود.

بلدية منطقة الظفرة تلتقي مع اأ�سحاب املباين التجارية مبدينة زايد 
•• الظفرة-الفجر:

القدمية  التجارية  املباين  اأ�سحاب  مع  لقاًء  الظفرة  منطقة  بلدية  عقدت 
)حو�س غرب 3( مبدينة زايد، وح�سر اللقاء �سعادة �سيف �سعيد املزروعي 
والقائم  زاي��د  مبدينة  و�سواحيها  امل��دن  خ��دم��ات  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
باأعمال مدير عام البلدية بالإنابة، و�سقر �سيف املن�سوري املدير التنفيذي 
املزروعي مدير  �سهيل  بالإنابة، وح�سن  املدن والرتاخي�س  لقطاع تخطيط 
مدير  املزروعي  حممد  وطحنون  ال�سكان  وعالقات  املنطقة  تخطيط  اإدارة 
ياأتي  اللقاء  اإن  امل��زروع��ي  �سعيد  �سيف  وق��ال  زاي��د.  مبدينة  العقارات  اإدارة 

انطالقاً من توجيهات قيادتنا الر�سيدة نحو التطوير امل�ستمر لتحقيق املناخ 
امل�ستقبلية  والروؤية  زايد  ال�ستثمارية يف مدينة  التجارية  للمباين  املنا�سب 
لعوامل ال�ستدامة وعنا�سر ال�سحة وال�سالمة واملنظر العام ملدخل املدينة 
وبناًء على القرارات ال�سادرة من اجلهات العليا ب�ساأن اإزالة اأي عوائق ت�سر 

باملنظر العام ومظهر املدينة. 
 121 اأ�سحاب املباين بقرار املجل�س التنفيذي رقم  واأ�ساف باأنه مت توعية 
�سنة   57 رق��ي��م  التنفيذي  املجل�س  ق���رار  م�ستجدات  ب�ساأن   2018 ل�سنة 
مبدينة   ،3 غرب  حو�س  يف  التحتية  البنية  تاأهيل  اعتماد  ب�ساأن   2017
زايد، واإزالة املباين القدمية لعدم توفر عن�سر ال�ستدامة وال�سالمة يف هذه 

)امل�ستاأجرين(  القاطنني  حياة  تهدد  التي  حلالتها  ال�ستثمارية،  العقارات 
فيها كما اأنها تعيق الروؤية وت�سوه املنظر العام ملدخل املدينة. 

واأكد اأن امل�سروع يهدف اإىل اإعادة تاأهيل البنية التحتية لتتما�سى مع خطة 
الحالل والتجديد للمباين القائمة باحلو�س وتتوافق مع دليل الت�سميم 
احل�سري للطرق ال�سادر من دائرة التخطيط العمراين والبلديات واأهداف 
اخلطة 2030. وتغيري اأولويات الت�ساميم القائمة يف ال�سوارع مع الرتكيز 
منطقة  لتطوير  خطة  �سع  ومت  وال��ع��اب��ري��ن.  ال�سيارات  م��رور  حركة  على 
جديدة معتمدة �سمن املخطط العام. ومت خالل اللقاء عر�س ال�سرتاطات 
املعتمد  الواجهات  منوذج  عر�س  مت  كما  املعتمدة،  والإن�سائية  التخطيطية 

والذي مت اختياره ليكون النموذج املعماري للم�سروع وفقاً لتوجيهات �سمو 
ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم مبنطقة الظفرة.

التفاق  ومت  ومقرتحاتهم  املباين  مالك  لآراء  ال�ستماع  اللقاء  خالل  ومت 
معهم على الت�سليم الفعلي للمباين بتاريخ الأول من �سهر نوفمرب املقبل. 
الطابق  يكون  بحيث  الأدوار  وزي��ادة  بناء  ب�سرورة  املباين  اأ�سحاب  وطالب 
طالبوا  كما  �سكنية،  �سقق  الأدوار  وباقي  التجارية  املحالت  ي�سمل  الأر�سي 
من  الكثري  على  البناء  ل�سعوبة  ن�سبة  العقار  ب��ن��اء  يف  وامل�����س��ان��دة  بالدعم 
املواطنني. وحتر�س بلدية منطقة الظفرة على املحافظة على املظهر العام 

للمدن و�سالمة البيئة واإزالة اأي م�سوه جلمالها.

»االحتادية للتناف�سية« تعمل على بناء قاعدة 
بيانات حمدثة الإح�ساءات اأ�سحاب الهمم

•• دبي -وام:

ا�ست�سافت دبي موؤخرا ور�سة عمل 
وحتليل  بدرا�سة  تعنى  متخ�س�سة 
اأ�سحاب  ف��ئ��ة  اإح�������س���اءات  ب��ي��ان��ات 
الحتادية  الهيئة  نظمتها  الهمم 
بالتن�سيق  والإح�����س��اء  للتناف�سية 
مع جمموعة وا�سنطن لإح�ساءات 

الإعاقة.
التي   - ال����ور�����س����ة  وا����س���ت���ه���دف���ت 
اجلهات  ع��ن  ممثلون  فيها  ���س��ارك 
احلكومية املعنية بهذه الإح�ساءات 
ووقاية  ال�سحة  وزارة  بينها  م��ن 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  ووزارة  امل��ج��ت��م��ع 
ا�سرتاتيجية  عمل  خطة  و���س��ع   -
حمدثة  ب���ي���ان���ات  ق����اع����دة  ل���ب���ن���اء 
الهمم يف  اأ�سحاب  فئة  لإح�ساءات 

الدولة. 
ت�������س���ورا عاما  امل��ت��ح��دث��ون  وق�����دم 
امل�ستوى  على  الإح�����س��اءات  لو�سع 
ال��ع��امل��ي وامل��ح��ل��ي و���س��رح��ا مف�سال 
العاملية  واملفاهيم  التعاريف  ح��ول 

اأ�سحاب  ب���اإح�������س���اءات  امل��رت��ب��ط��ة 
الهمم بال�ستناد اإىل اأحدث الأدلة 
املدخل  ح���ي���ث  م����ن  الإح�������س���ائ���ي���ة 
ال���ط���ب���ي وامل�����دخ�����ل الج���ت���م���اع���ي 
وارتباطها  ال��ف��ئ��ة  ه���ذه  لت�سنيف 
حلقوق  ال���دول���ي���ة  ب���الت���ف���اق���ي���ات 
الهمم  اأ�����س����ح����اب  الأ�����س����خ����ا�����س 
وامليدانية.  املعرفية  والخ��ت��ب��ارات 
واأو�������س������ح حم���م���د ح�������س���ن اأه���ل���ي 
الإح�ساء  لقطاع  التنفيذي  املدير 
اأن  الهيئة  يف  الوطنية  وال��ب��ي��ان��ات 

تنظيم هذه الور�سة ياأتي انطالقا 
حكومة  اأولته  ال��ذي  الهتمام  من 
دولة المارات بفئة اأ�سحاب الهمم 
ال�سيا�سة  اأه����داف  م��ع  وان�����س��ج��ام��ا 
الهمم  اأ�سحاب  لتمكني  الوطنية 
وتاأهيلهم  ورع��اي��ت��ه��م  املجتمع  يف 
تقديرا  امل��ج��ت��م��ع  يف  ل���الن���دم���اج 
حتقيق  يف  امل��ل��ح��وظ��ة  جل��ه��وده��م 

الإجنازات. 
منهجية  على  ال��ور���س��ة  واع��ت��م��دت 
لإح�ساءات  وا���س��ن��ط��ن  »جم��م��وع��ة 
املوؤ�س�سات  اإح����دى  وه���ي  الإع���اق���ة« 
لالأمم  الإح�سائي  للق�سم  التابعة 
�سنوية  اجتماعات  وتعقد  املتحدة 
لأع�����س��ائ��ه��ا ال��ب��ال��غ ع��دده��م 123 
ال�سيا�سات  را�سمو  وي�ستفيد  دول��ة 
هذه  منهجية  م��ن  ال��ق��رار  و�سناع 
ال�سيا�سات  ر����س���م  يف  امل���ج���م���وع���ة 
ت�����س��م��ن تقدمي  ال���ت���ي  واخل���ط���ط 
الهمم  لأ�سحاب  متميزة  خدمات 
بالعتماد على موؤ�سرات اإح�سائية 

ممنهجة.

»طرق دبي« حتتفي بال�سباب 
•• دبي - وام: 

اأه��م��ي��ة تعزيز  ال��ط��رق وامل��وا���س��الت  اأك���دت هيئة 
اأدائها  م�سرية  تطوير  يف  املواطنني  ال�سباب  دور 
من  لال�ستفادة  ا�ستقطابهم  خالل  من  املوؤ�س�سي 

قدراتهم واإمكاناتهم املهارية والتقنية.
باليوم  الحتفال  يف  م�ساركتها  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
العاملي لل�سباب الذي يتزامن مع الثاين ع�سر من 

اأغ�سط�س يف كل عام.
وقالت ليلى فريدون مدير الإدارة التنفيذي ملكتب 
الهيئة  اإن  املديرين  جمل�س  ورئي�س  العام  املدير 
حتر�س دائما على الهتمام بكوادرها ال�سابة من 
 400 من  اأك��رث  عددهم  يبلغ  والذين  املواطنني 
الثالثني  دون  العمرية  املرحلة  يف  و�سابة  �ساب 
متميزة.  ق��درات وظيفية  والذين ميتلكون  عاماً 
ونوهت اىل انه تعزيزاً لدورهم فقد اأطلقت الهيئة 

2016 »جمل�س ال�سباب« الذي ي�سم  اأكتوبر  يف 
الذين  املواطنني  واملوظفات  املوظفني  من  ع��دداً 
فيها..  واملوؤ�س�سات  القطاعات  خمتلف  ميثلون 
لعامي  ال�سباب  جمل�س  عمل  خطة  اعتمدت  كما 
2018 – 2019 وترتكز على اأربعة حماور هي 
التطوير املهني وال�سخ�سي وا�ست�سراف امل�ستقبل 
وامل�ساركة والتوا�سل مع �سباب الهيئة وامل�ساركات 

اخلارجية.
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اأخبـار الإمـارات
دعم فئة االأيتام على راأ�ش اأولويات اجلهات اخلريية

•• عجمان ـ الفجر 

اأبرز  اإح���دى  ل��الأع��م��ال اخل��ريي��ة والإن�����س��ان��ي��ة،  ب��ن را���س��د  م��ت موؤ�س�سة حممد  ق��َدّ
املوؤ�س�سات الداعمة للعمل اخلريي يف الدولة، دعماً مالياً ملوؤ�س�سة حميد بن را�سد 
بدعم  امل�ستمر  التزامها  وذلك �سمن  دره��م،  األف   861 بقيمة  النعيمي اخلريية، 
املجتمع  اأوا�سر  املجتمعية وتوثيق  ال�سراكة  املجتمع لتعزيز مفهوم  الأيتام يف  فئة 

الإماراتي.
را�سد  ب��ن  حميد  موؤ�س�سة  ع��ام  مدير  النعيمي  ع��ب��داهلل  بنت  ع��زة  ال�سيخة  واأك���دت 
النعيمي اخلريية اأن املجتمع الإماراتي بكافة اأطيافه ميار�س حالة من امل�سوؤولية 
اأن اجلميع يوؤمن باأن هوؤلء الأطفال هم ر�سيدنا عند  الدينية واملجتمعية، حيث 

اهلل عَزّ وجل، وتقع علينا م�سوؤولية الهتمام بهم ورعايتهم، لذا يجب على اجلميع 
العمل لتح�سني حياة اأبنائنا الأيتام، لنكون م�سدر �سعادة لهم.

لالأعمال  را�سد  بن  حممد  موؤ�س�سة  تبذلها  التي  باجلهود  ع��زة  ال�سيخة  واأ���س��ادت 
قبل  م��ن  كبري  باهتمام  حتظى  التي  الأي��ت��ام،  فئة  رع��اي��ة  يف  والإن�سانية  اخل��ريي��ة 
التي تنفذها وُتعنى  امل�ساريع والربامج  اأولوياتها يف  راأ�س  تاأتي على  املوؤ�س�سة فهي 

بها.
را�سد  بن  ملوؤ�س�سة حميد  العام  املدير  النعيمي،  بنت عبداهلل  ال�سيخة عزة  وقدمت 
النعيمي اخلريية يف عجمان، ال�سكر والتقدير ملوؤ�س�سة حممد بن را�سد اخلريية، 
�سي�سهم يف  الذي  املجتمع،  اأف��راد  الفئة من  لهذه  امل�ستمر  على مبادرتهم ودعمهم 

تخفيف ال�سغوط النف�سية عليهم.

من جهته، قال �سعادة �سالح املزروعي، املدير العام ملوؤ�س�سة حممد بن را�سد لالأعمال 
اخلريية والإن�سانية، اإن املوؤ�س�سة اأخذت على عاتقها مد اأياديها البي�ساء اإىل كل من 
ت�ستطيع الو�سول اإليه من اأيتام وحمتاجني، �سواًء داخل الدولة وخارجها، حيث اإن 
من اأهم اأهداف املوؤ�س�سة الإ�سهام يف حتقيق املبادئ الإن�سانية ال�سامية، من خالل 

تقدمي خمتلف اأ�سكال امل�ساعدات للمحتاجني.
واأكد املزروعي على اأن موؤ�س�سة حممد بن را�سد لالأعمال اخلريية والإن�سانية اأولت 
فئة الأيتام اأهمية كبرية �سمن منظومة براجمها، لتمكينهم يف حتقيق ا�ستقرارهم 
وقيمنا  احلنيف،  الإ���س��الم��ي  ديننا  م��ب��ادئ  م��ن  ننطلق  “اإننا  وق���ال:  الجتماعي، 
التزامنا  اإىل  اإ�سافة  امل�ستمر،  قيادتنا  دع��م  وم��ن  الأ�سيلة،  والإن�سانية  املجتمعية 

بجهود تلم�س حاجات الأيتام، الأمر الذي �سيدخل البهجة والأمل على قلوبهم”.

االأر�سيف الوطني ي�ستقبل اأكرث من 100األف زائر يف ركنه يف كيدزانيا
•• ابوظبي-الفجر:

ح��ق��ق رك���ن الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي يف 
مدينة الأطفال العاملية التعليمية 
دب���ي رقماً  ك��ي��دزان��ي��ا  ال��رتف��ي��ه��ي��ة 
ق����درت  اإذ  رواده  ل���ع���دد  ج����دي����داً 
الزوار  ع��دد  املعتمدة  الإح�����س��اءات 
ب��اأك��رث م��ن م��ائ��ة األ���ف زائ����ر، وقد 
النقلة  ج����راء  ال������زوار  ع����دد  ازداد 
اجلوهري  وال��ت��ح��دي��ث  ال��ن��وع��ي��ة 
وتزويده  امل���ك���ان  ب��ت��اأه��ي��ل  امل��ت��م��ث��ل 
ب���اأج���ه���زة ت��ف��اع��ل��ي��ة ت��ع��ت��م��د اإث�����راء 
الذكاء  وت��ع��زي��ز  ال���زائ���ر،  م���ع���ارف 
عن طريق اللعب والتجربة واملرح 

واملتعة.
وي��ع��د رك���ن الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي يف 
كيدزانيا من�سة لعر�س تاريخ دولة 
الإمارات العربية املتحدة وتراثها، 
وهو يقدم �سرحاً مكثفاً للزوار عن 

الأر�سيف  رك��ن  �سار  عليه  م��وؤخ��راً 
على  يحتوي  كيدزانيا  يف  الوطني 
الألعاب  م��ن  العديد  فيها  من�سة 
الذكاء  بتنمية  الكفيلة  التفاعلية 
ل����دى الأط����ف����ال، وحتقق  امل���ع���ريف 
من�سة  يف  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة  الأل�����ع�����اب 
الأر����س���ي���ف ال���وط���ن���ي م����زي����داً من 
واأولياء  الأط���ف���ال  ب��ني  ال��ت��وا���س��ل 
“�سجرة  اإع������داد  ول��ع��ل  اأم����وره����م، 
الألعاب  مقدمة  يف  العائلة” تاأتي 
الطفل  ي�ستطيع  اإذ  ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة؛ 
“�سجرة  اإن���������س����اء  ع���ل���ى  ال�����ت�����دّرب 
اإدخال  ع��رب  ب��ه  العائلة” اخلا�سة 
والتطبيقات  والت�ساميم  البيانات 
الإماراتية،  البيئة  من  امل�ستوحاة 
وه������ذه ال���ت���ج���رب���ة امل��م��ت��ع��ة ترثي 
الأن�ساب  ب��ع��ل��م  ال��ط��ف��ل  م��ع��رف��ة 
ل��دي��ه، وم��ا ي��زي��د م��ن اأه��م��ي��ة هذه 
ال��ل��ع��ب��ة ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة وغ����ريه����ا يف 

�سيما  ول  ال��زوار  تثقيف  ي�سهم يف 
اجليل اجلديد، ويعينهم على فهم 
ومعرفة  وال��رتاث  للتاريخ  اأف�سل 
الأجيال  حققتها  التي  الإجن���ازات 
انت�سار  يف  اأي�ساً  وي�سهم  ال�سابقة، 

املعرفة وحب ال�ستك�ساف.
وي��ق��وم رك��ن الأر���س��ي��ف الوطني يف 
بتثقيف  تاأ�سي�سه  م��ن��ذ  ك��ي��دزان��ي��ا 
والثقايف  احل�ساري  ب��الإرث  زواره 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  ل��دول��ة 
وقادتها العظام، وتعميق الإح�سا�س 
الولء  وتعزيز  الوطنية،  بالهوية 
املواطن  والنتماء للوطن، واإعداد 

ال�سالح.
وتعر�س من�سة الأر�سيف الوطني 
فيلماً  درج����ة   360 ���س��ا���س��ة  ع��ل��ى 
وت�سويره  اإع��������داده  مت  ت��ع��ل��ي��م��ي��اً 
ب��ال��ت��ع��اون ب��ني الأر���س��ي��ف الوطني 
ويعّرف  الإم�������ارات،  ت����راث  ون����ادي 

اإىل  بالإ�سافة  واأهميتها،  الأر�سفة 
ال�سفاهي  التاريخ  على  اطالعهم 
ذاكرة  حفظ  اأ�ساليب  م��ن  ك��واح��د 
ال��وط��ن. وي��وح��ي ه���ذا ال��ت��زاي��د يف 
اأعداد زوار ركن الأر�سيف الوطني 
عرب  يحققه  م��ا  اإىل  ك��ي��دزان��ي��ا  يف 
يف  جن��اح  م��ن  ومقتنياته  اأن�سطته 
بذاكرة  اجل���دي���دة  الأج���ي���ال  رب���ط 
الوطن، وتوعيتها بقيمها الثقافية 
م���ا يحر�س  وه�����ذا  والإن�������س���ان���ي���ة، 
الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي ع��ل��ى حتقيقه 
تتطلع  ال���ت���ي  ر����س���ال���ت���ه  اإط�������ار  يف 
املوثقة  امل���ع���ل���وم���ات  ت���ق���دمي  اإىل 

والأمينة.  
وي��ع��د رك���ن الأر���س��ي��ف ال��وط��ن��ي يف 
كيدزانيا - والذي ي�ستقبل ال�سياح 
والزوار  الإم����ارات،  اإىل  ال��واف��دي��ن 
اأبناء الإم��ارات واملقيمني على  من 
اأر�سها- مركزاً تعليمياً غري ر�سمي 

الفيلم الزائر باإرث دولة الإمارات 
العريق  املتحدة وتاريخها  العربية 
تاريخ  توثق  تعليمية  �سل�سلة  عرب 
ال���دول���ة مب���ا ي��ت�����س��م��ن��ه م���ن املهن 
اأبناء  ميار�سها  كان  التي  البحرية 
املجتمع البحري يف الإم��ارات قبل 
على  الغو�س  مثل:  النفط،  ف��رتة 
بالطرق  ال�سمك  و�سيد  ال��ل��وؤل��وؤ، 
اأي�ساً  الفيلم  ويتناول  التقليدية، 
الأل���ع���اب ال�����س��ع��ب��ي��ة يف الإم������ارات، 
الرب  وت���راث  والتقاليد،  وال��ع��ادات 
والتعليم  وال�������س���ح���ة  وال����ب����ح����ر، 
القدمي،  الإم�����ارات�����ي  امل��ج��ت��م��ع  يف 
وم���ق���ارن���ة ج��م��ي��ع اجل���وان���ب التي 
الزاهر  ب��احل��ا���س��ر  ذك���ره���ا  ���س��ب��ق 
ال���ذي ا���س��ت��ط��اع��ت دول���ة الإم����ارات 
حتقيقه  احلكيمة  قيادتها  ظل  يف 

ل�سعبها واملقيمني على اأرا�سيها.
وب���ع���د ال��ت��ح��دي��ث��ات ال���ت���ي ط����راأت 

الوطني يف عامل كيدزانيا بفر�سة 
بوا�سطة  ت��ذك��اري��ة  ���س��ور  ال��ت��ق��اط 
ال�����س��ا���س��ات اخل�����س��راء ال��ت��ي ت�سع 
الزائر يف زيارات افرتا�سية لالآثار 

من�سة الأر�سيف الوطني اأن جميع 
العربية  ب��ال��ل��غ��ت��ني  ف��ي��ه��ا  امل���ع���ارف 

والإجنليزية.
الأر�سيف  م��ن�����س��ة  زوار  وي��ح��ظ��ى 

واحل�سون والقالع وهذا ما يجعل 
اإىل من�سة الأر�سيف  زيارة الطفل 
الوطني يف كيدزانيا ثروة معرفية 

ورحلة تبقى خالدة يف ذاكرته.

»االحتادية لل�سباب« ت�سارك يف االحتفال باليوم الوطني ال�سنغافوري
•• دبي-وام: 

�ساركت املوؤ�س�سة الحتادية لل�سباب 
الوطني  ب���ال���ي���وم  الح���ت���ف���ال  يف 
مبركز  اأق��ي��م  ال���ذي  ال�سنغافوري 
معايل  بح�سور  دب���ي  يف  ال�����س��ب��اب 
الزيودي  اأحمد  بن  ثاين  الدكتور 
والبيئة  امل���ن���اخ���ي  ال��ت��غ��ري  وزي�����ر 
ت�سي  ت�سي  ت��ان  �سامويل  و�سعادة 
لدى  �سنغافورة  جمهورية  �سفري 

الدولة.
وت�سمنت الفعالية - التي ح�سرها 
النظري  حم���م���د  ���س��ع��ي��د  اأي�������س���ا 
ال�سباب  ملكتب  التنفيذي  امل��دي��ر 
القن�سل  ت�����س��ني  ل���وب���ي  و����س���ع���ادة 
ال���ع���ام جل��م��ه��وري��ة ���س��ن��غ��اف��ورة يف 
دبي واملناطق ال�سمالية - جل�سات 
الإماراتي  ال�����س��ب��اب  ب��ني  نقا�سية 
�سبل  بحث  بهدف  وال�سنغافوري 
والتبادل  اجلانبني  ب��ني  ال��ت��ع��اون 
وال��ث��ق��ايف وخ��ل��ق مبادرات  امل��ع��ريف 

م�سرتكة.
ك��م��ا ح�����س��ر الح��ت��ف��ال جمموعة 
و�سنغافورة  الإم����ارات  �سباب  م��ن 
واأع�ساء  اأعمال وفنانني  رواد  من 
ال�����س��ب��اب ح��ي��ث تطرق  جم��ال�����س 
احل�����������س�����ور م������ن خ��������الل ح������وار 
ال�سنغافوري  ال�سباب  تفاعلي بني 
والإماراتي للحديث عن التحديات 

والعاملية  امل���ح���ل���ي���ة  ال���ف���ع���ال���ي���ات 
والتفاعل مع اأقرانهم من ال�سباب 
امل��م��ي��زي��ن ح���ول ال��ع��امل وه����ذا ما 
الحتادية  املوؤ�س�سة  يف  ل��ه  ن�سعى 

لل�سباب.
جمهورية  م���ع���ال���ي���ه���ا  وه������ن������اأت 
يومها  مب���ن���ا����س���ب���ة  ����س���ن���غ���اف���ورة 
من  م��زي��دا  لهم  متمنية  الوطني 
معربة  والتطور  والرخاء  التقدم 
عن تطلعها ملزيد من التعاون بني 
وال�سنغافوري  الإم��ارات��ي  ال�سباب 
اأف�سل  ع���ل���ى  الط���������الع  ب����ه����دف 
جمال  يف  ال���ع���امل  يف  امل���م���ار����س���ات 
وبناء  ال�����س��ب��اب  ومت���ك���ني  خ���دم���ة 
بال�سباب كاملراكز  املتعلقة  املن�ساآت 
ال�سبابية .. م�سرية اإىل زيارة وفد 
اإبريل  لل�سباب  الإم����ارات  جمل�س 
ل�سنغافورة لالطالع على  املا�سي 

اأف�سل املبادرات يف هذا املجال.
اأعرب �سعادة �سامويل  من جانبه 
�سعادته  ع����ن  ت�������س���ي  ت�������س���ي  ت������ان 
احتفالية  يف  ب��ال�����س��ب��اب  ب��ل��ق��ائ��ه 
الوطني  ب��ال��ي��وم  ال�����س��ب��اب  م��رك��ز 
بالتعاون  م�����س��ي��دا  ال�����س��ن��غ��اف��وري 
وجمهورية  الإم������ارات  دول����ة  ب��ني 
ال�سباب  ق���درات  لدعم  �سنغافورة 

والو�سول بهم لأعلى امل�ستويات.
الوطني  ال����ي����وم  اإن   «  : وق�������ال 
على  عزيزة  منا�سبة  ال�سنغافوري 

املوؤ�س�سات املعنية بال�سباب يف دولة 
�سنغافورة  وج��م��ه��وري��ة  الإم�����ارات 
منوذج  خلق  يف  التكامل  لتحقيق 
طموحات  ي��ح��ق��ق  ���س��ب��اب��ي  ع��م��ل 
ال�سباب وي�سل بهم لأعلى مراحل 

التمكني والدعم.
�سما  معايل  قالت  املنا�سبة  وبهذه 
املزروعي  ف��ار���س  ب��ن  �سهيل  ب��ن��ت 
وزيرة دولة ل�سوؤون ال�سباب رئي�س 
الحتادية  املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س 
حكومة  اأول��وي��ات  من  اإن  لل�سباب 
�سبابها  دع�����م  الإم�����������ارات  دول�������ة 
ليكونوا فاعلني وذلك من خالل 
�سمان م�ساهمة �سبابنا يف خمتلف 

الكبرية التي يحظى بها ال�سباب يف 
�سناعة امل�ستقبل لأي جمتمع من 
املجتمعات وتربز اأهمية ال�ستفادة 
ال�سباب وطاقاتهم يف  ق��درات  من 
اإي���ج���اد احل��ل��ول ال��ع��م��ل��ي��ة جلميع 

التحديات احلالية وامل�ستقبلية.
دول����ة  اأن  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  واأ������س�����ار 
حتر�سان  و���س��ن��غ��اف��ورة  الإم�����ارات 
اقت�ساد  لبناء  جهودهما  اإط��ار  يف 
ق��ائ��م ع��ل��ى امل��ع��رف��ة ع��ل��ى تطوير 
وب��ن��اء قدرات  الب�سري  امل��ال  راأ����س 
�سراكاتهما  وت���ع���زي���ز  ال�������س���ب���اب 

الدولية .
وق�����ال: اإن ال��ق��ي��ادة ال��ر���س��ي��دة يف 

واأف�سل  ال�سباب  ت��واج��ه  ق��د  التي 
وتعزيز  مهاراتهم  لتنمية  الطرق 
والقادة  ال�����س��ب��اب  ب���ني  ال��ت��وا���س��ل 
بالإ�سافة للجوانب امل�سرتكة بني 

ال�سباب ال�سنغافوري والإماراتي.
معايل  ق���ال   .. ال�����س��دد  ه���ذا  ويف 
ال��دك��ت��ور ث��اين ال��زي��ودي اإن هذه 
اأهمية  ت��ربز  ال�سبابية  التجمعات 
بني  ال��ع��الق��ات  وتعزيز  التوا�سل 
العامل  دول  ج��م��ي��ع  م��ن  ال�����س��ب��اب 
اإحداث  على  القادرة  القوة  لأنهم 

التاأثريات الإيجابية الفاعلة .
ه����ذه  اأن  اإىل  م���ع���ال���ي���ه  ول����ف����ت 
التجمعات توؤكد اأي�سا على املكانة 

ال�ستثمار  توا�سل  الإم��ارات  دولة 
املوؤ�س�س  للوالد  العظيم  الإرث  يف 
املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان » طيب اهلل ثراه » ولدينا 
الهتمام  على  الأدل���ة  من  الكثري 
احلكومة  ت��ول��ي��ه  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري 
لتمكني ال�سباب وحتويل اأحالمهم 
اإىل واق����ع وت��وج��ي��ه ق��درات��ه��م يف 
املجالت التي توؤثر ب�سكل اإيجابي 
واملنطقة  دول��ت��ن��ا  م�ستقبل  ع��ل��ى 

والعامل.
وت���ط���رق ال�����س��ب��اب امل�������س���ارك���ون يف 
امل�ستقبلية  تطلعاتهم  اإىل  املبادرة 
ب����ني خمتلف  ال���ت���ع���اون  وف����ر�����س 

ق��ل��وب��ن��ا وي�����زداد ف��ي��ن��ا ال���ف���رح باأن 
بح�سور  امل��ن��ا���س��ب��ة  ب��ه��ذه  نحتفل 
ال�����س��ب��اب املبدعني  جم��م��وع��ة م��ن 
وجمهورية  الإم������ارات  دول����ة  م��ن 
قيادتا  ت���ع���ول  ح��ي��ث  ���س��ن��غ��اف��ورة 
ال����ب����ل����دي����ن ع���ل���ي���ه���م ال���ن���ه���و����س 
مب�ستقبل بلدانهم وال�ستمرار يف 

م�سرية التنمية والعطاء«.
النظري  �سعيد  اأك���د  ناحيته  م��ن 
املدير التنفيذي ملكتب ال�سباب اأن 
�سباب الإم��ارات يعملون على بناء 
من  ال�سباب  مع  العالقات  اأف�سل 
اإىل  م�سريا   .. العامل  دول  جميع 
الفعاليات  تنظيم  على  احل��ر���س 
ال��ت��ي مت��ك��ن م���ن اإي���ج���اد ن���وع من 

معهم  وال��ف��اع��ل  ال��ب��ن��اء  التوا�سل 
اإىل اطالع  ب����دوره  ي��ق��ود  وال����ذي 
جميع  ع���ل���ى  الإم������������ارات  ����س���ب���اب 
العاملية  واخل���������ربات  ال����ت����ج����ارب 
قدراتهم  لتطوير  يوؤهلهم  ومب��ا 

ومعارفهم.
ال�ساب  ق�����ام  ال��ف��ع��ال��ي��ة  وخ������الل 
ال�سعدي  خالد  ال�سيف  الإماراتي 
28 عاما  العمر  وال��ذي يبلغ من 
لل�سيوف  الطعام  قائمة  ب��اإع��داد 
وامل�ستوحاة من الرتاث الإماراتي 
والثقافة ال�سنغافورة حيث ميتلك 
العمل  يف  وا�سعة  خ��ربة  ال�سعدي 
مع طهاة من خلفيات وم�ستويات 

خمتلفة يف عامل الطهي.

•• ابوظبي-الفجر:

تويف �سائق حافلة »با�س« من اجلن�سية الآ�سيوية ،يف حادث ت�سادم وقع بني 
مركبته  ، ومقطورة �ساحنة يف م�سفح ال�سناعية م 11 باأبوظبي. 

واأفاد املقدم دكتور عبداهلل يو�سف ال�سويدي  نائب مدير اإدارة مرور املناطق 
اخلارجية يف مديرية املرور والدوريات ب�سرطة ابوظبي ،   باأن التحقيقات 
بال�ساحنة  احلافلة  مقدمة  ا�سطدام  اإىل  احل��ادث  اأ�سباب  اأرجعت  الأولية 

والتي كانت متوقفة وقوف نهائي يف الطريق.
اإىل �سرورة عدم  الطريق   املركبات وم�ستخدمي  قائدي  ال�سويدي  ودع��ا  
الن�سغال اأثناء القيادة وعدم الوقوف يف و�سط الطريق دون مربر ، واختيار 
املكان املنا�سب للوقوف يف حالت الطوارئ جتنباً لوقوع  احلوادث املرورية 

اجل�سيمة ، وترك م�سافة اأمان كافية بني املركبات.
املركزية  العمليات  بقطاع  العمليات  ب���اإدارة  والتحكم  القيادة  مركز  وك��ان 
املخت�سة  اجلهات  وقامت  احل��ادث  ،بوقوع  بالغاً  تلقى  اأبوظبي  �سرطة  يف 
املرورية  احل��رك��ة  ان�سيابية  و���س��م��ان  موقعه  ب��ت��اأم��ني  اب��وظ��ب��ي  �سرطة  يف 

،وتخطيط احلادث و نقل املتويف اإىل مدينة خليفة  الطبية يف اأبوظبي.

بيت اخلري تطلق مبادرة كر�سي زايد وجامعة عجمان اأول امل�ستجيبني
•• دبي-وام:

اخلري”  “بيت  ج��م��ع��ي��ة  اأط��ل��ق��ت 
يف  التعليم  لدعم  جديدة  م��ب��ادرة 
اجلامعات وتوفري الفر�س لأبناء 
الدخل  املتعففة وحم��دودة  الأ�سر 
بتقرير  جامعة  كل  قيام  باقرتاح 
م��ن��ح��ة درا���س��ي��ة جم��ان��ي��ة لطالب 
اأحد  م��ن  التخرج  حتى  طالبة  اأو 
اجلامعة  تختارها  ال��ت��ي  الكليات 
واأط����ل����ق����ت اجل���م���ع���ي���ة ع���ل���ى هذه 
زايد” اإحياء  “كر�سي  ا�سم  املنحة 
لذكرى الوالد املوؤ�س�س الذي دعم 
التعليم وا�ستثمر يف الإن�سان عماد 

امل�ستقبل.
وا�ستجابت جامعة عجمان لدعوة 
“بيت اخلري” بتخ�سي�س كر�سي 
جم���اين ل��ت��دري�����س ط��ال��ب جمانا 
ال��ع��ام وتر�سحه  ي��ت��م ق��ب��ول��ه ه���ذا 

اأك���رث الطلبة  اجل��م��ع��ي��ة م��ن ب��ني 
حاجة ليدر�س القانون اأو الإعالم 
والعلوم الإن�سانية اأو اإدارة الأعمال 
اأو تكنولوجيا املعلومات اأو الرتبية 
�سمن  وذل���ك  الأ�سا�سية  وال��ع��ل��وم 

مبادرات عام زايد.

العو�سي  ط��اه��ر  ع��اب��دي��ن  وث��م��ن 
هذه  اخلري”  “بيت  ع����ام  م��دي��ر 
للدكتور  ال�سكر  موجها  امل��ب��ادرة 
اجلامعة  م��دي��ر  ال�����س��غ��ري  ك���رمي 
ال�ستجابة  ه����ذه  اأن  ...م�����وؤك�����دا 
تعك�س  وال���ن���ب���ي���ل���ة  ال�������س���ري���ع���ة 

امل�سوؤولية  ب��روح  اجلامعة  ال��ت��زام 
التعاون  املجتمعية وحر�سها على 
امل�ستمر مع املبادرات اخلريية من 
اأج����ل ج��ي��ل ج��دي��د ل ي��ح��رم فيه 
لقلة  التعليم  ف��ر���س��ة  م��ن  م��ب��دع 

ذات يده.

ب�شبب  الإن�شغال  بغري الطريق 

وفاة اآ�سيوي بحادث ت�سادم بني حافلة ومقطورة �ساحنة باأبوظبي

بيزوى   / امل����دع����و  ف���ق���د 
اثيوبيا     ، داج��ن��ى  اكليلو 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )3681368( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
الت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0503328882

فقدان جواز �سفر
ري���ب���ون مياه  امل���دع���و /  ف��ق��د 
حم����م����د م����و�����س����ت����و م�����ي�����اه ، 
اجلن�سية  ب����ن����غ����الدي���������س   
رق������م  �������س������ف������ره  ج���������������واز   -
)1492890E( من يجده 
رقم   بتليفون  الت�سال  عليه 

    0501226647

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و / ���س��م��ر احمد 
م�������ع�������ني ف����������������وزى ح���������س����ن 
اجلن�سية  م�����س��ر     ، عجينه 
رق������م  �������س������ف������ره  ج�������������واز   -
من   )07706197A(
يجده عليه الت�سال بتليفون 

رقم  0501805004

فقدان جواز �سفر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

ودعم  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  مركز  نظم 
اتخاذ القرار يف القيادة العامة ل�سرطة 
للطلبة  ت���وع���وي���ة  حم���ا����س���رة  دب�������ي، 
املتفوقني يف املدرا�س حول اأهم وظائف 
امل�ستقبل، انطالقا من حر�س القيادة 
قادر  ال�سباب  م��ن  جيل  تاأ�سي�س  على 
ومواجهة  امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  ع��ل��ى 
الهائل  ال��ت��ط��ور  وم��واك��ب��ة  حت��دي��ات��ه، 
واملت�سارع للتكنولوجيا وتقنيات الذكاء 

ال�سطناعي.
وافتتح املحا�سرة التي عقدت يف مركز 
الإمارات،  اأب��راج  امل�ستقبل يف  م�سرعات 
ال�سويدي  ���س��ب��ي��ح  ب���ن  امل���ق���دم حم��م��د 
مدير مركز ا�ست�سراف امل�ستقبل ودعم 
ات��خ��اذ ال���ق���رار ب��ال��وك��ال��ة، ح��ي��ث رحب 
بالطلبة امل�ساركني يف املحا�سرة، موؤكدا 
تقدمي  من  تنبع  املحا�سرة  اأهمية  اأن 
ا�ست�سراف  م��رك��ز  اأع��ده��ا  علمية  م���ادة 
امل�ستقبل ودعم اتخاذ القرار حول اأهم 
الوظائف املطلوبة يف امل�ستقبل يف ظل 
املجالت  خمتلف  يف  ال�سريع  التطور 
وم��ن��ه��ا اخل����دم����ات ال���ذك���ي���ة وال���ذك���اء 
ال�سطناعي والطباعة ثالثية الأبعاد 

وغريها. 
للطلبة  تقدم  املحا�سرة  اأن  اإىل  واأ�سار 
روؤية ا�ست�سرافية للم�ستقبل حول اأهم 
ميكن  ال��ت��ي  والتخ�س�سات  ال��وظ��ائ��ف 
على  للح�سول  لدرا�ستها  يتوجهوا  اأن 
تطورا  �ست�سهد  ق��ط��اع��ات  يف  وظ��ائ��ف 
���س��ري��ع��ا و���س��ي��ك��ون ل��ه��ا اأث�����ر ك��ب��ري يف 
حتدثت  ج��ان��ب��ه��ا،  م���ن  الأمم.  ت��ط��ور 
العالقات  رئي�سة ق�سم  انتخاب حممد 
ا�ست�سراف  مركز  يف  والت�سويق  العامة 
امل�����س��ت��ق��ب��ل ودع����م ات���خ���اذ ال���ق���رار، اإىل 
العاملي،  ال�����س��ب��اب  ي���وم  ح���ول  ال��ط��ل��ب��ة 
اختياره  مت  ال���ي���وم  اأن  اإىل  م�����س��رية 

بعد  امل��ت��ح��دة  الأمم  منظمة  ق��ب��ل  م��ن 
اإج���راء درا���س��ة ح��ول و���س��ع ال�سباب يف 
وتبني   ،1999 ال��ع��ام  خ���الل  ال��ع��امل 
يف  ال�سكان  م��ن  العظمى  الغالبية  اأن 
30 عاما، ولذلك جاء  الفئة يف -18 
على  وللرتكيز  لالحتفاء  ال��ي��وم  ه��ذا 

احتياجاتهم ومتطلباتهم.
العربية  الم�������ارات  دول�����ة  اأن  وب��ي��ن��ت 
ال�سباب  ي���وم  م��ن��ا���س��ب��ة  ت���ويل  امل��ت��ح��دة 
العاملي اأهمية بالغة ملا لهذه الفئة من 

دور هام يف بناء الوطن.
انتخاب  اأو����س���ح���ت  ل���ل���خ���رباء،  ووف���ق���ا 

 2030 ال����ع����ام  اأن�������ه خ������الل  حم���م���د 
و�ستظهر  وظيفة  مليار   2 �ستختفي 
هناك  واأن  وظ���ي���ف���ة،  م��ل��ي��ون   600
���س��ت��ك��ون جديدة  ب��اأك��م��ل��ه��ا  ق���ط���اع���ات 
ال�سباب  جليل  متنوعة  وظائف  وفيها 
والطباعة  ط��ي��ار  ب����دون  ك��ال��ط��ائ��رات 
اليدوي  والت�سميم  الأب��ع��اد،  الثالثية 
القيادة،  ذات���ي���ة  وامل���رك���ب���ات  ل��ل��م��ن��ازل، 

ووظائف البيانات ال�سخمة.
ت��ق��دمي عرو�س  امل��ح��ا���س��رة  و���س��ه��دت 
امل�ساركني  ل��ل��ط��ل��ب��ة  ت��وع��وي��ة  ف��ي��دي��و 
ثالثية  الطابعة  ا�ستخدام  اآلية  ح��ول 
الأبعاد يف بناء املنازل وا�ستخدام تقنية 
عملية  يف  ال�����س��ري��ع��ة  »ال���ه���اي���ربل���وب« 
ال�����س��ي��ارات ذاتية  ال��ن��ق��ل، وا���س��ت��خ��دام 
�سيتم  ال��ت��ي  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ال��ق��ي��ادة 
وجني  ال��زراع��ة  عملية  يف  ا�ستخدامها 
احتفى  امل��ح��ا���س��رة  خ��ت��ام  ال��ث��م��ار. ويفيِ 
الطلبة بيوم ال�سباب العاملي والتقطوا 

ال�سور التذكارية.

•• دبي- وام:

اإ�سالم  اإ�سهار  ال��رب  دار  ل�جمعية  التابع  الإ�سالمي  املعلومات  مركز  �سهد 
من  الأول  الن�سف  خالل  العامل  حول  جن�سية   35 من  �سخ�سا   2186

العام اجلاري.
واأكد عبد اهلل علي بن زايد الفال�سي املدير التنفيذي ل�دار الرب اأن اجلمعية 
ن�سر  اإىل  يهدف  الإ�سالمية  بالثقافة  بالتعريف  املتخ�س�س  باملركز  ممثلة 
قيم الت�سامح والو�سطية والعتدال التي يدعو اإليها الإ�سالم لدى اجلاليات 
الأجنبية يف الدولة ورد ال�سبهات وال�سائعات التي تثار حول الإ�سالم والعمل 
املهتدين  ل��دى  ال�سحيحة  الإ�سالمية  واملفاهيم  القيم  تلك  تر�سيخ  على 
ومبا  احلنيف  ديننا  تعاليم  �سوء  يف  اجلديدة  بيئتهم  يف  ودجمهم  اجل��دد 

يتوافق مع �سيا�سة الدولة وروؤية القيادة الر�سيدة وتوجيهاتها.
التابع  الإ�سالمي  املعلومات  مركز  مدير  اجلنيبي  را�سد  اأو�سح  جهته  من 
للجمعية اأن املركز ا�ستقبل مبكتبه الرئي�سي يف دبي وفرعه يف راأ�س اخليمة 
35 دولة حول العامل تعود اإىل خم�س  حالت اعتناق للدين احلنيف من 
ال�سمالية  واأم��ريك��ا  اجلنوبية  واأم��ريك��ا  واأفريقيا  واأوروب���ا  اآ�سيا  ق��ارات هي 
متاأثرين بعدة اأمور اأهمها ح�سن اخللق والتعامل الطيب الذي يلقونه من 

امل�سلمني يف البالد املباركة.
ال�ستة  الأ�سهر  م��دار  على  نظم  الإ�سالمي  املعلومات  مركز  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
وترفيهية  وتثقيفية  وعلمية  دع��وي��ة  ن�ساطات  اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن  الأوىل 
األفا و660 كتابا ومن�سورا توعويا   436 وا�سعة النطاق من بينها توزيع 
يف خمتلف املناطق من خالل املن�سات الثقافية املوزعة يف خمتلف الإمارات 
التي يرتادها الأجانب وتنظيم 1951 در�سا وحما�سرة تناولت اجلوانب 

الدينية والثقافية واملجتمعية.

•• الفجرية -وام:

حممد  ب��ن  حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
الفجرية  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  ال�سرقي 
الدكتور  م��ع��ايل  ام�����س  ب��ال��رم��ي��ل��ة  ���س��م��وه  بق�سر 
مركز  اإدارة  جمل�س  رئي�س  القا�سم  ح�سن  حنيف 

جنيف حلقوق الإن�سان واحلوار العاملي.
واطلع �ساحب ال�سمو حاكم الفجرية على اأن�سطة 
املركز وجهوده يف جمال ن�سر ثقافة حقوق الإن�سان 

املركز  دور  ���س��م��وه  مثمنا   .. الأو����س���ط  ال�����س��رق  يف 
والإ���س��الم��ي��ة حلقوق  العربية  ال��روؤي��ة  ت��ق��دمي  يف 
والثقافات  الأدي���ان  بني  العاملي  واحل���وار  الإن�سان 
حمد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  و�سكر  واحل�����س��ارات. 
مركز  اإدارة  على  القائمني   .. ال�سرقي  حممد  بن 
وت�سلم  العاملي  واحل���وار  الإن�����س��ان  حل��ق��وق  جنيف 
�سموه ن�سخة من اإ�سدارات املركز احلديثة . ح�سر 
�سر  اأم��ني  ال�سام�سي  بطي  حممد  الدكتور  اللقاء 

مركز جنيف حلقوق الإن�سان واحلوار العاملي.

•• دبي-وام:

�سمن  نوعها  م��ن  ف��ري��دة  جتربة  وطالبة  طالب   300 خا�س 
الرتبية  وزارة  اأطلقته  ال��ذي  للطلبة  البتكار  �سفراء  برنامج 
2018 والذي يعد  �سفراوؤنا  اإطار مبادرة  والتعليم موؤخرا يف 
من�سة مثالية لإك�ساب الطلبة �سمن املدر�سة الإماراتية مهارات 
عالية امل�ستوى متكن الطلبة من التعرف على اأعرق اجلامعات 
واملعاهد املخت�سة يف جمالت البتكار خالل زيارتهم لوجهات 

عاملية متميزة يف هذه املجالت.
جامعات  ���س��ت  الب��ت��ك��ار  ���س��ف��راء  ب��رن��ام��ج  طلبة  زي����ارة  و�سملت 
ل��ل��درا���س��ات ما  �ستانفورد  ال��ع��امل وه��ي جامعة  م��رم��وق��ة ح��ول 

املتحدة  الوليات  يف  �ستانفورد  جلامعة  التابعة  اجلامعية  قبل 
يف  الوطنية  واجلامعة  اإيرلندا  يف  ترينيتى  وكلية  الأمريكية 
املتحدة  اململكة  يف  لندن  كوليدج  اإم��ربي��ال  وجامعة  �سنغافورة 
بالإ�سافة  الأمريكية  املتحدة  الوليات  يف  �سرياكيوز  وجامعة 

اإىل كلية فيا اجلامعية يف الدامنارك.
ال��رائ��دة من  ل��ه��ذه اجل��ام��ع��ات  متكن الطلبة خ��الل زي��ارت��ه��م 
على  م��دارك��ه��م  تفتح  م��ت��ط��ورة  تعليمية  ب�����دورات  الن���خ���راط 
على  احل��ف��اظ  ودوره���ا يف  العلوم  البتكار يف خمتلف  جم��الت 
على  وت��ع��رف��وا  املعي�سي  بامل�ستوى  والرت��ق��اء  املجتمعات  ت��ق��دم 
يف  بزيارتها  قاموا  التي  للدول  وامل�ستقبلية  احلالية  اخلطط 
متزايد من  باهتمام  اأولوية حتظى  باعتباره  البتكار  جمالت 

قبل خمتلف حكومات العامل.
الوكيل  ال�سام�سي  ال�سحاك  اآمنة  الدكتورة  �سعادة  واأو�سحت 
والتعليم  الرتبية  وزارة  يف  والأن�سطة  الرعاية  لقطاع  امل�ساعد 
اأن برنامج �سفراء البتكار يهدف اإىل تر�سيخ ثقافة البتكار بني 
واملهارات  ب��الأدوات  وتزويدهم  املوهوبني  الإماراتيني  الطالب 

لكي ي�سبحوا مبتكرين عامليني .
ال�سرتاتيجية  م��ع  ي��ت��واف��ق  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  اأن  اإىل  واأ����س���ارت 
الوطنية لالبتكار يف الدولة والثورة ال�سناعية الرابعة ويعمل 
عجلة  دف��ع  يف  ت�سهم  ال��ت��ي  امل��ه��ارات  م��ن  ال�سباب  متكني  على 
الدول  اأك��رث  خارطة  على  الإم���ارات  وو�سع  الوطني  القت�ساد 

ابتكارا يف العامل.«

حاكم الفجرية يطلع على اأن�سطة 
مركز جنيف حلقوق االإن�سان

» �سفراء االبتكار« يخو�سون جتربة تربوية يف 6 جامعات عاملية

•• ال�سارقة-الفجر:

بال�سارقة  الأوق�������اف  دائ�����رة  وق��ع��ت 
ال�سارقة  جائزة  مع  تعاون  اتفاقية 
واإدارة  لإن�����س��اء  ال��ت��ط��وع��ي،  للعمل 
م�سروع بناء وقفي يعود ريعه لدعم 
للعمل  ال�����س��ارق��ة  م�����س��اري��ع ج���ائ���زة 
توثيق  اإىل  ب��الإ���س��اف��ة  ال��ت��ط��وع��ي، 
ال���ع���الق���ات وت���ب���ادل اخل�����ربات ومد 
التعاون  وت��ع��زي��ز  ال��ت��وا���س��ل  ج�����س��ور 

امل�سرتك بني الطرفني.
وق����ع الت��ف��اق��ي��ة م���ن ج���ان���ب دائ����رة 
الأوقاف �سعادة طالب ابراهيم املري 
مدير  عام دائرة الأوقاف ال�سارقة، 
جا�سم  �سعادة  اجلائزة؛  جانب  ومن 
احل�����م�����ادي – اأم�������ني ع������ام ج���ائ���زة 
حيث  ال��ت��ط��وع��ي،  للعمل  ال�����س��ارق��ة 
ح�سر التوقيع من الدائرة الأوقاف 
– ن���ائ���ب مدير  ال���ه���اج���ري  ����س���الح 
الوقفية  والم��الك  ال�ستثمار  ادارة 
اإدارة  – مدير  ،وعبدالرحمن �سيف 
ح�سرها  فيما  التنفيذية،  ال�سوؤون 
من جائزة ال�سارقة للعمل التطوعي 
املدير   – البلو�سي  مو�سى  فاطمة 
حممد  و  ل����ل����ج����ائ����زة،  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
الب�سري الدودو – املن�سق العالمي 
التفاقية،  توقيع  وعقب  للجائزة.  

املري؛  ابراهيم  طالب  �سعادة  رحب 
للعمل  ال���������س����ارق����ة  ج�����ائ�����زة  ب����وف����د 
البناء  دوره��ا  على  مثنياً  التطوعي، 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  يف 
واملوؤ�س�سات،  الأف����راد  م�ستوى  على 

موؤكداً اأن مثل هذه التفاقيات تاأتي 
الدائرة  اخ��ت�����س��ا���س  ن��ط��اق  ���س��م��ن 
ودوره��ا يف جم��الت العمل الوقفي، 
املوؤ�س�سي  تعاونها  اإط���ار  يف  وك��ذل��ك 
بينها وخمتلف املوؤ�س�سات احلكومية 

وغريها، م�سيداً بالدعم الالحمدود 
ال���ذي حت��ظ��ى ب��ه ال���دائ���رة م��ن قبل 
الدكتور  ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
ع�سو  القا�سمي  حممد  بن  �سلطان 
ال�سارقة؛  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 

حفظه اهلل ورعاه. 
التفاقية  ه����ذه  اأن  امل������ري؛  واأك������د 
الطرفني  رغبة  من  انطالقاً  تاأتي 
التعاون  وتوجههما لتحقيق مفهوم 
واجلمعيات  الهيئات  بني  وال�سراكة 

التي تعمل يف جمال خدمة املجتمع، 
م�سافة  قيمة  ي�سكل  ال���ذي  الأم����ر 
بها،  املنوط  الدائرة  ومهام  دور  اإىل 
اإىل حث  الرامية  اأه��داف��ه��ا  وك��ذل��ك 
على  املوؤ�س�سات  اأو  الأف��راد  وت�سجيع 

مبا  الوقفي،  العمل  وتر�سيخ  اإحياء 
ي�سب يف ا�سرتاتيجية وروؤية الدائرة 
وا�سرتاتيجية  روؤي���ة  م��ن  امل�ستمدة 
حكومة ال�سارقة بقيادة �سمو ال�سيخ 
ال��ق��ا���س��م��ي ويل  ب��ن حم��م��د  �سلطان 

العهد ونائب حاكم ال�سارقة.
����س���ع���ادة جا�سم  ق�����ال  وم�����ن ج���ان���ب���ه 
احل�����م�����ادي اأم�������ني ع������ام اجل�����ائ�����زة؛ 
ان ه���ذا ال��ت��ع��اون ال��ق��ي��م م���ع دائ���رة 
جائزة  مكانة  ليوؤكد  ياأتي  الوق��اف 
املتميزة  التطوعي  للعمل  ال�سارقة 
عن  املوؤ�س�سات، معرباً  لدى خمتلف 
الدائرة  م��ع  ال��ت��ع��اون  ل��ه��ذا  امتنانه 
التي لها الكفاءة العالية والإمكانيات 
واخل�����ربات ال��ت��ي ت��وؤه��ل��ه��ا يف جمال 
العمل الوقفي، الأمر الذي من �ساأنه 
تر�سيخ ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني 
حتقيق  م��ن  ومتكينهما  ال��ط��رف��ني 
اأه��داف��ه��ا امل��ن�����س��ودة ن��ح��و دع���م روؤية 
وخ���ط���ط وب�����رام�����ج اجل�����ائ�����زة ومبا 

يواكب تطلعات قيادتنا الر�سيدة.
اأن  واأ��������س�������اف ج����ا�����س����م احل������م������ادي 
التطوعي  للعمل  ال�����س��ارق��ة  ج��ائ��زة 
ت��ت��ط��ل��ع اإىل م��زي��د م���ن الإجن�����ازات 
وال���س��ت��ح��داث��ات مل��واك��ب��ة ك��ل م��ا هو 
التطوعية  الأع����م����ال  ح����ول  ج��دي��د 
لفتاً  واف���راده،  املجتمع  تخدم  التي 
ال����ذي  ال���وق���ف���ي  امل�������س���روع  اأن  اإىل 
ان��ت��ه��ج��ت��ه اجل����ائ����زة ه���و اأح�����د هذه 
ال���ن���ت���ائ���ج الإي���ج���اب���ي���ة ال���ت���ي متكن 
نف�سها  على  العتماد  على  اجل��ائ��زة 

يف دعم م�ساريعها.

•• اأبوظبي-الفجر

ا�ست�سافت موؤ�س�سة الإمارات، املوؤ�س�سة 
الوطنية الرائدة يف جمال رفع كفاءات 
ال�سباب وتر�سيخ امل�سوؤولية املجتمعية 
وفًدا  واخلا�س  العام  القطاعني  بني 
العليا  الإدارة  م���ن  امل�����س��ت��وى  رف���ي���ع 
التطوعية  للجهود  الدولية  للرابطة 
وذلك تزامًنا مع الإعالن عن تر�سيح 
اأب���وظ���ب���ي ���س��م��ن ثالث  ال���ع���ا����س���م���ة 
املوؤمتر  ل�ست�سافة  مر�سحة  عوا�سم 
للتطّوع  والع�سرون  ال�ساد�س  العاملي 
عاملي  جتمع  اأك��رب  وهو   2020 عام 

خلرباء وممار�سي العمل التطوعي.
ت����اأت����ي زي�������ارة ال����راب����ط����ة ك���ج���زء من 
النهائية للمر�سحني  التقييم  مرحلة 
ل���س��ت�����س��اف��ة امل����وؤمت����ر و���س��م��ل��ت عدة 
الهيئات  خم��ت��ل��ف  م����ع  اج���ت���م���اع���ات 
وجمعيات  وامل�������س���وؤول���ني  احل��ك��وم��ي��ة 

وم���وؤ����س�������س���ات ال���ع���م���ل ال���ت���ط���وع���ي يف 
الإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وتعرف 
الوفد خالل زيارته اإىل مقر موؤ�س�سة 
والروؤى  الرائد  العمل  الإم��ارات على 
العربية  الإم������ارات  ل��دول��ة  اخل��الق��ة 
التطوعي  ال��ع��م��ل  امل��ت��ح��دة يف جم���ال 
وبناء منوذج تطوعي ُم�ستدام وتنمية 
ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي واإ����س���راك 
ال�سباب يف م�سرية التنمية املجتمعّية 
ُمنّظم  التطوعي  العمل  اأ�سبح  حيث 
واح��������رتايف ف�������س���اًل ع����ن ك���ون���ه جزء 
املدار�س  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��ن��اه��ج  م���ن 

واجلامعات. 
وع���ل���ق م���ع���ايل ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
املجل�س  ع�����س��و  ن��ه��ي��ان  اآل  ط��ح��ن��ون 
ملوؤ�س�سة  املنتدب  والع�سو  التنفيذي 
التطوعي  ال��ع��م��ل  اإن  الإمارات:” 
التي  للروؤية  حقيقًيا  انعكا�ًسا  ميثل 
ال��ر���س��ي��دة لدولة  ال��ق��ي��ادة  و���س��ع��ت��ه��ا 

لتنمية  املُ��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات 
لدى  ال��وط��ن  وخ��دم��ة  العطاء  ثقافة 
�سبابنا، وحتقيق هذه الروؤية يتم عن 
ال��دوؤوب ورف��ع م�ستوى  طريق العمل 
الوعي وتد�سني برامج مُتكن ال�سباب 
اجتماعي  اأث���ر  واإح����داث  التطوع  م��ن 

واقت�سادي يف جمتمعهم ووطنهم«.
الإم�����ارات  دول���ة  اأح���دث���ت  واأ�ساف:” 
على  تطوعًيا  تاأثرًيا  املُتحدة  العربية 
اأ�سا�سية  معايرًيا  واأر�ست  وا�سع  نطاٍق 
املُتبعة  التطوعية  املمار�سات  لأف�سل 
يف املنطقة وهو ما يعك�س روؤية القيادة 
تعزيز قيم  اإىل  التي تهدف  الر�سيدة 
يف  بها  والحتفاء  التطوع  وممار�سات 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأنحاء  جميع 
املُ��ت��ح��دة ف�����س��اًل ع��ن مت��ك��ني ال�سباب 
من قيادة العمل التطوعي واإعدادهم 

لدورهم املن�سود كقادة للم�ستقبل«.
الها�سمي  رمي  م���ع���ايل  ع��ل��ق��ت  ك���م���ا 

وزيرة الدولة ل�سوؤون التعاون الدويل 
م���دي���ر ع����ام م��ك��ت��ب اك�����س��ب��و 2020 
الر�سيدة  القيادة  قائلة:” اأول��ت  دبي 
التطوع  ثقافة  لن�سر  ق�سوى  اأهمية 
ال�سباب  وب��ني  ع��ام  ب�سكل  املجتمع  يف 
ب�سكل خا�س وذلك من خالل تعزيز 
املجتمعية  واخل��دم��ة  العطاء  م��ب��ادئ 
اليومية  ال����ف����رد  ح���ي���اة  م����ن  ك���ج���زء 
تطوعية  ف���ر����س  خ���ل���ق  ع����ن  ف�������س���اًل 
تد�سني  ع��ن  ف�����س��اًل  لل�سباب  ه��ادف��ة 
نظام تطوعي كامل يف دولة الإمارات 
الطريق  مهد  مم��ا  املُ��ت��ح��دة  العربية 
الفر�س  يف  للم�ساركة  ال�سباب  لآلف 
التطوعية مثل الفر�س التي يقدمها 
حتوًل  �ستمثل  والتي  اإك�سبو 2020 

اإيجابًيا ي�سب يف �سالح اأمتنا«.
وع��ل��ق��ت ���س��ع��ادة ���س��ن��اء ���س��ه��ي��ل، وكيلة 
دولة  تتقلد  املجتمع:”  تنمية  وزارة 
امل��ت��ح��دة مكانة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات 

التطوعي  ال��ع��م��ل  جم���ال  يف  ف���ري���دة 
والنماذج  امل��م��ار���س��ات  بف�سل  وذل����ك 
ُتقدمها  ال���ت���ي  واحل���دي���ث���ة  املُ��ت��م��ي��زة 
التطوعي  ال��ع��م��ل  وت��ن��م��ي��ة  ل��رع��اي��ة 
م�ستوى  على  التطوع  ثقافة  وتعزيز 
يف  ال�سباب  اإ�سراك  عن  ف�ساًل  البالد 
الفعاليات التطوعية على ال�سعيدين 

املحلي والدويل«.
واأ�سافت:” جنحت من�سة متطوعني. 
ام��������ارات اأك������رب م��ن�����س��ة ت��ط��وع��ي��ة يف 
توفري  يف  املُتحدة  العربية  الإم����ارات 
5000 فر�سة تطوعية لأكرث  اأكرث 
األ��ف متطوع من خُمتلف   300 من  
ت�ستحق  امل��ن�����س��ة  ه����ذه  ال���ق���ط���اع���ات، 
ال��درا���س��ة وامل�����س��ارك��ة ك��درا���س��ة حالة 
املدنية  امل�ساركة  ق��وة  تو�سح  ناجحة 
الفرد  ع���ل���ى  وت����اأث����ريه����ا  اجل���م���اع���ي���ة 

واملُجتمع«.
علقت �سعادة ميثاء احلب�سي الرئي�س 

قائلة:”  الإم��ارات  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
لقد ت�سرفنا با�ست�سافة وفد الرابطة 
ال����دول����ي����ة ل���ل���ج���ه���ود ال���ت���ط���ّوع���ي���ة يف 
موؤ�س�سة الإمارات، هذه الرابطة التي 
الأث��ر يف تعزيز  ك��ان جلهودها عظيم 

اأنحاء  ج��م��ي��ع  يف  ال��ت��ط��وع��ي  ال��ع��م��ل 
العامل على مدار اأربعة عقود.

واأ�سافت: اأن الرابطة الدولية للجهود 
التطّوعية توفر من�سة فريدة للنمو 
خالل  من  ومُيكننا  اخل��ربات  وتبادل 

ت�سافر اجلهود وُم�ساركة خرباتنا اأن 
لن�سر  وفعال  ه��ادف  ب�سكل  مًعا  نعمل 
وتطويرها  التطوعي  العمل  ثقافة 
وتقدمي مناذج تطوعية ناجحة ُتلهم 

املنطقة والعامل اأجمع.

لإن�شاء واإدارة م�شروع بناء وقفي جلائزة ال�شارقة للعمل التطوعي 

توقيع اتفاقية تعاون بني »ال�سارقة للعمل التطوعي« و »اأوقاف ال�سارقة« 

موؤ�س�سة االإمارات ت�ست�سيف وفًدا رفيع امل�ستوى من الرابطة الدولية للجهود التطّوعية

االأول  الن�سف  خالل   » الرب  دار   « جمعية  يف  اإ�سالمهم  ي�سهرون  �سخ�سا  منها الذكاء ال�شطناعي والطباعة ثالثية الأبعاد2186 

�سرطة دبي تثقف الطلبة بوظائف امل�ستقبل يف يوم ال�سباب العاملي



االثنني  13   أغسطس    2018  م   -   العـدد  12402  
Monday   13   August   2018  -  Issue No   1240208

جناتا بنك ليمتد- فروع الإمارات العربية املتحدة 
البيانات املالية املجمعة 

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

As on 31 December 2017 

جناتا بنك ليمتد
تقرير مدققي احل�شابات امل�شتقلني اىل ال�شادة /مدراء جناتا بنك ليميتد 

بيان الدخل ال�شامل املجمع ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017

بيان املركز املايل املجمع كما يف  31 دي�شمرب 2017

بيان التغريات يف حقوق امل�شاهمني  املجمع ال�شنة املنتهية يف 31 دي�شمرب 2017
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•• دبي-الفجر:

اأح��م��د حممد  ال��ل��واء طيار  �سعادة  ق��ال 
ب���ن ث���اين ال��ق��ائ��د ال���ع���ام ل�����س��رط��ة دبي 
اإن �سرطة دبي توؤمن بقدرات  بالوكالة 
ال�سباب ومتتعهم بالإمكانيات لإحداث 
تغيريات حقيقية، وا�ست�سراف امل�ستقبل 
وم����واج����ه����ة حت����دي����ات����ه ب����اأف����ك����ار غري 
م�سبوقة، موؤكدا متا�سيهم مع توجهات 
زايد  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
ح��ف��ظ��ه اهلل، ب��اله��ت��م��ام ب��ال�����س��ب��اب، يف 
اإىل  ن�����س��ع��ى  ال�����ذي  اجل���ي���ل  اإن   « ق���ول���ه 
ق����وة دفاعية  ب��ح��د ذات�����ه  اإع��������داده ه���و 
مبقولة  اأي�����س��ا  وم�ست�سهدا  اأ���س��ا���س��ي��ة«، 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
جمل�س الوزراء حاكم دبي، رعاه اهلل، »اإن 
ال�سباب هم القوة والطاقة القادرة على 
مكانتها،  ا�ستعادة  م��ن  املنطقة  متكني 
ومتكني ال�سباب واإف�ساح املجال اأمامهم 
لتطوير قدراتهم ومهاراتهم م�سوؤولية 
تقع  الذين  الغد  بناة  كونهم  م�سرتكة 
على عاتقهم م�سوؤولية �سناعة م�ستقبل 

اأف�سل وم�سرق ملجتمعاتهم«.
�سعادته  ت���د����س���ني  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 

اإيذانا  ال�سابة  القيادات  جمل�س  ملن�سة 
لل�سباب  العاملي  يوم  فعاليات  بانطالق 
ال������ذي حت��ت��ف��ل ب����ه ����س���رط���ة دب�����ي على 
مدار اأ�سبوع كامل، مهنئا ال�سباب بهذا 
�سرطة  �سواعد  بالذكر  ا  وخا�سًّ ال��ي��وم، 
التزام  على  وم��وؤك��دا  ال�سباب،  من  دب��ي 
وتفعيل  ب��ت��م��ك��ي��ن��ه��م  ال��ك��ام��ل  ال���ق���ي���ادة 
القرار.  �سناعة  يف  واإ���س��راك��ه��م  دوره���م 
وبنّي �سعادة اللواء ابن ثاين اأن �سرطة 
دبي خطت خطوات مهمة نحو متكني 
ال�����س��ب��اب، ان��ط��الق��ا م��ن ح��ر���س��ه��ا على 
والعلمية  الإب��داع��ي��ة  طاقاتهم  تفجري 
للوقوف  لهم  املجال  واإت��اح��ة  الكامنة، 
وتذليل  وامل���ع���وق���ات  ال��ت��ح��دي��ات  ع��ل��ى 
ال��ع��ق��ب��ات ل��ي��ك��ون��وا ���س��رك��اء ف��اع��ل��ني يف 
للبالد،  والنه�سوية  التنموية  امل�سرية 
ومن هنا جاء ت�سكيلها ملجل�س القيادات 
لطلبة  دب��ي  �سرطة  وجمل�س  ال�����س��اب��ة، 
�سرطة  وجمل�س  واجل��ام��ع��ات،  الكليات 
احت�سانها  اإىل  اإ�سافة  الطالبي،  دب��ي 
اجلامعات،  لطلبة  امليدانية  للتدريبات 
امل�ساركة لكافة اجلن�سيات  وفتحها باب 
ال���������دورات  ب�����رام�����ج  اإىل  ل���الن�������س���م���ام 
�سفراء  لربنامج  واإطالقها  ال�سيفية، 

التوعية بني طلبة املدار�س.
ووجه �سعادته كلمة اإىل ال�سباب قائال:  

مت��ت��ل��ك��ون ط��اق��ة ذه��ن��ي��ة ل حم����دودة، 
اأنتم  م�سبوقة،  غ��ري  اإب��داع��ي��ة  واأف��ك��ارا 
ث���روة ال��وط��ن ال��دائ��م��ة، ورك��ي��زة الأمة 
والقوة  وح�����س��ارت��ه��ا،  جم���ده���ا  وُب����ن����اة 
القت�سادية والفكرية التي نعول عليها 
والتغيريات  ال�ساملة،  التنمية  لإحداث 
الأم��ة مبا  اإليها  التي تطمح  احلقيقية 

تت�سلحون به من عزمية �سادقة واإرادة 
وّظفوا طاقاتهم  خ��اّلق،  وفكر  تلني  ل 
مت�سكوا  وامل��ج��ت��م��ع،  ال���وط���ن  مل�سلحة 
ووطنكم،  دي���ن���ك���م  وم����ب����ادئ  ب��ق��ي��م��ك��م 
اف���ت���خ���روا ب�����س��ري وت����اري����خ الأج��������داد، 
واق���ت���دوا ب����ولة اأم���رك���م، وان��ه��ل��وا من 

جتارب من �سبقوكم.

اإجنازات املجل�س
واأثنى �سعادة القائد العام بالوكالة على 
منذ  املجل�س  حققها  ال��ت��ي  الإجن�����ازات 
اإيجابيا  اأث��ره��ا  انعك�س  وال��ت��ي  اإن�سائه، 
ع��ل��ى ج��ي��ل ال�����س��ب��اب يف ���س��رط��ة دب���ي، 
امل��ج��ل�����س م���ن احل�سول  وم��ن��ه��ا مت��ك��ن 
ع��ل��ى م��ق��ع��د ك�����اأول مم��ث��ل ���س��اب لدول 

برنامج  يف  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
التحالف بني احل�سارات التابع لالأمم 
�سمن  بفعالية  وم�����س��اه��م��ت��ه  امل��ت��ح��دة، 
دبي  ل�سرطة  العامة  ال��ق��ي��ادة  م�ساركة 
اإىل  ال��ب��دن��ي��ة«،  للياقة  دب��ي  يف »حت���دي 
العديد  ت��ن��ظ��ي��م  يف  م�����س��ارك��ت��ه  ج���ان���ب 
ملعرفة  الهادفة  ال�سبابية  احللقات  من 

ت��وج��ه��ات��ه��م واآرائ���ه���م وحت��ف��ي��زه��م على 
تنفيذ  يف  وامل�ساركة  والب��ت��ك��ار،  الب���داع 
حمالت رم�سانية بالتعاون مع ال�سركاء، 
العديد  تنفيذ  ع��ل��ى  احل���ايل  واإ���س��راف��ه 
مركز  اإن�ساء  منها  الهامة  امل�ساريع  من 
وال�ستعداد  والإع����داد  لل�سباب،  ومبنى 
على  ���س��ب��اب��ي��ة  ح��ك��وم��ي��ة  »ق��م��ة  لتنظيم 
لإطالق  وا���س��ت��ع��داده  ال��ع��امل«،  م�ستوى 

دبلوم »اإعداد القادة« ال�سرطي.
كما اط��ل��ع ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ب��ال��وك��ال��ة على 
اإجن��ازات املجل�س الأخ��رى ومنها تنفيذ 
متنوعة  م���ب���ادرات   10 ل��ع��دد  امل��ج��ل�����س 
وم�ساهمة  �سخ�سا،   790 منها  ا�ستفاد 
م�ساريع،   4 على  الإ���س��راف  يف  املجل�س 
وم�ساركة 18 ع�سواً من اأع�سائه يف 7 
ع�سواً   32 �سارك  فيما  خارجية،  مهام 
يف تنظيم 5 ملتقيات هامة، و�سارك 27 
ع�سواً يف 7 معار�س، و17 ع�سواً يف 4 
جانب  اإىل  م��ت��ع��ددة،  واأن�سطة  فعاليات 
ا�ستقبال 42 وفداً لالطالع على مهامه 
وا�سطحابهم يف جولة يف اأروقة القيادة 

العامة ل�سرطة دبي.
ور�س يف القيادة

فعاليات  ثاين  ابن  اللواء  �سعادة  وتفقد 
ال��ي��وم بانعقاد  ان��ط��ل��ق��ت  ال��ت��ي  امل��ج��ل�����س 
القيادية  امل����ه����ارات  ح����ول  ع��م��ل  ور������س 

الواجب توّفرها يف جيل ال�سباب، و�سبل 
واأ�ساليب  العمل،  يف  والب��ت��ك��ار  الإب����داع 
يف  وذل��ك  باإيجابية،  والتفكري  التحفيز 
تدريبية  واألعاب  نقا�سية  حلقات  �سورة 
توجهات  م���ن  ي���ع���زز  وت��ط��ب��ي��ق��ات، مب���ا 
قيادي  ���س��ب��اب  ج��ي��ل  خ��ل��ق  امل��ج��ل�����س يف 
متمكن من عمله واملهام التي تقع على 

عاتقه.
قادة امل�شتقبل

من جانب اآخر، فاإن �سرطة دبي اأطلقت 
مبادرة   ، لل�سباب  العاملي  ي��وم  مبنا�سبة 
»�سباب ي�سنع القرار« الهادفة اإىل ت�ّسلم 
اإداري��ة على  القيادة منا�سب  ال�سباب يف 
م���دار اأ���س��ب��وع ال��ف��ع��ال��ي��ات ب��اإ���س��راف من 
الفر�سة  مينحهم  ما  العامّيني،  امل��دراء 
وامل�ساهمة  ال�����ق�����رار،  و����س���ن���ع  لت����خ����اذ 
قادة  ل��ي��ك��ون��وا  وت��اأه��ي��ل��ه��م  متكينهم  يف 
امل�����س��ت��ق��ب��ل، والط�������الع ع���ن ك��ث��ب على 
عاتق  على  تقع  التي  وامل�سوؤوليات  املهام 
املديرين، وكيفية الت�سرف يف حال وجود 
ال��ت��ح��دي��ات وامل���ع���وق���ات، ك��ذل��ك اإط���الق 
 « �سبابية  ب��روح  » مراكز خدمة  م��ب��ادرة 
بحيث ي�ستلم ال�سباب مراكز اخلدمة يف 
�سرطة دبي، اإىل جانب توزيع هدايا على 
املتميزين من جيل ال�سباب العاملني يف 

القيادة العامة ل�سرطة دبي.

•• ال�سارقة-الفجر:

دور  ع��ل��ى  “قدراتي”،  ب���رن���ام���ج  يف  م�������س���ارك���ون  اأك�����د 
لتطوير  ال�����س��ارق��ة  موؤ�س�سة  تنظمه  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج، 
القدرات- تطوير”، التابعة ملوؤ�س�سة ربع قرن ل�سناعة 
القادة واملبتكرين، يف اكت�ساف املهارات الكامنة، وتعزيز 

اخلربات املهنية وال�سخ�سية.
جاء ذلك بعد اجتيازهم املرحلة الثانية من الربنامج، 
الذي ياأتي �سمن الروؤية ال�سرتاتيجية ل� “ تطوير”، 
الرامية اإىل تعزيز مهارات ال�سباب، و�سقل �سخ�سياتهم 
يف  امل�ساهمة  م��ن  ومتكينهم  الإب����داع،  على  وحتفيزهم 

م�سرية التنمية امل�ستدامة التي ت�سهدها ال�سارقة.
وا�ستمرت املرحلة الثانية من الربنامج، الذي ي�سارك 
واخلا�س  احلكومي  القطاعني  موظفي  من   35 فيه 
ب��ح��ث خاللها  اأي�����ام،  مل���دة خم�سة  ال�����س��ارق��ة،  اإم�����ارة  يف 
امل�ساركون اإىل جانب املدربة اآمال �سعد، خبرية التعلم 
مع  تتنا�سب  اأدوات  اإىل  ال��و���س��ول  ط���رق  وال��ت��ط��وي��ر، 
املرحلة الأوىل، وت�ساعد  التي مت ر�سدها يف  الأه��داف 
يف حتقيق التقدم املن�سود.  وكان امل�ساركون قد جنحوا 

يف اجتياز املرحلة الأوىل من الربنامج بعد م�ساركتهم 
اأقيمت  التي  التدريبية الفردية،  يف عدٍد من اجلل�سات 
ال��ع��م��ل، ع���ربوا فيها عن  اأج����واء بعيدة ع��ن م��راك��ز  يف 
الربنامج،  اأه��م��ي��ة  وح����ول  وط��م��وح��ات��ه��م.  اأه���داف���ه���م 
ق��ال��ت ال��دك��ت��ورة اإمي���ان ال�����س��الم��ي، ن��ائ��ب م��دي��ر اإدارة 
ال�سرتاتيجية وامل�ستقبل، الرئي�س التنفيذي لالبتكار 
امل�ساركات  اإح��دى  ال��دويل،  والتعاون  ب��وزارة اخلارجية 
الهتمام  ق����درات����ي  ب���رن���ام���ج  “يربز  ال���ربن���ام���ج:  يف 
وبناتها،  لأبنائها  قيادتنا احلكيمة  توليه  الذي  الكبري 
وحر�سها على رفدهم باملعارف واخلربات التي تعينهم 
يف م�سرية حياتهم على ال�سعيدين املهني وال�سخ�سي، 
حيث يقدم هذا الربنامج الكثري من الفوائد واملكا�سب 
واأدع�����و ج��م��ي��ع ال�����س��ب��اب ال��ط��م��وح��ني وال�����س��غ��وف��ني األ 

يفوتوا فر�سة اللتحاق به، كما اأمتنى تعميم جتربته 
يف كل املوؤ�س�سات احلكومية«. واأ�سافت ال�سالمي: فيما 
يخ�س جتربتي ال�سخ�سية فقد �ساعدين الربنامج يف 
القول  واأ�ستطيع  امللهمة،  الأ�سياء  من  الكثري  اكت�ساف 
اأنني جنحت حتى الآن يف اخلروج بخطة عمل وا�سحة 
املعامل حول حتليل املواقف الراهنة، ور�سد التحديات 
املتبع  التدريبي  فالأ�سلوب  لها،  ناجعة  حلول  واإي��ج��اد 
م���دارك  ت��و���س��ي��ع  يف  ك��ب��ري  ب�سكل  ي�سهم  ال��ربن��ام��ج  يف 
امل�ساركني، ومينحهم جملة من اخليارات واملهارات التي 

تفيدهم على امل�ستوى الوظيفي مهنياً واجتماعياً. 
اإدارة  مدير  ال�سام�سي،  عي�سى  �سيف  ق��ال  جانبه  وم��ن 
والزراعة  البلديات  �سوؤون  دائ��رة  يف  امل�ساندة،  خدمات 
امل�ساركني  اأحد  ال�سارقة،  بحكومة  احليوانية  وال��رثوة 

امل�ساركة يف برنامج قدراتي  “فتحت يل  يف الربنامج: 
- القائم على مبداأ احلوار ال�سريح والبّناء، والع�سف 
من  كثري  يف  التفكري  لإع���ادة  وا�سعاً  جم��اًل   - الذهني 
اأك��رث عمقاً،  اأخ���رى  اإليها م��ن زواي���ا  الأ���س��ي��اء، والنظر 
ف�ساًل عن الدور الذي لعبه يف ترتيب اأجندة اأولوياتي 
�سل�سلة  وو���س��ع  وال�سخ�سي،  املهني  ال�سعيدين  على 
مهاراتي  م���ع  ين�سجم  مب���ا  الأه������داف  م���ن  م��رتاب��ط��ة 

وقدراتي«.
هذا  وق��ي��م��ة  اأه��م��ي��ة  “تتج�سد  ال�����س��ام�����س��ي:  واأ����س���اف 
الغري  وامل��ه��ارات  امل��واه��ب  ي�ستك�سف  كونه  يف  الربنامج 
و�سوحاً  اأك���رث  ب�سكل  تظهر  وال��ت��ي  لل�سخ�س،  مرئية 
خ����الل ج��ل�����س��ات ال��ن��ق��ا���س واحل������وار ال��ت��ف��اع��ل��ي خالل 
من  الكثري  الإن�سان  ل��دى  اأن  يوؤكد  ما  وه��و  التدريب، 

املواهب والإبداعات اخلفية التي يحتاج ملثل هذا النوع 
تنميتها  على  وال��ع��م��ل  اإل��ي��ه��ا،  للو�سول  ال��ت��دري��ب  م��ن 
وتطويرها مبا ي�سهم يف حتقيق مزيد من املنجزات على 
كافة الأ�سعدة«.  وتعتمد فكرة برنامج “قدراتي” على 
اأ�سلوب طرح الأ�سئلة لتح�سني الأداء والإجناز وحتديد 
واملهنية  ال�سخ�سية  امل���ه���ارات  تنمية  بغية  الأه�����داف، 
لالأفراد العاملني يف املوؤ�س�سات، وقد اعتمد الكثري من 
امل�ساهري على هذا النوع من التدريب للتقدم يف حياتهم 
املهنية والقيادية، منهم روؤ�ساء دول �سابقني، وموؤ�س�سو 
ال�سيا�سيني من خمتلف  �سركات عاملية، وم�ساهري من 
اأمام  ف��ر���س��ة مثالية  ال��ربن��ام��ج  وي��ق��دم  ال���ع���امل،   دول 
امل�ساركني ملعرفة نقاط القوة لديهم والعمل عليها، كما 
للتحديات  املنا�سبة  احللول  على  العثور  يف  ي�ساعدهم 

ُيذكر  واملهنية.  ال�سخ�سية  حياتهم  يف  تواجههم  التي 
القدرات - تطوير” تاأ�س�ست يف  “ال�سارقة لتطوير  اأن 
العام 2005، حتت م�سمى منتدى ال�سارقة للتطوير، 
والتي اأطلق عليها ا�سم “تطوير” بعد مر�سوم اأمريي 
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��دره 
حممد القا�سمي، ع�سو املجل�س الأعلى، حاكم ال�سارقة، 
ربع  موؤ�س�سة  مظلة  حت��ت  وتن�سوي   .2018 ع��ام  يف 
قرينة  تراأ�سها  التي  واملبتكرين،  القادة  ل�سناعة  قرن 
جواهر  ال�سيخة  �سمو  ال�سارقة،  حاكم  ال�سمو  �ساحب 

بنت حممد القا�سمي. 
ال�سباب  من  ع�سو   800 من  “تطوير” اأك��رث  وت�سم 
اأفكارهم،  اأهدافها من خالل  الذين ي�سهمون بتحقيق 
اأن�سطتهم،  ع���ن  ف�����س��اًل  وم���ق���رتح���ات���ه���م،  وروؤاه���������م، 
“برنامج  ومت��ك��ن  ال��ت��ط��وع��ي.  وعملهم  وم��ب��ادرات��ه��م، 
حتى  �سنويا  تطوير  تنظمه  ال���ذي  للقادة”  ال�����س��ارق��ة 
املواطنني  م��ن  ق��ي��ادي��اً  ���س��اب��اً   380 ال��ي��وم م��ن تخريج 
الإم��ارات��ي��ني ال��ذي��ن ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 25 و35 
عاماً، مقدماً لهم كل اإمكانيات وفر�س التطور املهني، 

لتمكينهم من قيادة م�ستقبل الأجيال القادمة.

خالل املرحلة الثانية من الربنامج الذي تنظمه »تطوير« 

»ق��درات��ي« ي��رف��د امل�س��ارك��ني بامله���ارات ال�سخ�سي���ة واملهني����ة

اأ�شبوع من الفعاليات والور�س والأن�شطة يف »يوم العاملي لل�شباب »

�س���رط���ة دب���ي حتتف��ي بقي���اداته���ا ال��س���اب��ة ومتكنه���م م��ن �سن���ع الق��رار

•• دبي -وام:

اأح��م��د ال��زي��ودي وزير  اأط��ل��ق معايل الدكتور ث��اين ب��ن 
ال��ت��غ��ري امل��ن��اخ��ي وال��ب��ي��ئ��ة ام�����س ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة �سباب 
ال�سباب  دور  تعزيز  ت�ستهدف  والتي  للمناخ  الإم���ارات 
وم�ساركتهم يف مواجهة تداعيات التغري املناخي وخلق 
حلول فعالة للتحديات احلالية وامل�ستقبلية تزامنا مع 
اليوم العاملي لل�سباب ومواكبة للمبادرة العاملية ل�سباب 

الإمارات.
واأكد معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي اأن املبادرة 
بني  للعالقات  تعزيزاً  ج��اءت  الإم���ارات  ل�سباب  العاملية 
�سباب الإم��ارات وال�سباب من جميع دول العامل لأنهم 
القوة القادرة على اإحداث التاأثريات الإيجابية الفاعلة 
كما ويحظى ال�سباب مبكانة كبرية يف �سناعة امل�ستقبل 
لأي جمتمع من املجتمعات كما تربز اأهمية ال�ستفادة 
من قدرات ال�سباب وطاقاتهم يف اإيجاد احللول العملية 
واأو�سح  وامل�ستقبلية”  احل��ال��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات  جل��م��ي��ع 
قيادتها  وبف�سل  املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول���ة  اأن 

الر�سيدة حتر�س على تطوير راأ�س املال الب�سري وبناء 
قدرات ال�سباب اإذ تويل اهتماماً كبرياً لتمكني ال�سباب 
وحت��وي��ل اأح��الم��ه��م اإىل واق����ع وت��وج��ي��ه ق��درات��ه��م يف 
املجالت التي توؤثر ب�سكل اإيجابي على م�ستقبل دولتنا 

واملنطقة والعامل.
الأهم  العن�سر  ت�سكل  ال�سباب  فئة  “اأن  الزيودي  وقال 
الطبيعية  للموارد  ال�ستدامة  حلول  ن�سر  اإمكانية  يف 
حلول  تبني  من  مزيد  وحتقيق  البيئة  على  واحلفاظ 
ال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وت��زام��ن��اً م��ع ي���وم ال�����س��ب��اب العاملي 
اأطلقنا  الإم���ارات  ل�سباب  العاملية  امل��ب��ادرة  مع  ومتا�سياً 
اليوم ا�سرتاتيجية �سباب الإمارات للمناخ مواكبًة لنهج 
حتقيق  نحو  املتمكن  ال�سباب  جيل  لتطوير  حكومتنا 

روؤية الدولة 2021 و�سعيها نحو م�ستقبل م�ستدام«.
�سروري  ال�سباب  متكني  اأن  توؤمن  ال��وزارة  اأن  واأ�ساف 
املئوية  وخ���ط���ة   2021 الإم���������ارات  روؤي������ة  ل��ت��ح��ق��ي��ق 
وا�سرتاتيجية   2050 امل��ن��اخ  تغري  وخ��ط��ة   2071
بتطوير  ال��وزارة  قامت  الغاية  ولهذه  العربي.  ال�سباب 
زيادة  اأج��ل  م��ن  للمناخ  الإم����ارات  �سباب  ا�سرتاتيجية 

تعزيز دور ال�سباب يف حتقيق مناهج م�ستدامة للم�سائل 
البيئية واملناخية العربية.

ا�سرتاتيجية  اأن  والبيئة  املناخي  التغري  وزي��ر  واأو�سح 
اإطاًرا متكاماًل لل�سباب على  املناخ توفر  ال�سباب لأجل 
امل�ستقبلية  والحتياجات  والأول��وي��ات  الفر�س  اأ�سا�س 
واإع��داد مهاراتهم لتطوير  ال�سباب  تاأهيل  اإىل  وتهدف 
ال��ربام��ج والأن�سطة  ال��ق��ي��ادي��ة م��ن خ���الل  م��ه��ارات��ه��م 
املختلفة بال�سراكة مع اجلهات املعنية الدولية واملحلية 
ل�سمان م�ستقبل م�ستدام لالأجيال القادمة كما تهدف 
التنمية  اأه�����داف  حتقيق  يف  ال�����س��ب��اب  دور  ت��ع��زي��ز  اإىل 

امل�ستدامة.
 3 ح��ول  امل��ن��اخ  لأج���ل  ال�سباب  ا�سرتاتيجية  وتتمحور 
اأهداف ا�سرتاتيجية وهي رفع الوعي حول ق�سية تغري 
ال�سباب يف  وتعزيز م�ساركة  ال��دويل  ال�سباب  املناخ بني 
ال�سباب  ق��درات  وتنمية  املناخي  والعمل  ال��ق��رار  �سنع 

ملواجهة حتديات تغري املناخي.
���س��ي��ع��م��ل جم��ل�����س ال�سباب  ل��ه��ذه الأه������داف  وحت��ق��ي��ق��ا 
ال�سركاء  مع  بالتعاون  والبيئة  املناخي  التغري  ب��وزارة 

اأن�سطة   6 على  والدوليني  املحليني  ال�سرتاتيجيني 
ال�����س��ب��اب يف تطوير  اإ�����س����راك ومت���ك���ني  رئ��ي�����س��ي��ة ه���ي 
ووجهات  باآرائهم  لالأخذ  وال�سيا�سات  ال�سرتاتيجيات 
العملية  والتقنيات  امل��ه��ارات  ال�سباب  واإك�ساب  نظرهم 
والتطبيقية املتخ�س�سة يف هذا املجال ودعم م�ساركتهم 
التجريبية  امل�ساريع  نتائج  لعر�س  الفعاليات  ه��ذه  يف 

والأبحاث اخلا�سة بالتغري املناخي.
وت�سمل الأن�سطة اإ�سراك ال�سباب يف املحافل واملوؤمترات 
املعرفية  احل�����س��ي��ل��ة  ل��ت��ط��وي��ر  وامل���ح���ل���ي���ة  ال���دول���ي���ة 
والتحاورية لديهم بالإ�سافة اإىل تنظيم فعاليات توفر 
اخلا�سة  التجريبية  والأب��ح��اث  للم�ساريع  دعم  فر�س 
حتفيز  ت�ستهدف  فعاليات  وتنظيم  امل��ن��اخ��ي  بالتغري 
بالتغري  اخلا�سة  التطوع  ب��رام��ج  يف  ال�سباب  م�ساركة 

املناخي.
جمال  يف  لل�سباب  خم�س�سة  من�سة  اإن�ساء  �سيتم  كما 
بهدف  ال�سرتاتيجية  اأن�سطة  �سمن  املناخي  التغري 
املناخي من خالل  التغري  الدولة يف ملف  دع��م جهود 

اإ�سراك ال�سباب يف و�سع احللول البتكارية.

•• ابوظبي-وام:

اأكد معايل الدكتور �سلطان بن اأحمد اجلابر وزير 
دولة “رئي�س املجل�س الوطني لالإعالم” اأن القيادة 
الر�سيدة يف دولة الإمارات اأولت جيل ال�سباب جّل 
�سبابنا  اأثبت  ال��دع��م،  ه��ذا  وم��ن خ��الل  اهتمامها، 
بناء  يف  وامل�ساهمة  امل�سوؤولية  حتمل  على  قدرتهم 

الوطن واإعالء رايته والدفاع عنه وحمايته.
العاملي  اليوم  مبنا�سبة  ت�سريح  فى  معاليه  وق��ال 
اأب��ن��اء وب��ن��ات الإم����ارات ي��رك��زون اليوم  لل�سباب ان 

ع��ل��ى اك��ت�����س��اب ال��ع��ل��م وامل��ع��رف��ة، وال��ع��م��ل يف �ستى 
والتكنولوجيا  الب��ت��ك��ار  م��ن  امل��ي��ادي��ن وال���س��ت��ف��ادة 

احلديثة للم�ساهمة يف جهود التنمية والتطوير.
اأحمد اجلابر  واأ�ساف معايل الدكتور �سلطان بن 
جمال�س  خ���الل  م��ن  ال�����س��ب��اب  م�����س��ارك��ة  “تعزيز 
حم��ل��ي��ة ع��ل��ى م�����س��ت��وى ال����دول����ة، وم��ن��ه��ا جمل�س 
ال�سباب الإعالمي، حقق ثماراً ملمو�سة من خالل 
املجال�س  ه���ذه  تنظمها  ال��ت��ي  ال��وط��ن��ي��ة  امل���ب���ادرات 
ب��ه يف خ��دم��ة الوطن  ي��ح��ت��ذى  مم��ا جعلها م��ث��اًل 

والقيادة«.

�سلطان اجلابر : القيادة الر�سيدة اأولت جيل ال�سباب جل اهتمامها

الزي��ودي يطل���ق ا�ست���راتيجي���ة �سب���اب االإم���ارات للمن�اخ

•• ابوظبي-وام:

ا�ستفاد اأكرث من 8 اآلف مواطن من الربط الإلكرتوين بني �سندوق 
ا�سرتاتيجيا  �سريكا  و19  اأب��و ظبي  لإم��ارة  التقاعد  ومكافاآت  معا�سات 
عام  من  الأول  الن�سف  خ��الل  وذل��ك  والحت���ادي  املحلي  امل�ستوى  على 

.2018
وقال �سعادة خلف عبداهلل رحمه احلمادي، مدير عام �سندوق اأبوظبي 
لتقدمي  اأولوياتنا  احتياجاته من  وتلبية  املتعامل  �سعادة  اأن  للمعا�سات 
خدمات ذات جودة عالية، م�سرياً اإىل اأن �سريحة كبرية من املتقاعدين 
هم من كبار ال�سن لذلك ي�سعى ال�سندوق اإىل التحول الرقمي خلدماته 
البيانات  لتحديث  ال�سركاء  م��ع  الإل��ك��رتوين  ال��رب��ط  م��ن  وال���س��ت��ف��ادة 

حتديث  خطوات  اخت�سار  يف  الإلكرتوين  الربط  �ساهم  كما  اإلكرتونيا 
بيانات املتقاعدين وامل�ستحقني من 6 خطوات اإىل خطوة واحدة فقط.

البيانات  من  لل�سندوق  ال�سرتاتيجيون  ال�سركاء  ا�ستفادة  املقابل  ويف 
العديد من اخلدمات مثل خدمات  ال�سندوق يف تقدمي  املتوفرة لدى 
 6،455 اإجن���از  الج��ت��م��اع��ي، حيث مت  وال��دع��م  والتوظيف  الإ���س��ك��ان، 
م��ع��ام��ل��ة م��ن ه��ي��ئ��ة الإ���س��ك��ان و841 م��ن ال��ه��ي��ئ��ة الحت���ادي���ة للهوية 
واجلن�سية و482 من هيئة املوارد الب�سرية عالوة على عدد كبري اآخر 

من املعامالت مت اإجنازها من قبل �سركاء اآخرين.
ويذكر اأنه جمموع املتقاعدين امل�سجلني يف �سندوق اأبو ظبي للمعا�سات 
حتى نهاية الن�سف الأول من العام قد بلغ 7068 متقاعدا بينما بلغ 

جمموع امل�ستحقني 9404 م�ستحقني.

االإلكرتوين الربط  خالل  من  للمعا�سات  اأبوظبي  �سندوق  اأجنزها  معاملة  اآالف   8
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام:

“اإجنازات”  و�سركة  اأبوظبي   – ال�سحة  دائ��رة  وقعت 
لال�ستثمار  امل��ب��ادل��ة  ل�سركة  ال��ت��اب��ع��ة  ال��ب��ي��ان��ات  لنظم 
“مبادلة” اتفاقية �سراكة ا�سرتاتيجية لإن�ساء وتطوير 
وقع  اأبوظبي.  لإم��ارة  ال�سحية  املعلومات  تبادل  نظام 
حامد  اآل  حممد  بن  عبداهلل  ال�سيخ  معايل  التفاقية 
رئي�س دائرة ال�سحة وخالد عبد اهلل القبي�سي الرئي�س 
النظيفة  والطاقة  الطريان  �سناعة  لقطاع  التنفيذي 
“مبادلة”  يف  والت�������س���الت  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
ورئي�س جمل�س الإدارة يف اإجنازات وذلك بح�سور عدد 
امل�سروع  تنفيذ  و�سيتم  اجلهتني.  ل��دى  امل�سوؤولني  من 
ع��ل��ى م��ب��داأ ال�����س��راك��ة ب��ني ال��ق��ط��اع��ني ال��ع��ام واخلا�س 
بهدف تعزيز دور القطاع اخلا�س وال�سركات الوطنية 
�ستقوم  الت��ف��اق��ي��ة  ال�����س��ح��ي. ومب���وج���ب  ال��ق��ط��اع  يف 
لغر�س  بالكامل  لها  �سركة مملوكة  بتاأ�سي�س  اإجن��ازات 

تنفيذ العقد واإدارة نظام تبادل املعلومات ال�سحية. 
و�ستعمل اإجنازات عن كثب مع دائرة ال�سحة وخمتلف 
برنامج  واإدارة  وتطوير  اإع���داد  بهدف  املعنية  اجلهات 
املن�ساآت  ب��ني  للمر�سى  ال�سحية  امل��ع��ل��وم��ات  ل��ت��ب��ادل 

ال�سحية على م�ستوى الإمارة. 
وا�ستنادا اإىل اأف�سل املمار�سات العاملية ومعايري الرعاية 
البيانات  جميع  دم���ج  ع��ل��ى  ال��ن��ظ��ام  �سيعمل  ال�سحية 

ال�سريرية ذات ال�سلة يف �سجل اإلكرتوين موحد خا�س 
مزودي  و���س��ول  �سهولة  ل�سمان  وذل���ك  م��ري�����س  ب��ك��ل 
املعلومات  اإىل  وامل��ر���س��ى  ال�سحية  ال��رع��اي��ة  خ��دم��ات 

ال�سحية الكاملة اخلا�سة باملري�س.
وي��وف��ر النظام ل��الأط��ب��اء م��ي��زة الط���الع ال��ف��وري على 
�سي�ساعدهم  ما  وهو  للمري�س  املوحد  الطبي  ال�سجل 

اأف�����س��ل ف�سال  ق�����رارات م��درو���س��ة ب�سكل  ات��خ��اذ  ع��ل��ى 
يتعلق  فيما  اأم��ا  الطبية.  بجودة اخلدمة  الرتقاء  عن 
اأف�سل  ب��امل��ر���س��ى ف�����س��ي��ك��ف��ل ل��ه��م ال��ن��ظ��ام ت�����س��خ��ي�����س��ا 
الرعاية  ب��ت��اري��خ  دراي����ة  ع��ل��ى  و�سيبقيهم  ل��الأم��را���س 

ال�سحية اخلا�س بهم.
وق����ال م��ع��ايل ال�����س��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن حم��م��د اآل حامد: 

باأعلى  تتميز  �سحية  رعاية  لتوفري  م�ساعينا  نوا�سل 
تنظيم  ع��ن  ف�سال  الإم����ارة  ل�سكان  اجل���ودة  م�ستويات 
للقطاع  املالية  ال�ستدامة  و�سمان  ال�سحي  الإن��ف��اق 
اإن�ساء  يف  اإجن���ازات  �سركة  م��ع  بالتعاون  �سعداء  ونحن 
ال�سحي  ال��ق��ط��اع  يف  للعاملني  ميكن  م��وح��دة  من�سة 
الكامل  ال�سحي  ال�سجل  ع��ل��ى  الط����الع  خ��الل��ه��ا  م��ن 
للمري�س مبا يف ذلك الت�سخي�سات والو�سفات الطبية 
وخ��ط��ط ال��ع��الج وال��ف��ح��و���س��ات ال��ت��ي اأج���راه���ا م�سبقا 
اآخذين بعني العتبار �سرورة احلفاظ على خ�سو�سية 

املر�سى و�سرية البيانات اخلا�سة بهم.
واأ�ساف معاليه : �سي�سهم النظام يف التقليل من حالت 
الفحو�سات  م��ع��دل  وخ��ف�����س  امل��ري�����س  ت��ن��ومي  اإع�����ادة 
الطوارئ  وا���س��ت��خ��دام  الأ���س��ع��ة  وف��ح��و���س��ات  املختربية 
وتقليل مدة الإقامة للمر�سى الأمر الذي يوؤدي بدوره 

اإىل حتقيق م�ستويات اأعلى من الكفاءة يف القطاع. 
ن��ظ��ام تبادل  اإن   : ال��ق��ب��ي�����س��ي  ق����ال خ��ال��د  م���ن ج��ان��ب��ه 
مل�ستقبل  اأ���س��ا���س��ي��ة  رك��ي��زة  ي�سكل  ال�سحية  امل��ع��ل��وم��ات 
الو�سع  تغيري  عن  ف�سال  البالد  يف  ال�سحية  الرعاية 
كما  الدقيق  الطب  اإىل  ب��الأدل��ة  امل�سند  للطب  الراهن 
ي�ساهم التحول القائم على البيانات يف متهيد الطريق 
قويا  ح��اف��زا  م��ا مي��ث��ل  وه���و  “اجلينوم” وغ���ريه  لعلم 
اإمارة  يف  ال�سحية  الرعاية  قطاع  يف  الرقمي  للتحول 

اأبوظبي.

•• دبي-وام:

بحثت معايل مرمي بنت حممد �سعيد حارب املهريي 
وزيرة دولة امل�سوؤولة عن ملف الأمن الغذائي امل�ستقبلي 
التعاون يف  �سبل  �سنغافورة  امل�سوؤولني يف  مع عدد من 
جم��ال الأم���ن ال��غ��ذائ��ي واآل��ي��ات نقل امل��ع��رف��ة واأف�سل 
من  وال�ستفادة  احلوكمة  وخطط  العاملية  املمار�سات 
اإطار  وذل��ك يف  احل��ي��وي  امللف  ه��ذا  البلدين يف  جهود 
الوطنية لالأمن  التح�سريات لإطالق ال�سرتاتيجية 

الغذائي امل�ستقبلي يف الدولة.

الر�سمية  امل���ه���ريي  م���ع���ايل  زي������ارة  ذل����ك خ����الل  ج����اء 
اإىل ���س��ن��غ��اف��ورة ع��ل��ى راأ�����س وف���د ���س��م ���س��ع��ادة حممد 
جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري  بلفقيه  ع��ب��داهلل  عمر 
�سنغافورة اإىل جانب ممثلني عن مركز الأمن الغذائي 

يف اأبوظبي.
الربملاين  ال�سكرتري  اأك�سولينغ  ���س��ون  م��ع��ايل  واأط��ل��ع 
الأول لوزارة ال�سوؤون الداخلية ووزارة التنمية الوطنية 
�سنغافورة  والبيطرية يف  والغذائية  الزراعية  والهيئة 
يف  املتبعة  الغذائية  التقنيات  على  الوفد   «  AVA  «
�سنغافورة ومدى ارتباطها بنظرياتها يف دولة الإمارات 

املنزلية  وامل���زارع  املغلقة  العمودية  ال��زراع��ة  كم�ساريع 
وغريها والتي جعلت �سنغافورة من بني اأف�سل خم�س 
دول يف العامل على �سعيد الأمن الغذائي وفقا ملوؤ�سر 

الأمن الغذائي العاملي لعام 2017.
و�سملت زيارة معايل املهريي اإىل جانب الوفد املرافق 
جمموعة  التقت  حيث  التطبيقية  البحوث  خمتربات 
ا�ستزراع  القطاع اخلا�س ومرافق  �سركات  من قيادات 
التكنولوجيا  تتبنى  والتي  وال�سمكية  املائية  الأح��ي��اء 
احلديثة يف بيئات حيوية منظمة ومزارع ال�ستهالك 
الب�سرتة  ت��ق��ن��ي��ات  وت�����س��ت��خ��دم  ���س��ن��غ��اف��ورة  امل��ح��ل��ي يف 

املبا�سر  لال�ستخدام  م�سنعة  منتجات  واإنتاج  الفريدة 
اآل��ي��ات تطبيق  ال��وق��وف على  ب��ه��دف  ال�سوق وذل���ك  يف 
والتقنيات  النظرية  اأو  املطبقة  التكنولوجيات  اأف�سل 
الربامج  على  والط��الع  الغذاء  اإنتاج  يف  “املبتكرة” 

الرائدة العاملية يف اإنتاج الأغذية.
�سنغافورة  جل��ام��ع��ة  زي����ارت����ه  خ����الل  ال���وف���د  واط���ل���ع 
“ذبابة  ل�ستخدام  التطبيقي  البحث  على  الوطنية 
وهو  الطعام  ف�سالت  معاجلة  يف  الأ�سود”  اجلندي 
ينقل  ول  املناطق  معظم  يف  املتواجد  الذباب  من  ن��وع 
الأمرا�س ولديه القدرة على ا�ستهالك جميع ف�سالت 

الطعام وحتويلها اإىل منتجني رئي�سيني هما : العلف 
احليواين عايل الربوتني والأ�سمدة النباتية وبالتايل 
ال��ط��ع��ام بطريقة  ن��ف��اي��ات  ال��ت��خ��ل�����س م���ن  ي�����س��ه��م يف 
م�ستدامة ومفيدة حيث جرى مناق�سة اإمكانية تطبيق 
ه��ذه امل��ق��ارب��ات يف دول��ة الإم����ارات للحد م��ن النفايات 

الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي يف امل�ستقبل.
واجلهات  �سنغافورة  موؤ�س�سة  م��ع  ال��وف��د  ناق�س  كما 
املجالت  يف  ال��ف��اع��ل��ة  واجل���ه���ات  ال��رئ��ي�����س��ي��ة  البحثية 
امل�سرتكة  اجل��ه��ود  تعزيز  �سبل  ال��غ��ذاء  ب��اأم��ن  املتعلقة 
من  جمموعة  لتفعيل  ال��ت��ع��اون  واإم��ك��ان��ي��ات  احل��ال��ي��ة 

البحوث  وم�ساريع  املعرفة  ونقل  القدرات  بناء  برامج 
وتنويع م�سادر ا�سترياد الغذاء.

وخل�ست الزيارة اإىل جمموعة من اخلطط والربامج 
العملية  واملقاربات  املمار�سات  اأف�سل  نقل  اإىل  الهادفة 
و�سنغافورة  الإم�������ارات  ب���ني  ال���غ���ذاء  ب���اأم���ن  امل��رت��ب��ط��ة 
من  جمموعة  يف  يت�ساركان  البلدين  اأن  بحكم  وذل��ك 
وبالتايل  ال��غ��ذاء  باإنتاج  املتعلقة  والفر�س  التحديات 
مي��ك��ن ال���س��ت��ف��ادة م��ن ت��ب��ن��ي ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا احلديثة 
الأمن  م�ستويات  رف��ع  يف  التحويلية  الأف��ك��ار  وتطبيق 

الغذائي لكل منهما.

•• ابوظبي -وام: 

امل�ست�سار  للدولة  العام  النائب  اأكد 
ال�سام�سي  ���س��ي��ف  ح��م��د  ال��دك��ت��ور 
الإم����ارات  دول���ة  اح��ت��ف��ال  مبنا�سبة 
العاملي  ب��ال��ي��وم  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 
اأن دولة الإمارات العربية  لل�سباب 
كل  اأول���ت  التاأ�سي�س  منذ  امل��ت��ح��دة 
واإمكانياتها  وطاقاتها  اهتمامها 
املوؤ�س�س  ال���وال���د  وك����ان  ل��ل�����س��ب��اب، 

ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ 
طيب اهلل ثراه” يوؤمن اأن ال�سباب 
ه��و ال��ع��ن�����س��ر ال��ف��اع��ل وامل���وؤث���ر بل 
ال����دول����ة  م���������س����رية  وامل������ح������رك يف 
وبنائها،  وجم���ده���ا  وح�����س��ارت��ه��ا 
ث���راه، يعطي جل  ف��ك��ان طيب اهلل 
باعتبارهم  ل��ل�����س��ب��اب  اه���ت���م���ام���ه 
ط��اق��ت��ه��ا امل���ت���ج���ددة وذخ���ريت���ه���ا يف 

مواجهة الأيام وال�سنون.
وا�ساف انه وعلى هذا النهج والدرب 

ال�ساغل  �سغلهم  فبقى  قادتنا  �سار 
واأف�سل  ت��ع��ل��ي��م  اأف�������س���ل  ت���وف���ري 
ودينية،  واأ�سرية  اجتماعية  تن�سئة 
واأف�سل  �سحية،  رع��اي��ة  واأف�����س��ل 
تربية فكرية وذهنية لأبناء الدولة 
ال�سباب، وتنمية روح القيادة فيهم 
امل�سئولية  ممار�سة  من  ومتكينهم 
فاأح�سنوا  ال���ق���رار،  �سنع  وجت��رب��ة 
احل��رث وال��زرع واأثمر هذا ال�سعي 
اأف�سل  املخل�س  واجلهد  ال���دوؤوب، 

يف  ال�سباب  وزي���رة  فكانت  ال��ث��م��ار، 
العامل،  يف  وزي�����رة  اأ���س��غ��ر  ب���الدن���ا 
وجاء برنامج الإمارات ل�ستطالع 
وحتمل   ، �سبابنا  بجهود  الف�ساء 
القوات  و�سباط  جنود  من  �سبابنا 
واأمانة  ب�سرف   - البا�سلة  امل�سلحة 
ل��ه��ا - حماية  ن��ظ��ري  و���س��ج��اع��ة ل 
م�سالح الدولة وا�سمها يف الداخل 
جامعاتنا  وح���ف���ل���ت  واخل������������ارج، 
ومعيدين  اأ���س��ات��ذة  م��ن  ب��ال��ع��ل��م��اء 

�سرب  العامة  النيابة  ويف  �سباب، 
حتمل  يف  الأم���ث���ل���ة  اأروع  ���س��ب��اب��ه��ا 
بلد  يف  وم�سئوليته  ال��ع��دل  اأم��ان��ة 
زاي���د اخل���ري وال���ع���دل، لأج���ل ذلك 
“اأن  ال��ق��ول  كله وكثري غ��ريه ح��ق 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
اأبد  �ستبقى  ل��ذا  ل�سبابها،  تعي�س 
الدهر �سابة فتية” يف ظل الرعاية 
الر�سيدة  وال�����ق�����ي�����ادة  ال����ك����رمي����ة 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ل�����س��اح��ب 

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
اهلل«. “حفظه 

» دائرة ال�سحة« و »اإجنازات « توقعان اتفاقية الإن�ساء نظام تبادل املعلومات ال�سحية باأبوظبي

»دبي للجودة« تفتح باب الرت�سح جلائزة »اأفكار االإمارات«
•• دبي -وام:

الإمارات”  “اأفكار  جلائزة  الرت�سح  ب��اب  للجودة  دب��ي  جمموعة  فتحت 
ل�ستالم  موعد  اأخ��ر  �سبتمرب   20 يكون  اأن  وتقرر  ال�سابعة.  دورت��ه��ا  يف 
الطلبات فيما �سيتم اإعالن عن الفائزين يف موؤمتر “اأفكار الإمارات” يف 

الأول. املبتكر  “زايد  �سعار  حتت   2018 اكتوبر   29
اإدارة جمموعة دبي للجودة  وقالت فاطمة بطي املهريي رئي�سة جمل�س 
الرت�سح  طلبات  يقبل  حيث  العام  ه��ذا  جديدة  ُحلة  يف  ياأتي  امل��وؤمت��ر  ان 
الكرتونياً من قبل املواطنني واملقيمني بدولة الإم��ارات وعدم اقت�ساره 

على املواطنني فقط.
مبتكرة  و�سائل  ت�ستخدم  حم��اور  جمموعة  ال��ع��ام  ه��ذا  امل��وؤمت��ر  وي��ط��رح 
ل اإىل اأفكار ابتكارية واإيجاد حلول واقعّية للتحديات التي تواجه  للتو�سّ
املوؤ�س�سات بالدولة مع اإتاحة الفر�سة لنخبة من املتحدثني الإماراتيني 

علي م�ستوي عال من اخلربة يف جمال البتكار.
الفئات  عن  امل�ساركة  البتكارية  الأف��ك��ار  اأف�سل  اأ�سحاب  تكرمي  و�سيتم 

التالية: 1. جائزة الإبداع يف ريادة الأعمال.
يف جمال احلكومة الذكية. الإبداع  جائزة   .2

اللغة العربية. تعزيز  جمال  يف  الإبداع  جائزة   .3
الوطنية. الهوية  تعزيز  جمال  يف  الإبداع  جائزة   .4

والإن�ساين. التطوعي  العمل  جمال  يف  الإبداع  جائزة   .5
الإبداع يف جمال البيئة “التطبيقات اخل�سراء«. جائزة   .6

جمال التغطية الإعالمية ملبادرة وطنية. يف  الإبداع  جائزة   .7
الت�سجيع وامل�ساركة ومتكني املواطنني. جمال  يف  الإبداع  جائزة   .8

“املخرتع ال�سغري اأو العام«. الخرتاعات  جمال  يف  الإبداع  جائزة   .9
الإم����ارات خارج  ومتثيل دول��ة  ت�سويق  جم��ال  يف  الإب����داع  ج��ائ��زة   .10

الدولة.

االإم��ارات و�سنغاف��ورة تبحث���ان التع���اون يف جم��ال االأم���ن الغذائ���ي

•• دبي-وام:

بدبي  ال�سحة  لهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  القطامي  حممد  حميد  م��ع��ايل  اأ���س��اد 
حتمل  على  قدرتهم  اأثبتوا  الذين  الهيئة  �سباب  حققها  التي  ب��الإجن��ازات 
امل�سوؤوليات والبتكار والإ�سهام يف تطوير القطاع ال�سحي بدبي مت�سلحني 

بالطموح والكفاءة والثقة.
وقال معاليه - يف كلمته مبنا�سبة اليوم العاملي لل�سباب الذي ي�سادف 12 
اأغ�سط�س من كل عام - اإن بداية الهتمام بال�سباب والعتماد عليه ودعمه 
كانت مع اللحظات الأوىل لقيام الحتاد حيث اأ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد 
ال�سباب  لرعاية  العامة  امل��ب��ادئ  ثراه”  اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن 
والعناية بهم وتعزيز قدراتهم واإمكاناتهم وامتدت هذه الرعاية ومعها كل 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بتوجيهات  الدعم 
مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اهلل” و�ساحب  “حفظه  الدولة 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�ساحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
الأعلى  املجل�س  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  واإخوانهم  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
حكام الإمارات. واأكد معاليه اأن الهيئة ما�سية على هذا النهج حيث قامت 
بتاأ�سي�س جمل�س �سباب هيئة ال�سحة بدبي الذي ا�ستمدت ر�سالته واأهدافه 
�سموه  وروؤي���ة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  فكر  من 
اأن  ينبغي  التي  والأدوات  ال�سباب  م�ستقبل  عليه  يكون  اأن  يجب  ملا  الثاقبة 
يكت�سبها .. داعيا جميع موظفي الهيئة من الأطباء والإداريني ال�سباب اإىل 
ا�ستلهام مقومات العمل والنجاح من ماأثورات �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 

دائما  التي  القيم  التجارب من منظومة  وا�ستخال�س  اآل مكتوم  را�سد  بن 
وما  والبذل  والعطاء  التعاون  قيم  وخا�سة  بها  بالتم�سك  �سموه  يوجه  ما 
ي�ساحبها من العزمية والإرادة اإىل جانب الأخذ بجميع املفاهيم الإيجابية 

التي يبثها ويغر�سها �سموه يف نفو�س �سباب الدولة.
واأ�سار معايل القطامي اإىل اأن �سبابنا اأثبتوا كفاءة وقدرة عالية وجناحات 
يف �ستى ميادين العمل يف الدولة واأن هيئة ال�سحة يف دبي تزخر بطاقات 
�سبابية لها خربتها التي اكت�سبتها يف وقت قيا�سي ولها روؤيتها التطويرية 
املميزة التي ميكن اأن يعتمد عليها كما اأن لها فكرها املتقدم الذي يوؤهلها 
للتعامل مع خمتلف الق�سايا ال�سبابية ل �سيما املرتبط منها ب�سحة ال�سباب. 
متكني  ت�سمن  التي  والربامج  اخلطط  لو�سع  �سعت  الهيئة  اأن  اإىل  ولفت 
الأدوات  واإك�سابهم  بفاعلية  التنمية  م�سرية  يف  امل�ساركة  من  ال�سباب  فئة 

ت�سهدها  التي  الإجن����ازات  وموا�سلة  املكت�سبات  على  للمحافظة  ال��الزم��ة 
الرامية  الدولة  توجهات  لتن�سجم مع  املجالت  الإم��ارات يف خمتلف  دولة 
للحفاظ على �سحة ال�سباب والهتمام بق�ساياهم ال�سحية املختلفة ومبا 
وا�سرتاتيجية   2021 دب��ي  اإم���ارة  وخطة  ال��دول��ة  روؤي���ة  حتقيق  يف  ي�سهم 
ب�سرورة  ال�سباب  جلميع  ر�سالته  معاليه  ووج��ه   .2021-2016 الهيئة 
ال�ستثمار يف قدراتهم م�سددا على اأن القيادة احلكيمة لدولة الإم��ارات ل 
بل  املحلي  امل�ستوى  على  لي�س فقط  ال�سباب  ودع��م  تدخر جهدا يف متكني 
امتدت برامج الدولة لت�سمل �سباب الوطن العربي لذلك اأ�سبح حريا على 
يف  القطاعات  بجميع  للنهو�س  امل�سوؤولية  لتحمل  اأهال  يكونوا  اأن  ال�سباب 
والعزمية  والإ�سرار  التحدي  بروح  امل�سرق  امل�ستقبل  نحو  وال�سعي  الدولة 

على تخطي جميع التحديات.

�سح���ة دب���ي حتتف���ي بالي���وم الع���املي لل�س�ب����اب

اأخبار ال�شاعة : النائب العام : دولة تعي�ش ل�سبابها �ستبقى اأبد الدهر �سابة فتية
التحالف ي�ساعد ويبني 

واالآخرون يخربون ويقتلون
•• ابوظبي-وام:

قالت ن�سرة اأخبار ال�ساعة اإنه عندما انطلقت عا�سفة احلزم قبل اأكرث من ثالث 
اإىل  بالنظر  م�سبوق  غري  يكون  يكاد  ودولياً  وعربياً  مينياً  دعماً  لقيت  �سنوات، 

حتالفات اأخرى ن�ساأت بعيداً عن اأي توافق اإقليمي اأو دويل. 
والآخ����رون  وي��ب��ن��ي  ي�ساعد  “التحالف  ع��ن��وان  حت��ت  افتتاحيتها  يف  واأ���س��اف��ت 
التحالف  ف��اإن  التحالفات،  تلك  الكثري من  يخربون ويقتلون” اأن��ه على عك�س 
قرارات  اإىل  فعلي  ب�سكل  ا�ستند  ال�����س��ع��ودي��ة،  العربية  اململكة  ب��ق��ي��ادة  ال��ع��رب��ي 
اجلامعة العربية، وكذلك ال�سرعية الدولية، حيث �سدرت قرارات من جمل�س 
يجيز  ال��ذي  املتحدة  الأمم  ميثاق  اإىل  ت�ستند  وتثمنها؛  العملية  توؤيد  الأم��ن 
اإل  ي���اأتيِ  مل  فالتحالف  اأخ���رى؛  دول  م��ن  امل�ساعدة  طلب  ال�سرعية  للحكومات 
اململكة العربية  اأن طلب الرئي�س عبدربه من�سور هادي ب�سكل ر�سمي من  بعد 
قوى  مع  بالرتتيب  احلوثيون،  دب��ره  ال��ذي  النقالب  بعد  امل�ساعدة  ال�سعودية 
اأنه منذ  ودول �سريرة ل تريد لليمن وللمنطقة اإل اخلراب والدمار.« وذكرت 
ذلك الوقت والتحالف العربي يقوم مبهامه وما تتطلبه معطيات الواقع على 
الأر�س بكل احرتافية ومهنية؛ ويعمل بكل ما اأمكن ل�سمان عدم اإحلاق اأي اأذى 
باأي مدين، �سغرياً كان اأو كبرياً، رجاًل كان اأو امراأه؛ فالتحالف جاء مل�ساعدتهم 
بع�س  التاأخري يف حترير  اإن  بل  اأو تدمري مدنهم،  ولي�س لإيذائهم  واإنقاذهم، 
املناطق وكذا كامل البالد، حتى الآن من امليل�سيات احلوثية، هو احلر�س على 
التفوق  يف  �سك  هناك  يوجد  ول  هائلة،  اإمكانيات  ميلك  فالتحالف  املدنيني؛ 
اجلوي والربي على املتمردين؛ ولو قام التحالف باتباع ا�سرتاتيجيات احلرب 
املفتوحة وال�ساملة لتمكن من حترير �سنعاء وغريها يف غ�سون اأ�سابيع ولي�س 
اأ�سهر؛ ولكن ما مينع التحالف من ذلك هو احلر�س على املدنيني، واملحافظة 

على املمتلكات والبنى التحتية.
اأحد،  يفعله احل��وث��ي��ون مل يعد يخفى على  م��ا  ف���اإن  ب��امل��ق��اب��ل،  اأن���ه  واأو���س��ح��ت 
وامل�ست�سفيات  املدنيني  ا�ستهدافهم  عن  الدولية  التقارير  ع�سرات  حتدثت  وقد 
بامل�ساعدات والأدوي��ة؛ ف�ساًل عن  ال�سفن املحملة  واملدار�س، كما قاموا بق�سف 
قيامهم بتجنيد الأطفال بالقوة والرتويع حتى خلت معظم املناطق منهم؛ وهم 
ي�ستهدفون املدن ال�سعودية ويقتلون املدنيني ويعلنون، بل ويفاخرون بذلك بكل 
به  ت�سببوا  وما  وبغريه،  اليمن  ب�سعب  اأذى  من  اأحلقوه  ما  كل  وبرغم  و�سوح. 
اإنهاء ال�سراع؛  اأو رغبة يف  ب��ادرة ح�سن نية  اأي  من دم��ار، فلم ُيبدوا حتى الآن 
وقد زارهم املبعوث الدويل مارتن غريفيث مرات عدة لكي يتو�سل معهم اإىل 
اليدين؛  ويعود خايل  ال�سراع؛ ويف كل مرة يذهب  وينهي  الدماء،  حل يحقن 
ياأبهون  ول  جادين،  غري  اأنهم  اأدرك  فقد  اأمله؛  خيبة  عن  عرب  ما  وكثرياً  بل 
املارقة  اجلماعة  اأن هذه  الآخرين  وعلى  عليه  يخفى  يعد  كما مل  مبا يجري؛ 
واخلارجة على القانون مرتبطة باإيران، ومرتهنة لقادة طهران التي تقدم لهم 
اأن  الن�سرة  واأك��دت  ال��ذي ميكنهم من موا�سلة القتل واخل��راب.  امل��ال وال�سالح 
التحالف �سحى من اأجل اليمن بالكثري ومازال، و�سيوا�سل املهمة التي ن�ساأ من 
اأجلها، وهي الق�ساء على النقالب واإعادة ال�سرعية وحتقيق ال�ستقرار. وبينما 
باملدنيني،  اأذى  اأي  اإحل���اق  ع��دم  على  احل��ر���س  ك��ل  يحر�س  فهو  مبهامه  يقوم 
وي�سعى اإىل ال�ستفادة من التقنيات والإمكانات املوجودة وامل�ستحدثة من اأجل 
م التحالف على مهاجمة اأي هدف اإل بعد اأن يتاأكد من  حماية النا�س؛ فال َيقديِ

اأنه هدف م�سروع، ويف الوقت نف�سه ل ي�سبب اأي اأ�سرار جانبية للمدنيني.
وخل�ست اإىل اأن هذا بالطبع ل مينع من وقوع بع�س احلوادث التي ت�سرر منها 
اليمنيون؛ بل لقد اأدت احلرب بالفعل اإىل مقتل الآلف منهم؛ ولكن �ستان بني 
ذل��ك؛ وبني من يحميهم  ويعلن عن  بل  مبا�سر،  ب�سكل  املدنيني  ي�ستهدف  من 
ب��ني م��ن يدمر  اأي ���س��رر؛ و�ستان  اأج��ل جتنبيهم  م��ا ي�ستطيع م��ن  ك��ل  وي��ب��ذل 
اأجل  جبارة من  ويبذل جهوداً  ��ر،  ُدمِّ ما  اإ�سالح  يعمل على  وب��ني من  ويخرب، 
الإغاثة وتقدمي امل�ساعدات؛ ول ي�سعر التحالف، ودوله الرئي�سية دولة الإمارات 
العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية، اإل بامل�سوؤولية والواجب جتاه هذا 
ال�سعب؛ وهناك اإ�سرار وت�سميم على موا�سلة املهمة حتى يعود اليمن، باإذن اهلل 

تعاىل، اأف�سل مما كان؛ فهذه هي الغاية، ول �سواها مطلقاً.
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•• احلديدة-وام:

نفذت قوات التحالف العربي بقيادة 
اململكة العربية ال�سعودية واملقاومة 
ع��م��ل��ي��ة نوعية  امل�����س��رتك��ة  ال��ي��م��ن��ي��ة 
مباغتة يف مركز مديرية الدريهمي 
مبحافظة احلديدة جنحت خاللها 
يف ال�سيطرة على الكثري من املواقع 
مركز  حم��ي��ط  يف  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
امل���دي���ري���ة وق���ط���ع خ���ط���وط اإم������داد 
وحما�سرة  احل��وث��ي��ة  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات 

عنا�سرها املنهارة.
وتكبدت ميلي�سيات احلوثي املوالية 
امل���واج���ه���ات خ�سائر  خ���الل  لإي�����ران 
وم�سرع  والأرواح  العتاد  يف  ف��ادح��ة 
ق��ي��ادي��ني م��ي��دان��ي��ني مم��ن يديرون 
امليلي�سيات  ����س���ف���وف  يف  امل����ع����ارك 
و������س�����ط ه���������روب ع����ن����ا�����س����ره����ا من 
عتادهم  خلفهم  ت��ارك��ني  امل��واج��ه��ات 
واأ�سلحتهم.ومتكنت  ق��ت��اله��م  و 
واملقاومة  ال��ع��رب��ي  التحالف  ق���وات 
ال�سفوف  اخ�����رتاق  م���ن  امل�����س��رتك��ة 
الأم���ام���ي���ة مل��ي��ل��ي�����س��ي��ات احل���وث���ي يف 
م��دي��ري��ة ال��دري��ه��م��ي م���ا ي�����س��ه��م يف 
القوات باجتاه مديريتي بيت  تقدم 
تبقى  ما  لطرد  واملن�سورية  الفقيه 

من عنا�سر احلوثيني.
العربي  التحالف  ق��وات  دفعت  كما 
معززة  ك��ب��رية  ع�سكرية  ب��ت��ع��زي��زات 

الغربي  بال�ساحل  متكامل  بت�سليح 
الدريهمي  م��ع��رك��ة  حل�����س��م  ل��ل��ي��م��ن 
حترير  و  احل������دي������دة  مب���ح���اف���ظ���ة 
م���ا ت��ب��ق��ى م���ن م��رك��ز امل��دي��ري��ة من 
ق��ب�����س��ة م��ي��ل��ي�����س��ي��ات احل����وث����ي مبا 
بيت  مديريتي  نحو  الطريق  يفتح 
م�سلحي  وط��رد  واملن�سورية  الفقيه 

احلوثي.
و تاأتي عملية حترير مركز مديرية 

ع�سكري  تكتيك  اإط��ار  يف  الدريهمي 
املدنيني  اأرواح  يراعي احلفاظ على 
و البنية التحتية مبا ي�سمن حترير 
كامل املديرية ومركزها دون خ�سائر 
يف �سفوف املدنيني الذين تتخذهم 
حلماية  ب�سرية  دروع���ا  امليلي�سيات 
�ساحات  يف  امل���ه���زوم���ة  ع��ن��ا���س��ره��ا 
القتال.كما مت الدفع باآلف املقاتلني 
املقاومة  ل��ق��وات  التابعني  امل��درب��ني 

مدعومني  امل�������س���رتك���ة  ال���ي���م���ن���ي���ة 
باأ�سلحة نوعية و تعزيزات ع�سكرية 
متطورة بدعم من التحالف العربي 
ال�سعودية  العربية  اململكة  ب��ق��ي��ادة 
لتاأمني املناطق املحررة يف حمافظة 
تبقى  ما  ال�سيطرة على  و  احلديدة 

من مناطق ال�ساحل الغربي.
العربي  ال��ت��ح��ال��ف  ق���وات  وت��خ��و���س 
حترير  �سبيل  يف  اإن�����س��ان��ي��ة  م��ع��رك��ة 

ال���������س����ع����ب ال����ي����م����ن����ي م������ن اإره����������اب 
لإيران  املوالية  احلوثي  ميلي�سيات 
الع�سكرية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ت�����س��ري  ف��ي��م��ا 
وحمكمة  م���درو����س���ة  خ��ط��ط  ف���ق  و 

لتحقيق اأهدافها.
اليمنية  امل���ق���اوم���ة  ق������وات  وك����ان����ت 
التحالف  م��ن  م��دع��وم��ة  امل�����س��رتك��ة 
العربي قد �سيطرت على الكثري من 
امل���واق���ع ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة يف حميط 

ال���دري���ه���م���ي فيما  م���رك���ز م���دي���ري���ة 
ب�����داأت ال���ف���رق ال��ه��ن��د���س��ي��ة م���ن نزع 
الأل���غ���ام ال��ت��ي زرع��ه��ا احل��وث��ي��ون يف 
املزارع واملتنزه ال�سياحي والطرقات 
مدينة  اإىل  امل������وؤدي������ة  ال���رئ���ي�������س���ة 

الدريهمي.
وتراجع م�سلحو احلوثي من معظم 
خارج  فيها  يتح�سنون  التي  املواقع 
املديرية وعمدوا اإىل الختباء داخل 
الأحياء ال�سكنية بالدريهمي واتخاذ 

املدنيني دروعا ب�سرية.
اليمنية  امل���ق���اوم���ة  ق����وات  وق��ط��ع��ت 
بتحريرها  ك��ب��ريا  �سوطا  امل�سرتكة 
م������رتا من  ك���ي���ل���و   90 م�����ن  اأك�������رث 
اإىل  م����دي����ري����ة اخل�����وخ�����ة و������س�����ول 
مديرية الدريهمي جنوب احلديدة 
ا�ستمرار  و����س���ط  وج���ي���زة  ف����رتة  يف 
لتطهري  ن��وع��ي��ة  ع�سكرية  عمليات 
مراكز مديريات زبيد و بيت الفقيه 
ميلي�سيات  عنا�سر  من  واملن�سورية 
احلوثي واملناطق ال�سرقية املحاذية 
بذلك  لتتلقى  ال�ساحلي  لل�سريط 
قا�سمة  �سربات  امليلي�سيات  عنا�سر 
الغربي  ال�ساحل  يف خمتلف جبهات 
كبرية  ميدانية  و  ب�سرية  خ�سائر  و 
يف ظل حالة من الرتباك والنهيار 
يفرون  الذين  مقاتليها  �سفوف  يف 
وقع  حتت  ومواقعهم  جبهاتهم  من 

نريان املقاومة اليمنية امل�سرتكة.

اإطالق  ب��ح��ادث  اإ�سابتهم  اإث��ر  امل�ست�سفى  اإىل  اأ�سخا�س  ع�سرة  ُنقل 
اأعلنت  ما  الأح��د، بح�سب  ليل  الربيطانية  نار يف مدينة مان�س�سرت 

ال�سرطة.
وا�ستدعيت ال�سرطة ال�ساعة 02،30 الأحد اإىل �سارع كلريمونت يف 

حي مو�س �سايد حيث عرثت على عدة اأ�سخا�س م�سابني.
وتراوحت الإ�سابات بني طفيفة وبالغة دون وجود حالت خطرة.

كان  كاريبي  مهرجان  حل�سور  املكان  يف  الأ�سخا�س  من  ع��دد  وك��ان 
انتهى قبل عدة �ساعات، وفقا لل�سرطة.

ن��ق��ل��وا من  ال��ذي��ن  “العديد م��ن الأ���س��خ��ا���س  اأن  ال�����س��رط��ة  وذك����رت 
لكن  لإ�سابات.  تعر�سهم  ج��راء  للعالج  حاليا  يخ�سعون  امل�ست�سفى 
حل�سن احلظ، ل يبدو اأن هناك اأي خطر على حياة معظمهم حتى 
الآن«.واأ�سافت اأنها ل تزال “حتاول حتديد موقع احلادثة بال�سبط 
واجل��ه��ة امل�����س��وؤول��ة ع��ن ال��ه��ج��وم«.و���س��ي��ت��م ن�سر امل��زي��د م��ن عنا�سر 

ال�سرطة يف املنطقة اعتبارا من الأحد وعلى مدى الأيام املقبلة.
و�سهدت مان�س�سرت )�سمال( اعتداء يف 22 اأيار مايو 2017 ارتكبه 
بريطاين من اأ�سل ليبي فجر نف�سه خارج قاعة مان�س�سرت ارينا يف 

نهاية حفل للمغنية الأمريكية اريانا غراندي.

احتجت وزيرة النقل الفرن�سية اليزابيت بورن على اقرتاح طرحته 
الأوروبي  البحري  النقل  بتغيري طريق  الأوروبية يق�سي  املفو�سية 
الذي يربط ايرلندا بالقارة بعد خروج بريطانيا من الحتاد متجنباً 

املرافئ الفرن�سية.
فيوليتا  النقل  �سوؤون  املكلفة  الأوروب��ي��ة  املفو�سة  اإىل  ب��ورن  وكتبت 
ل  املفو�سية  اق��رتاح  اأن  اجلمعة  موؤرخة  الكرتونية  ر�سالة  يف  بالك 
على  وقدرتها  الفرن�سية  املرافئ  العتبار جغرافيا  اطالقا يف  ياأخذ 
الن�ساط  تزايد  ملواجهة  ال�سرورية  القدرات  “لمتالك  ال�ستعداد 

املتوقع«.
وكانت املفو�سية الأوروبية اقرتحت يف الأول من اآب اغ�سط�س تغيري 
خط ممر النقل الأوروبي بحر ال�سمال-البحر املتو�سط، الذي يربط 
وهولندا  )بلجيكا  “بنلوك�س”  ب��دول  وا�سكتلندا  ايرلندا  خ�سو�سا 

ولوك�سمبورغ( ومر�سيليا، متهيدا لربيك�ست.
ويهدف القرتاح اإىل ت�سجيع الرحالت البحرية املبا�سرة مع جتنب 
املرور م�ستقبال عرب اجلمارك عند الو�سول اىل بريطانيا اأو الإبحار 
منها.وهذا املمر يوؤدي حاليا اإىل القارة عرب مرفاأي كاليه ودانكرك 
الفرن�سيني. لكن املفو�سية تفكر يف ربط ايرلندا )دبلن ومرفاأ كورك( 
)زيربوغي وانفري وروتردام(،  “بنلوك�س”  مبا�سرة مبوانئ يف دول 
بدون املرور يف املرفاأين الفرن�سيني مع اأنهما اأقرب جغرافيا.وقالت 
بورن يف ر�سالتها التي ح�سلت وكالة فران�س بر�س على ن�سخة منها 
ال�سبت اإن “القرتاح ب�سكله احلايل لي�س مقبول من قبل فرن�سا”. 

وانتقدت نق�س ال�سفافية والت�سرع يف عملية الت�ساور يف املفو�سية.

قالت ال�سرطة الإندوني�سية ام�س الأحد اإن فرق بحث واإنقاذ عرثت 
اإق��ل��ي��م بابوا  ب��ع��د حت��ط��م ط��ائ��رة يف  ع��ل��ى ثمانية قتلى ون���اج واح���د 

ال�سرقي.
وانقطع ات�سال طائرة الركاب التابعة ل�سركة دميونيم اأير مع غرفة 
التحكم بعد ظهر اأم�س الأول ال�سبت وعرث �سكان حمليون عليها يف 
تقل  الطائرة  وكانت  بينتاجن.  بيجونوجنان  منطقة  يف  لحق  وقت 

ت�سعة ركاب منهم فتى )12 عاما( جنا من احلادث.
م�ست�سفى  يف  ال��ع��الج  ويتلقى  بالعظام  ك�سور  م��ن  الطفل  وي��ع��اين 

حملي.
اإندوني�سيا �سجل �سيء فيما يتعلق ب�سالمة الطريان وتكرار  ولدى 
اآ�سيا يف طريقها من  اأير  ل�سركة  تابعة  احل��وادث. وحتطمت طائرة 
�سورابايا اإىل كوالملبور يف اأواخر عام 2014 وقتل جميع من كانوا 

على متنها وعددهم 162 �سخ�سا.

عوا�سم

لندن

جاكرتا

باري�س

وا�سنطن تدعو بريطانيا للتخلي عن 
االتفاق النووي االإيراين

•• لندن-رويرتز:

حثت الوليات املتحدة بريطانيا ام�س الأحد على التخلي عن دعمها لالتفاق 
وا�سنطن ملواجهة  اإي��ران وتوحيد جهودها مع  2015 مع  املوقع عام  النووي 

التهديد العاملي الذي تقول اإن طهران متثله.
الأوروبيني،  حلفائه  معار�سة  رغم  ترامب،  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  واأعلن 
ان�سحاب الوليات املتحدة من التفاق بني القوى العاملية واإيران الذي ين�س 

على رفع العقوبات الدولية املفرو�سة عليها مقابل تقييد برناجمها النووي.
ومنذ ذلك احلني ت�سعى بريطانيا وفرن�سا واأملانيا للحفاظ على التفاق يف حني 
اأعد ترامب عقوبات جديدة قائال اإن هناك حاجة لتفاق اأ�سمل واأكرث توازنا. 

و�سجبت اإيران العقوبات قائلة اإنها متثل “الأحادية الأمريكية«.
لتمويلها  طهران  جون�سون  وودي  بريطانيا  ل��دى  الأمريكي  ال�سفري  وانتقد 
“حروبا بالوكالة واأن�سطة خبيثة” بدل من ال�ستثمار يف اقت�سادها. وقال اإن 

اإيران حتتاج لإدخال تغيريات ملمو�سة وهيكلية كي تت�سرف كدولة طبيعية.
وكتب جون�سون يف �سحيفة �سنداي تلجراف يقول “حتى ذلك احلني �ستكثف 

اأمريكا ال�سغوط ونريد من بريطانيا اأن تقف يف �سفنا«.
من  نطلب  ونحن  املعيب.   2015 اتفاق  عن  لالبتعاد  الوقت  “حان  واأ���س��اف 
اأن ت�ستغل نفوذها الدبلوما�سي الكبري وتاأثريها واأن تن�سم  بريطانيا العاملية 
�سامل  ات��ف��اق  اإىل  التو�سل  اأج���ل  م��ن  من�سقا  عامليا  ج��ه��دا  ن��ق��ود  ون��ح��ن  اإل��ي��ن��ا 

بالفعل«.
مقال  ع��ل��ى  التعليق  ط��ل��ب  ع��ل��ى  ردا  ال��ربي��ط��ان��ي��ة،  اخل��ارج��ي��ة  وزارة  واأ����س���ارت 
الذي  الأو�سط  ال�سرق  �سوؤون  وزي��ر  بريت  األي�ستري  ت�سريحات  اإىل  جون�سون، 

ا�ستبعد الأ�سبوع املا�سي القتداء مبوقف الوليات املتحدة.

دفع بتعزيزات كبرية اإىل ال�شاحل الغربي 

»التحالف العربي« ينفذ عملية نوعية حل�سم »معركة الدريهمي« 

مبادرة فل�سطينية لطرد اإ�سرائيل من االأمم املتحدة
•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

الأمريكية  املتحدة  وال��ولي��ات  اإ�سرائيل  اأن  عربية  م�سادر  اأعلنت 
اإ���س��رائ��ي��ل من  ل��ط��رد  فل�سطينية  م��ب��ادرة  ط��رح  ملنع  ب��ق��وة  تعمالن 
قانون  خلفية  ع��ل��ى  ع�سويتها  تعليق  اأو  امل��ت��ح��دة  الأمم  ع�سوية 
القومية، حيث �سيحاول الفل�سطينيني الدعاء بان اإ�سرائيل تنتهك 
قرارات الأمم املتحدة وتنتهك ميثاق الأمم املتحدة، من منطلق اأن 

قانون القومية ي�سجع “لبرتهايد.
الأمم  يف  الإ�سرائيلية  والبعثة  الإ�سرائيلية  اخلارجية  اإن  وقالت 
اإ�سرائيل  الفل�سطيني، وترى  اف�سال احلراك  املتحدة تعمالن على 

التي  اخل��ط��وات  بنف�س  القيام  حالياً  ي��ح��اول��ون  الفل�سطينيني  ان 
كان قد مت  افريقيا، حيث  البرتهايد يف جنوب  اتخذت �سد نظام 

تعليق ع�سويتها يف الأمم املتحدة ل�سنوات طويلة.
ويحتاج تعليق ع�سوية اإ�سرائيل يف الأمم املتحدة اأو طردها، ملوافقة 
اأ�سوات  املتحدة، وت�سعة  العامة لالأمم  الأ�سوات يف اجلمعية  ثلثي 
الع�سوية  ال��دائ��م��ة  ال���دول  الأم����ن، مب��ا فيها  اأع�����س��اء جمل�س  م��ن 

اأمريكا ورو�سيا وال�سني وبريطانيا وفرن�سا.
و�سيعمل الفل�سطينيون على حماولة اإلغاء حق اإ�سرائيل يف الت�سويت 
يف اجلمعية العامة اإل اأن اإمكانية ح�سولهم على موافقة كل اأع�ساء 
اأن��ه ويف كافة الأح��وال فان  جمل�س الأم��ن تبدو �سعيفة ج��داً، كما 

اإل  لإ�سرائيل،  معادي  قرار  اأي  �سد  الفيتو  �ست�ستخدم حق  اأمريكا 
العامة  القرار يف اجلمعية  اأن للفل�سطينيني فر�سة جيدة لتمرير 
لالأمم املتحدة، حيث اأنهم يتمتعون هناك بالغالبية الأتوماتيكية، 
ويف ه����ذه احل���ال���ة ���س��ي��ت��م ت�����س��ج��ي��ل ن�����س��ر دب��ل��وم��ا���س��ي واإع���الم���ي 

للفل�سطينيني مل ي�سبق له مثيل.
ويعمل ال�سفري الإ�سرائيلي يف الأمم املتحدة داين دانون �سوية مع 
�سفرية اأمريكا نيكي هايلي ومع دول اأخرى، من اأجل اإحباط املبادرة 
الفل�سطينية ويقول دانون اإن احلديث عن حماولة �ساخرة مفرغة 
من حمتواها، حيث �سيحاول الفل�سطينيون الرتويج لالأكاذيب من 

على من�سة الأمم املتحدة.

اجلامعة العربية تدين التفجري 
االإرهابي يف االأردن

•• القاهرة -وام:

ا�ستهدف دوري��ة م�سرتكة  ال��ذي  الإرهابي  التفجري  ام�س  العربية  ال��دول  اأدان��ت جامعة 
ام�س  عمان  الأردن��ي��ة  العا�سمة  غ��رب  الفحي�س  مبنطقة  العام  والأم���ن  ال��درك  لقوات 
الأول.وا�ستنكر المني العام للجامعة اأحمد ابوالغيط -يف بيان اأ�سدره ام�س- هذا العمل 

الإرهابي باعتباره ي�ستهدف اأمن وا�ستقرار اململكة الأردنية الها�سمية.
وبدوره اكد ال�سفري حممود عفيفي، املتحدث الر�سمي با�سم الأمني العام جلامعة الدول 
لكافة  ودعمها  و�سعبا،  حكومة  الردن  مع  الكامل  العربية  اجلامعة  ت�سامن  العربية، 

الإجراءات التي تتخذها احلكومة للت�سدي ملثل هذه العمليات الإرهابية.

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

يتجهز  اجلي�س الإ�سرائيلي  منذ اأ�سهر، للعودة 
اإىل �سيا�سات الغتيال �سد قادة حركة حما�س 
الت�سعيد  ح���ال���ة  اأع���ق���اب  يف  غ������ّزة،  ق���ط���اع  يف 
امل�����س��ت��م��ّرة م��ن��ذ اأ���س��ه��ر وذل���ك يف اأع��ق��اب حالة 

الت�سعيد امل�ستمّرة منذ اأ�سهر.
ام�س  ه��اآرت�����س،  �سحيفة  ذك��رت��ه  م��ا  وبح�سب 
ف�����اإن اجل��ي�����س الإ����س���رائ���ي���ل���ي وجهاز  الأح�������د، 
�سيا�سة  ع��ودة  ف�سال  “ ال�ساباك «  العام  الأم��ن 
الغتيالت بدًل من عملية ع�سكرّية وا�سعة يف 
القطاع و�سط، خ�سية ح�سول ردود فعل عنيفة 

من حركة حما�س قد تقود اإىل حرب.
الحتالل  ح��ك��وم��ة  رئ��ي�����س  اأو�����س����اط  وت�����س��ر 
رف�س  ع��ل��ى  ن��ت��ان��ي��اه��و،  بنيامني  الإ���س��رائ��ي��ل��ي 
بالتاأكيد  ل���ل���ت���ه���دئ���ة،  امل�������س���ري���ة  ال���و����س���اط���ة 
لل�سحيفة اأن “اإ�سرائيل ترف�س اللتزام اإن مل 

تلتزم بها حما�س«.
ع�سكريني  م�����س��وؤول��ني  ع��ن  ال�سحيفة  ونقلت 
الإ�سرائيلّية،  الأمنّية  الأجهزة  قيادة  اأن  كبار 
ا�سرتاتيجّية”  “اأ�سول  ا���س��ت��ه��داف  ت��ف�����س��ل 
اأو  ما هي  ح  تو�سّ اأن  دون  حلركة حما�س، من 

ما املق�سود بها ب�سكل عام.
ال�سرائيلي  ال����وزراء  رئي�س  طالب  ذل��ك،  اىل 
الذين  حما�س  ق���ادة  ام�����س  نتانياهو  بنيامني 
ي�����س��ي��ط��رون ع��ل��ى ق���ط���اع غ����زة ب���وق���ف �سامل 
حول  ع��ل��ن��ي  ت��ع��ل��ي��ق  اأول  يف  ال����ن����ار،  لإط������الق 

الت�سعيد الع�سكري الأخري بني الطرفني.
امل��ت��ح��دة وم�سر  الأمم  م�����س��وؤول��ون يف  وي��ب��ذل 
ج���ه���ودا ل��ت��اأم��ني ه���دن���ة ط��وي��ل��ة ب���ني حما�س 
مل  ال�سرائيليني  امل�سوؤولني  ان  ال  وا�سرائيل، 

يعلقوا على المر.
ومنذ متوز يوليو املا�سي اندلعت ثالث جولت 

من العنف بني ا�سرائيل وحما�س.
الوزراء  ملجل�س  جل�سة  ب��دء  يف  نتانياهو  وق��ال 
“نحن يف و�سط حملة �سد ما اأ�سماه الرهاب 

ب�سربة  تنتهي  “لن  ان��ه��ا  م�سيفا  غزة”،  يف 
واحدة«.

�سامل. لن  ن��ار  وق��ف  وا���س��ح،  “مطلبنا  وق���ال 
نكون را�سني باأقل من ذلك«.

واأ�ساف “حتى الآن دمرنا مئات من الأهداف 
ج��ول��ة هجمات  ك��ل  وم��ع  الع�سكرية حل��م��ا���س، 
تفر�س قوات اجلي�س ال�سرائيلي على حما�س 
�سغوطا  نتانياهو  ب��اه��ظ«.وي��واج��ه  ثمن  دف��ع 
�سيا�سية ليظهر حزما اكرب مع حما�س، بالرغم 
من ان الطرفني غري م�ستعدين للبدء بحرب 

�ستكون الرابعة بينهما منذ عام 2008.
وت�����س��ع��ى ا���س��رائ��ي��ل اي�����س��ا اىل وق����ف اط���الق 
عرب  احل��ارق��ة  والبالونات  الورقية  الطائرات 
ال�سياج الفا�سل عند احلدود لإحراق الأرا�سي 
اخلمي�س  التو�سل  ال�سرائيلية.ومت  الزراعية 
ليال اىل هدنة غري ر�سمية ما زالت م�ستمرة 
رغم مقتل ثالثة فل�سطينيني منذ ذلك احلني 
بر�سا�س جنود ا�سرائيليني خالل احتجاجات 
عند احلدود.و�سهد اخلمي�س غارات ا�سرائيلية 
كثيفة ردا على اطالق اأكرث من 180 �ساروخا 
وق��ذي��ف��ة م���ورت���ر م���ن ق��ب��ل ح��م��ا���س وف�سائل 

فل�سطينية اخرى بدءا من الأربعاء ليال.
بينهم  فل�سطينيني  ث��الث��ة  ال��غ��ارات  يف  وق��ت��ل 
���س��ه��را، بينما   18 ال��ب��ال��غ��ة  ام�����راأة وط��ف��ل��ت��ه��ا 
ال�سواريخ  ب�سظايا  ا�سرائيليني  �سبعة  ج��رح 

الفل�سطينية وهرع مئات اىل املالجئ.
وقتل 168 فل�سطينيا على الأقل يف غزة منذ 
اآذار مار�س،  بدء الحتجاجات عند احلدود يف 
اجلنود  بر�سا�س  ا�سابتهم  ج���راء  معظمهم 
يف  واآخ���رون  التظاهرات  خ��الل  ال�سرائيليني 

الغارات ال�سرائيلية.
م��ي��دان��ي��ا اع��ت��ق��ل��ت ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��اب��ع��ة جلي�س 
الحتالل الإ�سرائيلي، ام�س الأحد، 5 �سيادين 
خالل ممار�ستهم مهنة ال�سيد يف عر�س بحر 

منطقة ال�سودانية �سمال مدينة غزة.
نزار  الفل�سطينيني،  ال�سيادين  نقيب  وق���ال 
اأحد  لح��ق��ت  الح��ت��الل  “بحرية  اإن  ع��ي��ا���س، 
واعتقلت  البحر  عر�س  يف  ال�سيادين  مراكب 
�سقيقني  وه���م  ع��ل��ى متنه  ك��ان��وا  ���س��ي��ادي��ن   5

واأبنائهم الثالثة«.

�سادرت  الإ�سرائيلية  “البحرية  اأن  واأ���س��اف 
اأ����س���دود ول زال  امل��رك��ب واق��ت��ادت��ه اإىل م��ي��ن��اء 
م�����س��ريه وم�����س��ري ك���ل م���ن ك���ان���وا ع��ل��ى متنه 
جم����ه����وًل«.وت����وا�����س����ل ����س���ل���ط���ات الح����ت����الل 
ال�سيادين  ���س��د  ان��ت��ه��اك��ات��ه��ا  الإ����س���رائ���ي���ل���ي، 
ال�سيد  م�ساحة  قل�ست  حيث  الفل�سطينيني 
اأم��ي��ال ب��ح��ري��ة، فيما متنع  ال��ب��ح��ري ل��ث��الث��ة 
ال�����س��ي��ادي��ن م��ن ال��ع��م��ل ب��ح��ري��ة ح��ت��ى يف هذه 

امل�ساحات ال�سيفة. 
ام�س  ب���ارز،  اإ�سرائيلي  وزي��ر  �سرح  الأث��ن��اء  يف 

التي  اإ�سقاط حركة حما�س  ب��اأن خيار  الأح��د، 
اأي وقت  “اأقرب م��ن  ب���ات  ق��ط��اع غ���زة،  حت��ك��م 
عنيف  قتال  بعد  الت�سريحات  م�سى«.وتاأتي 
وقع الأ�سبوع املا�سي عرب احلدود بني عنا�سر 

حما�س واإ�سرائيل. 
اإنها قبلت بوقف لإطالق النار  وقالت حما�س 
يكون  اأن  اإ���س��رائ��ي��ل  نفت  بينما  اإ���س��رائ��ي��ل،  م��ع 
بوقف  يتعلق  فيما  مت  ق��د  تفاو�س  اأي  ه��ن��اك 
ال�سرائيلي،  الطاقة  وزير  النار.وقال  اإط��الق 
يوفال �ستاينتز، وهو ع�سو يف جمل�س الوزراء 
اإ���س��ق��اط حما�س هو  اإن  الإ���س��رائ��ي��ل��ي،  الأم��ن��ي 

خيار وا�سح.
واأ�ساف “يف راأيي، نحن قريبون من ذلك اأكرث 
اإن مل يكن هناك خيار”،  اأي وق��ت م�سى  من 
اإ�سرائيل ل ترغب يف حرب �ساملة  اأن  م�سيفاً 

مع غزة.

•• نيويورك-وام:

�سلمت البعثة الدائمة للمملكة العربية ال�سعودية بالأمم 
عاجلة  ر���س��ال��ة  املا�سية  قبل  الليلة  ب��ن��ي��وي��ورك  امل��ت��ح��دة 
ولالأمني  بري�س  كرين  ال���دويل  الأم���ن  جمل�س  لرئي�سة 

العام لالأمم املتحدة انطونيو غوتري�س.
لدى  ال�سعودية  العربية  للمملكة  ال��دائ��م  امل��ن��دوب  وق��ال 
ر�سالته  يف  امل��ع��ل��م��ي  اهلل  ع��ب��د  ال�����س��ف��ري  امل��ت��ح��دة  الأمم 
اليمن  يف  ال�سرعية  لدعم  الئ��ت��الف  اإن  الأم���ن،  ملجل�س 
 9 املوافق  يوم اخلمي�س  الذي حدث  ال�ستهداف  اأن  ذكر 
2018 يف حمافظة �سعدة، هو عمل ع�سكري  اأغ�سط�س 
الذين كانوا م�سوؤولني  ا�ستهدف قادة احلوثيني  م�سروع 

اإر�سالهم  ال�سغار، ومن ثم  الأطفال  عن جتنيد وتدريب 
اأبرز املدربني على  اإىل �ساحات القتال كما ا�ستهدف اأحد 
الأ�سلحة، مبا يف ذلك مدرب على القن�س. واإن هذا العمل 
وقواعده  ال��دويل  الإن�ساين  للقانون  وفًقا  مت  الع�سكري 

العرفية.
واأ�ساف املعلمي يف ر�سالته للمجل�س - وفق وكالة النباء 
ال�سعودية - ان ائتالف لدعم ال�سرعية يف اليمن يوؤكد اأنه 
اأحال هذه احلادثة اإىل فريق م�سرتك للتحقيق وتقييم 
احلوادث لتخاذ اإجراءاته الفورية وتقييم احلادث �سمن 
ال��ن��ت��ائ��ج ع��ل��ى وجه  امل���ذك���ورة، واإع����الن  ���س��روط العملية 

ال�سرعة بعد ا�ستكمال اللجنة حتقيقاتها.
على  ب��الط��الع  الأم���ن  ملجل�س  ر�سالته  يف  املعلمي  ووج��ه 

ال��ب��ي��ان ال�������س���ادر ع���ن الئ���ت���الف ب��خ�����س��و���س الأه�����داف 
التحقيق  ع��ن  ال�����س��ادر  وال��ب��ي��ان  امل�����س��روع��ة،  الع�سكرية 

امل�سرتك لتقييم احلادث.
واأ�سار ال�سفري املعلمي يف ر�سالته للمجل�س اإىل اأن اململكة 
العربية ال�سعودية تالحظ مع الأ�سف اأن تقاع�س جمل�س 
ول  ل��ق��رارات��ه،  ال�سارخة  النتهاكات  مواجهة  يف  الأم���ن 
بقراري  عماًل  امل�سدر،  من  الأ�سلحة  على  احلظر  �سيما 
لإي����ران  ���س��م��ح  ق��د   ،  2231 و   2216 الأم����ن  جم��ل�����س 
الكبرية،  بالأ�سلحة  الإرهابية احلوثية  امللي�سيات  بتزويد 
فيما ا�ستفاد احلوثيون من خمزون متناٍم من ال�سواريخ 
البحرية،  والأل��غ��ام  ط��ي��ار  ب���دون  وال��ط��ائ��رات  البال�ستية 
احل�سول  مت  التي  الأ�سلحة  ه��ذه  با�ستخدام  وي��ق��وم��ون 

عليها بطريقة غري م�سروعة لتهديد ال�ستقرار الإقليمي 
البحر  البحرية يف  املالحة  الأو�سط، و�سالمة  ال�سرق  يف 

الأحمر وم�سيق باب املندب.
اململكة  ب��ا���س��م  ر���س��ال��ت��ه  يف  املعلمي  ال�سفري  م��ع��ايل  ودع���ا 
قرارات  جلميع  الكامل  التنفيذ  اإىل  ال�سعودية  العربية 
اإ�سافية  اأ�سلحة  تهريب  ملنع  ال�سلة  ذات  الأم��ن  جمل�س 
املفرو�س  للحظر  املنتهكني  وحما�سبة  احل��وث��ي��ني،  اإىل 
العربية  للمملكة  الدائم  املندوب  الأ�سلحة.وطالب  على 
ال�سعودية لدى الأمم املتحدة ال�سفري عبد اهلل املعلمي يف 
ختام ر�سالته بتعميمها كوثيقة ر�سمية من وثائق جمل�س 
العام  اإىل الأم���ني  ال��ر���س��ال��ة  الأم����ن، واإح��ال��ة ن�سخة م��ن 

لالأمم املتحدة.

ال�شعودية ت�شلم جمل�س الأمن والأمم املتحدة ر�شالة عاجلة حول ال�شربات اجلوية الأخرية يف �شعدة

الق�سف ا�ستهدف قادة احلوثيني امل�سوؤولني عن جتنيد وتدريب االأطفال ال�سغار

نتانياهو يطالب بوقف اإطالق نار �شامل يف غزة 

ر الغتياالت جديدة لقادة فل�سطينيني االحتالل يح�سّ
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العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

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

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1829783 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد جمعه حممد �سعيد اجلنيبي ٥1٪
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

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

العامة رخ�سة رقم:CN 1100572 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد جمعه حممد �سعيد اجلنيبي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

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

لل�سيارات رخ�سة رقم:CN 1375225 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد جماهد عبداهلل �سامل م�سلم ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

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

 رخ�سة رقم:CN 1264358 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خمي�س جمعه خمي�س �سعيد ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

اإعــــــــــالن
لال�ست�سارات  ال�س�����ادة/بيم  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

الهند�سية  رخ�سة رقم:CN 2165550 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة خالد احمد الربيكي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/بلو فونك�س للمقاولت 

العامة رخ�سة رقم:CN 1893460 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ح�سن عبداهلل �ساهني الزعابي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/وردة الب�ستان للمقاولت 

العامة رخ�سة رقم:CN 1200022 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ح�سن عبداهلل �ساهني الزعابي ٪100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�ستائر اخلالدية للربادي 

ذ.م.م رخ�سة رقم:CN 1025855 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة ح�سني �سفيق حامد البا�سا ٪49
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سعيد طاهر احمد ناجي احلميدي ٥1٪
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف را�سد احمد عبداهلل احليلي ال�سحي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

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

CN 1098099:للمقاولت العامة ذ.م.م رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد �سيكاندير حممد عزيز الرحمن ٪49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة عبداحلميد غريب ح�سن احلو�سني ٥1٪

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سعد حمدان �سعد الهدار

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف حممد �سيكاندير حممد عزيز الرحمن

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

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

العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

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

CN 1047302:للت�سميم الداخلي رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة حممد جمعه حممد �سعيد اجلنيبي ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف عبدالرزاق حممد العو�سي

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

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

العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كوخ الريف لل�سيانة العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2252392 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سرياج اقبال �سيد قمر  ٪49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعود حممد ح�سن حممد الزرعوين ٥1٪
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف حمد �سعيد حمد �سويخ املن�سوري

تعديل راأ�س املال/من null اىل 1٥0000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 0.20*٥0.0

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/كوخ الريف لل�سيانة العامة

KOKH ALREEF FOR GENERAL MAINTENANCE
 اىل/كوخ الريف لل�سيانة العامة ذ.م.م

KOKH ALREEF FOR GENERAL MAINTENANCE LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

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

العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الطريق الو�سط للمقاولت العامة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1348486 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ر�سله تازي كاراكان رفيق بوتوكودي كونهيفيتيل  ٪100

تعديل وكيل خدمات/ا�سافة
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف جا�سم حممد �سالح علي احلمايد

تعديل راأ�س املال/من null اىل 1٥0000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 0.20*0.٥0 اىل 1*1

تعديل ا�سم جتاري من/الطريق الو�سط للمقاولت العامة
 MIDDLE WAY GENERAL CONTRACTING

 اىل/كنوب اند كي لال�ست�سارات ال�سريبية
KNOB AND KET TAX CONULTANCY

NCS-1544684 تعديل عنوان/ Building Name من اىل 1601- 
تعديل عنوان/ تعديل عنوان/ Building Owner Name من املالك �سامل هالل غامن املهريي اىل خمي�س 

�سامل خلفان املزروعي واخرون
Mezanine اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان

تعديل ن�ساط/ا�سافة ال�ست�سارات ال�سريبية )6920002(
تعديل ن�ساط/حذف مقاولت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات حقول ومن�ساأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(
تعديل ن�ساط/حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات اخلفيفة )4923010(

تعديل ن�ساط/حذف نقل املواد العامة بال�ساحنات الثقيلة )4923009(
تعديل ن�ساط/حذف تاجري الليات واملعدات الثقيلة )7730004(

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

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

العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مون �ساين خلدمات التنظيف 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2044772 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فاطمة مب�سر ب�سور حربي  ٪100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف براثيبها كري�سنامورثي راجه كمار
تعديل وكيل خدمات/حذف فاطمة مب�سر ب�سور حربي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 0.20*0.60 اىل 1*1
تعديل ا�سم جتاري من/مون �ساين خلدمات التنظيف

MOON SHINE CLEAINIG SERVICES
 اىل/ارابل �سيتي لل�سيانة العامة

ARABEL CITY GENERAL MAINTENANCE
تعديل عنوان/ Building Name من اىل 179337

تعديل عنوان/ تعديل عنوان/ Building Owner Name من املالك بنات بطي العتيبة اىل 
الها�سم للرخام 2

Floor اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان
تعديل ن�ساط/ا�سافة �سيانة املباين )4329901(

تعديل ن�ساط/حذف خدمات التنظيف الداخلية للمباين )8121001(
تعديل ن�ساط/حذف خدمات التنظيف اخلارجي )واجهات( املباين )8129001(

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

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

العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

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

CN 2396995:لدارة العقارات رخ�سة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

الغاء اعالن �شابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
CN بال�سم التجاري بات�سويل بوتيك  رقم:1444807 
كان  كما  الو�سع  واعادة  الرخ�سة  تعديل  بالغاء طلب 

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/مطعم هابي تامي

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:2341666 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 1*٥ اىل 1*6

تعديل ا�سم جتاري من/مطعم هابي تامي
HAPPY TUMMY RESTURANT

 اىل/خمبز هابي تامي
HAPPY TUMMY BAKERY

تعديل ن�ساط/ا�سافة خمبز تنور )4781003(
تعديل ن�ساط/حذف مطعم وجبات �سريعة )٥610004(

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

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

العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

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

كاردان �س.ذ.م.م فرع ابوظبي 7
 رخ�سة رقم:CN 1832358 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

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

لل�سيافة ذ.م.م- فرع ابوظبي 1
 رخ�سة رقم:CN 1502588 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/جمريا للتوريدات الهند�سية والفنية

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�سة رقم:1043988 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل ح�سني عبداهلل حممد عبدول العو�سي ٪9٥

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ح�سني عبداهلل حممد عبدول العو�سي من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ ح�سني عبداهلل حممد عبدول العو�سي من 100٪ اىل ٥٪

تعديل راأ�س املال/من null اىل 300000
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة 6*4 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/جمريا للتوريدات الهند�سية والفنية

JUMAIRA ENGINEERING & TECHNICAL SUPPLIES

 اىل/جمريا للتوريدات الهند�سية والفنية ذ.م.م
JUMAIRA ENGINEERING & TECHNICAL SUPPLIES LLC

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

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

العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

رين اليت منطقة حرة ذ م م
اإدارة �سركة رين ليت منطقة حرة  اأع�ساء جمل�س  نحن 
ذ.م.م �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مت تاأ�سي�سها يف املنطقة 
الإعالمية- اأبوظبي، حاملة �سجل رقم ب.ل )17/605( 

نقدم ا�سعار لالإعالنات عن:
فيها امل�ساهمني  قبل  من  لل�سركة  الطوعية  الت�سفية  • بدء 

• تعيني ال�سيد خالد حممد ر�سيد حممود م�سوؤول الت�سفية 
لل�سركة.

اإعطي هذا الإ�سعار مبوجب اأنظمة ال�سركات 2016 التابعة 
لهيئة املنطقة الإعالمية- اأبوظبي.

اإع��������الن ت�سفي�����ة 
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عربي ودويل

•• عوا�سم-وكاالت:

اإدل��ب وحلب  خيم ه��دوء ح��ذر على حمافظتي 
ال�سوريتني، بعد �سل�سلة من الغارات وال�سربات 
قتياًل،   53 وخلفت  جنوبها،  ا�ستهدفت  التي 

بينهم 28 طفاًل، اإ�سافة لع�سرات اجلرحى.
وي��وا���س��ل ال��ن��ظ��ام ال�����س��وري ح�سد ق��وات��ه قرب 
الغربي،  اإدل���ب  ري��ف  يف  ال�سغور  ج�سر  مدينة 
من  ال����دويل  للمجتمع  مت�ساعد  ق��ل��ق  و���س��ط 
تداعيات املعركة املحتملة على الو�سع الإن�ساين 

يف املحافظة املكتظة بال�سكان.
وك�سفت املعركة النقاب عن تباين بني موقفي 
كل من طهران ومو�سكو يف التعاطي مع ملف 
اإدلب، اخلا�سعة لتفاق خف�س الت�سعيد املوقع 
ا�ستعجلت  فقد  اأن��ق��رة،  ومعهما  البلدين  ب��ني 
اأن  ب��دا  الهجوم، فيما  �سن  الأ���س��د  اإي���ران نظام 

رو�سيا تف�سل اإف�ساح املجال اأمام الدبلوما�سية.
وبينما توا�سل قوات املعار�سة تنظيم �سفوفها 
يف �سباق مع الزمن، تثار ت�ساوؤلت حول اإمكانية 
جن��اح اجل��ه��ود ال��رتك��ي��ة يف منع ال��ه��ج��وم على 
قوات  اأن��ق��رة  فيها  تقيم  ال��ت��ي  اإدل���ب  حمافظة 

ع�سكرية تنت�سر يف 12 نقطة مراقبة.
ومن املحتمل اأن ي�سبح “جي�س وطني” تعمل 
مب�ساعدة  تاأ�سي�سه  ع��ل��ى  ال�����س��وري��ة  امل��ع��ار���س��ة 
ا�ستعادة  اأم����ام  البعيد  الأم����د  يف  عقبة  ت��رك��ي��ا 
الرئي�س ب�سار الأ�سد ال�سيطرة على �سمال غرب 
البالد وذلك اإذا ما متكنت املعار�سة من اإنهاء 
اخل�سومات الفئوية التي ُنكبت بها منذ فرتة 

طويلة.
خطط  يف  اأ�سا�سيا  عن�سرا  امل�سعى  ه��ذا  وميثل 
�سريط  لتاأمني  تركيا  من  املدعومة  املعار�سة 
من الأر���س ي�سكل ج��زءا من اآخ��ر معقل كبري 

للمعار�سة يف �سوريا وفر�س حكمها عليه.
وقد �ساعد وجود القوات الرتكية على الأر�س 
يف ح��م��اي��ة ه���ذا ال�����س��ري��ط م��ن ه��ج��وم القوات 

احلكومية عليه.
وا�ستعاد الأ�سد بدعم من رو�سيا واإيران معظم 
“كل �سرب”  با�ستعادة  تعهد  اأن��ه  ورغ��م  �سوريا. 
من الأر�س ال�سورية فاإن وجود تركيا يف �سمال 
اأي  �سُيّعقدان  برو�سيا  وعالقاتها  البالد  غرب 

حملة ع�سكرية حكومية يف هذه املنطقة.
ورغم اأن اجلي�س الرتكي، وهو ثاين اأكرب جي�س 
يف دولة ع�سو يف حلف �سمال الأطل�سي، يدعم 
العقيد هيثم عفي�سي قائد “اجلي�س الوطني” 
مل  القوة  ه��ذه  اإن�ساء  اإن  يقول  عفي�سي  اأن  اإل 
الأخ���رية.  ال�سنة  خ��الل  ال�سهلة  باملهمة  يكن 
دون  حالت  التي  ال�سعوبات  اإىل  بذلك  وي�سري 

توحيد ف�سائل املعار�سة خالل احلرب.

ويف الآون���ة الأخ���رية اأ���س��در عفي�سي ال��ذي فر 
 2012 ال�����س��وري يف  م��ن اخل��دم��ة يف اجلي�س 
“اجلي�س  يتاألف منها  التي  تعليمات للف�سائل 
الوطني” بالمتناع عن اإدارة �سجون وحماكم 
مبوجب  اإل  م��واط��ن  اأي  واع��ت��ق��ال  بها  خا�سة 

كتاب ر�سمي من الق�ساء.
الع�سكري  ال��زي  ب��ارت��داء  املقاتلني  طالب  كما 

والمتناع عن اإطالق النار الع�سوائي.
 35 ي�سم  الوطني  اجلي�س  اإن  عفي�سي  وق��ال 
الف�سائل يف  اأك��رب  م��ن  م��ن بع�س  األ��ف مقاتل 
الآلف  التي �سقط فيها مئات  الأهلية  احلرب 
على  مليونا   11 ح��وايل  واأرغ��م��ت  القتلى  من 
ال���ن���زوح ع��ن ب��ي��وت��ه��م خ���الل ال�����س��ن��وات ال�سبع 

الأخرية.
واأ���س��ي��ب ع���دد م��ن جم��ن��دي اجل��ي�����س الوطني 
اجلاري  اآب  اأغ�سط�س  من  اخلام�س  يف  بجروح 
املقاتلني  عندما تعر�س حفل تخرج دفعة من 

يف مدينة الباب للق�سف.
وقال عفي�سي الذي حتدث اإىل رويرتز يف بلدة 
اإن��ه مت الو�سول  اأع���زاز ق��رب احل��دود الرتكية 
اإىل هوية املهاجمني لكنه رف�س الك�سف عنهم.

ويف ال�سابق ف�سلت م�ساع عديدة لتوحيد مقاتلي 
ويف  حملية  م��ن��اف�����س��ات  عرقلتها  اإذ  امل��ع��ار���س��ة 
بع�س الأحيان تعار�س اأهداف الدول الأجنبية 
التي كانت تدعم كثريين من املقاتلني يف وقت 

من الأوقات يف احلرب ال�سورية.
بالن�سبة  ال��و���س��ع  ي��خ��ت��ل��ف  اأن  امل��ح��ت��م��ل  وم���ن 
على  ال��رتك��ي  للوجود  نظرا  الوطني  للجي�س 

الأر�س.
وقال عفي�سي اإن كل ما يتم تقدميه حتى الآن 
من دعم اإىل “اجلي�س الوطني” هو دعم تركي 
�سريك يف  اأخ��رى  دول��ة  اأي  توجد  “ل  م�سيفا 

هذا الأمر«.
ثالثة  الوطني”  “اجلي�س  اأع�����داء  اإن  وق����ال 
العمال  وح��زب  ال�سورية  احلكومة  يف  يتمثلون 

الكرد�ستاين وتنظيم داع�س.

وثائق CIA :اخرتاق التعليم اأحد تكتيكات
 تنظيم “االخوان” لتحقيق اأهدافه بعيدة املدى

•• اأبوظبي-وام:

جديدة  اأ���س��راراً   CIA الأمريكية  املركزية  املخابرات  وكالة  ك�سفت 
نهلت  وك��ي��ف  الره���اب���ي  امل�سلمني  »الإخ������وان«  ج��م��اع��ة  تنظيم  ح���ول 
اأفكارها العنيفة �سد املجتمع من كتابات  اجلماعات املنبثقة عنها .. 
جتنيد  يف  الره��اب��ي  التنظيم  و�سائل  ع��ن  حتدثت  كما  قطب.  �سيد 
املهنية  والنقابات  التعليم  نظم  اخ��رتاق  عرب  القواعد  وبناء  الأتباع 
والحتادات الطالبية .ون�سرت �سحيفة اخلليج الإماراتية يف عددها 
املن�سورة  الوثائق  م��ن  ن�سخاً  خالله  عر�ست  تقريراً  ام�س  ال�سادر 

يف  كانت  وال��ت��ي  الدعم”  ق��واع��د  “بناء  وثيقة  وح���ذرت  وتفا�سيلها. 
الأ�سا�س درا�سة �سنفت على اأنها »مهمة و�سرية« مت اإعدادها 1986 
من تنامي نفوذ الراديكاليني الإ�سالميني حيث انخرط نحو 30 األف 
24 - خمتلفة الدوافع  راديكايل من عدة جماعات -يقدر عددها ب� 
الرغم  .وعلى  عنيفة  اإرهابية  عمليات  يف  اأغلبها  تورطت  والأه���داف 
للجماعات  والفكرية  املرجعية  الختالفات  اإىل  الوثيقة  اإ���س��ارة  من 
التكفريية لكنها اأ�سارت �سراحة باتفاقها جميعاً على النهل من معني 
كتابات �سيد قطب اذ : “ا�ستقت احلركات الراديكالية العنيفة اأفكارها 
اأن  اأك��دت الوثيقة  �سد املجتمع من كتابات �سيد قطب الإخ���واين«.و 

لتطبيق  اأ���س��ويل متهيداً  اإق��ام��ة جمتمع  اأه���داف الإخ���وان متثلت يف 
قوانني ال�سريعة الإ�سالمية وفق ت�سورهم املغلوط لها ومبا ميكنهم 
من تر�سيخ تفوقهم على اجلماعات الأ�سولية املناف�سة مع ا�ستمرار 
املهنية  والنقابات  والتعليم  الرتبية  موؤ�س�سات  اخرتاق  على  الرتكيز 
والحتادات الطالبية.ولفتت الوثيقة اىل اأن اخرتاق النظام التعليمي 
اأحد تكتيكات اجلماعة؛ للو�سول اإىل هدفها بعيد املدى م�سرية اىل 
الدور الذي يلعبه يو�سف القر�ساوي �سمن �سفوف اجلماعة وتاأثريه 
الكبري فيها على الرغم من مغادرته م�سر وا�ستقراره بالدوحة لعقود 

طويلة، مطالبة باللتفات اإىل اأن�سطته امل�ستقبلية واحلذر منها.

تراجع االعتداء على الالجئني يف اأملانيا 
 

•• برلني-رويرتز:

اأظهرت بيانات لوزارة الداخلية الأملانية اطلعت عليها رويرتز ام�س اأن عدد العتداءات العنيفة 
على الالجئني ومراكز اإيواء طالبي اللجوء يف اأملانيا تراجع بحدة خالل الن�سف الأول من العام 
احلايل.ووفقا لالإح�ساءات �سجلت ال�سرطة 704 من تلك احلوادث يف الفرتة من يناير كانون 
الأول من  الن�سف  امل�سجلة يف  الوقائع  ثلث  يزيد قليال عن  يونيو حزيران وهو ما  اإىل  الثاين 
العام املا�سي وعددها 1127 اعتداء.وك�سفت البيانات وقوع 77 هجوما على مراكز اإيواء طالبي 
120 �سخ�سا خالل ال�سهور ال�ستة الأوىل من  اللجوء و627 هجوما على الالجئني واإ�سابة 
والإ�سرار  واإ�سعال احلرائق  البدين اجل�سيم  الإي��ذاء  العام احلايل.وت�سمنت اجلرائم اجلنائية 
مناطق  من  ف��روا  معظمهم  لج��ئ،  مليون  على  يربو  ما  و�سول  والتحري�س.واأدى  باملمتلكات 
احلروب يف ال�سرق الأو�سط خالل عامي 2015 و2016، اإىل زيادة عدد الهجمات على مراكز 

اإيواء طالبي اللجوء يف اأملانيا. وتراجعت اأعداد القادمني اجلدد منذ العام املا�سي.

••الفجر - تون�ص - خا�ص

امل�سهد ال�سيا�سي التون�سي ل ي�ستقر 
له قرار، زلزل وارتدادات، وانفراط 
نف�س  داخ����ل  ت�سكيل  واإع������ادة  ع��ق��د 
ال��ف�����س��ي��ل ال�����س��ي��ا���س��ي ال���واح���د، اأما 
ُيبنى  فما  الأح��زاب  بني  التحالفات 
التطورات  اأخ���ر  غ���دا.  ينهار  ال��ي��وم 
مرة  بطله  الزئبقي،  امل�سهد  هذا  يف 
اأخ����رى ن���داء ت��ون�����س، احل���زب الذي 
ول�����دت م���ن رح���م���ه اأرب����ع����ة اأح�����زاب 
اأخرى، وها هو ي�سعى اىل جتميعها 
���س��ي��ا���س��ي ج��دي��د وكتلة  ائ��ت��الف  يف 
برملانية واحدة ا�ستعدادا للمحطات 
على  وحفاظا  القادمة،  النتخابية 
ل�سالح حركة  اختل  �سيا�سي  ت��وازن 

النه�سة.
   ويف هذا ال�سياق، اأكد الأمني العام 
ت���ون�������س حم�سن  م�������س���روع  حل���رك���ة 
مرزوق على هام�س اجتماع حلزبه، 
وجود تقدم حاليا ب�ساأن بناء توافق 
ب��ني ك��ت��ل ن��ي��اب��ي��ة م��ن ���س��اأن��ه اإيجاد 
“كتلة نيابية وطنية ع�سرية �ستكون 

الأوىل يف جمل�س نواب ال�سعب«.
الكتلة  ه����ذه  اإّن  م������رزوق،  وق����ال     

���س��ت��ك��ون الأق������وى و���س��ت�����س��م��ل نواب 
م�سروع  وحركة  تون�س  ن��داء  حركة 
معتربا  اآخرين،  نوابا  ورمبا  تون�س 
التي  ال��ك��ت��ل��ة،  ه���ذه  اإح������داث  يف  اأّن 
لتكوينها،  ال���ظ���روف  الآن  ت��وف��رت 
امل�ستوى  ع��ل��ى  ر���س��ال��ة م��ه��ّم��ة ج����ّدا 
ب��ن��اء هذه  اأّن  واأو����س���ح  ال�����س��ي��ا���س��ي. 

حزبه  ب��ه  ت��ق��دم  مطلبا  ك��ان  الكتلة 
اأو  �ستة  ح��وايل  منذ  تون�س  م�سروع 

�سبعة اأ�سهر.
   ولحظ وجود “تغول تام” حاليا 
ق���ائ���ال يف هذا  ال��ن��ه�����س��ة،  حل���رك���ة 
م�سهد  اإىل  “رجعنا  اخل�����س��و���س 
معتربا اأّن من  2011 و2012”، 

بحكمها  ينفرد  األ  تون�س  م�سلحة 
اأي ط��رف، لذلك فالبالد يف حاجة 
اإىل كتلة وطنية ع�سرية قوية، وفق 

تعبريه.
اأن هناك  ال�سياق     واأ�ساف يف هذا 
ب����ني حزبه  ���س��ي��ا���س��ي��ة  م���������س����اورات 
واأحزاب اأخرى و�سخ�سيات م�ستقلة 

ب�����س��اأن ع��م��ل ج��ب��ه��وي ق���وي �سي�سم 
تون�س وحزب  وم�سروع  تون�س  نداء 

امل�ستقبل و�سخ�سيات م�ستقلة.
   ويف ما يتعلق باحلكومة احلالية، 
ق����ال م�����رزوق اإّن�����ه “يف ح����ال اأردن����ا 
من  ميكن  م��ا  اأو���س��ع  متثل  حكومة 
التغيري  من  لّب��د  الوطني  التوافق 

ال�سامل”، مقدرا اأّن امل�سكل لي�س يف 
برنامج احلكومة  بل يف  الأ�سخا�س 
عالقة  ويف  احل��ك��وم��ة  ط��ب��ي��ع��ة  ويف 

احلكومة بالطيف العام يف البالد.

ائتالف جديد
   وك����ان م��ن��ج��ي احل���رب���اوي رئي�س 

امل���ك���ت���ب الإع�����الم�����ي ب���ح���رك���ة ن����داء 
تون�س، قد اأكد اأن امل�ساورات متقدمة 
التي  الأح���زاب  بني حزبه وخمتلف 
ن������داء تون�س  ع����ن ح���رك���ة  ان�����س��ق��ت 
لالإعالن قريبا عن ائتالف �سيا�سي 

وبرملاين وانتخابي جديد. 
هذا  اأن  احل�����رب�����اوي،  واأ������س�����اف     

املحافظة  على  �سيعمل  الئ��ت��الف، 
ولكنه  احل���زب���ي���ة،  ال���ك���ي���ان���ات  ع��ل��ى 
جتمعها،  م���وح���دة  ق���ي���ادة  ���س��ي��ك��ون 
ال�ساحة  داخ������ل  ال�����ت�����وازن  ل��ت��ع��ي��د 
ال�سيا�سية وتعمل يف اأفق بعيد املدى 
الت�سريعية  النتخابات  بعد  ما  اىل 

القادمة.
   وت�سم امل�ساورات يف اأفق الإعالن 
عن هذا الئتالف، وفق احلرباوي، 
ن��داء تون�س وحركة  كال من حركة 
وطني  بني  وح���زب  تون�س  م�����س��روع 

وحركة امل�ستقبل.
   واك���دت م�����س��ادر ان ه��ذه اجلبهة 
يعني  مب��ا  اأي�����س��ا،  ب��رمل��ان��ي��ة  �ستكون 
ما  نائبا   70 م��ن  اأك��رث  ت�سم  كتلة 
يجعل منها الأوىل يف جمل�س نواب 
ال�سغب قبل النه�سة �ساحبة ال� 68 

مقعدا.
   ي�سار اإىل اأن كل مكونات التحالف 
اجلديد �سبق اأن ا�ستقالت من نداء 
مديره  م��ع  خ��الف��ات  ب�سبب  تون�س 
التنفيذي حافظ قائد ال�سب�سي قبل 
للتن�سيق  وتعود  املعطيات  تتغري  اأن 
معه خالل الأ�سابيع الأخرية و�سط 

ا�ستفحال الأزمة ال�سيا�سية.

�شتحتل كتلته ال�شدارة يف الربملان:

تون�ش: قريبا.. ائتالف �سيا�سي وبرملاين جديد...!

»جي�س« �شوري معار�س يت�شكل حتت مظلة تركية 

بعد ليلة دامية.. ارتفاع قتلى الغارات على حلب واإدلب

•• نيويورك-اأ ف ب:

البيت  اأم��ام  النازيني اجلدد  تظاهر مئات من موؤيدي 
الأب��ي�����س يف وا���س��ن��ط��ن ام�����س الأح����د يف جت��م��ع يجري 
اأعمال  ع��ام من  بعد  ال�سديد  التوتر  اأج��واء من  و�سط 
العنف التي �سهدتها مدينة �سارلوت�سفيل و�سكلت رمزا 
دونالد ترامب  الرئي�س  ليمني متطرف تعزز بو�سول 

اإىل ال�سلطة.
رايت”  ذي  “يونايت  مل��ن��ظ��م��ة  ال�����س��ل��ط��ات  و���س��م��ح��ت 
)توحيد اليمني( التي كانت وراء جتمع �سارلوت�سفيل، 
اأمام  لفاييت  �ساحة  يف  �سخ�س   400 ح��وايل  بح�سد 
17،30 ول�ساعتني  ال�ساعة  اعتبارا من  الرئا�سة  مقر 

فقط.

ون�سرت قوات اأمنية كبرية ملنع وقوع اأي �سدامات بني 
�ستنظم يف  تظاهرة م�سادة  وم�ساركني يف  املتظاهرين 

املكان نف�سه.
طلب  كي�سلر  جي�سن  ال�سابقة  التظاهرة  منظم  وك��ان 
البلدية  لكن  �سارلوت�سفيل،  يف  ج��دي��د  جتمع  تنظيم 
رف�ست طلبه. فالبلدة ال�سغرية الواقعة يف فريجينيا 

ل تريد تكرار ما حدث يف 12 اآب اغ�سط�س 2017.
للبلدية  خطة  على  لالحتجاج  تظاهرة  خ���روج  وب��ع��د 
باإزالة متثال لروبرت اي يل، اجلرنال الذي يرمز اإىل 
الحتاد الكونفدرايل، وقعت �سدامات العام املا�سي بني 
متظاهرين يوؤمنون بتفوق البي�س واآخرين مناه�سني 

للعن�سرية.
وده�����س اأح���د امل��ت��ظ��اه��ري��ن امل��وؤي��دي��ن ل��ل��ن��ازي��ني اجلدد 

حينذاك ب�سيارته ح�سدا من املتظاهرين �سد العن�سرية 
ما اأدى اإىل مقتل �سيدة يف الثانية والثالثني من العمر 

وجرح 19 �سخ�سا اآخرين.
“نعرف  وقالت رئي�سة بلدية وا�سنطن مورييل باو�سر 
اأن النا�س �سياأتون اإىل وا�سنطن الأحد بهدف وحيد هو 

�سب كراهيتهم”.
 لكنها اأكدت اأن الأمر ل يتعلق مبنع احلدث لأن التعديل 

الأول للد�ستور الأمريكي يحمي حرية التعبري.
ويف مقابلة مع الإذاعة العامة “ان بي اآر” اأكد كي�سلر 
اأنه ياأمل اأن يجري التجمع “بهدوء” وناأى بنف�سه عن 

تيار النازيني اجلدد. 
اأن يح�سر نازيون جدد جتمعنا لي�سوا  اأريد  “ل  وقال 

بني املجموعات املرحب بها«.

جتمع للنازيني اجلدد يف وا�سنطن  

تظاهرات موؤيدة واأخرى معار�سة 
للرئي�ش يف نيكاراغوا 

•• ماناغوا-اأ ف ب:

قتل متظاهر خالل جتمعات نظمها املعار�سون لرئي�س 
اأنحاء  اأورت��ي��غ��ا وم��وؤي��دوه يف جميع  ن��ي��ك��اراغ��وا دان��ي��ال 

البالد لإ�سماع �سوتهم.
اأن�����س��ار الرئي�س  اأن م��ت��ظ��اه��را م��ن  ال�����س��رط��ة  واأع��ل��ن��ت 
خالل  الظهر  يف  بر�سا�سة  اإ�سابته  بعد  قتل  اأورت��ي��غ��ا 
مدن  ثالث  ماتاغالبا  بلدية  اأم���ام  ملعار�سني  تظاهرة 

البالد.
وال���ق���ت���ي���ل ه����و ل��ي��ن��ني م���ي���ن���دي���ول جن����ل اأح������د ال���ق���ادة 
بيان  اأفاد  ال�سانديني احلاكم، كما  التاريخيني للحزب 

ن�سرته احلكومة.
وحتدثت و�سائل الإعالم املعار�سة لل�سرطة عن حوادث 
ق��وة �سبه ع�سكرية  اأف���رادا من  اأن  واأك��دت  يف ماتاغالبا 
اأط��ل��ق��وا ال��ن��ار ع��ل��ى م��ت��ظ��اه��ري��ن، ب���دون ان ت�سري اإىل 

�سقوط �سحايا.
اأ�سهر على بدء حركة الحتجاج على  اأربعة  وبعد نحو 

اأورتيغا، التي اأ�سفرت عن �سقوط اأكرث من 300 قتيل، 
ومدينتي  ماناغوا  العا�سمة  يف  اي�سا  تظاهرات  �سارت 

ليون وخويكالبا )�سرق(.
اأورتيغا  للرئي�س  م��وؤي��دة  تظاهرة  نظمت  ماناغوا  ويف 
اأق��ل من ن�سف �ساعة  واأخ��رى �سده. وقد بداأتا بفارق 

وكان يف�سل بينهما اأقل من كيلومرتين.
وطالب املعار�سون الذين تظاهروا يف ماناغوا بالإفراج 
ع��ن ع�����س��رات امل��ع��ت��ق��ل��ني ال��ذي��ن اأوق���ف���وا خ���الل موجة 

التظاهرات العنيفة.
وعلى وقع هتافات “حرية” و “اأوقفوا العتقالت غري 
�سار  ال�سيا�سيني”،  لل�سجناء  و”احلرية  القانونية” 
املتظاهرون رافعني اعالم بلدهم وقد غطوا وجوههم 

متجهني نحو كاتدرائية العا�سمة.
ومل تخل امل�سرية من بع�س املناو�سات مع قوات الأمن.

ويف مكان غري بعيد، رفعت رايات ال�ساندينيني يف �سمال 
لأورتيغا  تاأييد  هتافات  امل�ساركون  ردد  حيث  ماناغوا 

وزوجته نائبة الرئي�س روزاريو موريو.

مرزوق كتلة برملانية جديدةلقاء بني النداء وحزب امل�شتقبل



االثنني  13   أغسطس    2018  م   -   العـدد  12402  
Monday   13   August   2018  -  Issue No   1240214

العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

تارجت مايل�ستون للمقاوالت الكهروميكانيكية- ذ م م
قرار  مبوجب  انه  للتدقيق-  دايريكتوري  اكتيف  مكتب  يعلن 

بحل   2018/08/07 بتاريخ  العادية  غري  العموميه  اجلمعيه 

وت�سفية �سركة

تارجت مايل�شتون للمقاولت الكهروميكانيكية - ذ م م
فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�سفى 

املعني موبايل   رقم 0543913404 فاك�س 026740368 �س.ب  

53253 ابوظبي- مدينة حممد بن زايد-مزيد مول بناية رقم 2 

الطابق )10( مكتب رقم )1005( واإح�سار امل�ستندات الثبوتيه، 

وذلك خالل مدة اأق�ساها 45 يوم من تاريخ هذا العالن

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

العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

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

والر�سالة للمقاولت العامة
 رخ�سة رقم:CN 2114834 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

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

دملا التعاونية للطباعة والت�سوير
 رخ�سة رقم:CN 1244158 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12402 بتاريخ 2018/8/13

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

دملا التعاونية لتجارة ال�سماك
 رخ�سة رقم:CN 1286619 قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 
116162 املودعة بالرقم : 

با�س��م:  تيكوم لالإ�ستثمارات منطقة حرة-ذ.م.م
وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق  الول، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الورق واملنتجات الورقية؛ الكرتون ومنتجات الكرتون؛ الكتيبات؛ الن�سرات الإعالنية؛ الكرا�سات؛ التقاومي؛ 
دورية؛  اإخبارية  ن�سرات  الر�سائل؛  الل�ساقات؛  الدعوات؛  التهنئة؛  بطاقات  املل�سقات؛  النماذج؛  البطاقات؛ 
الدفاتر؛ دفاتر قطع القرطا�سية؛ ورق ن�ساف؛ دفاتر املذكرات واملواعيد؛ ال�سور الفوتوغرافية؛ الألبومات؛ 
الكبرية؛  الإع��الن��ات  الربيدية؛  البطاقات  املفهر�سة؛  امللفات  امللفات؛  الر�سائل؛  اأرف��ف  اليوميات؛  دفاتر 
الكتب؛  الكتب؛ مواد جتليد  الدوريات؛  ال�سحف؛  املطبوعات؛  الكتابة؛  للكتابة؛ ورق  دفاتر قطع  التذاكر؛ 
)عدا  املكتبية  واللوازم  الأدوات  الكتالوجات؛  املجالت؛  الن�سرات؛  اليومية؛  ال�سحف  املطبوعة؛  املن�سورات 
اأق���الم احل��رب اجلاف؛  اأق���الم الر�سا�س الآل��ي��ة؛  اأق���الم اللباد؛  اأق���الم الر�سا�س؛  اأق���الم احل��رب؛  الأث����اث(؛ 

امل�ساطر؛ املماحي؛ ثقالت الورق.
الواق�عة بالفئة: 16

بتاريخ:    2010/04/22 وامل�سجلة حتت رقم:  102170 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  2008/07/09 

 2028/07/09  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

 
113026 املودعة بالرقم : 

با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 
وعنوانه:  مكتب ملك ابراج المارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الورق واملنتجات الورقية؛ الورق املقوى ومنتجات الورق املقوى؛ الكتيبات؛ الن�سرات الإعالنية؛ الكرا�سات؛ 
النماذج؛  الورقية؛  الطاولت  اأغطية  الورقية؛  املائدة  مناديل  الطعام؛  اأن��واع  قوائم  البطاقات؛  التقاومي؛ 
قطع  دفاتر  الدفاتر؛  دوري��ة؛  اإخبارية  ن�سرات  الر�سائل؛  بطاقات؛  الدعوات؛  التهنئة؛  بطاقات  الل�ساقات؛ 
اليوميات؛  دفاتر  الألبومات؛  الفوتوغرافية؛  ال�سور  واملواعيد؛  املذكرات  دفاتر  ن�ساف؛  ورق  القرطا�سية؛ 
دفاتر قطع  التذاكر؛  الكبرية؛  الإعالنات  الربيدية؛  البطاقات  املفهر�سة؛  امللفات  امللفات؛  الر�سائل؛  اأرفف 
املطبوعة؛  املن�سورات  الكتب؛  مواد جتليد  الكتب؛  الدوريات؛  ال�سحف؛  املطبوعات؛  الكتابة؛  ورق  للكتابة؛ 
احلرب؛  اأق��الم  الأث��اث؛  عدا  املكتبية  واللوازم  القرطا�سية  الكتالوجات؛  املجالت؛  كرا�سات؛  يومية؛  �سحف 
ثقالت  املحايات؛  امل�ساطر؛  اجلافة؛  اأقالم احلرب  الآلية؛  الر�سا�س  اأقالم  اللباد؛  اأقالم  الر�سا�س؛  اأقالم 

الورق
الواق�عة بالفئة: 16

بتاريخ:    2010/04/2٥ وامل�سجلة حتت رقم:  102349 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  19/2008/0٥ 

 2028/0٥/19  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 113032
با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج المارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

توفري ال�سكن املوؤقت؛ خدمات الفنادق؛ خدمات املوتيالت؛ خدمات املنتجعات الفندقية؛ خدمات 
حجز الفنادق؛ املثوى؛ خدمات توفري وتقدمي الطعام؛ توفري الطعام وال�سراب ؛ خدمات املقاهي 
واملطاعم و�ساحات الطعام وخدمات املطاعم التي تقوم بتح�سري الطعام لتناوله خارجاً؛ تقدمي 
ت�سهيالت الأكل ال�سريع؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري 

املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
بالفئة: 43

بتاريخ: 2010/04/14 وامل�سجلة حتت رقم:  101811 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2028/0٥/19  2008/0٥/19  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 113027 
با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

وعنوانه:  مكتب ملك ابراج المارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

والقم�سان  والقبعات  والأو���س��ح��ة  والأح��زم��ة  ال��راأ���س  على  يعتمر  ما  وك��ل  والأح��ذي��ة  امللبو�سات 
وال��ق��م��ي�����س ق�سري ال��ك��م��ني وال�����س��ورت��ات وال�����س��رتات واخل���ف والأح���ذي���ة وال��ت��ن��ان��ري والأث�����واب 

وال�سراويل.
الواق�عة بالفئة: 2٥

بتاريخ: 2010/04/2٥ وامل�سجلة حتت رقم:  102348 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2028/0٥/19  2008/0٥/19  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/   كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

113029 املودعة بالرقم : 
با�س��م:  تطوير دبي )�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة( 

وعنوانه: مكتب ملك ابراج المارات، �سارع ال�سيخ زايد، دبي، الإمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

الأعمال  اإدارة  يف  امل�ساعدة  التجارية؛  الأعمال  اإدارة  خدمات  الإع��الن؛  وك��الت  خدمات  الإع��الن؛  خدمات 
التجارية؛ تقييم الأعمال التجارية؛ اإدارة الأعمال التجارية وال�ست�سارات التنظيمية؛ اإدارة اأعمال املطاعم 
والفنادق؛ حدائق ذات طابع خا�س وحدائق الت�سلية، اإدارة م�ساريع الأعمال التجارية؛ اإدارة اأعمال )الغري(؛ 
العامة؛ توفري  والعالقات  الدعاية  الت�سويق؛ خدمات  ال�سناعية؛ خدمات  اأو  التجارية  الإدارة  امل�ساعدة يف 
الزبائن من معاينة  يتمكن  الآخرين حتى  ل�سالح  الب�سائع  ت�سكيلة من  املكتب، خدمات جتميع  ت�سهيالت 
و�سراء هذه الب�سائع؛ خدمات الإمداد للغري؛ الإدارة ال�سناعية؛ تنظيم املعار�س والأ�سواق التجارية للغايات 
التجارية والإعالنية؛ تاأجري امل�ساحات الإعالنية؛ تاأجري وقت لالإعالن يف و�سائل الإعالم؛ خدمات اأبحاث 
ال�سوق فيما يتعلق بو�سائل الإعالم؛ خدمات التعهيد )باعتبارها م�ساعدة يف اإدارة الأعمال(؛ خدمات املزادات 
بهذه  املتعلقة  املعلومات  توفري  ذل��ك  يف  مب��ا  اخل��دم��ات  ه��ذه  بكافة  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  العلنية؛ 

اخلدمات عرب �سبكة حا�سوب عامة.
بالفئة: 3٥

بتاريخ:  2010/04/14 وامل�سجلة حتت رقم:  101810 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف  19/2008/0٥ 

 2028/0٥/19  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117٥28
با�س��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 

وعنوانه:  فيا موري، 68٥0 مندري�سيو، �سوي�سرا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

املالب�س و لبا�س القدم و اأغطية الرا�س. 
بالفئة: 2٥

بتاريخ: 2010/01/31 وامل�سجلة حتت رقم: 99710 
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

2028/08/0٥ احلماية يف  2008/08/0٥  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :
   

بتاريخ: 2016/10/23    املودعة حتت رقم  : 261837 
بتاريخ: 2017/06/04    امل�سجلة حتت رقم  : 261837 

 با�س��م:   جامعة دبي للت�سميم والبتكار منطقة حرة-ذ.م.م. 
وعنوانه: هاي دي 3- حي دبي للت�سميم، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
املجالت؛  الدورية؛  املن�سورات  والتدري�س؛  التوجيه  مواد  الأدل��ة؛  املطبوعة؛  املن�سورات  الكتب؛  املطبوعات؛ 
الل�ساقات؛  البيانية؛  الر�سوم  املخططات؛  اخل��رائ��ط؛  اجل��رائ��د؛  املطبوعة؛  والفهار�س  الأدل���ة  ال�سحف؛ 
الورق  اإعالنية؛  بيانات  )قرطا�سية(؛  تعليمية  ل��وازم  التعليمية؛  الكتب  التعليمية؛  املن�سورات  البطاقات؛ 
ال�سور  ال��ك��ت��ب؛  م���واد جتليد  اأخ����رى؛  ف��ئ��ات  امل����واد وغ���ري واردة يف  ه���ذه  امل�سنوعة م��ن  وامل��ن��ت��ج��ات  امل��ق��وى 
الفوتوغرافية؛ القرطا�سية؛ مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية؛ مواد الفنانني؛ اللوازم 

املكتبية )عدا الأثاث(.
 الواق�عة بالفئة: 16  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
 ا�سم مالك العالمة: جامعة دبي للت�سميم والبتكار منطقة حرة-ذ.م.م.
 ا�سم املتنازل له : جامعة دبي للت�سميم والبتكار �س.ذ.م.م.  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة  

عنوانه وحمل اإقامته: مكتب رقم 4 ملك حي دبي للت�سميم – دبي زعبيل الثانية، دبي، الإمارات العربية 
املتحدة

 تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/12/01   
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/07/26

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :
   

بتاريخ: 2016/10/23    املودعة حتت رقم  : 261838 
بتاريخ: 2017/06/04    امل�سجلة حتت رقم  : 261838 

 با�س��م:   جامعة دبي للت�سميم والبتكار منطقة حرة-ذ.م.م. 
وعنوانه: هاي دي 3- حي دبي للت�سميم، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
التعليم والتهذيب؛ توفري التدريب؛ الرتفيه؛ الأن�سطة الريا�سية والثقافية؛ خدمات التدري�س؛ خدمات املدار�س؛ خدمات 
مدار�س احل�سانة؛ املدار�س الداخلية؛ توفري املعلومات التعليمية؛ خدمات التوجيه املهني؛ خدمات ال�ست�سارات التعليمية؛ 
تنظيم واإجراء ور�س العمل التعليمية والندوات واملوؤمترات واملعار�س؛ الأكادمييات؛ خدمات الكليات؛ خدمات اجلامعات؛ 
توفري مرافق الريا�سة وال�ستجمام؛ ن�سر الن�سو�س والكتب والكتب الإلكرتونية واجلرائد فيما يتعلق بالتدري�س والتعليم؛ 
تاأجري اأجهزة التدري�س؛ خدمات املكتبات؛ خدمات املكتبات الإلكرتونية؛ تنظيم الربامج الدرا�سية؛ املعلومات وال�ست�سارات 

والن�سائح فيما يتعلق بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
 الواق�عة بالفئة: 41  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
 ا�سم مالك العالمة: جامعة دبي 

 للت�سميم والبتكار منطقة حرة-ذ.م.م.  
 ا�سم املتنازل له : جامعة دبي للت�سميم والبتكار �س.ذ.م.م.  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة  

عنوانه وحمل اإقامته: مكتب رقم 4 ملك حي دبي للت�سميم – دبي زعبيل الثانية، دبي، الإمارات العربية املتحدة
 تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/12/01   

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/07/26

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ: 2016/10/23    املودعة حتت رقم  :  261840 
بتاريخ: 2017/06/04    امل�سجلة حتت رقم  : 261840 

 با�س��م:   جامعة دبي للت�سميم والبتكار منطقة حرة-ذ.م.م. 
وعنوانه: هاي دي 3- حي دبي للت�سميم، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
التعليم والتهذيب؛ توفري التدريب؛ الرتفيه؛ الأن�سطة الريا�سية والثقافية؛ خدمات التدري�س؛ خدمات املدار�س؛ خدمات 
مدار�س احل�سانة؛ املدار�س الداخلية؛ توفري املعلومات التعليمية؛ خدمات التوجيه املهني؛ خدمات ال�ست�سارات التعليمية؛ 
تنظيم واإجراء ور�س العمل التعليمية والندوات واملوؤمترات واملعار�س؛ الأكادمييات؛ خدمات الكليات؛ خدمات اجلامعات؛ 
توفري مرافق الريا�سة وال�ستجمام؛ ن�سر الن�سو�س والكتب والكتب الإلكرتونية واجلرائد فيما يتعلق بالتدري�س والتعليم؛ 
تاأجري اأجهزة التدري�س؛ خدمات املكتبات؛ خدمات املكتبات الإلكرتونية؛ تنظيم الربامج الدرا�سية؛ املعلومات وال�ست�سارات 

والن�سائح فيما يتعلق بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله.
 الواق�عة بالفئة: 41  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
 ا�سم مالك العالمة: جامعة دبي للت�سميم والبتكار منطقة حرة-ذ.م.م.

 ا�سم املتنازل له : جامعة دبي للت�سميم والبتكار �س.ذ.م.م.  
 مه�نته: �سركة  

 جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة  
عنوانه وحمل اإقامته: مكتب رقم 4 ملك حي دبي للت�سميم – دبي زعبيل الثانية، دبي، الإمارات العربية املتحدة

 تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/12/01   
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/07/26

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :
   

بتاريخ: 2016/10/23    املودعة حتت رقم  : 261839 
بتاريخ: 2017/06/04    امل�سجلة حتت رقم  : 261839 

 با�س��م:   جامعة دبي للت�سميم والبتكار منطقة حرة-ذ.م.م. 
وعنوانه: هاي دي 3- حي دبي للت�سميم، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
املجالت؛  الدورية؛  املن�سورات  والتدري�س؛  التوجيه  مواد  الأدل��ة؛  املطبوعة؛  املن�سورات  الكتب؛  املطبوعات؛ 
الل�ساقات؛  البيانية؛  الر�سوم  املخططات؛  اخل��رائ��ط؛  اجل��رائ��د؛  املطبوعة؛  والفهار�س  الأدل���ة  ال�سحف؛ 
الورق  اإعالنية؛  بيانات  )قرطا�سية(؛  تعليمية  ل��وازم  التعليمية؛  الكتب  التعليمية؛  املن�سورات  البطاقات؛ 
ال�سور  ال��ك��ت��ب؛  م���واد جتليد  اأخ����رى؛  ف��ئ��ات  امل����واد وغ���ري واردة يف  ه���ذه  امل�سنوعة م��ن  وامل��ن��ت��ج��ات  امل��ق��وى 
الفوتوغرافية؛ القرطا�سية؛ مواد الل�سق امل�ستعملة يف القرطا�سية اأو لغايات منزلية؛ مواد الفنانني؛ اللوازم 

املكتبية )عدا الأثاث(.
 الواق�عة بالفئة: 16  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
 ا�سم مالك العالمة: جامعة دبي للت�سميم والبتكار منطقة حرة-ذ.م.م.
 ا�سم املتنازل له : جامعة دبي للت�سميم والبتكار �س.ذ.م.م.  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: الإمارات العربية املتحدة  

عنوانه وحمل اإقامته: مكتب رقم 4 ملك حي دبي للت�سميم – دبي زعبيل الثانية، دبي، الإمارات العربية 
املتحدة

 تاري�خ انت�قال امللكية: 2017/12/01   
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/07/26

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ: 08/28/200٥    املودعة حتت رقم  : 72726 
بتاريخ: 2007/02/06    امل�سجلة حتت رقم  : 79٥07 

 با�س��م:   فريزر اآند نيف ليمتد 
وعنوانه: 438 اليك�ساندرا روود، # 21-00 اليك�ساندرا بوينت، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اإدارة ال�سقق ال�سكنية، تاأجري الوحدات ال�سكنية، تاأجري ال�سقق، تاأجري املنازل وكالة تاأجري ال�سكن، تاأجري 

وا�ستئجار امل�ساكن، ترتيب تاأجري ال�سقق، اإدارة العقارات، حت�سيل الإيجارات وال�سئون العقارية.
 الواق�عة بالفئة: 36  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
  ا�سم مالك العالمة: فريزر اآند نيف ليمتد  
 ا�سم املتنازل له : فريزرز �سنرتبوينت ليمتد  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: �سنغافورة  

عنوانه وحمل اإقامته: # 21-00 الك�ساندرا بوينت، 438 الك�ساندرا رود، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة
 تاري�خ انت�قال امللكية: 03/16/201٥  

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/07/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ: 08/28/200٥    املودعة حتت رقم  : 72727 
بتاريخ: 2007/02/06    امل�سجلة حتت رقم  : 79٥20 

 با�س��م:   فريزر اآند نيف ليمتد 
وعنوانه: 438 اليك�ساندرا روود، # 21-00 اليك�ساندرا بوينت، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
تاأجري ال�سكن املوؤقت، )الفنادق، ال�سقق املفرو�سة( وحجوزات ال�سكن. 

 الواق�عة بالفئة: 43  
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 

  ا�سم مالك العالمة: فريزر اآند نيف ليمتد  
 ا�سم املتنازل له : فريزرز �سنرتبوينت ليمتد  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: �سنغافورة  

عنوانه وحمل اإقامته: # 21-00 الك�ساندرا بوينت، 438 الك�ساندرا رود، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة
 تاري�خ انت�قال امللكية: 03/16/201٥  

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/04/18

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

 بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :  
بتاريخ: 2009/10/13    املودعة حتت رقم  : 1781٥7 
بتاريخ: 2011/12/07    امل�سجلة حتت رقم  : 1781٥7 

 با�س��م:   فريزر اآند نيف ليمتد 
وعنوانه: 438 اليك�ساندرا روود، # 21-00 اليك�ساندرا بوينت، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
ال�سوؤون العقارية؛ خدمات الوكالت العقارية؛ خدمات وكالت تاأجري اأماكن الإقامة ووكالت ال�سكن؛ ترتيب تاأجري ال�سقق؛ 
تقييم العقارات؛ خدمات حت�سيل الإيجار؛ تاأجري وا�ستئجار املمتلكات العقارية وال�سكنية وال�سقق الفندقية واملباين والديار 
الديار  اإدارة  العقارية؛ خدمات  املحافظ  اإدارة  املحافظ؛  اإدارة  التطوير؛  وم�سروعات  وال�سقق  امل�سرتكة  العقارية  وامللكيات 
وال�سقق؛ ا�ست�سارات الإدارة والتطوير والتقييم واإدارة امل�ساريع والتن�سيق؛ وجميعها تت�سل بالعقارات؛ اإدارة املباين؛ خدمات 
خدمات  العقارية؛  ال�ستثمارات  الأ�سول؛  اإدارة  العقارات؛  تثمني  العقارية؛  الو�ساطة  العقارات؛  يف  ال�ستثمار  ال�ستثمار؛ 
�سناديق ال�ستثمار؛ اإدارة ال�سناديق؛ خدمات اأمناء ال�ستثمار؛ خدمات ال�سناديق؛ خدمات اإدارة ال�سناديق؛ خدمات تاأ�سي�س 
ال�سناديق؛ التقييم والتحليل املايل؛ التقييمات املالية؛ خدمات التمويل؛ التمويل العقاري؛ خدمات ال�سرائب واملنتجات 
واخلدمات وال�سرائب والر�سوم وجميع تلك اخلدمات مرتبطة بالعقارات و/اأو الأمالك العقارية و/اأو املقار و/اأو اأماكن 
ال�سكن؛ اإعداد التقارير املتعلقة باخلدمات ال�سابقة؛ اإ�سدار الق�سائم ذات القيمة فيما يتعلق بربامج ولء املتعاملني؛ اإ�سدار 
الدائم؛  امل�سرتي  وبرامج  املتعاملني  ولء  بربامج  اخلا�سة  املنافع  بتقدمي  يتعلق  فيما  القيمة  ذات  الق�سائم  اأو  البطاقات 

خدمات املعلومات وامل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميعها واردة يف الفئة 36.
 الواق�عة بالفئة: 36  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
  ا�سم مالك العالمة: فريزر اآند نيف ليمتد  
 ا�سم املتنازل له : فريزرز �سنرتبوينت ليمتد  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: �سنغافورة  

عنوانه وحمل اإقامته: # 21-00 الك�ساندرا بوينت، 438 الك�ساندرا رود، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة
 تاري�خ انت�قال امللكية: 03/16/201٥  

  تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/07/11  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :
   

بتاريخ: 2009/10/13    املودعة حتت رقم  : 1346٥8 
بتاريخ: 2011/10/11    امل�سجلة حتت رقم  : 1346٥8 

 با�س��م:   فريزر اآند نيف ليمتد 
وعنوانه: 438 اليك�ساندرا روود، # 21-00 اليك�ساندرا بوينت، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
)الفنادق/النزل(؛  املوؤقتة  الإقامة  اأماكن  وتاأجري  النزل  املوؤقتة؛  الإقامة  واأماكن  الفنادق  حجز  خدمات 
توفري اأماكن الإقامة املوؤقتة مثل البيوت والفنادق والغرف؛ توفري ت�سهيالت املعار�س والندوات واملوؤمترات؛ 
خدمات توفري الطعام وال�سراب وخدمات املطاعم والتموين واملاآدب؛ خدمات �سال�سل املطاعم والكافيرتيات 
والكافيهات ومطاعم الوجبات اخلفيفة ومقاهي اجللو�س واملقاهي التي تقدم القهوة ل�سربها خارجاً وغرف 
امل�سرتي  برامج  اأو  املتعاملني  ولء  بربامج  يتعلق  فيما  تقدميها  يتم  التي  املطاعم  حجز  خدمات  ال�ساي؛ 
يتعلق  فيما  تقدميها  يتم  التي  احلجز  خدمات  ومنتجعات(؛  وموتيالت  )فنادق  املوؤقتة  الإق��ام��ة  ال��دائ��م؛ 

بربامج ولء املتعاملني اأو برامج امل�سرتي الدائم؛ وجميعها يف الفئة 43.
 الواق�عة بالفئة: 43  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
  ا�سم مالك العالمة: فريزر اآند نيف ليمتد  
 ا�سم املتنازل له : فريزرز �سنرتبوينت ليمتد  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: �سنغافورة  

عنوانه وحمل اإقامته: # 21-00 الك�ساندرا بوينت، 438 الك�ساندرا رود، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة
 تاري�خ انت�قال امللكية: 03/16/201٥  

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/07/11 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

  
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي   

بن�سر التعديالت املو�سحة اأدناه على طلب ت�سجيل  العالمة التجارية التالية:

 
بتاريخ : 2017/09/06م   املودعة حتت رقم :  279204 
بتاريخ : 2018/07/26   امل�سجلة حتت رقم : 279204 

تاريخ اإيداع الأولوية:  24 مار�س 2017
 با�س��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال  

 وعنوانه:  فيا موري، 68٥0 مندري�سيو، �سوي�سرا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

اأحزمة  ا�ستحمام؛  اأرواب  ا�ستحمام؛  �سراويل  ا�ستحمام؛  اأث���واب  )مالب�س(؛  لالأطفال  �سراويل  املالب�س؛ 
)مالب�س(؛ بلوزات؛ قطع مالب�س �سفلية )مالب�س(؛ �سراويل ق�سرية حتتية؛ قمي�سولت )�سرتات ن�سوية 
اأغطية  اأث���واب؛  الدنيم؛  قما�س  من  جينز  رق�س؛  مالب�س  معاطف؛  اأط��ف��ال؛  مالب�س  ع��ب��اءات؛  ق�سرية(؛ 
لالأذنني )مالب�س(؛ �سراويل �سوفية ق�سرية؛ مالب�س من ال�سوف؛ مالب�س من الفرو )مالب�س(؛ قفازات 
ذات  قطنية  �سرتات  قلن�سوة؛  ذات  �سوفية  كنزات  راأ����س؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�سائية  �سديرات  )مالب�س(؛ 
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اإعالن 
 يوؤكد مبوجبه جمل�س اإدارة بي اأف اأو ل�ست�سارات 

التحليل املايل �س ذ م م ا�ستالم موافقة هيئة الأوراق 
وال�سلع على الن�سحاب الطوعي من رخ�ستها املوؤرخة 
يف 1 اأغ�سط�س 2018 ، وعلى هذا فقد اأوقفت بي اف 

اأو ن�ساطات هيئة الوراق املالية وال�سلع
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•• كراكا�ص-اأ ف ب:

اقرتح الرئ�س الفنزويلي نيكول�س مادورو التعاون مع 
الوليات املتحدة يف التحقيق يف ما و�سفه باأنه اعتداء 
على  حت��ت��ج  ال��ت��ي  للمعار�سة  م�سوؤوليته  وح��م��ل  عليه 

توقيف اأحد قادتها بتهمة التواطوؤ يف احلادثة.
العليا  للقيادة  م��را���س��م  يف  ال���س��رتاك��ي  الرئي�س  وق���ال 
للجي�س اإنه “اإذا اأقرت حكومة الوليات املتحدة عر�سها 
اآي(  بي  )اف  ال��ف��درايل  التحقيقات  مكتب  مع  التعاون 
���س��اأواف��ق على جميء  الغتيال  م��ع خطة  ح��ول �سالت 

مكتب التحقيقات الفدرايل” اإىل فنزويال.
واأ�ساف اأن فلوريدا ت�سم “خاليا اإرهابية” من�سقة من 
قبل او�سمان ديلغادو تابو�سكي وقامت بت�سغيل طائرتني 
م�سريتني حمملتني باملتفجرات خالل خطابه يف عر�س 

ع�سكري يف 14 اآب اغ�سط�س.
وت���اب���ع ع��ل��ى ���س��ب��ك��ة ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة “مت 
بدون  الطائرة  تفجري  فلوريدا  م��ن 

طيار” اأمام املن�سة الرئا�سية.
الفنزويلي  اخل��ارج��ي��ة  وزي���ر  والتقى 
خورخي اريازا الأربعاء املا�سي القائم 
كراكا�س  يف  الأم����ريك����ي  ب���الأع���م���ال 
جيم�س �ستوري الذي “عرب عن قلقه 
ل��ل��وق��ائ��ع لع���ت���داء امل��ف��رت���س ورغبة 
وزارة  ح�سب  التعاون”،  يف  حكومته 

اخلارجية الفنزويلية.
با�ستمرار  يتهم  ال��ذي  م��ادورو  و�ساأل 

وا���س��ن��ط��ن ب��ال��ت��اآم��ر لإ���س��ق��اط��ه، دون��ال��د ت��رام��ب م��ا اذا 
�سيحا�سبها  اأم  الرهابية”  “املجموعات  �سيحمي  ك��ان 

ق�سائيا.
الرئي�س  اتهم  ال��ذي  اأي�سا  الفنزويلي  الرئي�س  و�سرح 
بالوقوف  �سانتو�س  مانويل  خ��وان  ال�سابق  الكولومبي 
“حتركات  ب��داأت  كراكا�س  اأن  املفرت�س،  الع��ت��داء  وراء 
وكولومبيا  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ل��ت��ق��وم  دبلوما�سية” 

بت�سليمها “املنفذين املاديني والفكريني” للوقائع.
واأكد اأي�سا اأن عددا من املهاجمني املفرت�سني فروا اإىل 
هوؤلء  لعتقال  البريو  اىل  ن��داء  “اأوجه  ال��ب��ريو.وق��ال 

الرهابيني وت�سليمهم  اإىل الق�ساء الفنزويلي«.
من جهتهم، تظاهر حواىل 300 معار�س قي �ساحة يف 
كراكا�س ال�سبت للمطالبة بالإفراج عن النائب املعار�س 
دعم  بتهمة  ال��ث��الث��اء  اأوق���ف  ال���ذي  ريكي�سي�سنز  خ���وان 

العتداء الذي تعر�س له مادورو.
ل��ب��وا دعوة  ال���ذي  امل��ت��ظ��اه��رون  وردد 
الدميوقراطية”  ال��وح��دة  “من�سة 
هي  معركتك  “خوان  بينها  هتافات 

معركتنا«.
ودان اأقرباء النائب الذي اأوقف عدم 
لقائه.  م��ن  حماميه  او  ه��م  متكنهم 
ري�سكي�سينز  غريغوريو  وال��ده  وق��ال 

اإن “ابني مفقود«.
اجلمعة  حمكمة  اىل  النائب  وجلب 
اليوم  اإىل  ارج����ئ����ت  اجل��ل�����س��ة  ل���ك���ن 

الثنني.

•• وا�سنطن-وكاالت:

ع���ن الح���ت���ج���اج���ات الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
ال���ع���راق، ك��ت��ب دان��ي��ال ب��ي��ن��امي ومينا 
نا�سيونال  “ذا  م���وق���ع  يف  ج��ي��ف��ري 
الأخرية  اأن الحتجاجات  اإنرت�ست”، 
ال���ق���ادة  ي������زال  ال�����ع�����راق ح���ي���ث ل  يف 
يف  حما�سرين  البالد  يف  ال�سيا�سيون 
مفاو�سات ما بعد النتخابات، عالمة 
على الأمل واإ�سارة حتذيرية ملا ميكن 
اأن يكون يف امل�ستقبل. واعترب الكاتبان 
اأن����ه ع��ل��ى اجل���ان���ب الإي���ج���اب���ي، متثل 

املرونة:  على  م��وؤ���س��راً  الح��ت��ج��اج��ات 
وت���ن���وع وجهات  ال��ن�����س��اط احل��ق��ي��ق��ي 
وب�سحة  احل���ي���اة  ق��ي��د  ع��ل��ى  ال��ن��ظ��ر 
جيدة يف البلد الذي تعر�س للق�سف 
الوليات  قادته  الذي  الغزو  قبل  من 
عاماً،  ع�����س��ر  خ��م�����س��ة  ق��ب��ل  امل���ت���ح���دة 
وتهديدات  ���س��ر���س��ة،  اأه��ل��ي��ة  وحل����رب 
الحتجاجات  لكن  متعددة.  اإرهابية 
تطلق اإ�سارة حتذير ل�سيا�سيي العراق 
معاجلة  اإىل  ح���اج���ة  يف  اأن����ه����م  م����ن 
امل�ساكل اليومية للعراقيني العاديني، 
مرة  ت��ن��زل��ق  اأن  مي��ك��ن  ال��ب��الد  اأن  اأو 

اأخرى اإىل الفو�سى. 
ال�سنوات  يف  اإن������ه  ال���ك���ات���ب���ان  وق������ال 
وال�سقوط  الرت���ف���اع  ك���ان  الأخ������رية، 
الدرامي لدولتني حمتملتني، خالفة 
ل��داع�����س وك��رد���س��ت��ان م�����س��ت��ق��ل��ة، من 
جنوب  اأن  حني  يف  العاملية،  العناوين 
الرادار.  �سا�سات  ع��ن  اختفى  ال��ع��راق 
بلغت فيه  الذي  ال�سيف  وخالل هذا 
اأعمال العنف يف �سمال العراق وو�سطه 
اأدنى م�ستوياتها منذ عقد من الزمن، 
�سئم  اإذ  النريان يف اجلنوب.  ا�ستعلت 
القذرة  امل��ي��اه  م��ن  الب�سرة  يف  النا�س 

اإيران  من  امل�ستوردة  الكهرباء  وقطع 
يف ح�����رارة ال�����س��ي��ف احل���ارق���ة، ب���داأت 
جنوب  اأنحاء  جميع  يف  الحتجاجات 
املتظاهرين:  اأح��د  قال  وكما  العراق. 
اأن��ا اطلب امل��اء يف ع��ام 2018 ولّدي 

نفط يغذي العامل. 
اقرتاحات  3

و�سعوا  ال���ط���رق  امل��ح��ت��ج��ون  واأغ����ل����ق 
العراقية  النفط  حقول  تعطيل  اإىل 
حرارة  درج���ة  يتحملون  ك��ان��وا  بينما 
ق���ي���ا����س���ي���ة. ف���م���ا ال�������ذي ي���ج���ب على 
حيال  به  القيام  الغربيني  امل�سوؤولني 
هذه الحتجاجات؟ يف ما يلي ثالثة 

اقرتاحات:
ومل  را�سخة،  العراقية  الوطنية   1-
ويف  لإي����ران.  ال��ع��راق  “خ�سارة”  تتم 
العراق  “خ�سارة”  فكرة  ف��اإن  الواقع 
بع�س  اإىل  م���ن�������س���وب���ة  لزم��������ة  ه�����ي 
ترامب  اإدارة  يف  البارزين  امل�سوؤولني 
لق�سايا  الأول������وي������ة  ي���ع���ط���ون  مم����ن 
تر�سيد  عملية  اإنها  اأخ���رى.  اإقليمية 
تفكرياً  باعتباره  املقنع  للف�سل  ذات��ي 
ا�سرتاتيجياً ذكياً. احتجاجات الب�سرة 
التي ت�سمنت حرق مكاتب ميلي�سيات 
مدعومة من اإيران ودمى متثل علي 
خامنئي اأظهرت اأن ال�سيعة العراقيني 
بعيدون عن توحيد وجهات نظرهم. 
اإنقاذ  يف  العراقيون  ال�سيعة  ويفخر 
وتدرك  الإره���اب.  قب�سة  من  العراق 

يف  الرمادية  الظالل  هذه  ال�سعودية 
���س��ف��وف ال��ع��راق��ي��ني ال�����س��ي��ع��ة وترى 
���س��ي��ا���س��ي��ة. وب���ع���دم���ا قطعت  ف��ر���س��ة 
اإيران اإمدادات الغاز عملت ال�سعودية 
على بيع الوقود، كذلك تخطط لبيع 
 75 ب�  اأق��ل من  العراق كهرباء ب�سعر 

يف املئة من ال�سعر الإيراين. 
ال�سيعة  ال����دي����ن  رج�����ل  ن���خ���ب���ة   2-
الطبقة  من  اأي�ساً  �سئموا  العراقيني 
الدين  وي��ع��ت��ن��ق رج����ال  ال�����س��ي��ا���س��ي��ة. 
عك�س  ال����ع����راق-ع����ل����ى  يف  ال�������س���ي���ع���ة 
الإيرانيني-  الأ���س��ول��ي��ني  ن��ظ��رائ��ه��م 
ق���رون م�ست من  اإىل  ي��ع��ود  م��ذه��ب��اً 
“الهدوء” ال�سيا�سي، يقوم على ف�سل 

امل�سجد عن الدولة. 
ال����ع����راق ال�����ذي ي��ك�����س��ب احل���رب   3-
دعم  اإىل  الآن  ي��ح��ت��اج  داع�������س،  ���س��د 
ل��ق��د حتول  ال�����س��الم.  ل��ت��اأم��ني  دويل 
ال��ع��راق��ي��ون ب��ع��د ه��زمي��ة داع�����س اإىل 
املطالبة باخلدمات والوظائف. وعلى 
ال�سيء  تفعل  اأن  الأمريكية  ال�سيا�سة 
ذاته لتعزيز امل�سالح الأمنية الطويلة 
الأم���د لأم��ري��ك��ا م��ن خ��الل م�ساعدة 
ال�سالم.  حت��ق��ي��ق  ع��ل��ى  ال���ع���راق���ي���ني 
واإيران  داع�س  اإب��ق��اء  �ساأنه  من  وه��ذا 
يف و�سع �سعب، ولكن الأهم من ذلك 
عابر  للتعاون  من��وذج��اً  �ستوفر  اأن��ه��ا 
الأو�سط  ال�����س��رق  ق��ل��ب  يف  للطائفية 
الذي يعي�س حالة ا�ستقطاب �سديدة.  

العبادي يزور اأنقرة دون طهران 
••بغداد-اأ ف ب:

اأعلن م�سوؤول حكومي عراقي ام�س ان رئي�س الوزراء 
حيدر العبادي الذي كان مقررا ان يتوجه اىل تركيا 
انقرة فقط  �سيقوم بزيارة  الأ�سبوع اجلاري  وايران 
اأع��م��ال��ه وعدم  دون ط��ه��ران، ب�سبب ازدح���ام ج��دول 

تكامل العداد لذلك.
وقال م�سوؤول �سيا�سي يف وقت �سابق، لفران�س بر�س 
اإن العبادي �سيزور الثالثاء اأنقرة والأربعاء طهران، 
لبحث ق�سايا اقت�سادية مع احلليفني القت�ساديني 

اللذين يتعر�سان لعقوبات امريكية جديدة.

اخلارجية  ال�������س���وؤون  وزارة  ب��ا���س��م  امل��ت��ح��دث  وق����ال 
الإيرانية برهم قا�سمي لوكالة اي�سنا �سبه الر�سمية 
الزيارة”،  اأي معلومات عن مثل هذه  “لي�س لدينا 
ك��م��ا حت��دث��ت و���س��ائ��ل اع��الم��ي��ة اإي���ران���ي���ة ع���ن هذه 
“ال�سلطات  اأن  عراقي  م�سوؤول  قال  الزيارة.بدوره، 
الزيارة  بهذه  العبادي  قيام  على  ا�سرت  الإي��ران��ي��ة 

دون تكامل الأعداد امل�سبق لها«.
عراقية  �سيا�سية  م�����س��ادر  اأك���دت  اخ���رى،  جهة  م��ن 
ازاء  م����رت����اح����ني  غ����ري  الإي�����ران�����ي�����ني  ان  م��ط��ل��ع��ة 
العقوبات  ح���ول  ل��ل��ع��ب��ادي  الخ����رية  ال��ت�����س��ري��ح��ات 
خالل  العبادي  اأعلن  طهران.وقد  على  المريكية 

م���وؤمت���ره ال�����س��ح��ايف ال���س��ب��وع��ي “ل ن��ت��ع��اط��ف مع 
العقوبات ول نتفاعل معها لأنها خطاأ ا�سرتاتيجي 
ظاملة  العقوبات  ان  اىل  م�سريا  بها”  نلتزم  لكننا 
ب�سكل عام وقد اأعلنت موقفي منها مذكرا بان بالده 

عانت احلظر الدويل طوال 12 عاما.
ملتزمون حماية  “نحن  نف�سه  الوقت  اأك��د يف  لكنه 

�سعبنا وم�ساحله«.
وقال جمتبى احل�سيني ممثل اآية اهلل علي خامنئي 
الوزراء  رئي�س  “ت�سريحات  اإن  بيان  يف  ال��ع��راق،  يف 
الال م�سوؤولة ل تن�سجم مع الوفاء ملا اأ�سمها املواقف 

امل�سرفة للجمهورية الإيرانية.

بورما تدعو بنغالد�ش وقف م�ساعدة الروهينغا على احلدود 
•• دكا-اأ ف ب:

تقدمي  ع��ن  ال��ت��وق��ف  بنغالد�س  م��ن  ب��ورم��ا  طلبت 
العالقني  الروهينغا  من   6000 لنحو  امل�ساعدات 
ع��ل��ى احل������دود ب���ني ال��ب��ل��دي��ن م��ن��ذ ح��م��ل��ة القمع 
لالأقلية  وا����س���ع  ن����زوح  اإىل  اأدت  ال��ت��ي  ال��ع�����س��ك��ري 
اخلارجية  وزارة  بح�سب  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام  امل�سلمة 
ال��ب��ن��غ��الدي�����س��ي��ة.ورف�����س��ت ت��ل��ك امل��ج��م��وع��ة دخول 
بنغالد�س خالل وبعد احلملة الع�سكرية يف بورما 
الروهينغا  م��ن  األ����ف   700 ن����زوح  اإىل  اأدت  ال��ت��ي 
املتحدة  الأمم  و�سفتها  عملية  يف  بنغالد�س  اإىل 

باأنها  الغربية  ال��دول  املتحدة وعدد من  والوليات 
“تطهري عرقي«.وعلق هوؤلء يف “املنطقة العازلة” 
تر�سلها  التي  الدولية  امل�ساعدات  على  ويعتمدون 
بنغالد�س.وطلبت بورما وقف تلك امل�ساعدات اأثناء 
حمادثات بني وزير خارجية بنغالد�س اأ.ه� حممود 
مدينة  يف  �سوي  تنت  كياو  البورمي  ونظريه  علي 
وزارة  البورمية اجلمعة، بح�سب ما ذكرت  نابيداو 

اخلارجية يف وقت متاأخر من ال�سبت.
التزاماً  تقدم  مل  بنغالد�س  اأن  اخل��ارج��ي��ة  وق��ال��ت 
بورما  اق��رتاح  على  اإيجابي”  ب�سكل  “ردت  ولكنها 

اإجراء م�سح للمنطقة العازلة.

•• الفجر - خرية ال�سيباين
احرتام  مع  الثقافات  املتعدد  واملجتمع  احلداثة  الوقت  نف�س  يف  جُت�ّسد  اإن 
وُتلّبي  ال��ت��اري��خ،  فجر  اإىل  تاريخها  ي��ع��ود  ال��ت��ي  امللكية  وامل��ظ��اه��ر  التقاليد 
توقعات اجلمهور وو�سائل الإعالم دون اأن حتجب �سلفتها، وبالأخ�س امللكة، 
وحتييد اأب ا�ستفزازي وف�سائحي مع اإظهار التعاطف: هناك اجماع على اأنه 
منذ زواجها يف 19 مايو 2018، مع الأمري هاري، جنحت دوقة �سا�سيك�س 

يف اإدارة هذا التحدي.
   لقد مّثل ح�سور الأمري هاري يف الثامن من اغ�سط�س وزوجته، الحتفال 
القارة  اإىل  ماركل  مليغان  ر�سمية  زي��ارة  اأول  اآميان،  ملعركة  املئوية  بالذكرى 
العجوز. وكان الزوجان قد قاما، يف العا�سر من يوليو، بزيارتهما الر�سمية 

الأوىل يف اخلارج اإىل اإيرلندا.
    ويف اخلريف القادم، �سيقوم هاري وميغان باأول جولة ر�سمية اإىل اأ�سرتاليا، 
العائلة  الكومنولث،  دول  م��ن  اأرب��ع��ة  ونيوزيلندا،  تونغا  ومملكة  وفيجي، 
اأ�سبحت  وق��د  لل�سباب.  �سفرياً  ُدوقها  يعترب  التي  البحار  وراء  ما  الكربى 

اخلارجية  لل�سيا�سة  ا�سا�سي  معطى  الب�سر،  ملح  ويف  ميغان،  امل�سجلة  املاركة 
للمملكة املتحدة.

مل حتل حمل زوجها
   يف حفل “رويال جاردن بارتيز” يف ق�سر بكنغهام، مبنا�سبة زفاف اأف�سل 
�سديق لزوجها، ت�سارلز فان �سرتاوبنز، والحتفال بالذكرى املئوية لتاأ�سي�س 
�سالح اجلو امللكي، اأو خالل املباراة النهائية لبطولة وميبلدون، مل ترتكب 
هوليود،  يف  ال�سابقة  فاملمثلة  خ��ط��اأً.  اأي  ون��د���س��ور،  لع�سرية  املنتمني  اآخ���ر 
املطلقة واملختلطة، وّزعت نف�س البت�سامة ال�ساحرة، ونف�س الرتحيب. ومل 
تكن النجمة امللكية اجلديدة عنيفة حني تبت�سم للم�سورين، و�سوتها حلو 
كحلوى بطعم الورد، ل كلمة خارج ال�سياق، كما يفر�س الربوتوكول الذي 

ت�سر دائما على احرتامه حرفيا.
ال�ساد�س يف  التي تتنا�سب مع زوج��ة  النف�س  ع��ّزة  با�ستمرار على     حافظت 
اأي تف�سيل عن حياتها اخلا�سة،  ترتيب اخلالفة على العر�س، ومل تك�سف 

واحتفلت بعيد ميالدها ال�سابع والثالثني باأق�سى درجات التكتم.

   خ�سو�سا ان الفتاة ال�سابة، على عك�س ديانا اأو فريغي، مل حتاول اأن حتل 
زوجة  كيت،  �سلفتها،  من  النجومية  ل�سرقة  اي�سا  جمال  ول  زوجها،  حمل 

الأمري وليام وامللكة امل�ستقبلية.
   وهذا هو ال�سبب يف اأن امللكة، البالغة من العمر 92 عاما، التي تعرف كيف 
تقي�س النا�س ب�سرعة، وجهتها يف اأول ظهور ر�سمي لها، المر الذي مل تفعله 

اأبداً مع بناتها، ول مع ديانا ثم كاميال، وفريغي اأو �سويف.
ابنة لأب  ا الرمز الذي متثله الدوقة، فهي  اأي�سً الثانية  اإليزابيث    وتدرك 
الأجنلو  امللكية  عّدلت  واخلالدة،  الباذخة،  ميغان،  فمع  �سوداء.  واأم  اأبي�س 
�ساك�سونية والربوت�ستانتية البي�ساء �ساعتها لُتقيم يف زمن املجتمع املتعدد 

الثقافات.. وقد حان الوقت لالإقدام على مثل هذه اخلطوة.

مثال على »القوة الناعمة«
با�ستخدام  القريب،  املا�سي  يف  املالكة  العائلة  اأع�ساء  هم  اتُّ ان  �سبق  لقد     
ال��ذي و�سع ال�سليب  اأول��ه��م، الأم��ري ه��اري  ع��ب��ارات مهينة جت��اه الأقليات. 
النازي يف حفل تنكري، كما �ستم اأحد �سباط فوجه عندما و�سفه ب� “باكي” 

)التعبري العن�سري الذي ي�ستهدف الهنود الباك�ستانيني(.
   يبقى انه، منذ ذلك الوقت، تدفقت مياه كثرية حتت ج�سور لندن.

اأمريكي، و17  29 مليون  العامل، من بينهم  تابعه مليارا م�ساهد حول     
مليون بريطاين و8 ماليني فرن�سي ...، يعترب زواج الأمري هاري وميغان 

ماركل اأف�سل مثال على فاعلية “القوة الناعمة” امللكية.
   اأن يتزوج العاّمة من الأمراء، اأو العك�س، بات من الأمور املاألوفة يف اأزمنة 
ال�ساعات  تلك  وي�ستنفر  ال�سجة،  تلك  زواجهما مثل  ان يثري  اما  اجل��دارة، 
الهائل من  الكم  ذاك  ويح�سد  التلفزيونية،  القنوات  على  املبا�سر  البث  من 
ال�سحف  م��ن  العديد  بيع  اإىل  وي��دف��ع  احل��رب،  ذاك  ك��ل  وي�سيل  امل�سورين، 
والهدايا التذكارية وغريها من املنتجات امل�سنوعة يف اإجنلرتا، فانه يو�سح 

مدى تاأثري هذا املفهوم.
   ان وقع ميغان وتاأثريها يك�سفان قدرة اململكة املتحدة على حتقيق اأهدافها 
هي  قليلة  والدبلوما�سية..  والقت�سادية  الع�سكرية  ال��ق��وة  غ��ري  بو�سائل 

الأبواب التي ت�سمد امام وند�سور.
عن لوبوان

كانت اأمام اختبار �شعب:

ميغان دوقة �سا�سيك�ش.. م�سوار بال اأخطاء ...!

االحتجاجات حتذير للحكام.. اإيران مل تربح العراق
مادورو يقبل حتقيق “اف بي اآي” مبحاولة اغتياله 

طالبان جتري حمادثات �سالم يف اأوزبك�ستان  انتخابات رئا�سية باهتة يف مايل و�سط توتر 
 ••  كابول-اأ ف ب:

اأعلن م�سوؤولون ام�س اأن وفدا من طالبان زار اأوزبك�ستان 
يف وقت �سابق هذا ال�سهر لإجراء حمادثات حول عملية 
مع  الأجنبية،  القوات  وان�سحاب  اأفغان�ستان  يف  ال�سالم 
قرب  الأفغانية  والقوات  املتمردين  بني  املعارك  ا�ستداد 

كابول.
ال�سمالية  اجل��ارة  ا�ست�سافتها  التي  الجتماعات  وتاأتي 
ار�سال  ت��ق��اري��ر وردت م��وؤخ��را ع��ن  لأف��غ��ان�����س��ت��ان ع��ق��ب 
طالبان وفودا م�سابهة اىل ال�سني، ما يظهر الطموحات 
لإج�����راء حم���ادث���ات م�ستقلة مع  ل��ل��ح��رك��ة  امل��ت�����س��اع��دة 
زخم  فيه  يتزايد  ال��ذي  الوقت  يف  الأجنبية  احلكومات 

التو�سل اىل ت�سوية �سلمية يف البالد.

ال�سيا�سي لطالبان يف قطر �سري  املكتب  واج��رى رئي�س 
اخلارجية  وزي��ر  م��ع  ل��ق��اءات  �ستانكزاي  عبا�س  حممد 
ايام  اربعة  ط��وال  كاميلوف  العزيز  عبد  الأوزبك�ستاين 
عملية  “اآفاق  ناق�سا  حيث  اأغ�سط�س،  اآب   6 م��ن  ب��دءا 
ل���وزارة  ب��ي��ان  ذك���ره  م��ا  وف���ق  اأفغان�ستان”،  يف  ال�����س��الم 
اخلارجية يف اأوزبك�ستان.وقالت طالبان يف بيان م�ستقل 
ان وفدها بحث ان�سحاب القوات الأجنبية من اأفغان�ستان 
وال�سالم و”امل�ساريع الوطنية امل�ستقبلية مثل اأمن �سكك 
احلديد وخطوط الكهرباء«.وح�سر الجتماعات اي�سا 
اأفغان�ستان ع�سمة اهلل  اىل  اأوزبك�ستان اخلا�س  مبعوث 

ايرغا�سيف، بح�سب م�سوؤولني.
وتاأتي املحادثات يف اأعقاب رحلة �سابقة للرئي�س اأ�سرف 

غني اىل اأوزبك�ستان اأواخر اآذار مار�س.

•• باماكو-اأ ف ب:

ناخب  م��ن ثمانية ماليني  اأك��رث  دع��ي 
لختيار  اأم�س  الت�سويت  اإىل  م��ايل  يف 
اق����رتاع  م���ن  ث��ان��ي��ة  دورة  رئ��ي�����س��ه��م يف 

اعتقاد  ب�سبب  بال حما�سة  م�سددة،  اأمنية  اج��راءات  و�سط  يجري 
كثريين اأن النتيجة حم�سومة �سلفا ل�سالح الرئي�س املنتهية وليته 
ابراهيم اأبو بكر كيتا.وقبل �ساعات على فتح مراكز القرتاع، اأكد 
ليل  النتخابات  اإىل  املعار�سة  مر�سح  �سي�سيه  �سومايال  مع�سكر 
الأحد اأن مع�سكر الرئي�س املنتهية وليته يعمل على تزوير عملية 
القرتاع.وعلى هام�س موؤمتر �سحايف عقده بعيد منت�سف الليل 
الحتاد  مراقبي  من  اثنني  بح�سور  النتخابية  احلملة  مقر  يف 
الأوروبي، قال تييبيليه دراميه رئي�س احلملة النتخابية ل�سي�سيه 

لوكالة فران�س بر�س “منذ ثالثة اأيام يعلموننا ان بطاقات اقرتاع 
يتم تداولها يف البالد«.وعر�س م�سوؤولو احلزب اأمام ال�سحافيني 
دفرتا من خم�سني بطاقة اقرتاع حتمل �سور مر�سح الحتاد من 
“هذه  اإن  دراميه  وكيتا.وقال  والدميوقراطية  اجلمهورية  اأج��ل 
البطاقة يجب اأن تكون حمفوظة حتت اخلتم ول تفتح اإل بوجود 
املوظفني واملندوبني وموكلني من املر�سحني«.واأ�ساف “اإذا كانت 
هناك بطاقات مطروحة يف باماكو قبل يوم الت�سويت، فهناك ما 

يدعو اإىل الت�ساوؤل عن م�سداقية القرتاع«.
اأوقفت ال�ستخبارات ثالثة  ال�سبت عندما  التوتر فجاأة  وت�ساعد 

ع��ن��ا���س��ر يف  ب��اأن��ه��م  و���س��ف��وا  م�سلحني 
“جمموعة اإرهابية” كانوا “يخططون 
لهجمات اأهدافها حمددة يف باماكو يف 

نهاية ال�سبوع«.
ومل حتدد طبيعة هذه الهجمات، لكن 
ي�ستبه باأن املاليني الثالثة قاموا بعملية �سطو اأ�سفرت عن �سقوط 
ثالثة قتلى يف ت�سرين الأول اكتوبر 2016 على بعد نحو ثالثني 
كيلومرتا عن العا�سمة باماكو.و�سيتوىل الرئي�س املنتخب مهامه 
اتفاق  اح��ي��اء  الرئي�سية  مهمته  و�ستكون  �سبتمرب  اأي��ل��ول  مطلع 
2015 بني احلكومة وحركة التمرد التي  ال�سالم الذي وقع يف 
يهيمن عليها الطوارق وتاأخر تنفيذه.وكان هذا التفاق وقع بعد 
من   2013 يف  اجلهاديني  ط��رد  ال��ذي  الفرن�سي  اجلي�س  تدخل 

�سمال مايل بعد عام على �سيطرتهم على املنطقة.

مل حتاول الفتاة ال�شابة اأن حتل حمل زوجهاتدرك اإليزابيث الثانية الرمز الذي متثله الدوقة
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جمعة  ب���ن  حم��م��د  اأح���م���د    اأعلن 
الرم�س  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
انطالق الربنامج ال�سيفي للبنات 
�سعار  حت���ت  ال���ن���ادي  اإدارة  مب��ق��ر 
�سيفك” من اأعمار  ويا  “هوايتك 
ا�ستكمال  وذل��ك  �سنة   13 اإىل   7
حققه  ال��������ذي  ال���ك���ب���ري  ل���ل���ن���ج���اح 
للذكور    2018 ال�سيفي  الن�ساط 

وتلبية ملتطلبات اأولياء الأمور.. 
 وي����رك����ز ال���ن�������س���اط ع���ل���ى ال���ور����س 
الفنية  الب��ت��ك��ارات  م��ث��ل  العملية 
وامل�سغولت  وال���ط���ب���خ  والب���������داع 
والر�سم  وال�������س���وف���ي���ة  ال����ي����دوي����ة 
والتلوين وتزيني الأحوا�س وتعليم 
والأيروبيك  اجل��م��ب��از  اأ���س��ا���س��ي��ات 

كما  وال��ك��ارات��ي��ه  البدنية  واللياقة 
توجد م�سابقات تناف�سية وريا�سية 
توعوية  وم����ب����ادرات  وحم���ا����س���رات 
وخماطر  ال�سحية  التغذية  مثل 
الهوية  وت���ع���زي���ز  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 

الوطنية. 
ال�ستعانة  جمعة  ب��ن  اأح��م��د  واأك���د 
العن�سر  م��ن  وم��درب��ات  مب�سرفات 
الن�سائي لتوفري اأجواء خ�سو�سية 
وامل�ساركة  ال��ت��ع��ام��ل  ف���ى  ل��ل��ب��ن��ات 
فراغهن  اأوق����ات  ل�سغل  والتنظيم 
من  وال���س��ت��ف��ادة  وينفع  يفيد  مب��ا 
املتكامل الذي مت  الن�ساط  برنامج 
اإعداده لي�سمل على اأهداف تطوير 
املهارات  وتعزيز  ال��ق��درات  وتنمية 

م����ن خ�����الل ال���ت���ف���اع���ل الإي���ج���اب���ي 
للم�ساركات.

واأو�سح : �سعداء مبا حققه النجاح 
ال�سيفي  للن�ساط  واملتميز  الكبري 
تلقينا  ل��الأولد والدليل على ذلك 
والر�سائل  الت�سالت  من  العديد 
فى  لرغبتهم  الأم����ور  اأول���ي���اء  م��ن 
فعاليات  ���س��م��ن  ال��ب��ن��ات  م�����س��ارك��ة 

الن�ساط ال�سيفي .2018
اأب���واب  اإن  ب��ن جمعة  اأح��م��د  وق���ال 
ال����ن����ادي م��ف��ت��وح��ة ل��ل��ج��م��ي��ع من 
الريا�سة  مل���م���ار����س���ة  اجل��ن�����س��ي��ني 
وال�ستفادة من الربامج والفعاليات 
النادي وحتقيق  ل�ستكمال م�سرية 
اأه��داف��ن��ا امل��رج��وة، يف ظ��ل الرغبة 

جمل�س  اأع���������س����اء  م�����ن  ال����ك����ب����رية 
رغبات  وت��ل��ب��ي��ة  الإدارة  لتحقيق 
المكانات  وتوفري  املنطقة  اأه��اىل 

الالزمة خلدمة املجتمع.

مهرجان  الأح��������د  اأم���������س  ان���ط���ل���ق 
العتيادي  ل��ل�����س��ط��رجن  امل�����س��ع��ودي 
للثقافة  العني  ن��ادي  ينظمه  ال��ذي 
ال���ف���رتة  وال�������س���ط���رجن مب����ق����ره يف 
اجل���اري  اأغ�����س��ط�����س   19-12 م���ن 
خمتلف  م�����ن  ك����ب����رية  مب���������س����ارك����ة 
النادي  وك��ان  والأع��م��ار.  اجلن�سيات 
ق���د ت��ع��اق��د م���ع امل�����درب الأوك������راين  
دميرتو  كوماروف ) 50 عاماً( يف 
خطوة هدفت لتدعيم اجلهاز الفني 
ا�ستحقاقات  تنتظره  ال��ذي  للنادي 
ال�سطرجني  امل���و����س���م  يف  ع����دي����دة 
النادي   تعاقد  اأن  و�سبق   ، اجل��دي��د 
عزيز  فهمي  التون�سي  امل����درب  م��ع 
ح��ام��ل الأل����ق����اب ال��ك��ب��رية يف عامل 
ال�سطرجن ومدرب املنتخب التون�سي 
�سجاًل  ك��وم��اروف  ويحمل  ���س��اب��ق��اً. 
حافاًل من الجن��ازات ال�سطرجنية 
كالعب توجها بح�سوله على لقب 
الأ�ستاذ الدويل الكبري عام 1994 
اأكرث  ، وح�سل على املركز الأول يف 
، وح��از على  30 بطولة دولية  من 
���س��ه��ادة اع��ت��م��اده ك���م���درب دويل يف 
يف  اأخ������رى  و����س���ه���ادة   2012 ع����ام 
للمدرب   و�سبق  ال�سطرجن.  حتكيم 

تدريبية  جتربة  خو�سه  ك��وم��اروف 
ح���اف���ل���ة ب���ال���ن���ج���اح���ات م�����ع ن�����ادي 
 7 ل����   ام��ت��دت  ال�����س��ارق��ة لل�سطرجن 
اأخ����رى  يف   بتجربة  اأعقبها  اأع����وام  
اأن  واح��د قبل  ع��ام  مل��دة  �سرييالنكا 
العني  ن��ادي  يف  للدولة مدرباً  يعود 

للثقافة وال�سطرجن اأخرياً.
من جهته اأكد �سعيد البلو�سي ع�سو 
جمل�س اإدارة النادي املدير التنفيذي 
لتدعيم  ال�����دائ�����م  ال�����ن�����ادي  ����س���ع���ي 
ا�ستحقاقات   وم���ق���اب���ل���ة  ���س��ف��وف��ه 
بجهاز  اجلديد  ال�سطرجني  املو�سم 
ف��ن��ي خ��ب��ري وم��ت��م��ر���س  م��ع��رب��اً عن 

ادارة  ب��ه جمل�س  ي��ق��وم  مل��ا  ت��ق��دي��ره 
ال������ن������ادي م�����ن ج����ه����ود ك����ب����رية من 
التفوق  متطلبات  ك��ل  ت��وف��ري  اأج���ل 
وال��ن��ج��اح. واأ����س���اف: ال��ن��ادي يعمل 
اأدوات����ه وك���وادره  ج��اه��داً يف تطوير 
ودخول املدرب الأوكراين كوماروف 
الفنية دعم  النادي  �سمن منظومة 

كبري وتطور ُمعترب من اأجل مقابلة 
ملقابلة  و   ، ال���س��ت��ح��ق��اق��ات  خمتلف 
الت�سجيل من  املتزايد على  القبال 
املرا�سيم  واأ�سحاب  املواطنات  اأبناء 
املقيمني  وك��اف��ة  ال���دول���ة  وم��وال��ي��د 
الفئات  خم��ت��ل��ف  م����ن  امل���دي���ن���ة  يف 
ال��ع��م��ري��ة. واأع������رب ال��ب��ل��و���س��ي عن 

النادي  تنظيم  مب��وا���س��ل��ة  ���س��ع��ادت��ه 
يومي  الأ���س��ب��وع��ي��ة  ال��ع��ني  لبطولة 
اأن  اإىل  م�سرياً   ، وال�سبت  اخلمي�س 
ملحوظاً  ت��ق��دم��اً  حت��ق��ق  ال��ب��ط��ول��ة 
امل�����س��ارك��ني. واأردف :  يف ك��م وك��ي��ف 
الأ���س��ب��وع��ي��ة ت�سهم  ال��ع��ني  ب��ط��ول��ة 
التناف�سية  الأج��واء  كثرياً يف تعزيز 

اأنها  كما   ، املدينة  يف  والجتماعية 
النادي   لالعبي  جيدة  فر�سة  تعد 
�سطرجنية  مب���دار����س  ل��الح��ت��ك��اك 
ال�����رع�����اة من  ، ون���ن���ت���ظ���ر  م���ت���ع���ددة 
للقيام  واخل��ا���س  ال��ع��ام  القطاعني 
النادي  ب��ط��ولت  دع���م  ب���دوره���م يف 
ومن جانبنا  �سنفتح من�سات النادي 

التوا�سل  �سبكات  على  الإع��الم��ي��ة 
مبا  الر�سمي  والإع���الم  الجتماعي 

الراعية  املوؤ�س�سات  ا�ستفادة  يحقق 
من رعايتهم لأن�سطة النادي. 

الربازيلي  املهاجم  اأن  اىل  اإ�سبانية  �سحافية  تقارير  اأ���س��ارت 
ال�سابق رونالدو اأدخل امل�ست�سفى يف اإيبيزا حيث يتعافى حاليا 

من التهاب رئوي.
الفذ  امل��ه��اج��م  اأن  اىل  اإيبيزا”  دي  “ديارو  �سحيفة  واأ���س��ارت 
من   41 حاليا  والبالغ  الظاهرة  فينومينو”  “اإل  ب�  املعروف 
العمر، اأدخل غرفة العناية الفائقة بعد ظهر اجلمعة، حيث مت 

ت�سخي�س اإ�سابته باللتهاب.
لرب�سلونة  ال�سابق  املهاجم  اأن  نف�سها  ال�سحيفة  واأو���س��ح��ت 
وري����ال م��دري��د الإ���س��ب��ان��ي��ني واإن����رت م��ي��الن الإي���ط���ايل، طلب 
دل  �سينيورا  نو�سرتا  “كلينيما  م�ست�سفى  اىل  نقله  ذل��ك  بعد 

روزاريو” اخلا�س.

اأن الالعب ل يزال يف العناية واأن  اأف��ادت ال�سحيفة  ويف حني 
امل�ست�سفى  با�سم  متحدثة  رف�ست  يتح�سن،  ال�سحي  و�سعه 
ردا على �سوؤال لوكالة فران�س بر�س، اإعطاء معلومات اإ�سافية 

احرتاما خل�سو�سية املر�سى.
ويتواجد املهاجم ال�سابق ب�سكل دوري يف اإيبيزا، اإحدى اجلزر 
لل�سياح، وميتلك  التي تعد قبلة  املتو�سط  البحر  الإ�سبانية يف 

منزل فيها.
لكرة  احلديث  التاريخ  يف  املهاجمني  اأب��رز  من  رون��ال��دو  ويعد 
م��رات من قبل  ث��الث  العامل  اأف�سل لع��ب يف  القدم، واختري 

الحتاد الدويل للعبة )فيفا(.
2011 بعد م�سرية تنقل خاللها بني  العام  اللعب يف  اعتزل 

الهولندي  وايندهوفن  الربازيلي  ك��روزي��رو  منها  ع��دة  اأندية 
قبل  الإيطاليني،  انرت وميالن  اىل  اإ�سافة  وري��ال،  وبر�سلونة 

اأن يختتم م�سريته يف كورينثيان�س الربازيلي.
وعلى ال�سعيد الدويل، خا�س رونالدو 97 مباراة مع املنتخب 
الربازيلي �سجل خاللها 62 هدفا، وتخللها اإحراز لقب كاأ�س 
املباراة  ه��ديف  )�سجل  و2002   1994 عامي  مرتني  العامل 
املباراة  خ�����س��ارة  اىل  اإ���س��اف��ة  -2�سفر(،  اأمل��ان��ي��ا  �سد  النهائية 

النهائية ملونديال 1998 اأمام فرن�سا امل�سيفة )�سفر3-(.
اإ�سابات خطرة يف الركبة  وعانى الالعب خالل م�سريته من 
اأبعدته لفرتات طويلة عن املالعب، كما لوحظ اأن وزنه ازداد 

ب�سكل كبري بعد العتزال.

الب��رازيل���ي رون��ال�دو يف العناي���ة املرك���زة

العني لل�شطرجن يدعم �شفوفه بالأوكراين كوماروف

البلو�سي : ننتظر رعاية القطاعني العام واخلا�ش لبطوالت النادي

عبداهلل النيادي ي�سيد بامل�ساركة االإيجابية ملنتخب االإمارات للمواي تاي  يف 
بطولة العامل للفئات العمرية ) ال�سباب والنا�سئني (

»هوايتك ويا �شيفك«  حتت �شعار 

الرم�ش يطلق برناجمه ال�سيفي للبنات

اأ�������س������اد ع�����ب�����داهلل ����س���ع���ي���د ال����ن����ي����ادي 
امل����واي  احت����اد  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
بامل�ساركة  ب��وك�����س��ي��ن��ج  وال��ك��ي��ك  ت����اي 
للمواي  الإم���ارات  ملنتخب  اليجابية 
تاي يف بطولة العامل للفئات العمرية 
تاي  للمواي   ) والنا�سئني  ال�سباب   (
العا�سمة  يف  م��وؤخ��را  اختتمت  ال��ت��ي 
 70 مب�ساركة  بانكوك  التايالندية 
ال���ق���ارات ،والتي  دول����ة م���ن خم��ت��ل��ف 
ح�����س��د خ��الل��ه��ا م��ن��ت��خ��ب الأم������ل 5 
م��ي��دال��ي��ات ب��رون��زي��ة م��ن خ���الل اأول 
للفئات  ال��ع��امل  ب��ط��ولت  يف  م�ساركة 
العمرية ،والتي قدمها خالل ال�سباب 
م�����س��ت��وي��ات م��ت��ق��دم��ة جت����اوزا لرهبة 
م��ث��ل ت��ل��ك ال��ب��ط��ولت ال��ك��ب��رية التي 
الثقة  ال�ساعدين  ه��وؤلء  تك�سب مثل 
بالنف�س واملزيد من فر�س الحتكاك 
وبناء املواطن القادر على الدفاع عن 

ذاته واأ�سرته وجمتمعه.
واأ����س���اف ���س��ي��ح��ر���س الحت�����اد خالل 
الفئات  ت��ل��ك  م��ن��ح  ال���ق���ادم���ة  خ��ط��ت��ه 

ال��ع��م��ري��ة امل��زي��د م��ن ف��ر���س ال�سقل 
متقدمة  م�ستويات  اأم��ام  والحتكاك 
من خمتلف مدار�س التدريب من اجل 
تاأ�سي�س منتخب قادر على املناف�سة يف 
والدولية  الإقليمية  الألعاب  خمتلف 
للريا�سة  امل�������س���رق  ال����وج����ه  ل��ع��ك�����س 
الإماراتية والذي ميثل �سمن ر�سالة 
الحتاد التي اأ�سهر من اأجلها يف مايو 
اأ�سم  لرفع  تهدف  وال��ت��ي   ،  2017
الإمارات عاليا خفاقا يف كافه املحافل 

الريا�سية اخلارجية.
باأن  النيادي  �سعيد  ع��ب��داهلل  واختتم 
م�ساركة  �سي�سهد  ال���ق���ادم  دي�����س��م��رب 
للمواي  الأول  الإم��������ارات  م��ن��ت��خ��ب 
تقام  التي  الأ�سيوية  البطولة  تاي يف 
ي��ب��داأ الإع����داد لها  اأن  يف م��اك��او ،على 
مبكرا بهدف حتقيق النتائج املرجو ، 
الن�ساط  انطالقة  من  ال�ستفادة  مع 
دعم  بهدف  ال��ق��ادم  اأكتوبر  يف  املحلي 
التي  ب��امل��واه��ب  املختلفة  امل��ن��ت��خ��ب��ات 

تفرزها تلك البطولت املحلية.

واخ��ت��ت��م ب���اأن امل��و���س��م اجل��دي��د �سيبداأ 
مكثفة  ع��م��ل  وور�����س  دورات  ب��اإق��ام��ة 
واحلكام  للمدربني  القادم  اأكتوبر  يف 
بوك�سينج  وال���ك���ي���ك  ت�����اي  ل���ل���م���واي 
ل��ل��وق��وف ع��ل��ى اجل��دي��د م��ن اللوائح 

والتعديالت.
الإم�����ارات  منتخب  بعثة   ب���اأن  ي��ذك��ر 
ل��ل��ن��ا���س��ئ��ني وال�����س��ب��اب ل���ل���م���واي تاي 
البالد موؤخرا قادمة من  التي عادت 
العا�سمة التايالندية بانكوك �سمت 
جمل�س  ع�سو  العبدويل  خلفان  فهد 
اإدارة الحتاد والكادر الفني الذي �سم 
عمر النعيمي وم�سرفة فريق ال�سيدات 
هند نوا�س واملدرب التايلندي �سانيت 
العمرية  امل��راح��ل  وم��درب   ، �سامبيت 
اللياقة  وم����������درب  حم����م����د  ����س���ب���ي���ع 
ولعبه  لع��ب  و13  اأي��ك  التايلندي 
وهم:  والأع���م���ار  الأوزان  خمتلف  يف 
عبد  اجلابري وحممد  �سعيد حممد 
اجلابري  اأحمد  وحممد   ، �سامل  اهلل 
خليفة  وغ��امن  �سعيد  حممد  و�سالح 

،وزاي��د خليفة  ،واأحمد خليفة فريوز 
،وحمدان  ح�����س��ن  ع���ب���داهلل  وم��ي��ث��اء   ،
عبداهلل  وحم���م���د   ، ح�����س��ن  ع���ب���داهلل 
ح�سن ، ون��ورة خليفة ،وه��زاع حممد 
القبي�سي ، وحممد خلفان احلمادي.. 
ب��ج��ان��ب ط���اق���م احل���ك���ام ال�����ذي �سم 
،اأحمد حممد  امل��رزوق��ي  عمر حممد 
الزرعوين  حممود  ،را�سد  اخل�سوعي 

،وحممد �سامل املح�سار.

ريال وانرت يهزمان ميالن 
واأتلتيكو حت�سريًا لل�سوبر

احت�سنت العا�سمة ال�سبانية مدريد مباراتني وديتني �سمن حت�سريات فريقيها 
بفوز  الأوىل  انتهت  الأوروب��ي��ة،  ال�سوبر  الكاأ�س  �سمن  ملواجهتهما  واأتلتيكو  ري��ال 

النادي امللكي على ميالن الإيطايل، والثانية بخ�سارة اأتلتيكو اأمام اإنرت.
ويلتقي ريال بطل دوري اأبطال اأوروبا يف املوا�سم الثالثة الأخرية، واأتلتيكو حامل 
الأوروبية  ال�سوبر  الكاأ�س  مباراة  يف  لقب م�سابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، 
جولن  ل��ري��ال  اجل��دي��د  امل���درب  وا�ستهل  ت��ال��ني.  ال�ستونية  العا�سمة  يف  الأرب��ع��اء 
“كاأ�س  على   1-3 ميالن  على  بالفوز  امللكي  الفريق  معقل  يف  م�سواره  لوبيتيغي 
متريرة  اثر  براأ�سه   2 بنزمية  كرمي  الفرن�سي  لريال  و�سجل  برنابيو«.  �سانتياغو 
 ، مايورال  بورخا  النا�سئ  ال�سباين  واملهاجم  والأخ��ري   بايل،  غاريث  الويلزي  من 
�سفوفه  اىل  املنتقل  هيغواين  غ��ون��زال��و  الأرجنتيني  م��ن  مليالن  ه��دف  مقابل  يف 
حديثا من يوفنتو�س، علما اأنه �سبق له الدفاع عن األوان ريال. و�سهدت املباراة تاألق 
يوؤ�سر اىل �سراع حمتمل حول  ما  نافا�س، يف  كيلور  لريال  الكو�ستاريكي  احلار�س 
ال�سبانية  العا�سمة  نادي  اىل  اجلديد  القادم  وبني  بينه  الأ�سا�سي  احلار�س  مركز 
البلجيكي تيبو كورتوا. كما �سارك كبديل �سانع اللعاب الكرواتي لوكا مودريت�س، 
اأف�سل لعب يف كاأ�س العامل 2018، والذي اأ�سارت التقارير ال�سحافية اىل احتمال 
رحيله عن النادي، قبل ان تتحدث عن بقائه بعد زيادة راتبه. وعلى بعد كيلومرتات 
اأمام �سيفه  اأتلتيكو مدريد  الثاين للعا�سمة  الفريق  �سانتياغو برنابيو، خ�سر  من 
انرت �سفر1- يف ملعب واندا مرتوبوليتانو. و�سجل هدف الفوز الأرجنتيني لوتارو 
مارتينيز ، بينما األغى احلكم هدفا �سجله الأرجنتيني انخل كوريا لأتلتيكو بعدما 

اأظهرت تقنية امل�ساعدة بالفيديو يف التحكيم “يف ايه اآر” اأن الالعب كان مت�سلال.

كيهرر من �سالكه اإىل 
�سان جرمان 

اأعلن نادي �سالكه الأملاين لكرة القدم التو�سل اىل اتفاق مع نادي باري�س 
�سان جرمان لنتقال قلب دفاعه تيلو كيهرر )21 عاما( اىل نادي العا�سمة 

الفرن�سية، يف �سفقة قدرت قيمتها ب� 37 مليون يورو.
بخ�سوع  مرتبط  الت��ف��اق  اإجن���از  ان  الر�سمي،  موقعه  على  �سالكه  وذك���ر 

الالعب للفح�س الطبي واإمتامه لبع�س التفا�سيل املتعلقة بانتقاله.
وقال املدير الريا�سي لنادي �سالكه كري�ستيان هيدل “تو�سلنا اىل اتفاق مع 
باري�س �سان جرمان. و�سيعود النتقال )الالعب كيهرر( بفائدة اقت�سادية 
مع  الالعب  عقد  واأن  ل�سيما  رف�سها”،  ي�ستطيع  ل  النادي  على  كبرية 

ناديه احلايل كان ينتهي بنهاية املو�سم اجلديد.
وذكرت �سحيفة “بيلد” الأملانية اأن قيمة ال�سفقة و�سلت اىل 37 مليون 

يورو )42،3 مليون دولر اأمريكي(.
وي��ت�����س��م��ن ���س��ج��ل ك���ريي���ر، ال����ذي ا���س��ت��ه��ل م�����س��ارك��ت��ه يف ال�����دوري الأمل����اين 
واأعطى  اأه���داف   4 فيها  �سجل  م��ب��اراة   45  ،2016 يف  “البوند�سليغا” 
باري�س  ت�سكيلة  يف  ال��راب��ع  ال��دف��اع  قلب  و�سيكون  حا�سمة.  مت��ري��رات  ارب��ع 
�سان جرمان اىل جانب الربازيليني تياغو �سيلفا وماركينيو�س والفرن�سي 

بري�سنيل كيمبيمبي.
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الفجر الريا�ضي

الر�سمية  ال���ك���رة  ع���ن  امل���ح���رتف���ني  دوري  جل��ن��ة  اأع���ل���ن���ت 
ال���ت���ي ���س��ت��ل��ع��ب ب��ه��ا م���ب���اري���ات م�����س��اب��ق��ات��ه��ا امل��خ��ت��ل��ف��ة يف 
الكرة  وحت����م����ل   ،2019-2018 اجل����دي����د  امل���و����س���م 
ن��اي��ك��ي الأم��ري��ك��ي��ة للمعدات  ب��وا���س��ط��ة ���س��رك��ة  امل�����س��ن��ع��ة 
“مريلني”،  ا����س���م  ال��ل��ج��ن��ة،  ����س���رك���اء  اأح�����د  ال��ري��ا���س��ي��ة 
 وت��ت��زي��ن ب�����س��ع��ار دوري���ن���ا وال���ل���ون���ني الأح���م���ر والأ�����س����ود.

بعد  املهمة،  امل��زاي��ا  م��ن  بالعديد  اجل��دي��دة  ال��ك��رة  وتتميز 
التحديثات  م��ن  امل��زي��د  اإدخ���ال  على  ال�سركة  حر�ست  اأن 
“مريلني”  ت���ع���د  ن���اي���ك���ي  ع��ل��ي��ه��ا، وب��ح�����س��ب م����ا ذك������رت 
امل��ح��رتف��ني اجلديد،  الأه�������داف يف م��و���س��م  مب���زي���د م���ن 

الب�ساطة  ع��ل��ى  اع��ت��م��د  ال���ذي  ال��ف��ري��د  ت�سميمها  بف�سل 
مينح  م��ا  وه���و  �سطحها،  ع��ل��ى  التق�سيم  عملية  بتقليل 
املهاجمني  مهمة  وي�سهل  الت�سويب،  يف  اأك��رب  دق��ة  الكرة 
الأه�������داف. وت�����س��ج��ي��ل  ال�����س��ب��اك  اإىل  ال���ك���رة  ار�����س����ال   يف 

تبدل  مثل  الطبيعية،  ال��ظ��روف  ك��ل  نايكي  ك��رة  وت��واك��ب 
تطبيق  بف�سل  وذلك  امللعب،  واأر�سية  والأمطار  الطق�س 
.ACC« All Conditions Control« تقنية 

التي جتعل الكرة قادرة على الحتفاظ بكامل موا�سفاتها 
خارجية  متغريات  ب��اأي  تتاأثر  اأن  دون  الفنية  القيا�سية 

مهما كانت طبيعتها.

الأ�سا�سية  ن�سختها اجلديد مبزاياها  الكرة يف  واحتفظت 
متت  والتي  فيها  امل�ستخدمة  الأل���وان  حيث  من  ال�سابقة 
طباعتها بتقنية الأبعاد الثالثية ليكون باإمكان الالعبني 
امل��ل��ع��ب، لي�سهل  اأن��ح��اء  اأو���س��ح يف ك��ل  ال��ك��رة ب�سكل  روؤي���ة 
امل�ساهدين  ي�ساعد  الت�سميم  هذا  اأن  كما  تتبعها،  عليهم 
اأكرث و�سوحاً. ب�سورة  الروؤية  التليفزيوين يف  البث  عرب 

 

لكربى  الر�سمية  الكرة  “مريلني” �ستكون هي  اأن  يذكر 
 ،2019-2018 اجل��دي��د  للمو�سم  العاملية  ال���دوري���ات 
اعتمادها،  الورب��ي��ة  ال��دوري��ات  م��ن  العديد  اأعلنت  حيث 

وعلى راأ�سها الدوريني الإ�سباين والإجنليزي.

»مريلني« تعد مبزيد من االأهداف يف مو�سم املحرتفني اجلديد 

عام  اأم��ني  ح��ارب  �سعيد  �سعادة  زار 
جمل�س دبي الريا�سي “خميم دبي 
الريا�سي ال�سيفي للفتيات” الأول 
من نوعه املخ�س�س للفتيات فقط 
الذي  ع����ام،   12 اإىل   7 ع��م��ر  م��ن 
والريا�سة  امل�������راأة  جل��ن��ة  ت��ن��ظ��م��ه 
وت�ستمر  ال��ري��ا���س��ي  دب��ي  مبجل�س 
اأغ�سط�س   15 ح���ت���ى  ف��ع��ال��ي��ات��ه 
فعالياته  وت�����س��ت�����س��ي��ف  اجل������اري، 
الدولية  ال�����س��وي�����س��ري��ة  امل���در����س���ة 

للعلوم يف منطقة اجلداف.
البلو�سي  �سعادته علي عمر  ورافق 
الريا�سي  ال��ت��ط��وي��ر  اإدارة  م��دي��ر 
باملجل�س، و�سارة ال�سايغ مدير اإدارة 
الت�سال والت�سويق باملجل�س، ميثاء 
املدير  ال�سام�سي  ح��م��دان  حم��م��د 
الإن�سان  حقوق  لقطاع  التنفيذي 
امل��ج��ت��م��ع، ع�سو  ت��ن��م��ي��ة  ه��ي��ئ��ة  يف 
باملجل�س،  وال��ري��ا���س��ة  امل����راأة  جلنة 
فوزية فريدون مدير ق�سم تطوير 
�سيماء  ب��امل��ج��ل�����س،  امل������راأة  ري��ا���س��ة 
مالك مدير مكتب الأمانة العامة 
باملجل�س، وفاطمة املطرو�سي اأمني 
�سر عام جمعية الإم��ارات للتوحد، 
رئي�سي  تنفيذي  اخلالدي  واأمينة 

لتطوير ريا�سة املراأة. 
وتفقد �سعادة �سعيد حارب والوفد 
امل��راف��ق ل��ه الأن�����س��ط��ة ال��ت��ي تنظم 
و�سلت  ال��ت��ي  للفتيات،  امل��خ��ي��م  يف 
فردية  ريا�سية  اأن�سطة   10 اإىل 
الطائرة،  الري�سة  ه��ي:  وجماعية 
ال�سالت،  ق���دم  ك���رة  ال�����س��ل��ة،  ك���رة 
الطريق،  ���س��ب��اق  ال���ط���اول���ة،  ك����رة 
تنظيم  امل����خ����ي����م  ي���ت�������س���م���ن  ك����م����ا 

الرتفيهية  الأن�سطة  م��ن  العديد 
مثل الفري�سبي والزوما واجلمباز، 
هناك  و���س��ي��ك��ون  احل��ائ��ط،  وت�سلق 
لل�سينما،  ووق�����ت  ل��ل��ت��غ��ذي��ة  وق����ت 
الفتيات  لتدريب  وق��ت  ويخ�س�س 
على العمل اجلماعي ويتم تقدمي 
ال�سحية  التغذية  عن  حما�سرات 

ال�سليمة والروح الريا�سية
لقد  ح����ارب:  �سعيد  ���س��ع��ادة  وق����ال 
مت���ي���ز امل���خ���ي���م ب���اإ����س���اف���ة م���ب���ادرة 
ج���دي���دة وه����ي دم����ج ال��ف��ت��ي��ات من 

بالتوحد  امل�سابات  الهمم  اأ�سحاب 
الأمر  وهو  الآخرين،  اأقارنهن  مع 
الفئة يف  ه��ذه  اأهمية  ي��وؤك��د  ال���ذي 
املجتمع، واأنهم �سيكون لهم �ساأن يف 
وتعزيز  خلدمته  الوطن  م�ستقبل 
مكت�سباته، كما يهدف دجمهم اإىل 
تعزيز مبداأ العمل اجلماعي وروح 
طاقات  وا�ستثمار  الواحد  الفريق 
القيادة  اإن  املجتمع،  اأف��راد  جلميع 
الفئة  اأهمية هذه  ت��درك  الر�سيدة 
اإرادت���ه���ا وه��ي حري�سة على  وق���وة 

منحها الدور الأكمل يف احلياة وقد 
اأطلق �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
الهمم  اأ�ساحب  عليهم  دب��ي  حاكم 
لأهميتهم  واإدراًك�������ا  ل��ه��م  ت��ق��دي��ًرا 
وحت��ف��ي��ًزا ل��ه��م ل��ك��ي ي��ك��ون��وا جزء 
املجتمع  ت��ن��م��ي��ة  ح��رك��ة  يف  م���وؤث���ر 

وبناء الوطن.
املجل�س  ح�����ارب:  ���س��ع��ي��د  واأ�����س����اف 
عالقته مع ال�سيف عالقة ممتدة 

الفعاليات  م���ن  ال���ع���دي���د  ف��ل��دي��ن��ا 
فراغ  اأوق��ات  التي مت��الأ  الريا�سية 
وحتول  وح��ي��وي��ة  ن�����س��اًط��ا  ال�سيف 
ال�ستمتاع  من  رحلة  اإىل  ح��رارت��ه 
ب���الأن�������س���ط���ة، ف��ل��دي��ن��ا ع�����امل دبي 
للريا�سة الذي ميتد طواف فرتة 
الأكادمييات،  دورة  ولدينا  ال�سيف 
ال���ذي تنظمه جلنة  امل��خ��ي��م  وه���ذا 
والذي  باملجل�س،  والريا�سة  امل��راأة 
يف  بعناية  اإقامته  مكان  اختيار  مت 
م��ك��ان م��ت��ك��ام��ل م��ت��وف��ر ف��ي��ه كافة 

الأن�سطة  جميع  ملمار�سة  املن�ساآت 
ال��ري��ا���س��ي��ة، ك��م��ا مت اخ��ت��ي��ار 22 
ت����دري����ب  يف  م������درب������ة حم�����رتف�����ة 
والإ�سعافات  ل��الأط��ف��ال  الريا�سي 
�سركة  م����ن  ل����الأط����ف����ال  الأول�����ي�����ة 
الريا�سية،  للخدمات  متخ�س�سة 
اأ�س�س  ع���ل���ى  ال���ف���ت���ي���ات  ل���ت���دري���ب 

�سحيحة وب�سكل احرتايف.
واخ��ت��ت��م ح����ارب: ي��ع��د ه���ذا املخيم 
ل�ستثمار  الأم���ور  لأول��ي��اء  فر�سة 
اأوق��ات ال�سيف يف تدريب فتياتهم 

الفردية  ال���ري���ا����س���ات  ك���اف���ة  ع��ل��ى 
��ا م��ن��ا ع��ل��ى اأن  واجل��م��اع��ي��ة، ح��ر���سً
ي���ك���ون ت���اأث���ري ه����ذا امل��خ��ي��م ممتد 
بعمل دفرت  م��دى، قمنا  اأب��ع��د  اإىل 
مالحظات لك فتاة يتم فيه ر�سد 
من  املخيم  يف  الفتيات  اأداء  تطور 
نهايته  حتى  فيه  �ساركوا  ي��وم  اأول 
املعلومات  ك��ل  ت�سجيل  خ��الل  م��ن 
وامل���الح���ظ���ات اخل��ا���س��ة ب��ك��ل فتاة 
مار�ستها  ال��ت��ي  الأل��ع��اب  جميع  يف 
واإب����راز اأه���م الأل��ع��اب ال��ت��ي متيزت 

من  متابعتها  مي��ك��ن  وال��ت��ي  فيها 
قبل اأولياء الأمور حتى ي�ستفيدوا 
املخيم  ف������رتة  ب���ع���د  ف���ي���م���ا  م���ن���ه���ا 
وي��ق��وم��وا ب��ال��رتك��ي��ز ع��ل��ى تطوير 
متيزن  التي  الألعاب  يف  مهاراتهم 
اأو  اأندية  يف  باإحلاقهن  �سواء  فيها 
التي  للمدر�سة  اأكادمييات، وميكن 
ال�ستفادة  الفتيات  اإليها  تنت�سب 
م��ن ه���ذا امل��ل��ف يف ت��دري��ب��ه��ن على 

الريا�سة التي متيزن فيها. 
ويتميز املخيم باأن املالعب حمكمة 
الفتيات،  الإغ��الق ل�سمان �سالمة 
وم���ت���ع���ددة الأغ����را�����س ح��ي��ث يقام 
بها  ن�ساط، ويوجد  اأكرث من  فيها 
اأر�سية  ذو  ل��ل��ج��ري  جم��ه��ز  م�����س��ار 
م���ط���اط���ي���ة ح���ف���اًظ���ا ع���ل���ى اأق�������دام 
وا�ستديو  ال�����س��رر،  م���ن  ال��ف��ت��ي��ات 
درا�سي  ف�سل  يوجد  كما  للرق�س، 
حل�����س��ور ال���ور����س ال��ت��دري��ب��ي��ة عن 

التغذية ال�سحية.
ت�سلق  ل��ت��ع��ل��م  ي���وج���د ج�����دار  ك��م��ا 

ال�سخور.
فاطمة  ق�����ال�����ت  ج����ان����ب����ه����ا  وم�������ن 
جمعية  ع��ام  �سر  اأم���ني  املطرو�سي 
جمل�س  ن�سكر  للتوحد:  الإم���ارات 
دب������ي ال����ري����ا�����س����ي وجل����ن����ة امل�������راأة 
وال����ري����ا�����س����ة ع���ل���ى م�����ب�����ادرة دم���ج 
ال��ف��ت��ي��ات م��ن اأ���س��ح��اب ال��ه��م��م مع 
خ���ط���وة مهمة  ف���ه���ذه  ال���ف���ت���ي���ات، 
واأ�سعرتهم  كثرًيا  الفتيات  اأ�سعدت 
اأق��ران��ه��ن وبدورهن  ب��امل�����س��اواة م��ع 
الفعال يف املجتمع، واأنا متاأكدة باأن 
�ستوؤثر  الإي��ج��اب��ي��ة  ه���ذه اخل��ط��وة 

بالإيجاب يف نفو�سهن.

اأمي��ن ع���ام جمل����ش دب���ي ال���ري�ا�س��ي ي���زور املخي���م ال�سيف���ي للفتي���ات

متكن البطل الإماراتي حممد البلو�سي 
اإجن��از ريا�سي غري م�سبوق  من حتقيق 
العربية  الإم�����ارات  دول���ة  ب��ا���س��م  ي�سجل 
املتحدة بعد و�سوله اىل خط النهاية يف 
املركز ال�ساد�س يف رايل املجر )هنغاريني 

باها(. 
ر�سيد  اعلى  حتقيق  من  متكن  وبذلك 
العاملي  ب��ال��ل��ق��ب  وال���ف���وز  ال��ن��ق��اط  م���ن 
الدراجات  فئة  يف  للباها  العامل  )ك��اأ���س 

النارية لعام 2018(.
جدا  “اأنا  ف���وزه  ب��ع��د  البلو�سي  واع����رب 
�سعيد اليوم، ول ا�ستطيع و�سف �سعوري 
وال�سعادة  بالفخر  ا�سعر  ولكني   ، حاليا 
با�سم  ي�سجل  عامليا  اجن���ازا  نحقق  ب��ان 

دول���ت���ا احل��ب��ي��ب��ي��ة الم��������ارات يف الحت����اد 
الدويل للدراجات النارية. وان يرفع علم الدولة عاليا، واهدي هذا الفوز حلكامنا 
والداعمني« و�سهدت اجلولة الخرية من  للرعاة  واي�ساً  الغايل  و�سعبنا  الكرام 
كاأ�س العامل للباها يف املجر الكثري من املفاجاآت والدراما، حيث مع طول املراحل 
الأربعة والتي امتدت مل�سافة زادت عن 560 كم، هطلت الأمطار بغزارة وحتولت 
العديد من م�سارات الرايل ايل وديان طينية مما اأدى باملنظمني ايل تغري م�سار 
الثالثة تعر�س  ال��رايل عدة م��رات،. وخالل تلك الفرتة وبالتحديد يف املرحلة 
دراجة البلو�سي لعطل فني بدخول املاء ايل م�سخة وقود الدراجة، مما اأدى ايل 

توقفه وتاأخره لأكرث من �ساعتني.
وقال البلو�سي “مع هطول الأمطار وحتول امل�سار ايل وديان اأ�سبحت ال�سواقة 
ب�سبب عطل يف م�سخة  ال��دراج��ة  ف��ق��دت  خ��ط��ريا ويفيِ مرحلة  اأم���را  ب��ال��دارج��ة 
النهاية وكنت قريبا من اخلروج  الو�سول ايل خط  الأم��ل يف  و فقدت  الوقود، 
من ال��رايل، ولكن هلل احلمد عملت على الدراجة ملدة من وقت وبعد حماولت 

م�ستمرة رجعت ايل العمل«
واملعروف عن البطل حممد البلو�سي قوة �سخ�سيته ومواجهته للتحديات، فقبل 
رايل  ا�سعب  وامل�سانع يف  العامل  ابطال  دخ��ول وحت��دي  البلو�سي  ا�ستطاع  اأ�سهر 
العاملي الول ي�سجل  العاملي(. واليوم يعترب هذا الإجن��از  دك��ار  العامل )رايل  يف 
با�سم دولة الإمارات العربية املتحدة يف فئة الدراجات النارية يف راليات املعروفة 
بالباها يف �سجالت الحتاد الدويل للدراجات النارية )فيم(. واعرب البلو�سي : 
هذا الفوز يعترب مبثابة حلم كان يراودين منذ �سغري، واذكر ان الكثريين كانوا 
ي�سحكون عندما كنت اقول لهم اين يوما ما �ساأ�سبح بطال للعامل، وهلل احلمد 
ا�ستغرق اكرث من 18 �سنة حتى حتقق احللم واأ�سبح حقيقة. ومن جانبه قال 
ماهر بدري، مدير الفريق واملحرك الذي يعمل خلف الكوالي�س “ ن�سمع ونقرا 
كثريا عن ق�س�س وت�سحيات الأبطال يف عامل الريا�سة، واليوم ومع هذا الجناز 
الكثري من  قدم  مثابر  بطل  انه  البلو�سي  العامل، يربهن حممد  بكاأ�س  والفوز 
الدولية. وامتني  املحافل  ب��الده يف  اإجن��ازات لرفع علم  الت�سحيات من حتقيق 
اآجل حتقيق اجن��ازات عاملية ريا�سية  ان يعطي هذا دافعا ل�سبابنا الخرين من 

ت�سجل با�سم دولتنا احلبيبة واإن وقفت �سدهم الظروف«.

االإماراتي حممد البلو�سي حتدى امل�ستحيل واأ�سبح بطل العامل

هز حممد �سالح هداف الدوري 
لكرة  امل���م���ت���از  الإجن����ل����ي����زي 
املا�سي  امل��و���س��م  يف  ال���ق���دم 
ال�������س���ب���اك م�����رة اأخ�����رى 
ل�����ي�����ب�����داأ ل����ي����ف����رب����ول 
�سهل  بفوز  م�����س��واره 
-4�سفر على و�ست 

هام يونايتد.
وم����ن����ح ال���الع���ب 
فريق  امل�������س���ري 
امل�����������درب ي����ورج����ن 
ك��������ل��������وب ال�������ت�������ق�������دم يف 
متريرة  ب��ع��د   19 ال��دق��ي��ق��ة 
اآندي  م��ن  منخف�سة  عر�سية 

روبرت�سون.
مدرب  بليجريني  مانويل  واأ���س��رك 
و�ست هام اجلديد خم�سة من ع�سرة 
اللندين  للفريق  ان�سموا  لعبني 
هذا ال�سيف لكن ت�سكيلته املعدلة 
مل تهدد مرمى الربازيلي الي�سون 

حار�س ليفربول اجلديد.
وت�سبب الدفاع ال�سيء يف هدف 
اآخ����ر يف ���س��ب��اك و���س��ت ه���ام يف 
عرب  الأول  ال�������س���وط  ن���ه���اي���ة 
اأ�ساف  ال����ذي  م����اين  ���س��ادي��و 
الدقيقة  يف  ال��ث��ال��ث  ال��ه��دف 
اأنه كان يف موقف  53 رغم 

ت�سلل.
وب���������ع���������د حل���������ظ���������ات م����ن 
م�ساركته بدل من �سالح، 
�ستوريدج  دان��ي��ي��ل  ج��ع��ل 
من  -4�سفر  النتيجة 

مدى قريب.

�سالح يهز ال�سباك 
يف بداية مظفرة 

لليف��رب����ول 
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الإيطايل  الو�سط  لع��ب  �سم  الربتغايل  �سبورتينغ  ن��ادي  اأعلن 
�سبيل  على  يوفنتو�س  م��ن  ���س��ت��ورارو  �ستيفانو  امل�ساب  ال���دويل 
الإعارة، يف خطوة تاأتي �سمن ور�سة اإ�سالحية كربى يف النادي 

الذي عانى اأزمة داخلية حادة.
اتفاقا مع يوفنتو�س  “اأبرم  اأنه  النادي الربتغايل يف بيان  وذكر 

بخ�سو�س ا�ستعارة لعبه �ستيفانو �ستورارو«.
ولن يتمكن لعب خط الو�سط البالغ من العمر 25 عاما، من 
اللتحاق بزمالئه اجلدد يف الفرتة الراهنة، اذ اأ�سار بيان النادي 
اىل اأن الالعب م�ستمر “يف فرتة تعاٍف من اإ�سابة تعر�س، من 

املقرر ان ت�ستمر �سهرين«.
النادي  نفقة  على  عالجه  ملتابعة  تورينو  يف  ال��الع��ب  و�سيبقى 
قبل  اجلديد  الربتغايل  فريقه  قمي�س  يرتدي  ولن  اليطايل، 

اإبالله الكامل من الإ�سابة.
ا�سابة يف  �ستورارو من  يعاين  برتغالية،  اعالم  و�سائل  وبح�سب 
وتر اأخيل، وهو قرر الن�سمام اىل �سبورتينغ بناء على ن�سيحة 
رونالدو،  كري�ستيانو  ال��ربت��غ��ايل  يوفنتو�س  يف  اجل��دي��د  زمليه 
ال�سيف اىل  العامل خم�س م��رات، واملن�سم هذا  اأف�سل لعب يف 

بطل اإيطاليا قادما من ريال مدريد ال�سباين.
وبداأ رونالدو )33 عاما( م�سريته يف �سبورتينغ، قبل النتقال 

اىل مان�س�سرت يونايتد الإنكليزي، ومنه اىل ريال مدريد.
ال���دوري  يف  احتياطيا  الأوىل  م��ب��ارات��ه  خ��ا���س  ���س��ت��ورارو  وك���ان 
�سد  جنوى  فريقه  مع   2013 اأغ�سط�س  اآب   25 يف  اليطايل 
م�سيفه اإنرت ميالن، وانتهت بخ�سارة جنوى �سفر2-. وا�ستدعي 
ت�سرين   14 يف  الإيطايل  املنتخب  مع  الوىل  للمرة  للم�ساركة 

الثاين نوفمرب 2014 بقيادة املدرب ال�سابق اأنطونيو كونتي يف 
مباراة ودية اأمام األبانيا، من دون اأن ي�سارك فيها.

ودخل �سبورتينغ يف الفرتة املا�سية يف اأزمة غري م�سبوقة دفعت 
قبل  م��ن  كارفاليو  دي  ب��رون��و  للجدل  امل��ث��ري  رئي�سه  اإق��ال��ة  اىل 
اإثر خالفات بينه وبني الالعبني. كما قام  اجلمعية العمومية، 
ت�سعة من هوؤلء بف�سخ تعاقدهم مع النادي ب�سكل اأحادي، بينما 
ترك املدرب جورجي جيزو�س �سبورتينغ ب�سكل “ودي” ووقع مع 
الربتغايل جوزيه  النادي  اإدارة  وعينت  ال�سعودي.  الهالل  نادي 
الثانية  للمرة  املا�سي،  الأول من متوز يوليو  بي�سريو مدربا يف 
بعدما �سبق له الإ�سراف عليه يف مو�سم 2004-2005، وقاده 
حينذاك اىل نهائي م�سابقة الدوري الوروبي )يوروبا ليغ( حيث 

خ�سر على اأر�سه اأمام �س�سكا مو�سكو الرو�سي.

�ست��ورارو ال�ى �سبورتين���غ باالإع�ارة 

يف  البقاء  طريق  على  مودريت�س  لوكا  الكرواتي  يبدو 
“رغبته”  ع��ن  تنقطع  مل  تكهنات  بعد  م��دري��د،  ري��ال 
يف ال��رح��ي��ل وق��ب��ول ع��ر���س م��غ��ري م��ن اإن���رت ميالنو 

اإ�سبانية  اإع�����الم  و���س��ائ��ل  وك�����س��ف��ت  الإي����ط����ايل. 
ب��اق مع  ال��ك��روات��ي  اأن ق��ائ��د املنتخب  م��وؤخ��را 

الفريق امللكي، واأ�سارت اإىل عودته فعال 
للتدريبات.

عاما،   32 مودريت�س،  بقاء  ق��رار  لكن 
“اآ�س”  ل�سحيفة  وف��ق��ا  �سهال  يكن  مل 

اأ�سباب   5 اأوردت  ال���ت���ي  الإ���س��ب��ان��ي��ة 
يف  لع��ب  اأف�����س��ل  ل�ستمرار  رئي�سية 

امل��ون��دي��ال م��ع ري����ال م��دري��د هي 
كالتايل:

تعديل الراتب
يف م��واج��ه��ة حم����اولت 

لإغراء  ميالنو  اإنرت 
قدم  م���ودري���ت�������س، 

ري���������ال م����دري����د 
اأف�سل  ع���ق���دا 

ل�������ن�������ج�������م�������ه 
ال��������ذه��������ب��������ي 
ي�����������س�����ع�����ه يف 
ف��ئ��ة الأج����ور 
الأعلى ذاتها، 
غاريث  م��ث��ل 
ب�����ي�����ل ال�������ذي 
 11 يتقا�سى 

مليون يورو يف 
املو�سم احلايل.

مودريت�س  وك���ان 
ي��ت��ق��ا���س��ى ف��ق��ط 8 

ماليني يورو �سنويا، 
وفقا لل�سحيفة.

الألقاب
ب�ساأن  ل��ل��م��ق��ارن��ة  وج���ه  ل 

ف��ر���س ك��ل م��ن ري���ال مدريد 
واإنرت ميالنو يف ح�سد الألقاب، 

فالفريق  اأوروب���ي���ا،  امل��ق��ارن��ة  تكفي 
األقاب   5 اآخ����ر  م���ن   4 امل��ل��ك��ي ح�����س��د 

ب�����دوري اأب���ط���ال اأوروب�������ا، ب��ي��ن��ه��ا 3 على 
اإن���رت ميالنو  ل��ق��ب  ي��ع��ود  بينما  ال���ت���وايل، 

قيادة  حت��ت   ،2010 ع���ام  اإىل  ال��ب��ط��ول��ة  يف  الأخ����ري 
الربتغايل جوزيه مورينيو.

العائلة:احلياة الأ�سرية عامل مهم وراء بقاء مودريت�س 
الذي مرت 6 �سنوات عليه منذ و�سوله من لندن 

حيث لعب لتوتنهام هوت�سبري اإىل مدريد.
حياة كاملة ي�سعب تغيريها الآن بالن�سبة 
�سنوات(،   8( اإيفانو  واأولده  لزوجته 
التي  و�سوفيا  ���س��ن��وات(،   5( واإمي���ا 
اأن  ع��ل��م��ا   ،2017 ع����ام  ول�����دت 
عائلية  ح��ي��اة  يعي�س  ال��ك��روات��ي 

هادئة متاما دون اأ�سواء.
لوبيتيغي

ي�����ع�����ن�����ي ت�����ع�����ي�����ني ج�����ول�����ي�����ان 
للمدرب  ب��دي��ال  ل��وب��ي��ت��ي��غ��ي، 
زين الدين زيدان، ا�ستمرار 
تركيز اأ�سلوب اللعب على 
والعتماد  ال���س��ت��ح��واذ، 
الهجمات  ب���ن���اء  ع���ل���ى 
م�������ن اخل�������ل�������ف، مما 
ملودريت�س  ي��ح��ف��ظ 
دوره الرئي�سي فوق 
وي�سمن  ال��ع�����س��ب، 
م�������زي�������دا من  ل�������ه 
جلب  ال��ذي  التاألق 
الكرة  ج����ائ����زة  ل����ه 
كاأف�سل  ال��ذه��ب��ي��ة 
لعب يف كاأ�س العامل 

.2018
املكانة

كري�ستيانو  ان����ت����ق����ال  ب���ع���د 
رون����ال����دو ه����ذا ال�����س��ي��ف اإىل 
تاأثري  �سيتعاظم  يوفنتو�س، 
مودريت�س داخل غرفة املالب�س 
خو�سه  وم�����ع  ف����اأك����رث،  اأك������رث 
م���و����س���م���ه ال�������س���اب���ع م����ع ري����ال 
م���دري���د، ب����ات ال���ك���روات���ي بال 
�سك اأح��د اأه��م ق��ادة الفريق، 
وهي مكانة لي�س من ال�سهل 
كانت  مهما  بها  الت�سحية 

الإغراءات الإيطالية.

ان��ت��زع ال���س��ب��اين خ��ورخ��ي لورنزو 
)دوكاتي( الفوز يف فئة “موتو جي 
النم�سا  ج��ائ��زة  �سباق  �سمن  بي” 
ال��ك��ربى، امل��رح��ل��ة احل��ادي��ة ع�سرة 
م����ن ب���ط���ول���ة ال����ع����امل ل���ل���دراج���ات 
�سر�سة  مناف�سة  رغم  على  النارية، 
م������ن م����واط����ن����ه م���������ارك م���ارك���ي���ز 
�سدارته  ع�����زز  ال������ذي  )ه�����ون�����دا( 

للرتتيب العام.
ويف ال�سباق الذي اأجري على حلبة 
ريد بول يف �سبيلربغ، حقق لورنزو 
 47 وال���  املو�سم  ه��ذا  الثالث  ف��وزه 
يف م�سريته، قاطعا م�سافة ال�سباق 
دقيقة،   39:40،688 خ�����الل 
اأربع  العامل  بطل  ماركيز  متقدما 
مرات بفارق 0،130 ثانية، بينما 
دوفيت�سيوزو  اأندريا  الإيطايل  حل 

دوكاتي ثالثا بفارق 1،656 ث.
التي  الوحيدة  احللبة  هذه  وتبقى 
فوز  لتحقيق  م��ارك��ي��ز  على  ع�ست 
�سيطرة  �سهدت  اأن��ه��ا  علما  عليها، 
لدوكاتي منذ عودتها اىل روزنامة 
الإيطايل  ف���از  اذ  ال���ع���امل،  ب��ط��ول��ة 
 ،2016 يف  اإي������ان������وين  اأن������دري������ا 

ودوفيت�سيوزو يف 2017.
انطالقه  م���ن  م���ارك���ي���ز  ي��ف��د  ومل 
اأف�سل  بت�سجيله  الول،  امل��رك��ز  يف 
املوؤهلة  الر�سمية  التجارب  وقت يف 
ابتعد  وهو  دوفيت�سيو�سو.  متقدما 
ع���ن م���ط���اردي���ه ب��ع��د ث����الث لفات 
تقريبا.  ثانية  اىل  ال��ف��ارق  وو���س��ع 
اأن دراج��ي دوك��ات��ي اقرتبا منه  اإل 
اأن  12 الخ��رية، اىل  ال�  يف اللفات 
متكن لورنزو من ح�سم الأم��ور يف 

بداية اللفة الأخرية، بعد تبادلهما 
م����رة يف  م���ن  اأك�����رث  الأول  امل���رك���ز 

املراحل الأخرية.
يكون  اأن  اأتوقع  “مل  لورنزو  وق��ال 
بداية  يف  ل��ل��غ��اي��ة  ���س��ري��ع��ا  م�����ارك 
تقلي�س  اىل  �سعيت  وق��د  ال�سباق. 
بخ�سارة  امل���ج���ازف���ة  دون  ال����ف����ارق 
اإطاراتي. قررت الهجوم يف اللفات 
ال��ع�����س��ر الخ�����رية، وق���د ت��ف��وق��ت يف 
احللبة  على  الت�ساعدية  امل�سارات 
اأحد  وحققت  ل��دي،  املف�سلة  وه��ي 

اأهم انت�ساراتي«.
“ا�ستمتعت  من جهته قال ماركيز 
املراحل  ب��ع�����س  يف  ال�����س��ب��اق  ب���ه���ذا 
اعتقدت اأنني قادر على البتعاد عن 
دراجتي دوكاتي، ال اأنهما عادا” يف 

ودوفيت�سيوزو.  ل��ورن��زو  اىل  اإ���س��ارة 
ل���دي يف  م��ا  ك��ل  “اأعطيت  اأ����س���اف 
ال�������س���ب���اق. ح���اول���ت احل���ف���اظ على 
م��رك��زي ال اأن���ه ل���ورن���زو ت��ف��وق يف 

امل�سار امل�ستقيم«.
وع���زز م��ارك��ي��ز ���س��دارت��ه للرتتيب 
عن  ن���ق���ط���ة   59 ب�����ف�����ارق  ال�����ع�����ام 
ياماها  رو�سي  فالنتينو  الإي��ط��ايل 

الذي حل �ساد�سا يف النم�سا.
ا�ستعاد   ،”2 “موتو  ف���ئ���ة  ويف 
بانيايا  ف��ران�����س��ي�����س��ك��و  الإي����ط����ايل 
العام  ال��رتت��ي��ب  ����س���دارة  كاليك�س 
اأوليفريا  ميغيل  ال��ربت��غ��ايل  م��ن 
نقاط،  ث����الث  ب���ف���ارق  اأم  ت���ي  ك����اي 
ال�سابقة  املرحلة  بعدما خ�سرها يف 
املركز  يف  ب���ح���ل���ول���ه  ت�����س��ي��ك��ي��ا،  يف 

اأوليفريا  بعد جت��اوز  الأح��د  الأول 
ثالثا  وح��ل  الخ��ري.  املنعطف  عند 

الإيطايل لوكا ماريني كاليك�س.
واج���������ت���������از ب�����ي�����اي�����ا امل�����������س�����اف�����ة يف 
بفارق  دق��ي��ق��ة،   37:45،914
اأوليفريا،  ع���ن  ث��ان��ي��ة   0،264

و5،953 ثوان عن ماريني.
“كنا الأ�سرع يف عطلة  وقال بنيايا 
وعندما  احل��ال��ي��ة،  ال���س��ب��وع  نهاية 
الطار  كان  اأوليفريا،  اقرتبت من 
اىل  م�ستهلكا  ل��دراج��ت��ي  اخل��ل��ف��ي 

احلد الأق�سى«.
وكان الإيطايل تاأخر بعد انطالقه 
مع  احتكاك  اث��ر  الأول،  املركز  من 
الفرن�سي فابيو كوارتارارو “�سبيد 
ما  الأول،  امل��ن��ع��ط��ف  ع��ن��د  اأب” 

ا�سطره اىل التخفيف من �سرعته. 
الفارق �سريعا  ومتكن من تقلي�س 
واقرتب  ال��ربت��غ��ايل،  املت�سدر  م��ع 

منه يف اللفات اخلم�س الخرية.
ب�”املعركة  ال���������س����ب����اق  وو������س�����ف 
�سيء  ك��ل  اأع��ط��ي��ت  لقد  العظيمة. 
الخري،  املنعطف  ويف  امل�سار.  على 

حاولت اإغالق الباب قليال«.
الإيطايل  اأف���اد   ،3 م��وت��و  فئة  ويف 
م���ارك���و ب��ي��ت��زي��ك��ي ك���اي ت���ي اأم من 
للمرة  الأول  امل��رك��ز  م��ن  انطالقه 
الفوز  امل��و���س��م، وح��ق��ق  ه��ذا  الأوىل 
العام  ل��ل��رتت��ي��ب  ����س���دارت���ه  ل��ي��ع��زز 
الإ�سباين  ع��ن  ن��ق��ط��ة   12 ب��ف��ارق 

خورخي مارتن هوندا.
وعو�س بيتزكي )19 عاما( اإخفاقه 
ال���س��ب��وع امل��ا���س��ي يف ���س��ب��اق جائزة 
على  وف��از  �ساد�سا،  بحلوله  ت�سيكيا 
اإنهاء  م��ن  يتمكن  مل  التي  احللبة 
يف  �سقوطه  بعد  عليها،  �سباق  اأي 
ال�سباق  واأنهى  و2017.   2016

يف 37:13،198 دقيقة.
وق����ال ب��ي��ت��زك��ي ال����ذي ح��ق��ق فوزه 
الثاين هذا املو�سم “كنت اأعرف ان 
النطالق  وحاولت  جيدا.  اإيقاعي 
باأق�سى �سرعة ممكنة والبتعاد عن 

بقية املناف�سني«.
وح�������ل ث����ان����ي����ا الي������ط������ايل اإي���ن���ي���ا 
 0،473 بفارق  با�ستيانيني هوندا 
ال����س���ب���اين مارتن  وث��ال��ث��ا  ث��ان��ي��ة، 
بفارق 0،544 ث، علما انه خا�س 
ال�سباق بعد 10 ايام من خ�سوعه 
اإثر  ���س��اع��ده الي�����س��ر  جل���راح���ة يف 

�سقوطه اأثناء التجارب يف ت�سيكيا.

ل���ن���ادي م��ان�����س�����س��رت يونايتد  ال��ف��رن�����س��ي  ال���الع���ب  اأث�����ار 
الإنكليزي لكرة القدم بول بوغبا غمو�سا اإ�سافيا حول 
ال��ربت��غ��ايل ج��وزي��ه م��وري��ن��ي��و، بقوله  عالقته مب��درب��ه 
ثمة  اأن  الإن��ك��ل��ي��زي��ة  ال�سحف  ن�سرتها  ت�سريحات  يف 
بع�س الأم��ور التي “ل ميكنني قولها” خ�سية تعر�سه 

لغرامة.
وتردد يف الأيام املا�سية اأن الالعب املتوج يف متوز يوليو 
يرغب  ب��الده،  منتخب  مع   2018 العامل  كاأ�س  بلقب 
امل�سطربة  النادي على خلفية عالقته  الرحيل عن  يف 

مع مدربه، ل�سيما ت�سريحات حديثة لالأخري اعترب 
اأداء  املنتخب  يقدم مع  الو�سط  اأن لعب خط  فيها 

اأف�سل مما يظهره مع فريقه.
اأ�����س����ارت ال���ت���ق���اري���ر ال�����س��ح��اف��ي��ة اىل  ويف ح���ني 
من  ع��ر���س��ا  رف�������س���وا  احلمر”  “ال�سياطني 
انتقل  ال��ذي  الالعب  ل�سم  الإ�سباين  بر�سلونة 

2016 من يوفنتو�س  اىل يونايتد يف �سيف 
الإيطايل لقاء 105 ماليني يورو، 

ما جعل منه يف حينها اأغلى 
العامل، حمل  لعب يف 
عاما(   25( ب���وغ���ب���ا 
فريقه  ق����ي����ادة  �����س����ارة 

الأوىل  م�����ب�����ارات�����ه  يف 
من  اجلديد  للمو�سم 

الإنكليزي  ال����دوري 
له  وافتتح  املمتاز، 
الت�سجيل من ركلة 
�سيفه  �سد  ج���زاء 
�سيتي  ل���ي�������س���رت 
اجل���م���ع���ة   1-2

املا�سية.
قال  بوغبا  اأن  اإل 
يف ت�سريحات بعد 

لل�سحافة  امل��ب��اراة 
ن�سرت  امل����ك����ت����وب����ة 

“عليكم  ال�سبت  ليل 
اأم������را  ت����ع����رف����وا  اأن 
لعب  اأي  واح��������دا: 
ويكون  اختياره  يتم 
ت�سعرون  ����س���ع���ي���دا، 
اأكرث  م���رت���اح  ب���اأن���ه 
يكن  مل  اإذا  مم����ا 

�سعيدا«.
اكتفى  وب����ع����دم����ا 

بالت�سريح  ال�����الع�����ب 
قوله”،  ميكنني  ما  كل  “هذا 
دفعه  ال�����س��ح��اف��ي��ون  ح������اول 

لالإدلء باملزيد، فاأجاب “اذا مل تكن �سعيدا، ل ميكنك 
ال�سحافيني  اأح��د  دف��ع  ما  لديك”،  ما  اأف�سل  تقدم  اأن 
الأحمر،  ال��ن��ادي  بقمي�س  �سعيدا  ك��ان  اإذا  عما  ل�سوؤاله 
لريد الالعب الفرن�سي “ثمة اأمور، وثمة بع�س الأمور 
التي ل ميكنني اأن اأقولها، واإل �ساأتعر�س لغرامة” من 

قبل النادي.
وكان بوغبا قد قال اأي�سا بعد املباراة، اأنه فخور بحمل 

�سارة قيادة الفريق.
واأب����ق����ى م��وري��ن��ي��و ب��وغ��ب��ا على 
بع�س  يف  ال������ب������دلء  م����ق����اع����د 

املباريات يف املو�سم املا�سي. 
الأيام  يف  التقارير  واأ���س��ارت 
الالعب  اأن  اىل  الأخ������رية، 
�ساق ذرعا بالنتقادات التي 
على  مورينيو  اإل��ي��ه  وجهها 
خ��ل��ف��ي��ة ال����ت����ف����اوت بني 
املنتخب  م��ع  اأدائ�����ه 
ال����ف����رن���������س����ي، 
واأدائ��������ه مع 

يونايتد.

�سدد كري�ستوف هرنوتاي، وكيل اأعمال حار�س املرمى 
من  موكله  انتقال  اأن  على  ك��ورت��وا،  تيبو  البلجيكي 
الإ�سباين،  مدريد  ريال  اىل  الإنكليزي  ت�سل�سي  نادي 
على مقربة من  التواجد  رغبته يف  اىل  يعود ح�سرا 

عاما   26 ال��ب��ال��غ  البلجيكي  وان��ت��ق��ل  ط��ف��ل��ي��ه. 
والذي اختري اأف�سل حار�س مرمى يف كاأ�س 

النادي  من   ،2018 القدم  لكرة  العامل 
الإ�سباين  امللكي  ال��ن��ادي  اىل  ال��ل��ن��دين 
الأ�سبوع يف �سفقة قدرت قيمتها  هذا 
ب� 35 مليون يورو، يف حني قام النادي 
الإنكليزي بالتعاقد مع الإ�سباين كيبا 

اأتلتيك  م��ن  ق��ادم��ا  اأري�����س��اب��الغ��ا 
قيمتها  ���س��ف��ق��ة  يف  ب���ل���ب���او، 

80 مليون يورو، جعلت 
م��ن��ه اأغ��ل��ى ح��ار���س يف 

العامل.
ت���������س����ري����ح����ات  ويف 
الأح������������������د ل���ه���ي���ئ���ة 
الإذاعة الربيطانية 
“بي بي �سي”، قال 
هرنوتاي اأن وجود 

ط��ف��ل��ي ك�����ورت�����وا يف 
ال�سبب  ك��ان  م��دري��د، 
الذي دفعه لالنتقال.

طفاله  “لالأ�سف  وق��ال 
م�����دري�����د  يف  ي����ق����ي����م����ان 

م���ارت���ا  والدتهما”  م�����ع 
جمعتها  والتي  دومينغيز، 
املرمى  ب��ح��ار���س  ع���الق���ة 
خ�����������الل ت����������واج����������ده يف 
الإ�سبانية  ال��ع��ا���س��م��ة 
اىل  ت�سل�سي  م��ن  م��ع��ارا 
اأت��ل��ت��ي��ك��و م����دري����د بني 
و2014.   2011
ودومينغيز  ول��ك��ورت��وا 
اأدريانا )3  ول��دان هما 
اأع�����وام( ون��ي��ك��ول الذي 

“ح�سل  اأ���س��اف  انف�سالهما.  بعد  املا�سي  ال��ع��ام  ول��د 
�سوء تفاهم حول اأ�سباب رغبته بالنتقال، ال اأنه كان 
يدفع باجتاه الرحيل عن ت�سل�سي ب�سبب طفليه... لو 
كانت عائلته يف لندن لكان الأمر خمتلفا. لكان 
مثل  ن��اد  ع��ن  للرحيل  �سبب  ل  لأن  بقي 

ت�سل�سي«.
واأكد الوكيل اأن ت�سل�سي كان متعاونا 
م��ع ك���ورت���وا خ���الل ف���رتة احلديث 
الن��ت��ق��ال، م��ا يظهر - بح�سب  ع��ن 
الأزرق كان  ال��ن��ادي  اأن   - ه��رنوت��اي 
اأف�سل  ه���و  ع��م��ا  ال��ب��ح��ث  راغ���ب���ا يف 
ان�سم  ال��ذي  الالعب  اىل  بالن�سبة 
قادما   2011 يف  ���س��ف��وف��ه  اىل 
اإعارته  قبل  البلجيكي،  غنك  من 

لأتلتيكو.
ل��دي��ه عقد  “كان  واأو���س��ح 
الإنكليزي  ال��ن��ادي  )م��ع 
مو�سم  ب��ن��ه��اي��ة  ي��ن��ت��ه��ي 
2018-2019( وكان 
الأمر مرتبطا بت�سل�سي، 
اق���رتاب نهاية  لكن م��ع 
عقده، كان من م�سلحة 
اىل  ال��ت��و���س��ل  ت�سل�سي 
ات�����ف�����اق م�����ع م����دري����د، 

وهذا ما ح�سل«.
اأ�ساف “الأمر يرتبط 
�سخ�سية،  ب���اأ����س���ب���اب 
وع����ل����ي����ن����ا اح���������رتام 
تفهم  ت�سل�سي  ذلك. 
ال����و�����س����ع و����س���اع���د 
اإمت����������ام  يف  ف�����ع�����ال 
تو�سل  ال�����س��ف��ق��ة. 
الناديان اىل �سفقة 
�سهلة يف ما ببينهما 
ان��������ط��������الق��������ا م����ن 
للظرف  ت��ف��ه��م��ه��م��ا 

الإن�ساين«.

بوغبا يثري الغمو�ش حول عالقته مبورينيو ملاذا �سيبقى مودريت�ش »مدريديا«؟

ماركيز يعزز ال�شدارة 

لورنزو يتفوق على احللبة بجائزة النم�سا الكربى
كورتوا ينتقل اىل ريال ل�سبب عائلي 

ال�سباح دري�سل يرف�ش مقارنته بفيلب�ش 
جديد  م��ن  احل��و���س  اىل  الإث����ارة  دري�سل  كايلب  الأم��ريك��ي  ال�سباح  يعيد 
العداء اجلامايكي  “اأو�ساين بولت احلو�س” ن�سبة اىل  واأطلق عليه لقب 
مقارنته  اأو  اجل��دي��د  فيلب�س  مايكل  اعتباره  يرف�س  اأن��ه  اإل  الأ���س��ط��وري، 

مبواطنه، اأ�سطورة م�سابقات ال�سباحة.
الثاين الذي يحرز �سبع  ال�سباح  املا�سي  العام  21 عاما، الذي بات  ال�  ابن 
ميداليات ذهبية يف بطولة واحدة بعدما فعل ذلك فيلب�س يف 2007، يقر 

باأن مقارنته مبواطنه تعد اإطراء، اإل اأنه ي�سدد على اختالفهما.
وقال دري�سل لوكالة فران�س بر�س على هام�س دورة األعاب املحيط الهادئ 
طوكيو، “يا له من �سرف، اإذا اأراد النا�س اإجراء هذه  با�سيفيك” يف  “بان 
املقارنة ل يزعجني ذلك، لكنه لي�س اأمرا اأجهد اأن اأكونه اأو اأفكر به يوما 
بعد يوم«. وكان دري�سل �سارك مع فيلب�س يف اإحراز الفريق المريكي ذهبية 
ريو  2016 يف  الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  ح��رة يف  م   100×4 البدل  �سباق 
دي جانريو. واعتزل فيلب�س بعد الدورة الربازيلية، مطوقا عنقه باإجناز 

تاريخي اأوملبي بلغ 28 ميدالية اأوملبية، بينها 23 ميدالية ذهبية.
وعلى رغم اعتباره النجم املقبل لل�سباحة، يحر�س دري�سل على التقليل من 
اأهمية ذلك قبل عامني من الأوملبياد ال�سيفي املقبل يف طوكيو، حيث ير�سح 

النقاد اإبن ولية فلوريدا الذي تغطي الأو�سام ج�سده، لأداء دور بارز.
وقال دري�سل “اأنا �سباح خمتلف متاما عنه”، يف اإ�سارة اىل فيلب�س، مو�سحا 
املرة الوحيدة التي نتطابق  امل�سابقات.  يف  خمتلفة  بطريقة  ن�سبح  “نحن 

فيها بالأ�سلوب هي يف �سباق ال� 100 م فرا�سة«.
واأ�سار ال�سباح ال�ساب اىل اأنه دائما ما كان يتابع فيلب�س يف امل�سابقات، قائال 
حيث تابعت كل �سباقاته. هو بالتاأكيد �سخ�س   2008 بكني  دورة  “اأتذكر 

مذهل بالن�سبة اىل الكثري من النا�س، حتى خارج عامل ال�سباحة«.
وتابع “لقد تزاملنا معا لعام تقريبا، لذلك كان اجلو رائعا حقا«.

ومتت املقارنة جمددا بني فيلب�س ودري�سل بعدما متكن الأخري من ك�سر 
الرقم اخلا�س باألعاب املحيط الهادئ الذي يحمله فيلب�س يف �سباق 100م 
القيا�سي”، والذي  الرقم  “مل تكن لدي فكرة عن  ال�سبت. ويقول  فرا�سة 

اأتى غداة خ�سارته يف �سباق 100 م حرة اأمام ال�سرتايل كايل ت�ساملرز.
وي�سيف “كل ما كان يدور يف ذهني هو مل�س احلائط نقطة الو�سول اأول ... 

كنت �سعيدا بذلك، ول اأ�ستطيع اأن اأطلب �سيئا اآخر«.
وعاد دري�سل اىل احلو�س ال�سبت مل�ساعدة فريق الوليات املتحدة على الفوز 
ب�سباق البدل 4×100 م حرة، اإل اأن امليدالية الذهبية ذهبت اىل الفريق 

الربازيلي بعد ا�ستبعاد الفريق المريكي لرتكابه خطاأ فنيا.
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الفجر الريا�ضي
اإ�سبيلي��ة يل��وح ب�سك��وى �س�د الالعب�ني غري االأوروبيي�ن 

نادي  اأ���س��رك  ح���ال  يف  ب�سكوى  ب��ال��ت��ق��دم  اإ�سبيلية  ن���ادي  ل���وح 
دول الحتاد  خ���ارج  م��ن  ث��الث��ة لع��ب��ني  م��ن  اأك���رث  بر�سلونة 
القدم  كرة  الإ�سبانية يف  ال�سوبر  الكاأ�س  مباراة  الأوروب���ي، يف 

ام�س الأحد يف مدينة طنجة املغربية.
واأعلن الحتاد الإ�سباين ام�س الأول ال�سبت اأنه لن يطبق يف 
املباراة ال�سوابط حول عدد الالعبني من خارج دول الحتاد 
الأوروبي، علما اأن قوانني الدوري تلزم الأندية بعدم اإ�سراك 
اأكرث من ثالثة لعبني من خارج هذه الدول. اإل اأن اإ�سبيلية 
بخ�سو�س  “اندها�سه  عن  الأح��د  ال�سبت  ليل  بيان  اأع��رب يف 
امكانية  فيه  يوؤكد  حيث  القدم  لكرة  الإ�سباين  الحت��اد  بيان 
الأوروبي  الحت��اد  ل��دول  املنتمني  الالعبني غري  كل  اإ���س��راك 
 2019-2018 الأخ��ري اخلا�س مبو�سم  بيانه  اأن��ه يف  رغ��م 
3 لعبني  اأكرث من  اإ�سراك  اأنه ل ميكن  اأو�سح وب�سكل جلي 
اأن الق�سم القانوين التابع  اإ�سبيلية اىل  دون ا�ستثناء«. واأ�سار 
فريق  اأ�سرك  اإذا  اأن��ه  بحيث  املو�سوع،  هذا  “بدرا�سة  يقوم  له 

الحتاد  ل���دول  منتمني  غ��ري  3 لع��ب��ني  م��ن  اأك���رث  بر�سلونة 
ما  خلفية  على  ب�سكوى”  حينئذ  �سيتقدم  ف��اإن��ه  الأوروب�����ي، 
بر�سلونة  ت�سكيلة  وت�سم  قانونية«.  غري  “م�ساركة  اعتربها 
التي �سافرت اىل املغرب، اأربعة لعبني من خارج دول الحتاد 
من  ح��دي��ث��ا  املن�سم  ف��ي��دال  اأرت�����ورو  الت�سيلي  ه��م  الأوروب�����ي 
بايرن ميونيخ الأملاين، اإ�سافة اىل الربازيليني مالكوم، اآرثر 
من  اآخرين  لعبني  الكاتالونية  الت�سكيلة  وت�سم  وم��ارل��ون. 
اأوروبية،  اأنهم يحملون ج��وازات �سفر  خ��ارج دول الحت��اد، ال 
لوي�س  والأوروغ�����واي�����اين  ل��ي��ون��ي��ل مي�سي  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  م��ث��ل 
تقارير  اأ���س��ارت  ال��ذي  كوتينيو  فيليبي  وال��ربازي��ل��ي  ���س��واري��ز، 
�سحافية اىل اأنه ح�سل موؤخرا على جواز �سفر برتغايل لكونه 
متزوج من برتغالية. وجتمع مباراة الكاأ�س ال�سوبر بني حامل 
لقب الدوري وبطل الكاأ�س. واأحرز بر�سلونة اللقبني يف املو�سم 
املا�سي، و�سيخو�س املباراة �سد اإ�سبيلية لكون الأخري و�سيفه 

يف م�سابقة الكاأ�س.
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ال�ستثمار  ال���س��ول؛  ادارة  العقاري؛  التثمني  العقارية؛  الو�ساطة  املمتلكات؛  ا�ستثمار  ال�ستثمار؛  خدمات  املباين؛  ادارة 
العقاري؛ خدمات الودائع ال�ستثمارية؛ ادارة الئتمان؛ خدمات الو�ساية؛ خدمات الودائع؛ خدمات ادارة الودائع؛ خدمات 
ال�سرائب  خدمات  العقاري؛  التمويل  التمويل؛  خدمات  املالية؛  التقييمات  امل��ايل؛  والتحليل  التقييم  ال��ودائ��ع؛  تاأ�سي�س 
والب�سائع و�سرائب اخلدمات، جميع ما تقدم ذكره متعلق بالعقارات و / اأو امللكيات العقارية و / اأو املن�ساآت و / اأو اأماكن 
القامة؛ حت�سري التقارير املتعلقة باخلدمات التي تقدم ذكرها؛ خدمات املعلومات والن�سح وال�ست�سارة املتعلقة مبا تقدم 

ذكره؛ جميعها م�سنفة يف الفئة 36   
 الواق�عة بالفئة: 36  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
  ا�سم مالك العالمة: فريزر اآند نيف ليمتد  
 ا�سم املتنازل له : فريزرز �سنرتبوينت ليمتد  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: �سنغافورة  

عنوانه وحمل اإقامته:  # 21-00 الك�ساندرا بوينت، 438 الك�ساندرا رود، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة
 تاري�خ انت�قال امللكية: 03/16/201٥  

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/07/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ: 26/2009/0٥    املودعة حتت رقم  : 129680 
بتاريخ: 2011/10/09    امل�سجلة حتت رقم  : 1٥٥342 

 با�س��م:   فريزر اآند نيف ليمتد 
وعنوانه: 438 اليك�ساندرا روود، # 21-00 اليك�ساندرا بوينت، �سنغافورة 1199٥8 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات حجز الفنادق واأماكن الأقامة املوؤقتة؛ منازل الإقامة لفرتات موؤقتة، تاأجري اأماكن القامة املوؤقتة 
توفري  وال��غ��رف؛  والفنادق  ال�سكان  طريق  عن  القامة  توفري  موؤقتة(؛  لفرتات  القامة  منازل  )ف��ن��ادق/ 
ت�سهالت املعار�س والندوات واملوؤمترات؛ التزويد بالطعام وال�سراب، خدمات املطاعم واحلفالت واملن�سات؛ 
خدمات �سل�سلة املطاعم، والكافترييات، واملقاهي، وحمال بيع الوجبات اخلفيفة، وحمال بيع القهوة، وغرف 

ال�ساي؛ جميعها م�سنفة يف الفئة 43.   
 الواق�عة بالفئة: 43  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
  ا�سم مالك العالمة: فريزر اآند نيف ليمتد  
 ا�سم املتنازل له : فريزرز �سنرتبوينت ليمتد  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: �سنغافورة  

عنوانه وحمل اإقامته:  # 21-00 الك�ساندرا بوينت، 438 الك�ساندرا رود، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة
 تاري�خ انت�قال امللكية: 03/16/201٥  

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/07/11 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ: 2012/08/16    املودعة حتت رقم  : 1781٥2 
بتاريخ: 2014/03/17    امل�سجلة حتت رقم  : 1781٥2 

 با�س��م:   فريزر اآند نيف ليمتد 
وعنوانه: 438 اليك�ساندرا روود، # 21-00 اليك�ساندرا بوينت، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اإدارة الأعمال؛ توجيه الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ خدمات ال�ست�سارات املتعلقة بالرتويج املرتكز على الإنرتنت؛ 
توفري املعلومات املتعلقة بت�سويق املنتجات من خالل �سبكات احلا�سوب؛ خدمات املعلومات املت�سلة مبعاجلة 
خدمات  حا�سوبية؛  بيانات  قاعدة  على  الدخول  خالل  من  املقدمة  التجارية  املعلومات  خدمات  البيانات؛ 
ال�ستق�ساء والرتويج التجاري؛ املحا�سبة؛ خدمات ترويج املبيعات؛ خدمات الدعاية والإعالن وتوزيع املواد 
الإعالنية؛ الأبحاث التجارية؛ حتليل واأبحاث ال�سوق واملعلومات الإح�سائية عن الأعمال وال�سوق؛ تاأجري 
اإعداد التقارير وتوفري  امل�ساحات الإعالنية؛ توفري املعلومات املتعلقة بتنمية التجارة والفر�س التجارية؛ 
اأو مبا�سرة  الإنرتنت  التجارية عرب  الذكر؛ توفري كافة اخلدمات  �سالفة  املعلومات فيما يتعلق باخلدمات 
اأو غريها من الو�سائط الإلكرتونية؛ خدمات متاجر التجزئة؛ جتميع ت�سكيلة من املنتجات حل�ساب الغري 
)با�ستثناء النقل( مبا ميكن جمهور امل�ستهلكني من معاينة هذه املنتجات ب�سكل مالئم و�سرائها من منفذ 
اأو من موقع  اأو بوا�سطة و�سائل الت�سالت املختلفة  اأو من كتالوج ب�سائع عامة بالطلب الربيدي  جتزئة 
اأو من �سوبر ماركت؛  اأو من متجر متعدد الأق�سام  اإلكرتوين للب�سائع العامة يف �سبكة الت�سالت العامة 
جتميع القوائم الربيدية؛ خدمات ولء امل�ستهلكني لغايات جتارية و/اأو دعائية و/اأو اإعالنية بغر�س ترويج 
البارات وخدمات احلدائق ذات  الألعاب وخدمات  الولء ل�ستخدام اخلدمات الرتفيهية وحتديدا  ومكافاأة 
يف  امل�سرتكة  امللكية  ومناطق  الفندقية  واملنتجعات  والفنادق  واملطاعم  الكوكتيل  و�سالت  اخلا�س  الطابع 
واأ�سعار  ولء  نقاط  يقدم  والفنادق  لل�سفر  ولء  برنامج  توفري  وحتديدا  املتعاملني  ولء  خدمات  الفنادق؛ 
خدمات  املبا�سر؛  بالربيد  الإع��الن  اإعالنية؛  و/اأو  دعائية  و/اأو  جتارية  لغايات  تقديرية  ومنافع  خمف�سة 
امل�سافر  اأو  الدائم  وامل�سرتي  املتعاملني  ولء  بربامج  اخلا�سة  املنافع  بتقدمي  يتعلق  فيما  والإدارة  التنظيم 
الدائم؛ تنظيم واإدارة برامج ولء املتعاملني؛ تنظيم وت�سغيل والإ�سراف على برامج ولء املتعاملني وبرامج 
احلوافز؛ تنظيم واإدارة اخلدمات فيما يتعلق بتقدمي املنافع اخلا�سة بربامج ولء املتعاملني وبرامج نوادي 
املبيعات  اأعمال  واإدارة  والإ���س��راف  وت�سغيل  تنظيم  اإعالنية؛  و/اأو  دعائية  و/اأو  جتارية  لغايات  املتعاملني 
املكافاآت وبرامج  وب��رام��ج  واأنظمة احل��واف��ز  وب��رام��ج  ال��ولء  وب��رام��ج بطاقات  وب��رام��ج احل��واف��ز الرتويجية 
النقاط وبرامج حوافز ولء املتعاملني وبرامج املكافاآت وال�سرتداد واأنظمة املكافاآت واأنظمة النقاط؛ تنظيم 
الرتويجية وخدمات  املعلومات  للمتعاملني؛  التحفيزية  النقاط  مكافاآت  برامج  واإدارة  والإ�سراف  وت�سغيل 
املعلومات  توفري  ذل��ك  يف  مبا  التحفيزية  ال��ولء  برامج  وم�سرتكي  اأع�ساء  اإىل  تقدميها  يتم  التي  امل�سورة 
الرتويجية عرب الربيد الإلكرتوين؛ اخلدمات الرتويجية فيما يتعلق بال�سفر والإقامة؛ خدمات ترويجية 
على هيئة برامج مكافاآت للمتعاملني واأنظمة ولء املتعاملني؛ خدمات ترويجية وحتديدا ت�سغيل برنامج 
حوافز ي�سمح لنزلء اأحد الفنادق اأو املوتيالن من ك�سب نقاط ميكن ا�ستبدالها باإقامة جمانية اأو خمف�سة 
اأو تذاكر طريان اأو تاأجري �سيارات اأو رحالت بحرية اأو هدايا اأو ب�سائع؛ ترويج املبيعات من خالل برامج ولء 
املتعاملني )لالآخرين(؛ ترويج املبيعات من خالل الأن�سطة وبرامج املكافاآت التحفيزية )لالآخرين(؛ تقدمي 

املنافع فيما يتعلق بربامج حوافز ال�سفر؛ وجميعها واردة يف الفئة 3٥.
 الواق�عة بالفئة: 3٥  

 * التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
  ا�سم مالك العالمة: فريزر اآند نيف ليمتد  
 ا�سم املتنازل له : فريزرز �سنرتبوينت ليمتد  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: �سنغافورة  

عنوانه وحمل اإقامته: # 21-00 الك�ساندرا بوينت، 438 الك�ساندرا رود، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة
 تاري�خ انت�قال امللكية: 03/16/201٥  

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/02/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

 بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :  
بتاريخ: 2012/08/16    املودعة حتت رقم  :  1781٥3 
بتاريخ: 2014/03/17    امل�سجلة حتت رقم  : 1781٥3 

 با�س��م:   فريزر اآند نيف ليمتد 
وعنوانه: 438 اليك�ساندرا روود، # 21-00 اليك�ساندرا بوينت، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
ال�سوؤون العقارية؛ خدمات الوكالت العقارية؛ خدمات وكالت تاأجري اأماكن الإقامة ووكالت ال�سكن؛ ترتيب تاأجري ال�سقق؛ 
تقييم العقارات؛ خدمات حت�سيل الإيجار؛ تاأجري وا�ستئجار املمتلكات العقارية وال�سكنية وال�سقق الفندقية واملباين والديار 
الديار  اإدارة  العقارية؛ خدمات  املحافظ  اإدارة  املحافظ؛  اإدارة  التطوير؛  وم�سروعات  وال�سقق  امل�سرتكة  العقارية  وامللكيات 
وال�سقق؛ ا�ست�سارات الإدارة والتطوير والتقييم واإدارة امل�ساريع والتن�سيق؛ وجميعها تت�سل بالعقارات؛ اإدارة املباين؛ خدمات 
خدمات  العقارية؛  ال�ستثمارات  الأ�سول؛  اإدارة  العقارات؛  تثمني  العقارية؛  الو�ساطة  العقارات؛  يف  ال�ستثمار  ال�ستثمار؛ 
�سناديق ال�ستثمار؛ اإدارة ال�سناديق؛ خدمات اأمناء ال�ستثمار؛ خدمات ال�سناديق؛ خدمات اإدارة ال�سناديق؛ خدمات تاأ�سي�س 
ال�سناديق؛ التقييم والتحليل املايل؛ التقييمات املالية؛ خدمات التمويل؛ التمويل العقاري؛ خدمات ال�سرائب واملنتجات 
واخلدمات وال�سرائب والر�سوم وجميع تلك اخلدمات مرتبطة بالعقارات و/اأو الأمالك العقارية و/اأو املقار و/اأو اأماكن 
ال�سكن؛ اإعداد التقارير املتعلقة باخلدمات ال�سابقة؛ اإ�سدار الق�سائم ذات القيمة فيما يتعلق بربامج ولء املتعاملني؛ اإ�سدار 
الدائم؛  امل�سرتي  وبرامج  املتعاملني  ولء  بربامج  اخلا�سة  املنافع  بتقدمي  يتعلق  فيما  القيمة  ذات  الق�سائم  اأو  البطاقات 

خدمات املعلومات وامل�سورة وال�ست�سارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ وجميعها واردة يف الفئة 36.
 الواق�عة بالفئة: 36  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
  ا�سم مالك العالمة: فريزر اآند نيف ليمتد  
 ا�سم املتنازل له : فريزرز �سنرتبوينت ليمتد  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: �سنغافورة  

�سنغافورة  ،1199٥8 �سنغافورة  رود،  الك�ساندرا   438 بوينت،  الك�ساندرا  عنوانه وحمل اإقامته: # 00-21 
 تاري�خ انت�قال امللكية: 03/16/201٥  

  تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/02/19  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402    

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ: 2012/08/16    املودعة حتت رقم  : 1781٥4 
بتاريخ: 2014/03/17    امل�سجلة حتت رقم  : 1781٥4 

 با�س��م:   فريزر اآند نيف ليمتد 
وعنوانه: 438 اليك�ساندرا روود، # 21-00 اليك�ساندرا بوينت، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
)الفنادق/النزل(؛  املوؤقتة  الإقامة  اأماكن  وتاأجري  النزل  املوؤقتة؛  الإقامة  واأماكن  الفنادق  حجز  خدمات 
توفري اأماكن الإقامة املوؤقتة مثل البيوت والفنادق والغرف؛ توفري ت�سهيالت املعار�س والندوات واملوؤمترات؛ 
خدمات توفري الطعام وال�سراب وخدمات املطاعم والتموين واملاآدب؛ خدمات �سال�سل املطاعم والكافيرتيات 
والكافيهات ومطاعم الوجبات اخلفيفة ومقاهي اجللو�س واملقاهي التي تقدم القهوة ل�سربها خارجاً وغرف 
امل�سرتي  برامج  اأو  املتعاملني  ولء  بربامج  يتعلق  فيما  تقدميها  يتم  التي  املطاعم  حجز  خدمات  ال�ساي؛ 
يتعلق  فيما  تقدميها  يتم  التي  احلجز  خدمات  ومنتجعات(؛  وموتيالت  )فنادق  املوؤقتة  الإق��ام��ة  ال��دائ��م؛ 

بربامج ولء املتعاملني اأو برامج امل�سرتي الدائم؛ وجميعها يف الفئة 43.
 الواق�عة بالفئة: 43  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
  ا�سم مالك العالمة: فريزر اآند نيف ليمتد  
 ا�سم املتنازل له : فريزرز �سنرتبوينت ليمتد  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: �سنغافورة  

عنوانه وحمل اإقامته: # 21-00 الك�ساندرا بوينت، 438 الك�ساندرا رود، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة
 تاري�خ انت�قال امللكية: 03/16/201٥  

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/02/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402    

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية : 

  
بتاريخ: 2009/10/27    املودعة حتت رقم  : 13٥223 
بتاريخ: 2013/01/17    امل�سجلة حتت رقم  : 13٥223 

 با�س��م:   فريزر اآند نيف ليمتد 
وعنوانه: 438 اليك�ساندرا روود، # 21-00 اليك�ساندرا بوينت، �سنغافورة 1199٥8

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�سقق،  تاأجري  ترتيب  الإ�سكان؛  وك��الت  خدمات  امل�ساكن؛  تاأجري  وك��الت  العقارية؛  الوكالت  خدمات  العقارية؛  ال�سوؤون 
واملباين،  اخلدمة،  و�سقق  وال�سكنية،  القارية  املمتلكات  وا�ستئجار  تاأجري  الإيجار؛  حت�سيل  خدمات  العقارية؛  التقييمات 
املمتلكات؛  م�ستندات  وثائق  ادارة  وامل�ستندات؛  الوثائق  ادارة  والن�ساءات؛  والطوابق  وال�سقق،  ال�سكنية،  وال�سقق  والبيوت، 
بالعقارات؛  امل�سروع؛ جميعها متعلقة  التطويرية والتقييم وادارة وتن�سيق  ال�سكنية؛ الدارة وامل�سورة  ال�سقق  اإدارة  خدمات 
ال�ستثمار  ال���س��ول؛  ادارة  العقاري؛  التثمني  العقارية؛  الو�ساطة  املمتلكات؛  ا�ستثمار  ال�ستثمار؛  خدمات  املباين؛  ادارة 
العقاري؛ خدمات الودائع ال�ستثمارية؛ ادارة الئتمان؛ خدمات الو�ساية؛ خدمات الودائع؛ خدمات ادارة الودائع؛ خدمات 
ال�سرائب  خدمات  العقاري؛  التمويل  التمويل؛  خدمات  املالية؛  التقييمات  امل��ايل؛  والتحليل  التقييم  ال��ودائ��ع؛  تاأ�سي�س 
والب�سائع و�سرائب اخلدمات، جميع ما تقدم ذكره متعلق بالعقارات و / اأو امللكيات العقارية و / اأو املن�ساآت و / اأو اأماكن 
القامة؛ حت�سري التقارير املتعلقة باخلدمات التي تقدم ذكرها؛ خدمات املعلومات والن�سح وال�ست�سارة املتعلقة مبا تقدم 

ذكره؛ جميعها م�سنفة يف الفئة 36.   
 الواق�عة بالفئة: 36  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
  ا�سم مالك العالمة: فريزر اآند نيف ليمتد  
 ا�سم املتنازل له : فريزرز �سنرتبوينت ليمتد  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: �سنغافورة  

عنوانه وحمل اإقامته: # 21-00 الك�ساندرا بوينت، 438 الك�ساندرا رود، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة
 تاري�خ انت�قال امللكية: 03/16/201٥  

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/07/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ: 2009/10/27    املودعة حتت رقم  : 13٥224 
بتاريخ: 2011/10/11    امل�سجلة حتت رقم  : 1٥6272 

 با�س��م:   فريزر اآند نيف ليمتد 
وعنوانه: 438 اليك�ساندرا روود، # 21-00 اليك�ساندرا بوينت، �سنغافورة 1199٥8 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات حجز الفنادق واأماكن الأقامة املوؤقتة؛ منازل الإقامة لفرتات موؤقتة، تاأجري اأماكن القامة املوؤقتة 
توفري  وال��غ��رف؛  والفنادق  ال�سكان  طريق  عن  القامة  توفري  موؤقتة(؛  لفرتات  القامة  منازل  )ف��ن��ادق/ 
ت�سهالت املعار�س والندوات واملوؤمترات؛ التزويد بالطعام وال�سراب، خدمات املطاعم واحلفالت واملن�سات؛ 
خدمات �سل�سلة املطاعم، والكافترييات، واملقاهي، وحمال بيع الوجبات اخلفيفة، وحمال بيع القهوة، وغرف 

ال�ساي؛ جميعها م�سنفة يف الفئة 43.    
 الواق�عة بالفئة: 43  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق: 
  ا�سم مالك العالمة: فريزر اآند نيف ليمتد  
 ا�سم املتنازل له : فريزرز �سنرتبوينت ليمتد  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: �سنغافورة  

�سنغافورة  ،1199٥8 �سنغافورة  رود،  الك�ساندرا   438 بوينت،  الك�ساندرا  عنوانه وحمل اإقامته: # 00-21 
 تاري�خ انت�قال امللكية: 03/16/201٥  

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/07/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/  كاليد اند كو ال ال بي
بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117634
با�س��م:  كاريليا توباكو كومباين انك

وعنوانه:  اثينون �سرتيت، 241 00،كالماتا، اليونان 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

التبغ املعالج اأو غري املعالج؛ اأدوات املدخنني؛ منتجات التبغ؛ �سجائر؛ �سيجار؛ �سيجارليو )�سيجار 
رفيع(؛ علب للتبغ؛ مبا�سم �سيجار؛ مبا�سم �سجائر؛ علب �سجائر وعلب �سيجار؛ مناف�س �سجائر 
تبغ؛ قداحات؛  اأكيا�س  التبغ؛  ال�سيجار؛ غاليني  للمدخنني؛ مبا�سم/علب غاليني؛ مقرا�سات 

اأوراق �سجائر؛ �سناديق لرتطيب منتجات التبغ؛ اأعواد ثقاب. 
عامة.بالفئة: 34

بتاريخ:    2010/10/19  وامل�سجلة حتت رقم:  108066 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

 2028/08/07  2008/08/07  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية : 
  

بتاريخ: 26/2009/0٥    املودعة حتت رقم  : 129681 
بتاريخ: 2011/10/09    امل�سجلة حتت رقم  : 1٥٥343 

 با�س��م:   فريزر اآند نيف ليمتد 
وعنوانه: 438 اليك�ساندرا روود، # 21-00 اليك�ساندرا بوينت، �سنغافورة 1199٥8

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
ال�سقق،  تاأجري  ترتيب  الإ�سكان؛  وك��الت  خدمات  امل�ساكن؛  تاأجري  وك��الت  العقارية؛  الوكالت  خدمات  العقارية؛  ال�سوؤون 
واملباين،  اخلدمة،  و�سقق  وال�سكنية،  العقارية  املمتلكات  وا�ستئجار  تاأجري  الإيجار؛  حت�سيل  خدمات  العقارية؛  التقييمات 
املمتلكات؛  م�ستندات  وثائق  ادارة  وامل�ستندات؛  الوثائق  ادارة  والن�ساءات؛  والطوابق  وال�سقق،  ال�سكنية،  وال�سقق  والبيوت، 
بالعقارات؛  امل�سروع؛ جميعها متعلقة  التطويرية والتقييم وادارة وتن�سيق  ال�سكنية؛ الدارة وامل�سورة  ال�سقق  اإدارة  خدمات 
ال�ستثمار  ال���س��ول؛  ادارة  العقاري؛  التثمني  العقارية؛  الو�ساطة  املمتلكات؛  ا�ستثمار  ال�ستثمار؛  خدمات  املباين؛  ادارة 
العقاري؛ خدمات الودائع ال�ستثمارية؛ ادارة الئتمان؛ خدمات الو�ساية؛ خدمات الودائع؛ خدمات ادارة الودائع؛ خدمات 
ال�سرائب  خدمات  العقاري؛  التمويل  التمويل؛  خدمات  املالية؛  التقييمات  امل��ايل؛  والتحليل  التقييم  ال��ودائ��ع؛  تاأ�سي�س 
والب�سائع و�سرائب اخلدمات، جميع ما تقدم ذكره متعلق بالعقارات و / اأو امللكيات العقارية و / اأو املن�ساآت و / اأو اأماكن 
القامة؛ حت�سري التقارير املتعلقة باخلدمات التي تقدم ذكرها؛ خدمات املعلومات والن�سح وال�ست�سارة املتعلقة مبا تقدم 

ذكره؛ جميعها م�سنفة يف الفئة 36       
 الواق�عة بالفئة: 36  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
  ا�سم مالك العالمة: فريزر اآند نيف ليمتد  
 ا�سم املتنازل له : فريزرز �سنرتبوينت ليمتد  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: �سنغافورة  

عنوانه وحمل اإقامته:  # 21-00 الك�ساندرا بوينت، 438 الك�ساندرا رود، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة
 تاري�خ انت�قال امللكية: 03/16/201٥  

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/07/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
   الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ: 26/2009/0٥    املودعة حتت رقم  : 129678 
بتاريخ: 2011/10/09    امل�سجلة حتت رقم  : 1٥٥340 

 با�س��م:   فريزر اآند نيف ليمتد 
وعنوانه: 438 اليك�ساندرا روود، # 21-00 اليك�ساندرا بوينت، �سنغافورة 1199٥8

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
خدمات حجز الفنادق واأماكن الأقامة املوؤقتة؛ منازل الإقامة لفرتات موؤقتة، تاأجري اأماكن القامة املوؤقتة 
توفري  وال��غ��رف؛  والفنادق  ال�سكان  طريق  عن  القامة  توفري  موؤقتة(؛  لفرتات  القامة  منازل  )ف��ن��ادق/ 
ت�سهالت املعار�س والندوات واملوؤمترات؛ التزويد بالطعام وال�سراب، خدمات املطاعم واحلفالت واملن�سات؛ 
خدمات �سل�سلة املطاعم، والكفترييات، واملقاهي، وحمال بيع الوجبات اخلفيفة، وحمال بيع القهوة، وغرف 

ال�ساي؛ جميعها م�سنفة يف الفئة 43.     
 الواق�عة بالفئة: 43  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
  ا�سم مالك العالمة: فريزر اآند نيف ليمتد  
 ا�سم املتنازل له : فريزرز �سنرتبوينت ليمتد  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: �سنغافورة  

عنوانه وحمل اإقامته:  # 21-00 الك�ساندرا بوينت، 438 الك�ساندرا رود، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة
 تاري�خ انت�قال امللكية: 03/16/201٥  

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/07/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية : 
  

بتاريخ: 26/2009/0٥    املودعة حتت رقم  : 129677 
بتاريخ: 2011/10/09    امل�سجلة حتت رقم  : 1٥٥339 

 با�س��م:   فريزر اآند نيف ليمتد 
1199٥8 �سنغافورة  بوينت،  اليك�ساندرا  وعنوانه: 438 اليك�ساندرا روود، # 00-21 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
الإ�سكان؛  امل�ساكن؛ خدمات وكالت  تاأجري  ترتيب  امل�ساكن؛  تاأجري  العقارية؛ وكالت  الوكالت  العقارية؛ خدمات  ال�سوؤون 
ترتيب تاأجري ال�سقق، التقييمات العقارية؛ خدمات حت�سيل الإيجار؛ تاأجري وا�ستئجار املمتلكات القارية وال�سكنية، و�سقق 
املمتلكات؛  م�ستندات  وثائق  ادارة  وامل�ستندات؛  الوثائق  ادارة  والن�ساءات؛  والطوابق  وال�سقق،  والبيوت،  واملباين،  اخلدمة، 
بالعقارات؛  امل�سروع؛ جميعها متعلقة  التطويرية والتقييم وادارة وتن�سيق  ال�سكنية؛ الدارة وامل�سورة  ال�سقق  اإدارة  خدمات 
ال�ستثمار  ال���س��ول؛  ادارة  العقاري؛  التثمني  العقارية؛  الو�ساطة  املمتلكات؛  ا�ستثمار  ال�ستثمار؛  خدمات  املباين؛  ادارة 
العقاري؛ خدمات الودائع ال�ستثمارية؛ ادارة الئتمان؛ خدمات الو�ساية؛ خدمات الودائع؛ خدمات ادارة الودائع؛ خدمات 
ال�سرائب  خدمات  العقاري؛  التمويل  التمويل؛  خدمات  املالية؛  التقييمات  امل��ايل؛  والتحليل  التقييم  ال��ودائ��ع؛  تاأ�سي�س 
والب�سائع و�سرائب اخلدمات، جميع ما تقدم ذكره متعلق بالعقارات و / اأو امللكيات العقارية و / اأو املن�ساآت و / اأو اأماكن 
القامة؛ حت�سري التقارير املتعلقة باخلدمات التي تقدم ذكرها؛ خدمات املعلومات والن�سح وال�ست�سارة املتعلقة مبا تقدم 

ذكره؛ جميعها م�سنفة يف الفئة 36.     
 الواق�عة بالفئة: 36  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
  ا�سم مالك العالمة: فريزر اآند نيف ليمتد  
 ا�سم املتنازل له : فريزرز �سنرتبوينت ليمتد  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: �سنغافورة  

عنوانه وحمل اإقامته:  # 21-00 الك�ساندرا بوينت، 438 الك�ساندرا رود، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة
 تاري�خ انت�قال امللكية: 03/16/201٥  

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/07/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /   كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية : 
  

بتاريخ: 2012/08/16    املودعة حتت رقم   :  178149 
بتاريخ: 2014/03/17    امل�سجلة حتت رقم  : 178149 

 با�س��م:   فريزر اآند نيف ليمتد 
وعنوانه: 438 اليك�ساندرا روود، # 21-00 اليك�ساندرا بوينت، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
تاأجري  ترتيب  ال�سكن؛  ووك��الت  الإق��ام��ة  اأماكن  تاأجري  وك��الت  خدمات  العقارية؛  ال��وك��الت  خدمات  العقارية؛  ال�سوؤون 
ال�سقق؛ تقييم العقارات؛ خدمات حت�سيل الإيجار؛ تاأجري وا�ستئجار املمتلكات العقارية وال�سكنية وال�سقق الفندقية واملباين 
اإدارة  اإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات  اإدارة املحافظ؛  والديار وامللكيات العقارية امل�سرتكة وال�سقق وم�سروعات التطوير؛ 
الديار وال�سقق؛ ا�ست�سارات الإدارة والتطوير والتقييم واإدارة امل�ساريع والتن�سيق؛ وجميعها تت�سل بالعقارات؛ اإدارة املباين؛ 
العقارية؛  ال�ستثمارات  الأ�سول؛  اإدارة  العقارات؛  تثمني  العقارية؛  الو�ساطة  العقارات؛  يف  ال�ستثمار  ال�ستثمار؛  خدمات 
خدمات �سناديق ال�ستثمار؛ اإدارة ال�سناديق؛ خدمات اأمناء ال�ستثمار؛ خدمات ال�سناديق؛ خدمات اإدارة ال�سناديق؛ خدمات 
ال�سرائب  خدمات  العقاري؛  التمويل  التمويل؛  خدمات  املالية؛  التقييمات  املايل؛  والتحليل  التقييم  ال�سناديق؛  تاأ�سي�س 
املقار  و/اأو  العقارية  الأم��الك  و/اأو  بالعقارات  تلك اخلدمات مرتبطة  والر�سوم وجميع  وال�سرائب  واخلدمات  واملنتجات 
بكافة  املتعلقة  وال�ست�سارات  وامل�سورة  املعلومات  ال�سابقة؛ خدمات  باخلدمات  املتعلقة  التقارير  اإعداد  ال�سكن؛  اأماكن  و/اأو 

 ما تقدم؛ وجميعها واردة يف الفئة 36.         الواق�عة بالفئة: 36  
* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  

  ا�سم مالك العالمة: فريزر اآند نيف ليمتد  
 ا�سم املتنازل له : فريزرز �سنرتبوينت ليمتد  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: �سنغافورة  

عنوانه وحمل اإقامته: # 21-00 الك�ساندرا بوينت، 438 
 الك�ساندرا رود، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة  

 تاري�خ انت�قال امللكية: 03/16/201٥  
 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/02/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ: 2012/08/16    املودعة حتت رقم  : 1781٥0 
بتاريخ: 2014/03/17    امل�سجلة حتت رقم  : 1781٥0 

 با�س��م:   فريزر اآند نيف ليمتد 
وعنوانه: 438 اليك�ساندرا روود، # 21-00 اليك�ساندرا بوينت، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
)الفنادق/النزل(؛  املوؤقتة  الإقامة  اأماكن  وتاأجري  النزل  املوؤقتة؛  الإقامة  واأماكن  الفنادق  حجز  خدمات 
توفري اأماكن الإقامة املوؤقتة مثل البيوت والفنادق والغرف؛ توفري ت�سهيالت املعار�س والندوات واملوؤمترات؛ 
خدمات توفري الطعام وال�سراب وخدمات املطاعم والتموين وملاآدب؛ خدمات �سال�سل املطاعم والكافيرتيات 
والكافيهات ومطاعم الوجبات اخلفيفة ومقاهي اجللو�س واملقاهي التي تقدم القهوة ل�سربها خارجاً وغرف 

ال�ساي؛ وجميعها يف الفئة 43.
 الواق�عة بالفئة: 43  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
  ا�سم مالك العالمة: فريزر اآند نيف ليمتد  
 ا�سم املتنازل له : فريزرز �سنرتبوينت ليمتد  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: �سنغافورة  

عنوانه وحمل اإقامته: # 21-00 الك�ساندرا بوينت، 438 الك�ساندرا رود، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة
 تاري�خ انت�قال امللكية: 03/16/201٥  

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/02/19

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
   الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 
بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية :

   
بتاريخ: 2009/10/27    املودعة حتت رقم  : 13٥226 
بتاريخ: 2011/10/11    امل�سجلة حتت رقم  : 1٥6273 

 با�س��م:   فريزر اآند نيف ليمتد 
وعنوانه: 438 اليك�ساندرا روود، # 21-00 اليك�ساندرا بوينت، �سنغافورة 1199٥8

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات حجز الفنادق واأماكن الأقامة املوؤقتة؛ منازل الإقامة لفرتات موؤقتة، تاأجري اأماكن القامة املوؤقتة 
توفري  وال��غ��رف؛  والفنادق  ال�سكان  طريق  عن  القامة  توفري  موؤقتة(؛  لفرتات  القامة  منازل  )ف��ن��ادق/ 
ت�سهالت املعار�س والندوات واملوؤمترات؛ التزويد بالطعام وال�سراب، خدمات املطاعم واحلفالت واملن�سات؛ 
خدمات �سل�سلة املطاعم، والكافترييات، واملقاهي، وحمال بيع الوجبات اخلفيفة، وحمال بيع القهوة، وغرف 

ال�ساي؛ جميعها م�سنفة يف الفئة 43.  
 الواق�عة بالفئة: 43  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
  ا�سم مالك العالمة: فريزر اآند نيف ليمتد  
 ا�سم املتنازل له : فريزرز �سنرتبوينت ليمتد  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: �سنغافورة  

�سنغافورة  ،1199٥8 �سنغافورة  رود،  الك�ساندرا   438 بوينت،  الك�ساندرا  عنوانه وحمل اإقامته: # 00-21 
 تاري�خ انت�قال امللكية: 03/16/201٥  

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/07/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402

   
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / كاليد اند كو ال ال بي 

بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العالمة التجارية التالية : 
  

بتاريخ: 2009/10/27    املودعة حتت رقم  : 13٥22٥ 
بتاريخ: 2011/12/07    امل�سجلة حتت رقم  : 161090 

 با�س��م:   فريزر اآند نيف ليمتد 
وعنوانه: 438 اليك�ساندرا روود، # 21-00 اليك�ساندرا بوينت، �سنغافورة 1199٥8

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
ال�سقق،  تاأجري  ترتيب  الإ�سكان؛  وك��الت  خدمات  امل�ساكن؛  تاأجري  وك��الت  العقارية؛  الوكالت  خدمات  العقارية؛  ال�سوؤون 
واملباين،  اخلدمة،  و�سقق  وال�سكنية،  القارية  املمتلكات  وا�ستئجار  تاأجري  الإيجار؛  حت�سيل  خدمات  العقارية؛  التقييمات 
املمتلكات؛  م�ستندات  وثائق  ادارة  وامل�ستندات؛  الوثائق  ادارة  والن�ساءات؛  والطوابق  وال�سقق،  ال�سكنية،  وال�سقق  والبيوت، 
بالعقارات؛  امل�سروع؛ جميعها متعلقة  التطويرية والتقييم وادارة وتن�سيق  ال�سكنية؛ الدارة وامل�سورة  ال�سقق  اإدارة  خدمات 
ال�ستثمار  ال���س��ول؛  ادارة  العقاري؛  التثمني  العقارية؛  الو�ساطة  املمتلكات؛  ا�ستثمار  ال�ستثمار؛  خدمات  املباين؛  ادارة 
العقاري؛ خدمات الودائع ال�ستثمارية؛ ادارة الئتمان؛ خدمات الو�ساية؛ خدمات الودائع؛ خدمات ادارة الودائع؛ خدمات 
ال�سرائب  خدمات  العقاري؛  التمويل  التمويل؛  خدمات  املالية؛  التقييمات  امل��ايل؛  والتحليل  التقييم  ال��ودائ��ع؛  تاأ�سي�س 
والب�سائع و�سرائب اخلدمات، جميع ما تقدم ذكره متعلق بالعقارات و / اأو امللكيات العقارية و / اأو املن�ساآت و / اأو اأماكن 
القامة؛ حت�سري التقارير املتعلقة باخلدمات التي تقدم ذكرها؛ خدمات املعلومات والن�سح وال�ست�سارة املتعلقة مبا تقدم 

ذكره؛ جميعها م�سنفة يف الفئة 36.     
 الواق�عة بالفئة: 36  

* التعديالت على الطلب بعد الن�سر ال�سابق:  
  ا�سم مالك العالمة: فريزر اآند نيف ليمتد  
 ا�سم املتنازل له : فريزرز �سنرتبوينت ليمتد  

 مه�نته: �سركة  
 جن�سيته: �سنغافورة  

عنوانه وحمل اإقامته: # 21-00 الك�ساندرا بوينت، 438 الك�ساندرا رود، �سنغافورة 1199٥8، �سنغافورة
 تاري�خ انت�قال امللكية: 03/16/201٥  

 تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2018/07/11

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  13  اأغ�شط�س 2018 العدد 12402
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متلك املاليني وجتمع العبوات 
الفارغة من القمامة

الفاخرة  العبوات  القمامة جلمع  التجول بني حاويات  اأن  ل �سك 
لي�س بالعمل الذي يبعث على الفخر، لكن �سيدة اأمريكية قد يكون 
داأب��ت على ممار�سة هوايتها املف�سلة يف جمع  اآخ��ر، حيث  لها راأي 

العبوات من القمامة، على الرغم من امتالكها ثروة طائلة.
ل�سنوات  تعمل  وال��ت��ي   ، ع��ام��اً(   67( �سيلفر�سميث  ل��ي��زا  وك�سفت 
ثروة  متلك  اأنها  القمامة،  من  الفارغة  العبوات  جمع  يف  طويلة 
تقدر مباليني الدولرات، حيث تبلغ قيمة ممتلكاتها العقارية يف 

نيويورك نحو 8 مليون دولر.
وتقع ثالثة من هذه املمتلكات يف �سارع هارمل، والرابع يف برو�سبكت 
اأ�سحاب  ابنة لثنني من كبار  ال�سهري، وهي  بارك بحي بروكلني 
اأن زوجها يعمل يف  الأم��وال ال�سابقني يف العا�سمة وا�سنطن، كما 

وظيفة تدر عليه 180 األف دولر يف ال�سنة.
ويف حديث ل�سحيفة نيويورك بو�ست، قالت ال�سيدة �سيلفر�سميث 
الطراز، الأمر املحزن هو اأن نيويورك كانت  قدمية  بوهيمية  "اأنا 

ت�ستهر بتقبل الأ�سخا�س غريبي الأطوار، لكنها مل تعد كذلك".
وكانت �سيلفر�سميث قد اأنهت درا�ستها الثانوية يف ولية اأوريغون، 
قبل اأن تلتحق باجلامعة يف �سيكاغو، وح�سلت على اأول وظيفة لها 
يف �سوق الأ�سهم، �سمحت لها ب�سراء اأول عقار لها يف 1979 مقابل 
جامعية،  درج��ة  على  ح�سولها  من  الرغم  وعلى  دولر.  األ��ف   22
العبوات  جمع  اإىل  انتقلت  اأن��ه��ا  اإل  العمل،  يف  املميزة  وخلفيتها 
تتوقف عن ذلك  اأع��وام، ومل   10 القمامة قبل نحو  الفارغة من 

حتى اليوم، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطانية.

يجوب اأوروبا بحافلته رف�سًا ل�»بريك�ست«
ب��داأ �ساب بريطاين مدافع ب�سرا�سة عن الحت��اد الأوروب���ي، رحلة 
هذا ال�سيف على طرقات اأوروبا لي�سّكل عرب م�ساره عبارة "اأوقفوا 
بريك�ست" باأحرف عمالقة على خريطة القارة، بوا�سطة تطبيقه 

لتحديد املواقع اجلغرافية.
ومع اقرتاب موعد خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي يف مار�س 
عاماً   28 البالغ  ب��اردي  اأن��دي  املعلوماتية  م�ست�سار  ت��رك   ،2019
ب�"جولة وداعية"  اإنكلرتا( للقيام  اك�سيرت )جنوب غرب  عمله يف 

متتد على 30 األف كيلومرت يعرب خاللها حوايل 30 بلداً.
اأخرياً:  فيها  رحاله  حط  التي  فنلندا  �سمال  من  ب��اردي  ويو�سح 
لنا يف الحتاد  �سيف  اآخر  من  حد  اأق�سى  اإىل  حقاً  الإفادة  "اأريد 
للقارة  مي��ك��ن  م��ا  اأف�����س��ل  اأظ��ه��ر  اأن  "اأريد  واأ����س���اف  الأوروبي"، 

الأوروبية اأن تقدمه لنا".
التوا�سل  وو���س��ائ��ل  اإل��ك��رتوين  م��وق��ع  ي���روي مغامراته على  وه��و 

الجتماعي حتت ا�سم "ذي روغ كون�سالتنت" )امل�ست�سار املتمرد(.
وتعرب رحلة هذا ال�ساب يف 26 بلداً من بلدان الحتاد الأوروبي ال� 
�ساعة من   335 ت�ستلزم بح�سب توقعاته ما ل يقل عن  28 وهي 
القيادة على منت حافلة ا�سرتاها خ�سي�ساً من اأجل هذه "اجلولة 

الوداعية".
وياأمل اأندي باردي الذي كرب يف اأملانيا وعا�س يف اإ�سبانيا، اأن يلفت 
يف  الأوروب��ي��ني  للمواطنني  املمنوحة  التنقل  حرية  اإىل  الأن��ظ��ار 
اأن يفقدوه  داخل الحت��اد الأوروب��ي وهو ما يخ�سى الربيطانيون 

بعد خروج بالدهم من هذا الحتاد.
يف  والعمل  والعي�س  ال�سفر  يف  "احلق  الربيطاين  ال�ساب  ويقول 
اأوروبا من دون املعامالت الإدارية امل�سنية امتياز كبري"، م�سيفاً: 

هذه الإجراءات". تعقيد  حقاً  املوؤ�سف  من  "�سيكون 

   بانوراما
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

غبار القرد ينت�سر يف بريطانيا
ونورث  ترينت  اأون  �ستوك  مدينتي  ن��ط��اق  على  "وباء"  م��ع  تتعامل  اإن��ه��ا  الربيطانية  ال��ط��وارئ  خ��دم��ات  ق��ال��ت 
املتعاطني  اإ�سابة  يت�سبب يف  القرد"، والذي  "غبار  اأبي�س يطلق عليه  انت�سار تعاطي م�سحوق  بعد  �ستافورد�ساير، 

بالذهان العنيف ويدفعهم لفقدان ال�سيطرة على اأنف�سهم.
وبح�سب �سكاي نيوز، فقد ت�ساعد هذا ال�سيف ظهور املواد املحظورة يف �ستوك اأون ترينت و�سمال �ستافورد�ساير، 

حيث �سهدت املدينتني حالت عنيفة من الذهان تتعامل معها ال�سرطة وخدمات الإ�سعاف ب�سكل يومي.
واأ�سبحت اأعداد متزايدة من امل�ستخدمني يف حميط �ستوك مدمنني على "الغبار" الذي ميكنهم احل�سول عليه 

مقابل اأقل من 2 جنيه اإ�سرتليني.
واأظهرت لقطات م�سورة عرب كامريات ال�سرطة، اأحد املتعاطني وهو يقفز من �سطح اأحد املباين قبل اأن ي�ستبك 

مع ال�سرطة.
اأن عظامه ميكن م�ساهدتها لكن يبدو عليه عدم ال�سعور  اآحر رجال م�سابا بك�سر يف ذراعه لدرجة  ويبني فيديو 
باأي اأمل. واملخدر ال�سناعي املعروف با�سم "اأم دي بي يف" مرتبط اأي�سا بحوادث عنيفة يف الوليات املتحدة، قبل اأن 
ينتقل اإىل ال�سفة الأخرى من الأطلنطي يف بريطانيا. وحظرت الوليات املتحدة املادة التي كانت ت�ستخدم كاأمالح 

لال�ستحمام ومنت�سرة يف حمطات الوقود واملتاجر، يف عام 2012.
وعادة ما تاأتي هذه املادة يف �سكل م�سحوق اأبي�س مييل اإىل ال�سفرة، حيث ميكن تناوله اأو حقنه اأو ا�ستن�ساقه.
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كيف تتعامل مع ر�سائل وات�ش اآب االحتيالية؟ 
الكثري  انت�سار  اإىل  اأ�سارت بوابة التقنيات "mimikama.at" النم�ساوية 
اآب  وات�����س  ال��ف��وري  ال��رتا���س��ل  تطبيق  ع��رب  ح��ال��ي��اً  احتيالية  الر�سائل  م��ن 

ال�سهري، والتي قد تت�سمن �سور هزلية اأو تهديدات �سخيفة.
واأو�سحت بوابة التقنيات النم�ساوية اأنه يتعني على امل�ستخدم، الذي يتلقى 
اإىل  توجيهها  اإع��ادة  وع��دم  الفور  القيام بحذفها على  الر�سائل،  مثل هذه 

الأ�سدقاء بتطبيق وات�س اآب.
ب�سرورة  ومن جانبها، تن�سح بوابة الت�سالت "klicksafe.de" الأملانية 
وات�س  تطبيق  عرب  اإر�سالها  يتم  التي  وغ��ريه��ا،  الر�سائل  ه��ذه  مثل  اإزال���ة 
اأطفالهم حول حمتوى مثل هذه  اآب. كما يتعني على الآب��اء التحدث مع 
الر�سائل، وما ميكن اأن ت�سببه من ذعر ورعب لدى الأ�سدقاء عندما يتم 
اأبنائهم على  اأخ��ذ خم��اوف  ينبغي  كما  تفكري،  ب��دون  لهم  توجيهها  اإع���ادة 
يقوموا  مل  اإذا  م��ك��روه،  لهم  يحدث  لن  اأن��ه  لهم  والتو�سيح  اجل��د  حممل 

باإعادة توجيه مثل هذه الر�سائل اإىل اأ�سدقائهم. 

برملاين هندي يتقّم�ش هتلر 
مبالب�سه  هتلر  اأدول���ف  �سخ�سية  متقم�سا  الهندي  بالربملان  نائب  ظهر 
الكائنة  وليته  لتنمية  الأم��وال  وكان مطلبه، مزيدا من  ال�سهري  و�ساربه 
النازية  بتحية  ي��ده،  اأ�ساد  �سيفابر  ن��ارا مايل  النائب  ورف��ع  البالد.  جنوبي 
اأن ظهوره على هذا  اأم��ام ممثلي و�سائل الإع��الم اخلمي�س، غري  ال�سهرية 

النحو مل يوؤجج اعرتا�سات النواب.
ناريندرا  وزراء  رئي�س  اإىل  ر�سالة  يبعث  اأن  يريد  اإن��ه  اأ���س��اد،  �سيفابر  وق��ال 

مودي ولي�س اأن يحذو حذو هتلر.
اأندرا  لوليته  اإ�سافية  اأم��وال  بتوفري  عهده  نكث  م��ودي  اإن  النائب  وق��ال 
برادي�س. واأ�ساف قائال "مل ي�ست�سعر ما يريده النا�س، اأريد اأن اأحثه على 

األ يكون مثل هتلر".
وتنفي حكومة مودي هذه التهامات.

وكان حزب تلوغو دي�سام النافذ يف املنطقة التي ميثلها �سيفابر اأ�ساد ان�سحب 
من حتالفه مع حكومة مودي اعرتا�سا على عدم الوفاء بالوعد.

الثقة يف  اإ���س��ق��اط احل��ك��وم��ة ع��ن ط��ري��ق ت�سويت بحجب  وح���اول احل���زب 
الربملان ال�سهر املا�سي، لكنه مل ينجح. وكان �سيفابر اأ�ساد )67 عاما( وهو 
ممثل �سينمائي �سابق، تقم�س �سخ�سية فالح وراعي ما�سية وداعية م�سلم 
وامراأة للتعبري عن ق�سايا خمتلفة. ما زال هتلر �سخ�سية مثرية لالنبهار 
يف الهند، حيث ل يعرف كثريون ب�ساأن املحرقة )هولوكو�ست(، وينظر اإليه 
اأنه زعيم قوي ولي�س م�ستبدا قام باإبادة جماعية. ومن  ب�سورة اأكرب على 
املمكن اإيجاد كتاب هتلر ال�سهري "كفاحي" يف مكتبات كثرية، وعادة ما تباع 

ن�سخ مقلدة منه يف �سوارع نيودلهي ومدن كربى اأخرى.

ال�سهب ت�سيء 
�سماء البو�سنة 

�سنحت فر�سة نادرة لهواة مراقبة 
النجوم مل�ساهدة عر�س من ال�سهب 
وابل  دخ��ل  امل��ج��ردة عندما  بالعني 
م��ن��ه��ا ال����غ����الف اجل������وي واأ�����س����اء 

ال�سماء فوق �سرق البو�سنة .
وق�������ال م����ريال����ي����م م��ه��ي��ت�����س وه���و 
من  دول��ي��ة  جمموعة  م��ن  بو�سني 
املهتمني بر�سد الأجرام ال�سماوية 
�ساهد العر�س الطبيعي يف منطقة 
بلدة  ق�����رب  ب����ريام����ي����دز(  )����س���ان���د 
اجلميع  ع��ل��ى  اأن  "اأعتقد  فوت�سا 

م�ساهدة ذلك".
ب���اأن���ه���ا )�سهب  ت���ع���رف  وت���ع���ود م���ا 
زخات  يف  للت�ساقط  الرب�ساويات( 
وتكون  اآب  اأغ�����س��ط�����س  يف  ك��ث��ي��ف��ة 
مل�ساهدتها  ����س���ان���ح���ة  ال���ف���ر����س���ة 
من  ال�سمايل  الن�سف  يف  بو�سوح 
الكرة الأر�سية يف املناطق املعزولة 

اخلالية من التلوث ال�سوئي.
مرور  ل���دى  ال�سهب  ت��ل��ك  وت��ظ��ه��ر 
الأر�س عرب ما يتخلف من حطام 
تتل/109بي  �سويفت  امل��ذن��ب  ع��ن 

الذي اكت�سف يف عام 1862.
ال�سخور  م���ن  اأج�������زاء  وال�����س��ه��ب 
ال���غ���الف اجلوي  وال���غ���ب���ار ت��دخ��ل 
حرارتها  درج���ة  فرتتفع  ل��الأر���س 
وت���ت���وه���ج وي��ت��ب��خ��ر اأغ��ل��ب��ه��ا لدى 

نزوله لكن بع�سها ينفجر.
ع�سو  موؤمنوفيت�س  حممد  وق��ال 
الفلكية  اأوراي��ون  �سراييفو  جمعية 
"هذا ال��ع��ام ال��ه��الل يف  ل���روي���رتز 
اأيامه الأوىل وبالتايل �سوء القمر 
�سنتمكن  لذلك  ال��روؤي��ة  يعيق  ل��ن 

من روؤية مئة �سهاب يف ال�ساعة".

ال�سرطة تعتقل ال�سنجاب امل�ساغب
بها،  ا�ستنجد  رج��ل  لإن��ق��اذ  ال�سرطة  حتركت 
مدينة  يف  ي��ط��ارده،  �سنجاب  �سغري  اإن  قائال 

كارل�سروه الأملانية.
واأم�سك رجال ال�سرطة بال�سنجاب الذي اأزعج 
ال��رج��ل مبالحقته ال��دائ��م��ة ل��ه، واأودع��ت��ه يف 
اأف��ادت و�سائل  دار لرعاية احليوانات، ح�سبما 
كارل�سروه  ���س��رط��ة  ون�����س��رت  اإع����الم حم��ل��ي��ة. 
ح�سابها  ع��ل��ى  "امل�ساغب"  لل�سنجاب  ���س��ورا 
ن���وم عميق  غ���رق يف  ال���ذي  "تويرت"،  مب��وق��ع 

عقب الإم�ساك به.
ال�سناجب  اإن  ال�سرطة  با�سم  متحدثة  وقالت 
التي تفقد اأمهاتها اأحيانا ما تالحق اأ�سخا�سا 
اأحيانا ما  ه��ذا  اأن  اإىل  الأم، م�سرية  ب��دل من 
هجمات  ال�سناجب  ت�سن  وق��د  خميفا.  يكون 
ن�سرت   2017 ي��ول��ي��و  ويف  الإن���������س����ان،  ع��ل��ى 
من  حت��ذي��را  ن��ي��وي��ورك  يف  املحلية  ال�سلطات 
ال�سلوك العدواين لهذه احليوانات يف حديقة 
"برو�سبكت بارك"، بعد اأن تعر�س 5 اأ�سخا�س 

للع�س يف اأ�سبوع واحد.

زوجان ياأكالن حلوم 30 امراأة 
زوجها  مع  املتهمة  امل���راأة  اأن  رو�سيا  يف  طبي  فريق  اأعلن 
30 ام��راأة واأك��ل حلومهن، ل تعاين من  اأك��رث من  بقتل 
القب�س  األ��ق��ت  ق��د  ال�سرطة  وك��ان��ت  عقلية.  م�ساكل  اأي��ة 
اأكتوبر  يف  باك�سيفا  ودمي����رتي  ن��ات��ال��ي��ا  ال���زوج���ني  ع��ل��ى 
2017، واعرتفا بقتلهما ما يزيد عن 30 امراأة، واأظهر 
فح�س طبي خ�سعت له الزوجة موؤخراً اأنها بكامل قواها 
عن  الب�سعة  اجلرائم  ه��ذه  ال�سرطة  واكت�سفت  العقلية. 
البناء،  عمال  من  جمموعة  عثور  بعد  ال�سدفة،  طريق 
ومن  دمي��رتي،  �سور  على  يحتوي  حممول،  هاتف  على 

بينها �سورة له وهو ي�سع يداً ب�سرية مقطوعة يف فمه.
ومت��ك��ن��ت ال�����س��رط��ة م��ن ت��ع��ق��ب ال��ه��ات��ف، ال����ذي ق���اد اإىل 
م���ن���زل ال����زوج����ني، ح��ي��ث ع���رث امل��ح��ق��ق��ون ع��ل��ى عبوات 
زجاجية حتتوي على بقايا ب�سرية يف الثالجة. واأظهرت 
منذ  امل��خ��درات  على  م��دم��ن��ان  ال��زوج��ني  اأن  التحقيقات 

1999، بح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيطاين.
وتوا�سل جلنة التحقيق الرو�سية التحقق من اعرتافات 
واأن  خا�سة  زوج��ه��ا،  مب�ساعدة  ام����راأة   30 بقتل  ناتاليا 
ال��زوج��ني ت��راج��ع��ا ع��ن ه��ذه الع���رتاف���ات، وزع��م��ا اأنهما 
اأقدما على قتل امراأة واحدة فقط، وهي التي مت العثور 

على بقاياها يف املنزل لدى مداهمة ال�سرطة.
وُيعتقد اأن الزوجني ا�ستخدما مواقع الإنرتنت ل�ستدارج 
ال�سحايا، حيث مت الإب��الغ عن اختفاء عدد من الن�ساء، 

بعد مواعدتهن رجاًل على مواقع التعارف.

اعتقال االمراأة املزعجة
قب�ست ال�سرطة يف �سلوفاكيا على ام��راأة مل تتوقف عن 
16 عاماً  ت�سغيل مو�سيقى الأوب��را يف منزلها على مدى 
ب�سكل متتال.  وبح�سب موقع "باراميرت" الإخباري فاإن 
اأجل  ع��ال من  املو�سيقى ب�سوت  ت�سغيل  اإىل  امل��راأة جل��اأت 

التغطية على عواء اأحد كالب اجلريان. 
ولكن ل�سبب من الأ�سباب، ا�ستمر ت�سغيل املو�سيقى طيلة 
اإىل  بالقرب منها  القاطنني  ال�سكان  اأج��رب  ما  16 عاماً، 

رفع دعوى ق�سائية �سدها بتهمة التحر�س. 
عقوبة  املتهمة  ت��واج��ه  فقد  املحلية،  ال�سرطة  وبح�سب 

�سجن قد ت�سل اإىل 3 �سنوات يف حال اأدينت بالتهمة.

حديقة ت�ستعني بغربان جلمع القمامة 
التقاط  �ستة غربان على  بفرن�سا  للمالهي  دربت حديقة 
الزوار  يلقيها  التي  الأخ���رى  والقمامة  ال�سجائر  اأع��ق��اب 
جابوري  كري�ستويف  وق���ام  ط��ع��ام.  على  ح�سولها  مقابل 
مدير مدر�سة تربية ال�سقور يف متنزه بوي دي فو بغرب 
فرن�سا برعاية الغربان ال�ستة وتدريبها على جمع القمامة 

مبكافاأتها بطعام نظري القمامة التي جتمعها.
"الغربان  اإن  للمنتزه  مدونة  يف  قوله  جابوري  عن  وُنقل 
هذه  ولكن  ل��الإزع��اج  م�سدر  اأنها  على  وُت�سنف  مظلومة 

الطيور �ستقوم بعمل ل�سالح البيئة وتغري �سورتها".
و�ستح�سل هذه الغربان على قطعة من الطعام من وعاء 
حمدد  �سندوق  يف  قمامة  فيها  ت�سع  م��رة  ك��ل  يف  �سغري 
لذلك. وعلى الرغم من اأن كلمة "عقل طائر" تعبري مهني 
الغربان  ُتعترب  ما  �سخ�س  ذك��اء  من  لل�سخرية  ُي�ستخدم 
التي  الغربان  الأبحاث مهارة  واأثبتت  ب�سكل خا�س.  ذكية 

يتم تربيتها يف ا�ستخدام الأدوات للح�سول على الطعام. �شورة التقطت من جبل فرن�شي ، تظهر الألعاب النارية التي ت�شيء مدينة جنيف خالل 45 دقيقة من عر�س الألعاب النارية التقليدي. )ا ف ب(

يقّلد جاكي �سان 
مبغامرة جمنونة

ل��رج��ل ي�سري  غ��ري��ب  اأث���ار م�سهد 
�سريع،  ط����ري����ق  يف  ب���ط���ن���ه  ع���ل���ى 
ال�سيارات  �سائقي  ل��دى  الده�سة 
عا�سمة  اأوروم��ت�����س��ي،  م��دي��ن��ة  يف 
غرب  ب�سمال  يانغ  �سينغ  منطقة 
ال�سخ�س  ك�����ان  ح���ي���ث  ال�������س���ني، 
املغامر ميتطي بذلة مزودة بكرات 
حملية ال�سنع، وي�سابق ال�سيارات 

يف �سارع مزدحم.
واأظ������ه������رت ل���ق���ط���ات ف���ي���دي���و مت 
املراقبة  ك��ام��ريات  م��ن  التقاطها 
يعر�س  وه��و  ال��رج��ل  املنطقة،  يف 
م����غ����ام����رة  يف  ل���ل���خ���ط���ر  ن���ف�������س���ه 
ال�سيارات  ب��ني  وي�سري  جم��ن��ون��ة، 
ببذلته احلمراء التي تعمل لأكرث 
م��ن خ��م�����س دق��ائ��ق يف ك��ل عملية 

�سحن.
امل��رور املحلية يف  واأوق��ف��ت �سرطة 
املنطقة الرجل على الفور عندما 
اك��ت�����س��ف��ت ط��ري��ق��ت��ه ال��غ��ري��ب��ة يف 

اخرتاق قوانني املرور يف الدولة.
املحطة  لل�سرطة يف  الرجل  وق��ال 
اإنه قام ب�سناعة البذلة التي تعمل 
التي  تلك  باإلهام من  بالبطاريات 
فيلم  �سان يف  يرتديها جاكي  كان 
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ال����رج����ل ح���ت���ى الآن  ات���ه���م  وق�����د 
ال�سينية،  امل��رور  قوانني  بانتهاك 
واإزع�����اج ال��ن��ظ��ام ال��ع��ام. ف��ي��م��ا، ما 
اإذا كان  لت��زال ال�سرطة حتدد ما 

�سيتم اإ�سافة غرامات اأخرى.

زلزال اإندوني�سيا يغري �سطح جزيرة 
ال�����ذي �سرب  ال���ق���وي  ال����زل����زال  اأن  ع��ل��م��اء  اأع���ل���ن 
رفع  الأ���س��خ��ا���س  م��ئ��ات  بحياة  واأودى  اإندوني�سيا 
اجلزيرة التي �سربها مبا ي�سل اإىل 25 �سنتيمرتا 

)10 بو�سات(.
الكوارث،  من  للتخفيف  الوطنية  الوكالة  وقالت 
ال�سبت، اإن 387 �سخ�سا لقوا حتفهم جراء الزلزال، 
اأبلغت به يف  الذي   321 ال�سحايا من  ليقفز عدد 
والإنقاذ  البحث  فرق  ا�ستمرار  مع  ال�سابق،  اليوم 
الأ�سخا�س  ح�ساب  يتم  حيث  الأن��ق��ا���س،  تفقد  يف 

الذين دفنهم اأقاربهم بالفعل.
وب��ا���س��ت��خ��دام ���س��ور الأق���م���ار ال�����س��ن��اع��ي��ة جلزيرة 
زل��زال اخلام�س من  تلت  التي  الأي���ام  لومبوك يف 
الت�سوير  نا�سا وم�سروع  اأغ�سط�س، قام علماء من 
للتكنولوجيا  كاليفورنيا  ملعهد  امل�سرتك  ال�سريع 
التغريات  وقيا�س  الأر����س  لت�سوه  خريطة  بو�سع 
يف �سطح اجلزيرة. يف ال�سمال الغربي من اجلزيرة 

بالقرب من مركز الزلزال، ت�سبب ال�سدع الزلزايل 
يف رفع الأر�س مبقدار ربع مرت. يف اأماكن اأخرى 
5-15 �سم )6-2  انخف�س من�سوب الأر���س بن�سبة 

بو�سة(.
المريكية  وال���ف�������س���اء  ال����ط����ريان  اإدارة  وق���ال���ت 
)ن��ا���س��ا( اإن ر���س��د الأق���م���ار ال�����س��ن��اع��ي��ة مي��ك��ن اأن 
ي�ساعد ال�سلطات يف ال�ستجابة للزلزل والكوارث 

الطبيعية الأخرى اأو ال�سطناعية.
امل��ائ��ة من  10 يف  األ��ف �سخ�س، نحو   390 ح��وايل 
م�سردين  اأو  م��اأوى  بال  اأ�سبحوا  لومبوك،  �سكان 
بعد ال��زل��زال ال���ذي دم��ر وخ���رب ح���وايل 68 األف 
منزل. بعد ما يقرب من اأ�سبوع منذ الزلزال الذي 
بلغت قوته �سبع درج��ات، ل تزال لومبوك ترتنح، 
ولكن ملحات من احلياة الطبيعية بداأت يف الظهور 
بينما �سعى قرويني متدينون لو�سع خطط لبدائل 

موؤقتة مل�ساجد �سويت بالأر�س.

كورتني كاردا�سيان برفقة زوجها ال�سابق
بعد اأيام على انف�سالها عن حبيبها اجلزائري عار�س الأزياء  يون�س بنجيما 
، عادت واجتمعت جنمة تلفزيون الواقع  كورتني كاردا�سيان  بزوجها ال�سابق  

�سكوت دي�سك  وذلك خالل حفل عيد ميالد �سقيقتها كلوي كاردا�سيان.
اأنهما مل يفرتقا حلظة واحدة  ك��ان لفتاً  ع��ادي��اً، حيث  اللقاء  ه��ذا  ومل يكن 

بح�سب ما ذكرته جملة كوزمبليتان الن�سائية.
واأي�ساً كان لفتاً ت�سرف �سقيقتها كلوي التي ن�سرت عرب �سفحتها اخلا�سة 
على اأحد مواقع التوا�سل الجتماعي فيديو من احلفل تظهر فيها كورتني 
ودي�سك يجل�سان اإىل جانب بع�س وكتبت على الفيديو قائلًة: "ميكن لكل فتاة 
رائعني،  زوجني  قائلًة:" كانا  الفيديو  على  كيم  عّلقت  وبدورها  اأن حتلم". 
ال��ع��امل ق�سة  ي�سهد  ورج��ول��ت��ه، ومل  دي�سك يف لطفه  رج��اًل مثل  اأق��اب��ل  ومل 
حب مثل ق�ستهما الرومان�سية، فلم ل ي�ستاأنفان رحلة الع�سق �سوًيا، ويعودان 

للقف�س الذهبي من جديد".


