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كارثة يف عر�ض البحر..
 النريان تلتهم عبارة تقل املئات

•• ليتوانيا-وكاالت:

يف كارثة خميفة، اندلعت النريان، ام�س الثالثاء، يف عبارة ليتوانية 
تقل مئات الأ�شخا�س، كانت تبحر يف بحر البلطيق، بعد انفجار يف 

غرفة املحركات، وفق ما اأفاد اجلي�س يف البالد.
وقال اجلي�س يف ليتوانيا اإن العبارة كانت تقل 335 �شخ�شا عندما 
اإىل  اندلعت فيها النريان وهي يف عر�س البحر، وكانت يف طريقها 

بلدة كاليبيدا ال�شاحلية يف ليتوانيا، قادمة من كييل الأملانية.
وجهت  العبارة  اإن  الليتوانية،  اجلوية  القوات  با�شم  متحدث  وق��ال 
واأعد  هليكوبرت  ط��ائ��رة  ليتوانيا  جي�س  واأر����ش���ل  ا���ش��ت��غ��اث��ة،  ر���ش��ال��ة 

طائرتني اأخريني لإر�شالهما اإذا تطلب الأمر.
وقالت ال�شركة امل�شغلة للعبارات اإن العبارة تعاين من عطل فني، ومل 

تندلع بها النريان، م�شيفة اأنه �شيجري جرها اإىل كاليبيدا.

اإعادة فتح مطار معيتيقة
 بعد غلقه ب�سبب القتال

•• طرابل�س-وكاالت:

اأع��ادت فتح مطار معيتيقة  اإن ليبيا  الثالثاء،  قال م�شوؤولون، ام�س 
اأن  بعد  طرابل�س،  العا�شمة  يف  العامل  الوحيد  املطار  وهو  ال��دويل، 

اأدى اإطالق �شواريخ �شوبه اإىل اإغالقه لفرتة وجيزة.
واأعلن مطار معيتيقة يف مذكرة اأن الرحالت ا�شتوؤنفت. وكان املطار 
ال�شابق قاعدة جوية ا�شتخدمت للرحالت التجارية منذ تدمري  يف 
وق��ال لطفي   .2014 ع��ام  امل��ع��ارك  ب�شبب  الرئي�شي  ال��دويل  املطار 
“مت بحمد اهلل التفاق على عودة الرحالت  املطار:  الطبيب مدير 
ملطار معيتيقة الدويل، و�شنعلمكم باأي م�شتجدات فور ورودها اإلينا.

قرقا�ش: يجب ال�سغط على احلوثي لي�سلم املليارات التي نهبها

ف�ساد احلوثيني يع�سف بالريال اليمني.. وجتار �سنعاء يحتجون

حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوما بت�سكيل جمل�ض اأمناء 
موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل برئا�سة حمدان بن حممد

•• دبي -وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ب�شفته حاكماً لإمارة دبي املر�شوم رقم  رئي�س جمل�س الوزراء “رعاه اهلل” 
برئا�شة  للم�شتقبل  دبي  موؤ�ش�شة  اأمناء  جمل�س  بت�شكيل   2018 ل�شنة   31
رئي�س  دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد  را���ش��د  ب��ن  ب��ن حممد  ال�شيخ ح��م��دان  �شمو 
املجل�س التنفيذي. وي�شم املجل�س يف ع�شويته كاًل من: معايل حممد عبد 
عهود  ومعايل  العلماء  �شلطان  عمر  ومعايل  للرئي�س  نائباً  القرقاوي  اهلل 
عي��شى  ح�شة  ومعايل  الفال�شي  بالهول  اأحمد  د.  ومعايل  الرومي  خلفان 
بوحميد ومعايل م��رمي حممد امل������ه������ريي.                                )التفا�شيل 

ريال   820 اإىل معدل  ال��دولر 
مقابل العملة الأمريكية.

وت���وا����ش���ل ال��ع��م��ل��ة امل��ح��ل��ي��ة يف 
الواقعة  وامل��ح��اف��ظ��ات  ���ش��ن��ع��اء 
حتت �شلطة املتمردين، تراجعه 

اأمام الدولر ب�شورة يومية.
بني  اح��ت��ج��اج  ح��رك��ات  و�شجلت 
خطوتهم  ع��زوا  ال��ذي��ن  التجار، 
قلق ف�شال  العمل يف و�شع  اإىل 
ع���ن دف���ع ال�����ش��رائ��ب اأك����ر من 

مرة واعتقال عدد منهم.
واأغلق عدد من املحال التجارية 
يف �شنعاء واأوقفت عملية البيع 
ال�شالم  باب  اأ�شواق  يف  وال�شراء 
وب��اب ال�شبح وب��اب اليمن وعدد 
م�����ن امل�����ح�����الت ال����ت����ج����اري����ة يف 
انهيار  ب�شبب  التحرير،  منطقة 
�شعر الريال الذي �شجل تراجعا 
بدء  منذ  املئة  يف   300 بن�شبة 

النقالب.
ال�شناعة  وزارة  واأ�������ش������درت 
النقالب  حكومة  يف  وال��ت��ج��ارة 
 710 باعتقال  ق��رارا  احل��وث��ي، 
ت��اج��ر وم��ال��ك م��ن�����ش��اأة جتارية، 
وع�����ادة م���ا ي��ت��م الإف�������راج عنهم 

•• عوا�صم-الفجر، والوكاالت:

اأ������ش�����اد م���ع���ايل ال����دك����ت����ور اأن�����ور 
لل�شوؤون  ال��دول��ة  وزي���ر  قرقا�س 
اململكة  مب����ب����ادرة  اخل����ارج����ي����ة، 
ال�شقيقة  ال�����ش��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
لدعم الريال اليمني يف ظروف 
ميثل فيها انهيار العملة حتدياً 
اأكر  اليمني  للموطن  اأ�شا�شياً 
تاأثرياً من توفر املواد الغذائية، 
ال��������دويل اإىل  امل���ج���ت���م���ع  داع�����ي�����اً 
ال�����ش��غ��ط ع��ل��ى احل��وث��ي ليدعم 
اليمن  اأم��وال  بجزء من  الريال 

التي ينهبها.
وق���ال م��ع��ال��ي��ه، يف ت��غ��ري��دة على 
الريال  ان��ه��ي��ار  “ميثل  ت��وي��رت 
اليمني حتدياً اأ�شا�شياً للمواطن 
اأك����ر ت����اأث����رياً م���ن ت��وف��ر امل����واد 
ال�شعودية  م���ب���ادرة  ال��غ��ذائ��ي��ة، 
هذه  يف  ال��ري��ال  لدعم  ال�شقيقة 
الظروف مهمة ومن ال�شروري 
اأن ي�شغط املجتمع الدويل على 
احلوثي لي�شلم جزءاً من 5 اإىل 
ينهبها من  التي  دولر  6 مليار 

دخل الدولة لدعم الريال«.

تقدمي  ع��ن  ال�شعودية  واأع��ل��ن��ت 
مليون   200 ب��ق��ي��م��ة  م��ن��ح��ة 
اليمني،  امل��رك��زي  للبنك  دولر 
دعم  على  للم�شاعدة  م�شعى  يف 
ال��ع��م��ل��ة ال��ي��م��ن��ي��ة، ب��ح�����ش��ب ما 

اأكدته وكالة الأنباء ال�شعودية.
ومع ا�شتمرار الأزمة املالية التي 
مير بها اليمن نتيجة ا�شتنزاف 
احل�����وث�����ي�����ني ث������������روات ال����ب����الد 
اأعمالها  خل���دم���ة  وت�����ش��خ��ريه��ا 
من  الع�شرات  اأغلقت  التمردية، 
املحال التجارية اأبوابها موؤخرا، 
واأوقفت  ���ش��ن��ع��اء  ال��ع��ا���ش��م��ة  يف 
الريال  ان��ه��ي��ار  ب�شبب  ن�شاطها 

اليمني اأمام العمالت ال�شعبة.
وازداد الو�شع القت�شادي �شوءا 
ميلي�شات  اعتقال  مع  �شنعاء  يف 
احل��وث��ي امل��وال��ي��ة لإي����ران، مئات 
التجار ومالك املن�شاآت التجارية 
وق��ال جت��ار جملة  العا�شمة.  يف 
مهددة  اأ����ش���ح���ت  جت���ارت���ه���م  اإن 
متكنهم  ع���دم  ب�شبب  ب��الن��ه��ي��ار 
بعد  ب�شائع ج��دي��دة  ���ش��راء  م��ن 
ب�شائعهم،  ب��ي��ع  م���ن  الن���ت���ه���اء 
اأمام  ال��ري��ال  �شعر  تهاوي  ج��راء 

مالية  م����ب����ال����غ  دف�������ع  م����ق����اب����ل 
اإجراءات  من  واح��دة  يف  كبرية، 
احل����وث����ي����ني غ�����ري امل�������ش���روع���ة 

للح�شول على املال.
الرتاجع يف  اقت�شاديون  واأرجع 
اإىل  وال���ذي و�شل  ال��ري��ال  �شعر 
ت�شابق  اإىل  الن���ه���ي���ار،  م��رح��ل��ة 
التمرد  ق����ي����ادات  م���ن  ن���اف���ذي���ن 
العمالت  ����ش���راء  ع��ل��ى  احل���وث���ي 
الأجنبية، وحتقيق اأرباح خيالية 

يف �شوق امل�شتقات النفطية.
اقت�شادية،  م�������ش���ادر  وح�����ش��ب 
امل�شتقات  اأ����ش���ع���ار  ارت���ف���اع  ف��ت��ح 
القليلة  الأي���ام  خ��الل  النفطية 
واملحافظات  �شنعاء  يف  املا�شية 
“لوبي  ���ش��ه��ي��ة  ل���ه���ا،  امل����ج����اورة 
احلوثي  ميلي�شيا  يف  الف�شاد” 
املحروقات،  ل�����ش��وق  امل��ح��ت��ك��رة 
ل�����ش��راء م��ا تبقى من  ل��الإق��ب��ال 
اأجنبية وتهريبها للخارج  عملة 
�شحنات ج��دي��دة من  ل���ش��ت��رياد 
باأ�شعار  وبيعها  النفط  منتجات 
اقرتب  حيث  ال�����ش��وداء،  ال�شوق 
���ش��ع��ر ل���رت ال���وق���ود م���ن الأل����ف 

ريال.

الخوارزمي لخدمات التدريب / أبوظبي - الباهية  
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اللغة ا�نجليزية

 4 مستويات مختلفة
دورات ا�نجليزية المتخصصة في مجال ا�عمال

دورات التحضير ل�يلتس
امتحان ا�يلتس الدولي متوفر لدينا

حصص فردية متوفرة
تحديد المستوى مجانا

دورات اللغة العربية  لغير الناطقين بها

دورات ا�نجليزية العامة من مستوى مبتدئ حتى متقدم

English Courses

General English Courses ( Beginner to advanced )

هيئة الدفاع ت�شتعر�س احلقائق التي بحوزتها

�شبان فل�شطينيون يت�شدون لر�شا�س الحتالل يف ال�شفة )رويرتز(

فرن�سا جتمد اأ�سوًل للمخابرات الإيرانية وتعلق اإر�سال �سفريها 

طهران اأمرت بالتخطيط العتداء قرب باري�ض

•• الفجر - تون�س - خا�س

ك�شف املحامي ر�شا الرداوي ع�شو 
هيئة الدفاع عن ال�شهيدين �شكري 
بلعيد وحممد الرباهمي عن وجود 
قال  �شوداء”  “غرفة  ب�  اأ�شماها  ما 
اإنها حتتوي على 10 �شناديق من 
اغتيال  ملف  م��ن  م�شروقة  وث��ائ��ق 
ال�����ش��ه��ي��دي��ن. واأك����د امل��ح��ام��ي ر�شا 
ال��دف��اع خالل  ال����رداوي ع��ن هيئة 
“التنظيم  ب��ع��ن��وان  �شحفية  ن���دوة 
اخلا�س حلركة النه�شة بعد الثورة 
ال�شيا�شية”  بالغتيالت  وعالقته 
تنظيم  “جهاز  ا���ش��م��اه  م���ا  وج����ود 

�شري خا�س وراء الغتيالني«.
وط����ال����ب����ت ه���ي���ئ���ة ال������دف������اع وزي�����ر 
ال��داخ��ل��ي��ة احل����ايل ب����الإف����راج عن 
للبت  ال�شوداء  الغرفة  يف  الوثائق 

م�شرية  ال��ق�����ش��اء  ط���رف  م��ن  فيها 
كانت  املهمة  الوثائق  جملة  اأن  اإىل 
ب�  وامل��ل��ق��ب  خ�شر  م�شطفى  ل���دى 

حلركة  اخلا�س  التنظيم  “رئي�س 
اغتيايل  وت��ت��ع��ل��ق مب��ل��ف  ال��ن��ه�����ش��ة 
)التفا�شيل  وال��رباه��م��ي«.  بلعيد 

•• باري�س-وكاالت:

اإيران  اإىل  اجلديد  �شفريها  اإر���ش��ال  تعليق  الثالثاء،  اأم�س  فرن�شا،  ق��ررت 
اثنني،  اإيرانيني  ملواطنني  واأخ��رى  الإيرانية  للمخابرات  اأ�شول  وجمدت 
م���وؤك���دة اأن امل��خ��ط��ط الإره���اب���ي ل��ط��ه��ران ال����ذي ك���ان ي�����ش��ت��ه��دف موؤمترا 

للمعار�شة على م�شارف باري�س )ل ميكن اأن مير دون رد(.
م�شوؤولية  يف  �شك  اأي  لديها  لي�س  باري�س  اإن  كبري  فرن�شي  م�شوؤول  وق��ال 
اأن  ال��ذي من املرجح  التفجري،  الإي��راين عن خمطط  النظام  عنا�شر من 
املخابرات  اأن  اآخر  دبلوما�شي  واأكد م�شدر  يكون من تخطيط مت�شددين. 
الفرن�شية خل�شت اإىل اأن وزارة ال�شتخبارات الإيرانية اأمرت ب�شن الهجوم، 

م�شريا بال�شم اإىل م�شوؤول ال�شتخبارات �شعيد ها�شمي مقدم.
اأجرته  ودق��ي��ق ومف�شل  ه��ن��اك حتقيق ط��وي��ل  ك��ان  ه���ذا،  “ووراء  واأ���ش��اف 
اأجهزتنا ومكننا من التو�شل اإىل هذه النتيجة، وهي اأن امل�شوؤولية تقع دون 

�شك على عاتق وزارة ال�شتخبارات«.
وقد يكون لتدهور العالقات مع فرن�شا تداعيات اأكرب على اإيران، اإذ ياأتي 
الأوروبية  للعوا�شم  روح��اين  ح�شن  الرئي�س  حكومة  فيه  تتطلع  وق��ت  يف 

اإي��ران وق��وى عاملية،  2015 بني  اأب��رم عام  ال��ذي  النووي،  لإنقاذ التفاق 
بعد ان�شحاب الوليات املتحدة منه. وقال بيان م�شرتك لوزارات اخلارجية 
والداخلية والقت�شاد يف فرن�شا: “اأحبطنا حماولة هجوم يف فيلبانت يوم 
30 يونيو. حادث مبثل هذه اخلطورة على ترابنا الوطني ل ميكن اأن مير 

دون رد«.
وكان خمطط التفجري ي�شتهدف اجتماعا عقده املجل�س الوطني للمقاومة 
الإيرانية، الذي يتخذ من باري�س مقرا، على م�شارف العا�شمة الفرن�شية، 
وح�شره رودي جولياين، حمامي الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب، وعدة 
وزراء اأوروبيني وعرب �شابقني. وياأتي القرار الفرن�شي بعدما األقت اأملانيا 
القب�س على دبلوما�شي اإيراين معتمد يف النم�شا، بينما األقي القب�س على 
�شخ�شني اآخرين بحوزتهما متفجرات يف بلجيكا. وق�شت حمكمة يف جنوب 

اأملانيا، الثنني، باإمكانية ترحيل الدبلوما�شي اإىل بلجيكا.
اأ�شد  هما  ف��ردي��ن،  ا�شتهدف  الأ���ش��ول  جتميد  اإن  الفرن�شي  البيان  وق���ال 
للمخابرات  تابعة  وح��دة  ا�شتهدف  كما  مغدم،  ها�شمي  و�شعيد  اأ�شدي  اهلل 
ت��ت��وق��ع )ردا  اأن  اأن��ه��ا ينبغي  الإي���ران���ي���ة. وح����ذرت ف��رن�����ش��ا ط��ه��ران م��ن 
العالقات  الذي فاقم توتر  الأم��ر  الهجوم،  اإحباط حماولة  قويا( على 

معلومات عن رئي�ش التنظيم اخلا�ش:

تون�ض: ما حكاية »التنظيم ال�سّري« والغرفة ال�سوداء؟
جت��م��ع  يف  دام  ت���ف���ج���ري 
اأفغان�ستان �سرق  انتخابي 

•• جالل اباد-اأ.ف.ب:

الأق�����ل  ع���ل���ى  ���ش��خ�����ش��ا   13 ق���ت���ل 
40 ب��ج��روح يف  اأك��ر م��ن  واأ�شيب 
جتمعا  ا�شتهدف  ان��ت��ح��اري  هجوم 
ما  اأفغان�شتان،  �شرق  يف  انتخابيا 
يلقي ظالل على احلملة التي تبداأ 
متهيدا لالنتخابات الت�شريعية يف 

20 اكتوبر اجلاري.
يف  ان���ت���ح���اري���ة  ع��م��ل��ي��ة  اأول  وه�����ي 
احلملة  ب�����دء  م���ن���ذ  اف���غ���ان�������ش���ت���ان 
ا�شتعدادا  املا�شي  اجلمعة  ر�شميا 
ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة. لكن  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
النتخابات  ل��ه��ذه  ال����ش���ت���ع���دادات 

كانت خم�شبة بالدماء.
ولية  حاكم  با�شم  املتحدث  وق��ال 
ننغرهار اإن النتحاري فجر عبوته 
ب��ني امل�����ش��ارك��ني يف اج��ت��م��اع نظمه 
امل��ر���ش��ح ع��ب��د ال��ن��ا���ش��ر حم��م��د يف 

منطقة كاما يف املحافظة.

ا�ستباكات بني طالب فل�سطينيني واالحتالل بال�سفة
•• رام اهلل-وكاالت:

اندلعت مواجهات بني جي�س الحتالل الإ�شرائيلي وع�شرات الطالب من 
جامعة بريزيت عند حاجز بيت اإيل الع�شكري �شمال مدينة البرية بال�شفة 
ال��غ��رب��ي��ة، ال��ث��الث��اء. وك���ان ط��الب اجل��ام��ع��ة وك��ل��ي��ات جامعية اأخ���رى قد 
اعت�شموا داخل حرم اجلامعة احتجاجا على اإجراءات اإ�شرائيل الت�شعيدية 
ونية اجلي�س الإ�شرائيلي هدم قرية اخلان الأحمر واإقرار قانون القومية 
اإىل  العن�شري. وهتف الطالب �شد هذه الإج��راءات، وتوجهوا بعد ذلك 

حاجز بيت اإيل، وا�شتبكوا مع اجلي�س الإ�شرائيلي باحلجارة.
الفل�شطينيني  هذا وعم الإ�شراب مرافق وكالة غوث وت�شغيل الالجئني 
)اأونروا( يف قطاع غزة، بناء على دعوة من احتاد موظفي الوكالة الدولية، 

احتجاجاً على �شيا�شاتها جتاه موظفيها وقرارات تقلي�س عدد منهم.

مواقــيت ال�صالة
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن را�سد ي�سدر مر�سوما بت�سكيل جمل�ض اأمناء 

موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل برئا�سة حمدان بن حممد
•• دبي -وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء »رعاه اهلل« ب�شفته حاكماً لإمارة 
دبي املر�شوم رقم 31 ل�شنة 2018 بت�شكيل جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل برئا�شة �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
نائباً  القرقاوي  اهلل  عبد  كاًل من: معايل حممد  املجل�س يف ع�شويته  وي�شم  التنفيذي.  املجل�س  رئي�س  دبي  اآل مكتوم ويل عهد 
للرئي�س ومعايل عمر �شلطان العلماء ومعايل عهود خلفان الرومي ومعايل د. اأحمد بالهول الفال�شي ومعايل ح�شة عي��شى بوحميد 
ومعايل مرمي حممد املهريي ومعايل �شارة يو�شف الأمريي ومعايل حميد حممد القطامي. كما ي�شم املجل�س: عبداهلل حممد بن 
طوق وعبداهلل حممد الب��شطي و عبداهلل اأحمد احلباي و اللواء عبداهلل خليفة املري و مطر حمم�د الطاير و�شعيد حممد الطاير 
وعادل اأحمد جواد الر�شا وداوود عبدالرحمن الهاجري و�شعيد حممد العطر ود. عب�داهلل الكرم واأحمد عبد الكرمي جلفار ..وذلك 

دوره وُين�شر يف اجلريدة الر�شمّية. ملدة ثالث �شنوات قابلة للتجديد.. وُيعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شُ

رئي�ض الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ض غينيا باليوم الوطني لبالده 

•• اأبوظبي-وام:

اإىل  اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« برقية تهنئة  بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
فخامة الربوفي�شور األفا كوندى رئي�س جمهورية غينيا وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني لبالده.

كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س األفا كوندى.
وبعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل اإبراهيم كا�شوري فوفانا رئي�س وزراء جمهورية غينيا .

من�سور بن زايد ي�سهد افتتاح الدورة االأوىل من مبادرة »اأ�سا�سيات ال�سباب 101«
•• اأبوظبي-وام: 

اآل مكتوم، نائب رئي�س  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو  حتت رعاية �شاحب 
ام�����س يف  انطلقت  »رع���اه اهلل«،  دب��ي  ح��اك��م  ال����وزراء  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة 
اأبوظبي بح�شور �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال�شباب  »اأ�شا�شيات  الأوىل من مبادرة  ال��دورة  الرئا�شة  �شوؤون  ال��وزراء وزير 
املوؤ�ش�شة  تنظمها  والتي  احلكومي«  العمل  »اأ�شا�شيات  عنوان  حتت   »101
خمتلف  م��ن  و�شابة  �شاب   4000 م��ن  اأك��ر  مب�شاركة  لل�شباب  الحت��ادي��ة 

مناطق الدولة.

رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو  ق��ال  املنا�شبة  وب��ه��ذه 
جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة : »حكومة دولة الإمارات منوذج عاملي 
للحكومات، وال�شباب جزء من هذه احلكومة وهم �شركاء يف ق�شة جناحها، 
وت�شليح ال�شباب باملعرفة والعلم هو اإميان را�شخ لدى قيادة دولة الإمارات، 
وتوجه ثابت يف �شيا�شات حكومتها، فمن خالل معرفتهم بالتوجهات العاملية 

واخلطط وال�شرتاتيجيات التي تفعل دورهم يف خدمة وطنهم«.
واأ�شاف �شموه : » هذا التجمع الكبري لل�شباب اإمنا هو انعكا�س لهتمامهم 
الرتقاء  م��ن  ال��ت��ي متكنهم  ال��ف��ر���س  ك��اف��ة  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  على  وحر�شهم 
من  وذل��ك  امل�شتقبل،  يف  فاعلني  ق��ادة  ليكونوا  مهاراتهم  و�شقل  بقدراتهم 

العديد من اخلربات  واكت�شاب  املرحلة  وباحتياجات  باملعرفة  التزود  خالل 
التي ت�شهم يف تعزيز جاهزيتهم ملواكبة متطلبات امل�شتقبل«.

وقال �شموه : » تكمن اأهمية هذه املبادرة يف اأنها توؤ�ش�س ملبادرات اأخرى من 
�شاأنها امل�شاهمة يف اإطالق العنان لإمكانات ال�شباب الإبداعية وتفتح املجال 
الأ�شا�شية  القيمة  من  الأمثل  لال�شتفادة  م�شبوقة  غري  فر�س  توفري  اأم��ام 
اأف�����ش��ل ملجتمعنا  غ��د  م��ن خاللها  ن�شنع  ال��ت��ي  وال��ط��اق��ة  وال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
امل�شوؤولني  كبار  فيها  حت��دث  تفاعلية  جل�شة  يف  ال�شباب  وتعرف  ودول��ت��ن��ا«. 
من القطاع احلكومي على الأهمية الكبرية يف اإدارة العمل احلكومي ودوره 
البالغ يف الرتقاء باملجتمع، وحت�شني جودة حياة اأفراده، وتعزيز مكانة دولة 

الإمارات الرائدة عامليا، بالإ�شافة اإىل التعرف على م�شرية النه�شة والإجناز 
التي حتققت يف دولة الإمارات و�شكلت مالحمها الروؤية امل�شتقبلية والتفكري 

بعيد املدى للقيادة الر�شيدة للدولة.
كما مت ت�شليط ال�شوء على جهود احلكومة يف ا�شت�شراف امل�شتقبل وال�شتعداد 
له من خالل ا�شتحداث منا�شب وزارية غري م�شبوقة ت�شمل ال�شباب، والعلوم 
املتقدمة والذكاء ال�شطناعي كما ناق�س الوزراء امل�شاركون موا�شيع اأخرى 
املناخي،  والتغيري  الطاقة  منها  الأف���راد  بحياة  ارتباطا  واأك��ر  اأهمية  ذات 
ال�شباب  دع��م  يف  اخلارجية  التجارة  قطاع  ودور  املجتمع،  ووقاية  وال�شحة 

ودور ال�شباب يف الدفاع عن الوطن وحمايته.

من�سور بن زايد ي�سهد احلفل اخلتامي لربنامج القيادات االإعالمية العربية ال�سابة

امل�شتدامة  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ت��ط��وي��ر 
دورا  لل�شباب  اإن  وقالت  للقطاع.. 
م�شرق  م�شتقبل  ب��ن��اء  يف  حم��وري��ا 
لهم ول��الأج��ي��ال ال��ق��ادم��ة ل��ذا كان 
اإمتالكهم  �شمان  ال�����ش��روري  م��ن 
اخل�������������ربات ال��������الزم��������ة ل����ق����ي����ادة 
امل�����ش��ت��ق��ب��ل.. ون���ح���ن ن��ت��ط��ل��ع لأن 
�شيحققها  التي  النجاحات  ن�شهد 
الربنامج  من  املتخرجون  ال�شباب 
ونتمنى لهم كل الزده��ار والتقدم 

الذي ي�شتحقونه.
�شارك  ا����ش���ب���وع���ني  م�����دى  وع����ل����ى 
من  اأك����ر  يف  امل�شتقبل  اإع��الم��ي��و 
عمل  وور���س  تدريبية  جل�شة   60
وزي��������ارات م��ي��دان��ي��ة ق��دم��ه��ا 30 
للربنامج  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ا  ���ش��ري��ك��ا 
واأكادميية  اإعالمية  موؤ�ش�شات  من 

مرموقة.
وت�شافرت جهود ال�شركاء لتقدمي 
وا�شرتاتيجي  م���ت���ن���وع  حم���ت���وى 
لل�شنة الثانية على التوايل لي�شبح 
ع�����دد اجل���ل�������ش���ات امل���ق���دم���ة 120 
جل�شة و360 �شاعة تدريبية منذ 

انطالق الربنامج العام املا�شي.
الربنامج  ج��ل�����ش��ات  ت�����ش��م��ن��ت  و 
منها  ومتنوعة  خمتلفة  موا�شيع 
الإعالم متعدد الو�شائط واأ�شاليب 

وخربات  معارف  من  اكت�شبوه  ما 
الإيجابية  ل��ن�����ش��ر  وت�������ش���خ���ريه���ا 
ال�شلبية  ل���الأف���ك���ار  ال���ت�������ش���دي  و 
جمتمعاتهم  يف  التنمية  وخ��دم��ة 
م�شرقة  ح�����ش��اري��ة  ����ش���ورة  ون��ق��ل 
حتفيز  يف  وامل�شاهمة  واقعهم  ع��ن 
الفاعلة  امل�����ش��ارك��ة  على  نظرائهم 
يف ����ش���ن���اع���ة م�����ش��ت��ق��ب��ل م���زده���ر 
برنامج  اأن  م��وؤك��دا   « ملجتمعاتهم 
العربية  الع���الم���ي���ة  »ال���ق���ي���ادات 
ال�����ش��اب��ة« م���ب���ادرة ت�����ش��ع��ى خلدمة 
حتقيق  على  وم�شاعدتهم  ال�شباب 
اأكرب  ب��دور  يقوموا  اأن  يف  اآم��ال��ه��م 
قطاع  ت��ط��ور  م�شرية  موا�شلة  يف 

الإعالم.
�شما  معايل  من  كل  احلفل  ح�شر 
املزروعي  ف���ار����س  ب���ن  ���ش��ه��ي��ل  ب��ن��ت 
نائب  ال�شباب  ل�شوؤون  وزي��رة دول��ة 
العربي  ال�������ش���ب���اب  م���رك���ز  رئ���ي�������س 
و���ش��ع��ادة م��ن��ى امل����ري امل��دي��ر العام 
دبي  حلكومة  الإع��الم��ي  للمكتب 
والدكتور علي بن متيم مدير عام 
و�شعادة  ل��الإع��الم  اأب��وظ��ب��ي  �شركة 
التنفيذي  الرئي�س  املهريي  مرمي 
ل��ه��ي��ئ��ة امل���ن���ط���ق���ة الإع����الم����ي����ة يف 
 twofour54  – اأب����وظ����ب����ي 
رواد  م����ن  ع�����دد  اإىل  ب���ال����ش���اف���ة 

املهمة  امل��ك��ان��ة  م��ع��ال��ي��ه��ا  اأك�����دت  و 
القيادات  ب��رن��ام��ج  اكت�شبها  ال��ت��ي 
منذ  ال�شابة  العربية  الإع��الم��ي��ة 
اإطالقه العام املا�شي حيث تزايدت 
التي تلقاها وعدد  الطلبات  اأع��داد 

اجلهات امل�شاركة فيه.
القيادات  ب��رن��ام��ج  »ي��ع��د  وق���ال���ت: 
ال�شابة  ال���ع���رب���ي���ة  الإع�����الم�����ي�����ة 
املنطقة  يف  الأ����ش���خ���م  ال���ربن���ام���ج 
فقط  ت����ع����ود  ل  اأه���م���ي���ت���ه  ول����ك����ن 
وعدد  ف��ي��ه  امل�����ش��ارك��ني  ح��ج��م  اإىل 

الإع�����الم يف ال���ع���امل ال��ع��رب��ي مبن 
العريبي رئي�س حترير  فيهم منى 
الإجنليزية  نا�شيونال  ذا  �شحيفة 
والإع�������الم�������ي م�������ش���ط���ف���ى الأغ������ا 

والإعالمية ن�شوة الرويني.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا ق���ال���ت م���ع���ايل �شما 
ال�شيخ  ���ش��م��و  دع����م  اإن  امل����زروع����ي 
نهيان  اآل  زاي��������د  ب�����ن  م���ن�������ش���ور 
لربنامج  ال��ر���ش��ي��دة  وت��وج��ي��ه��ات��ه 
العربية  الإع����الم����ي����ة  ال����ق����ي����ادات 
ال�شابة كان له دور اأ�شا�شي يف ر�شم 

جل�شاته لكنها اأهمية تت�شكل اأي�شا 
القطاع  ل���رف���د  ���ش��ع��ي��ه  واق�����ع  م���ن 
�شابة  عربية  مب��ه��ارات  الإع��الم��ي 
ا�شتدامة  اأج��ل  من  يعملون  وق��ادة 

منظومة اإعالمية متكاملة« .
واأو�شحت اأن ال�شباب هم اأكرب فئة 
م�شتهلكة للمعلومات عرب من�شات 
الجتماعي  وال��ت��وا���ش��ل  الإع�����الم 
احل���دي���ث عن  ك���ان  واإن  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
فال�شباب  الإع�����������الم  م�����ش��ت��ق��ب��ل 
عملية  يف  ب��امل�����ش��ارك��ة  الأوىل  ه���م 

م��الحم��ه وت���ط���وي���ره ل��ريق��ى اإىل 
ل  التي  العربي  ال�شباب  طموحات 
التقدم  اأن  مو�شحة  ل��ه��ا..  �شقف 
الذي يحققه الربنامج يقف وراءه 
ا�شرتاتيجي  كبريوتعاون  جمهود 
الأط��راف واملوؤثرين  بني عدد من 
الفر�س  ال�����ش��ب��اب  امل��ه��ت��م��ني مب��ن��ح 
ال���ت���ي ي�����ش��ت��ح��ق��ون��ه��ا وع�����ربت عن 
لتقدمي  ل����ش���ت���ع���داده���م  ���ش��ك��ره��ا 
ال���وق���ت وامل��������وارد ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي����ة 

الربنامج.

•• اأبوظبي- وام :

قال �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
الرئا�شة رئي�س مركز  �شوؤون  وزير 
ال�شباب العربي اأن ال�شباب العربي 
املحرك  هم  الإيجابية  بطاقاتهم 
وبناء  امل�شتقبل  ل�شناعة  الأ�شا�شي 
ودولنا  مل��ج��ت��م��ع��ات��ن��ا  اأف�������ش���ل  غ���د 
يف  الزده������ار  يتحقق  وب��ج��ه��وده��م 
م�شرية  وتتوا�شل  املجالت  جميع 
التطور نحو اآفاق جديدة ن�شتعيد 
اأجم���ادن���ا وح�����ش��ارت��ن��ا وتكون  ب��ه��ا 
منطقتنا كما كانت على مر الزمن 
م�شدرا للثقافة والعلوم املختلفة.

ل�شموه  ذل��ك يف ت�شريحات  ج��اءت 
خ����الل احل��ف��ل ال����ذي اأق���ي���م ام�س 
يف  باأبوظبي  ال�شعديات  م��ن��ارة  يف 
القيادات  ب��رن��ام��ج  ف��ع��ال��ي��ات  خ��ت��ام 
الإعالمية العربية ال�شابة بدورته 
نظمه  ال��ذي  و  اأبوظبي  يف  الثانية 
مدى  على  العربي  ال�شباب  مركز 
امل�شاركني  �شموه  وخرج  يوما   13
18 دول����ة  ال����ذي����ن م���ث���ل���وا  امل����ائ����ة 
عربية اإىل جانب �شركاء الربنامج 

ال�شرتاتيجيني.
العربي  ال�شباب  اإن  �شموه  واأ�شاف 
اإع���الم  اأف�����ش��ل  ���ش��ن��اع��ة  ي�شتطيع 
ن����راه����ن على  ال����ع����رب����ي  ل���وط���ن���ن���ا 
طموحاتهم وطاقاتهم وقدراتهم.. 
ل��ق��د اأدرك���ن���ا اأه��م��ي��ة دوره����م ولذا 
ال�شتثمار  على  الرتكيز  كان  فقد 
يف ت��ن��م��ي��ة م��ع��ارف��ه��م واإع����داده����م 
وتاأهيلهم ليكونوا قادة يف امل�شتقبل 
وك��ان ذل��ك ول ي��زال نهجا را�شخا 
يف دول���ت���ن���ا واأول�����وي�����ة رئ��ي�����ش��ي��ة يف 
ت��وج��ي��ه��ات ق��ي��ادت��ه��ا احل��ك��ي��م��ة يف 
لكافة  ال���ف���ر����س  ل��ت��وف��ري  ���ش��ع��ي��ه��ا 

ال�شباب العربي.
وقال �شموه: »اليوم نحتفل بجيل 
م���ن ال���ق���ادة و امل���وؤث���ري���ن وال�����رواد 
امل�شتقبل  يف  الإع����������الم  ب���ق���ط���اع 
توظيف  يف  عليهم  ن��ع��ول  وال��ذي��ن 

ع��ل��ى من�شات  الإي��ج��اب��ي  ال��ت��اأث��ري 
ال���ت���وا����ش���ل الج���ت���م���اع���ي وت���اأث���ري 
الإعالم  على  ال�شطناعي  الذكاء 
واأ�شا�شيات  ال���ت���وا����ش���ل  واأدوات 
امل����ن����اظ����رة واحل����������وار الإع����الم����ي 
وك���ي���ف���ي���ة ا�����ش����ت����خ����دام الإع���������الم 
الجتماعي  ال��ت��وا���ش��ل  وم��ن�����ش��ات 
من اأجل الق�شايا الجتماعية اإىل 
اأبرز  م��ع  ح�شرية  ل��ق��اءات  ج��ان��ب 
يف  الإعالمية  والقيادات  املوؤثرين 

ال�شاحة العربية.
واأقيم الربنامج بال�شراكة مع عدد 
من املوؤ�ش�شات والهيئات الإعالمية 
فيها  مب����ا  امل���ن���ط���ق���ة  يف  ال������ب������ارزة 
وهيئة  ل��الإع��الم  الوطني  املجل�س 
/ – اأبوظبي  الإع��الم��ي��ة  املنطقة 

دبي  ومدينة   /twofour54
نا�شيونال  ذا  و�شحيفة  ل��الإع��الم 
و جم���ل���ة ف����ورب����ز و����ش���رك���ة اإدمل������ان 
للعالقات العامة وجمموعة حدث 
العامة  ل��ل��ع��الق��ات  اآب���ك���و  و���ش��رك��ة 
ويوتيوب  م��ي��دي��ا  ه��ي��ك��ل  و���ش��رك��ة 
و�شركة  و���ش��ن��اب�����ش��ات  وف��ي�����ش��ب��وك 
ب��ريام��ي��دي��ا ل���الإع���الم وق���ن���اة �شي 
�شركاء  اإىل  بالإ�شافة  �شي.  بي  اإن 
موؤ�ش�شة  ال�����ش��اب��ق��ني:  ال���ربن���ام���ج 
توم�شون رويرتز وقناة »�شي اإن اإن« 
و�شكاي  العربية  وقناة  وبلومبريغ 
�شي  بي  اإم  نيوز عربية وجمموعة 
واأبوظبي  لالإعالم  دبي  وموؤ�ش�شة 
يف  الأمريكية  واجلامعة  لالإعالم 
اأبوظبي  ن��ي��وي��ورك  دب���ي وج��ام��ع��ة 

وتويرت ويوترين وغوغل.
جدير بالذكر اأن برنامج القيادات 
الإعالمية العربية ال�شابة هو اأحد 
مكونات املبادرة الإعالمية لل�شباب 
جيل  تطوير  اإىل  ويهدف  العربي 
الإعالمية  امل���واه���ب  م��ن  متمكن 
يف  الإعالميني  واملوؤثرين  ال�شابة 
ل��ب��ن��اء منظومة  ال��ع��رب��ي  ال���وط���ن 
ت�شمن  م���ت���ك���ام���ل���ة  اإع�����الم�����ي�����ة 
ا���ش��ت��م��راري��ة ت��ط��ور ه���ذا امل��ج��ال يف 

امل�شتقبل.

دائرة الق�ساء يف اأبوظبي توقع مذكرة تفاهم مع جهاز الرقابة الغذائية
•• اأبوظبي -وام:

للرقابة  اأبوظبي  مع جهاز  تفاهم  اأبوظبي مذكرة  يف  الق�شاء  دائ��رة  وقعت 
الغذائية لتعزيز �شبل التعاون يف املجالت ذات الهتمام امل�شرتك مبا يكفل 
واإثبات  �شبط  يف  للتعاون  �شامل  اإط��ار  و�شع  خ��الل  من  العمل  كفاءة  رف��ع 
املخالفات املتعلقة بالغذاء وت�شهيل الإجراءات واملعامالت لتح�شني خمرجات 
اخلدمة املقدمة.  وقع املذكرة باملقر الرئي�س للدائرة �شعادة امل�شت�شار يو�شف 
�شعيد العربي وكيل دائرة الق�شاء يف اأبوظبي و�شعادة �شعيد البحري �شامل 

العامري مدير عام جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية.
العام  النائب  البلو�شي  حممد  علي  امل�شت�شار  �شعادة  التوقيع  مرا�شم  ح�شر 

لإمارة اأبوظبي وامل�شت�شار حممد جوعان املهريي نائب وكيل دائرة الق�شاء 
الق�شائي والدكتور  التفتي�س  اإدارة  الظاهري مدير  ال�شاعر  وامل�شت�شار علي 
الدويل  والتعاون  املوؤ�ش�شي  الت�شال  قطاع  مدير  اجلنيبي  خمي�س  �شالح 
بدائرة الق�شاء.. ومن جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية موزة املهريي مدير 
وحممد  والأن��ظ��م��ة  وال�شيا�شات  والأداء  ال�شرتاتيجية  لقطاعي  تنفيذي 
�شعيد النعيمي املدير التنفيذي لقطاع اخلدمات املوؤ�ش�شية وثامر القا�شمي 

مدير اإدارة الت�شال وخدمة املجتمع.
اإطار  يف  ي��اأت��ي  التفاهم  م��ذك��رة  توقيع  اأن  ال��ع��ربي  يو�شف  امل�شت�شار  واأك���د    
تنفيذ توجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال��وزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س دائرة الق�شاء بدعم وتعزيز ال�شراكات 

اجلهات  خمتلف  مع  امل�شرتكة  اجلهود  وتوحيد  فعال  ب�شكل  ال�شرتاتيجية 
احلكومية يف اإمارة اأبوظبي مبا ي�شهم يف رفع م�شتوى الأداء احلكومي وفق 
تهدف  التفاهم  اأن مذكرة  العربي  امل�شت�شار  واأو�شح  العاملية.  املعايري  اأرق��ى 
اإىل تاأ�شي�س �شراكة ا�شرتاتيجية ت�شمن رفع كفاءة العمل امل�شرتك وت�شهيل 
الإجراءات واملعامالت لتح�شني خمرجات اخلدمات املقدمة من خالل و�شع 
اإطار �شامل للتعاون يف �شبط واإثبات املخالفات املتعلقة بالغذاء وامل�شاركة يف 
اإجراء الدرا�شات والبحوث واأوراق العمل املتعلقة بالرقابة الغذائية ودرا�شة 
تبادل  عن  ف�شال  لها  املنا�شبة  احللول  وو�شع  وامل�شكالت  الظواهر  وحتليل 
الإ�شدارات والت�شريعات ب�شكل دوري. من جهته قال �شعيد البحري العامري 
ان املذكرة جاءت تاأكيدا حلر�س اجلهاز على تعزيز ال�شيا�شات والت�شريعات 

لتحقيق ال�شتدامة الزراعية وال�شالمة الغذائية من خالل تطوير البنية 
مع  يتوافق  مبا  والغذاء  الزراعة  جمال  يف  الرقابية  والأنظمة  الت�شريعية 
الإطار الت�شريعي يف الدولة وي�شمن احلفاظ على املوارد الغذائية والبيئية 
�شمعة  يعزز  مب��ا  اأبوظبي  ب��اإم��ارة  الغذائية  ال�شالمة  مب��وؤ���ش��رات  والرت��ق��اء 

ومكانة الإمارة اإقليمياً وعاملياً.
واأكد حر�س اجلهاز على تعزيز ودعم ال�شراكات ال�شرتاتيجية التي تربطه 
العامة  امل�شرتكة بينهما لتحقيق امل�شلحة  بدائرة الق�شاء وتوحيد اجلهود 
جمال  يف  الرقابي  ل���دوره  الأم��ث��ل  التفعيل  يف  اجل��ه��از  ر�شالة  م��ع  ان�شجاماً 
والت�شريعات  ال�شيا�شات  وتطبيق  اإن��ف��اذ  ك��ف��اءة  و���ش��م��ان  وال��غ��ذاء  ال��زراع��ة 

املعتمدة.
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اأخبـار الإمـارات
�سنوات  3 خالل  لالإ�سكان  زايد  ال�سيخ  لربنامج  املالية  املخ�س�سات  درهم  مليار   4.81

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ال�شيخ  برنامج  لدعم  خ�ش�شت  التي  الأم���وال  قيمة  اإجمايل  بلغ 
لالإ�شكان �شمن امليزانية الحتادية لدولة المارات 4.81 مليار درهم 
خالل ثالث �شنوات الأمر الذي يعك�س مدى حر�س القيادة الر�شيدة 

على توفري ال�شكن و العي�س الكرمي للمواطنني.
 2021 الم���ارات  روؤي��ة  عليها  ترتكز  التي  الوطنية  الأج��ن��دة  وت�شمل 
الهادفة اإىل اأن تكون الدولة �شمن قائمة الأف�شل يف العامل من حيث 
التنمية القت�شادية والجتماعية، جمموعة من املوؤ�شرات و منها موؤ�شر 
والقت�شاد،  وال�شحة،  التعليم،  قطاعات  اإىل  اإ�شافة  بالإ�شكان  خا�س 

والأمن، والبنية التحتية، واخلدمات احلكومية.
الرئي�شية  النتائج  وتقي�س  امل��دى  بعيدة  بكونها  املوؤ�شرات  هذه  وتتميز 
لأداء الأولويات الوطنية وتعمل يف معظمها على مقارنة مرتبة دولة 

الإمارات يف املوؤ�شرات الدولية بدول العامل.
زايد  ال�شيخ  برنامج  دع��م  خم�ش�شات  اأن  الر�شد  خ��الل  من  يت�شح  و 
لالإ�شكان باتت بندا ثابتا يف ميزانية دولة المارات وعلى نحو ين�شجم 
ورفاههم  املواطنني  بحياة  بالهتمام  الحتادية  احلكومة  اأولويات  مع 

باعتبارهم العن�شر الرئي�شي يف التنمية ال�شاملة.
1.61 مليار درهم لدعم  2019 جرى تخ�شي�س  ويف ميزانية العام 
برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان وهو املبلغ نف�شه تقريبا الذي مت ر�شده 

يف امليزانية للعام 2018 وكذلك العام 2017 وفقا ملا تظهره الأرقام 
ال�شادرة عن وزارة املالية.

احلكومة  تبذله  ال��ت��ي  للجهد  اأداء  ك�شف  مبثابة  الأرق����ام  ه��ذه  وت��ع��د 
والرفاهية  ال�����ش��ع��ي��دة  احل��ي��اة  وت��وف��ري  ال�شكني  ال���ش��ت��ق��رار  لتحقيق 
ال�شيخ خليفة  ال�شمو  الر�شيدة ل�شاحب  القيادة  للمواطنني بدعم من 
اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و �شاحب ال�شمو ال�شيخ  بن زايد 
الوزراء  الدولة رئي�س جمل�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�شد  حممد بن 
حاكم دبي »رعاه اهلل« و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة واأ�شحاب ال�شمو 

حكام الإمارات.

جتدر الإ�شارة اإىل اأن برنامج ال�شيخ زايد لالإ�شكان تاأ�ش�س عام 1999 
و يعمل �شمن ا�شرتاتيجية هدفها تلبية الحتياجات ال�شكنية احلالية 
امل�شتدامة  ال�شكنية  البيئة  وتطوير  وتوفري  للمواطنني  وامل�شتقبلية 
واملبتكرة وذلك اىل جانب �شمان تقدمي جميع اخلدمات الإدارية وفق 
اأهم  الربنامج واحدا من  وال�شفافية ويعترب  والكفاءة  معايري اجلودة 
املواطنني  خدمة  اإىل  تهدف  التي  الربامج  و  امل�شروعات  يف  الإ�شافات 
وت��ل��ب��ي��ة ح��اج��ت��ه��م يف ت��وف��ري امل�����ش��ك��ن امل��الئ��م ع��ن ط��ري��ق ت��ق��دمي املنح 
والقرو�س الإ�شكانية للبناء اأو ال�شتكمال اأو اإجراء ال�شيانة ال�شرورية 
الأحياء  م�شاريع  �شمن  حكومي  م�شكن  اأو  امل�شكن  على  والإ���ش��اف��ات 

ال�شكنية املتكاملة.

�سلطان القا�سمي يزور مكتبات ابورتو يف الربتغال ويطلع على خمطوطاتها التاريخية
•• ابورتو - الربتغال-وام:

زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س 
الأعلى حاكم ال�شارقة عددا من املكتبات يف مدينة ابورتو الربتغالية على 
خاللها  �شموه  ا�شتهدف  الربتغالية  للجمهورية  خا�شة  زي���ارة  هام�س 
ابورتو  مدينة  بلدية  مكتبة  بينها  من  وعلمية  واأكادميية  ثقافية  وجهات 

ومكتبة “ليلو” التاريخية.
رافق �شموه اأثناء الزيارة �شعادة مو�شى عبد الواحد اخلاجة �شفري الدولة 
اأك��ادمي��ي��ة ال�شارقة  ال��ربت��غ��ال وال��دك��ت��ور ع��م��رو عبد احلميد م��دي��ر  ل��دى 

للبحوث.
كان يف ا�شتقبال �شموه عند و�شوله مكتبة بلدية ابورتو .. جوروج فرايرا 
املكلفة  امل��دي��رة  غ��رياي��رو  ومونيكا  اب��ورت��و  بلدية  مكتبة  ع��ام  كو�شتا مدير 
جناح  عن  امل�شوؤولة  امل��دي��رة  بونيفا�شيو  وب��اول  اب��ورت��و  بلدية  يف  بالثقافة 

الكتب القدمية واملخطوطات يف املكتبة.
وجتول �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة يف اأروقة واأجنحة املكتبة التي كان قد 
زارها عام 2000 اأثناء عمل �شموه على كتابه “بيان للموؤرخني الأماجد 
يف براءة ابن ماجد” واأ�شار فيه اإىل براءة البحار العربي ال�شهري “اأحمد 
بن ماجد” من مرافقة امل�شتك�شف “فا�شكو دا غاما” من ال�شاحل ال�شرقي 
الأفريقي اإىل الهند عام 1498م واإي�شاله اإىل الهند والتي تعترب بداية 

دخول القوى الأوروبية يف حينها اإىل املحيط الهندي واخلليج العربي.
“بيان للموؤرخني الأماجد يف براءة ابن ماجد” اأول توثيق  ويعترب كتاب 
ر�شمي لرباءة اأحمد بن ماجد اأخذ من خمطوطة اأ�شلية ليوميات الرحلة 
ابورتو  بلدية  مكتبة  يف  متواجدة  كانت  غاما” التي  دا  “فا�شكو  ل�  الأوىل 
باملحيط  امل��دي��ن��ة  ي�شل  ال���ذي  دورو  نهر  على  مطلة  كونها  ال��ربت��غ��ال  يف 

الأطل�شي.
وذكر �شموه اأن مراجعاته للمخطوطات القدمية للموؤرخني الذين عا�شروا 
الرحلة  يوميات  اإىل خمطوطة  اأو�شلته  التاريخ  املرحلة من  تلك  اأح��داث 
يف  عنها  ك�شف  والتي  ابورتو  بلدية  مكتبة  غاما” يف  دا  ل�”فا�شكو  الأوىل 
كتابه بحقائق وا�شحة وموثقة يف املخطوطة باللغة الربتغالية وترجمها 
�شموه للعربية والإجنليزية تفيد اأن مرافق “دا غاما” كان هنديا غجراتيا 
م�شيحيا ولي�س ابن ماجد كما يتم تناقله يف كتب التاريخ احلديث.. م�شريا 
ابن  اتهامات  راأيهم يف  العرب ظلوا عند  املوؤرخني  اأن عددا من  اإىل  �شموه 
التاريخية وغريها من  احلقيقة  بهذه  اهتمامه  اأن  �شموه  واعترب  ماجد. 
احلقائق ينبع من اللتزام الأخالقي جتاه احلقيقة التي قال عنها �شموه 
اإنها ملك اجلميع .. م�شددا على اأهمية توثيق التاريخ باأمانة لأنه القاعدة 
التي تاأ�ش�س عليها احلا�شر وت�شكلت ب�شببه م�شاعر ووجدان ال�شعوب جتاه 
بع�شها البع�س كما حث �شموه املوؤرخني على التق�شي والبحث عن احلقائق 

من خالل مطالعات متاأنية للمراجع واملخطوطات التاريخية.

كما اعترب اأن الت�شليم مب�شادر املعرفة القريبة والتواين عن البحث الذي 
مييز املوؤرخني املبدعني فيه ظلم للحقيقة ولالأجيال القادمة التي يجب 
الذين  امل��وؤرخ��ني  عمل  مثمنا   .. عالية  مب�شوؤولية  وعيها  م��ع  نتعامل  اأن 
حفظوا ذاكرة الأمم من التال�شي ووثقوا التاريخ وطالب بتخ�شي�س املزيد 

من املوارد لدعمهم وت�شجيعهم على البحث.
اإثراء  يف  للربتغال  التاريخي  بالدور  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  ون��وه 
بجهود  م�شيدا   .. وال��ف��ن��ون  ال��ع��ل��وم  اأ���ش��ك��ال  مبختلف  الإن�شانية  الثقافة 
ال�شلطات املحلية يف توفري رعاية للمكتبات وحمتوياتها واإتاحتها للباحثني 

من خمتلف اأنحاء العامل.
وكانت مكتبة بلدية “ابورتو” العامة قد تاأ�ش�شت عام 1833 وتعترب واحدة 
من اأكرب واأقدم املكتبات العامة الربتغالية حيث تتلقى ن�شخة من جميع 
املن�شورات التي ت�شدر يف الربتغال وحتتوي على كنز ي�شمل اأكر من 1.5 
والأيقونات  املخطوطات  من  مهمة  جمموعات  حتفظ  كما  وثيقة  مليون 
اأهمية املكتبة على قيمة تراثها الوثائقي ودورها  واخلرائط. ول تقت�شر 
يف تنظيم وفهر�شة واإتاحة الوثائق التي يتم ت�شليمها اإليها باعتبارها جزءا 
ل يقدر بثمن من الرتاث التاريخي والثقايف لبورتو والربتغال بل يف اأنها 
ت�شجع القراء والباحثني على اخلو�س يف غمار الوثائق واملخطوطات التي 
حتفظها. وتعمل املكتبة على تطوير الرابط بني املكتبة و�شكان املدينة من 
املتعددة ال�شتخدامات كغرفة للقراء  الغرف  خالل تخ�شي�شها عددا من 

من  وغريها  والإلكرتونية  التقليدية  والفهار�س  امل�شادر  وغرفة  ال�شغار 
الغرف املختلفة.

كما التقى �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة خالل زيارته مكتبة ليلو- جوزي 
املكتبة  يف  مديرة  بينتو  واورورا  موؤ�ش�شيها  اأح��د  واب��ن  املكتبة  مدير  ليلو 
وجتول �شموه يف اأق�شام املكتبة وا�شتمع اإىل �شرح من امل�شوؤولني عما ت�شمه 
الكتب  لأ�شهر  اأوىل  واإ���ش��دارات  قدمية  وخمطوطات  وكتب  عناوين  م��ن 

العاملية والتي يرجع بع�شها اإىل القرن ال�شابع امليالدي.
اأما مكتبة “ليلو” فيعود تاأ�شي�شها اإىل العام 1881 عندما قرر الأخوين 
خو�شيه واأنطونيو ليلو اإن�شاء موؤ�ش�شة لطباعة وتوزيع الكتب وبيعها وكان 
خو�شيه رجال مثقفا حمبا للقراءة واملو�شيقى يحلم باأن يكون بائعا للكتب 

ثم بعدها ان�شم اإليه اأنطونيو لي�شاركه اأعماله.
و�شهدت املكتبة يف العام 1906عملية ترميم واإعادة بناء وا�شعة ويزورها 
قاعة  املكتب  وتخ�ش�س  الأر���س  بقاع  الأ�شخا�س من خمتلف  اآلف  يوميا 
ت�شهم يف  التي  والآراء  املعارف  ليتبادلوا  والأدب��اء  الفنانني  بني  للحوارات 
احلية” -  “الأ�شوات  بعنوان  برناجما  تنظم  كما  الأدب��ي  منتجهم  اإث��راء 

ليفينغ فوي�س- يقدم خالله الفنانون والأدباء اأعمالهم اأمام اجلمهور.
ووقع �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة ر�شالة �شكر وتقدير يف كتاب الزوار لكل 
العاملني  بها  يقومون  التي  والثقافية  املعرفية  اجلهود  فيها  ثمن  مكتبة 

كافة يف تلك املكتبات التاريخية والقيمة.

امل�ساءلة القانونية للمنع من الدرا�سة 
لعدم ا�ستيفاء �سروط التميز

االإ�سادة ملديرات نطاق واال�ستياء من اأخريات

مطالبتهم اإما االلتزام بتوجيهاتها 
اأو االعتذار عن الوظيفة

•• دبي – حم�صن را�صد 

يحر�س م�شوؤولو وزارة الرتبية والتعليم اليوم على 
عدم رد اأياً من الطلبات التي ترد اإليهم ب�شفة يومية 
م��ن �شرط  ال��ط��الب لال�شتثناء  اأم���ور  اأول��ي��اء  م��ن   ،
التميز ، وذلك حر�شاً منهم على عدم حرمان اأبنائهم 
ال��ط��الب م��ن ال���ش��ت��م��رار يف ال��درا���ش��ة ، خا�شة هذه 
اأكر من �شهر على بدء الدرا�شة  الأي��ام وبعد مرور 

، و�شعوبة احل�شول على فر�س لاللتحاق مبدار�س 
اأك��دت م�شادر  خا�شة يف هذا التوقيت ، ومن جهتها 
هناك  اأن  على   ، ال�شاأن  بهذا  الرتبية  ب��وزارة  قيادية 
على  �شتقدم  مدر�شية  اإدارة  لأي  قانونية  م�شاءلة 
اأي��اً من طالبها حتت م��ربر ع��دم ا�شتيفائهم  اإخ��راج 
ل�شروط التميز ، لفتا اىل اأنه اأين كانت تلك الإدارة 
املدر�شية بعد مرور اأكر من �شهر على بدء الدرا�شة 

ثم تفكر اليوم اأن حترم طالباً من موا�شلة درا�شته.

•• دبي – حم�صن را�صد 

ب��دب��ي مب��ا اتخذته  امل��دار���س  اإح���دى  اأ���ش��اد معلمات 
�شكرترية  بنقل   ، حكيم  ق���رار  م��ن  ن��ط��اق  م��دي��رة 
امل��در���ش��ة اىل م��در���ش��ة جم�����اورة ب��ع��دم��ا ع��ل��م��ت اأن 
ال�شكرترية هي �شقيقة ملديرة املدر�شة ، موؤكدين اأن 
�شليم يخدم �شري  ق��رار  النطاق  اتخذته مديرة  ما 
العملية التعليمية باملدر�شة حتى واإن كانت مديرة 
امل��در���ش��ة ت��ت��ع��ام��ل م��ن ق��ب��ل ب��ح��ي��ادي��ة ت��ام��ة بعيداً 
تربطها  ال��ت��ي  الأوىل  ال��درج��ة  ال��ق��راب��ة  �شلة  ع��ن 

ب�شكرترية املدر�شة.

ويف اجلانب الذي ي�شيد فيه معلمات تلك املدر�شة 
مب���ا ات��خ��ذت��ه م���دي���رة ن��ط��اق��ه��ن م���ن ق�����رار حكيم 
معلمات  ه��ن��اك  ك��ان��ت   ، وال��ث��ن��اء  ال����ش���ادة  ي�شتحق 
يبدين ا�شتيائهن من قيام مديرة نطاقهن بتكليف 
ث��الث��ة م��ن اأق��ارب��ه��ا يف ث���الث م���دار����س خمتلفة ، 
ونائبة  كمديرة  املدر�شية  الإدارة  باأعمال  بالقيام 
لفتني   ، ال�شخ�شية  للمقابلة  خ�شوعهن  حل��ني 
اىل اأنه حتى وان خ�شعن منهن بعد ذلك للمقابلة 
ا�شتفهام  عالمات  هناك  فتظل   ، كفاءتهن  واأثبنت 
كبرية من ي�شمن لنا اأن حرف ال� » و » مل يتدخل 

لفر�شهن واجتيازهن للمقابالت ال�شخ�شية.

•• دبي – حم�صن را�صد 

�شكا عدد كبري من اأولياء الأمور ، من تعنت واإ�شرار 
ورف�س بع�س مدراء النطاق من و�شع اأرقام هواتفهم 
على اللوحة التعريفية مبداخل املدار�س ، اأ�شوة مبا 
هو معمول به يف جميع مدار�س الدولة التي التزم 
مدراء نطاقها بتعليمات وتوجيهات وزارة الرتبية 
اأرق��ام هواتفهم واأرق��ام م��دراء املدار�س  ، من و�شع 
وكذا اأرقام مدراء املجال�س على اللوحة التعريفية  
، موؤكدين اأن مدراء النطاق ارت�شوا بهذه الوظيفة 
، وينبغي عليهم  وال��درج��ة اخل��ا���ش��ة  امل��ه��ام  وه���ذه 
التعليمية  العملية  خلدمة  رهناً  دائما  يكونوا  اأن 
الوزارة   اإما اللتزام بتوجيهات  ، ومن ثم فعليهم  
هناك  اأن  تبني  حيث   ، الوظيفة  ع��ن  الع��ت��ذار  اأو 
باأرقام  التعريفية  ال��ل��وح��ة  ت�شع  لزال���ت  م��دار���س 

هواتف مدراء نطاق مت نقلهم وتكليفهم مبدار�س 
اللوحة  على  ظلت  هواتفهم  ارق��ام  اأن  اإل   ، اأخ��رى 
الرق����ام  ت�شحيح  ي��ت��م  ومل  ال��ق��دمي��ة  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة 
عن  كذلك   ، مكانهم  تولوا  الذين  النطاق  ملديري 
طريق اخلطاأ » غري املق�شود » مت و�شع اأ�شم معلمة 
كرت  اأن  اىل   ، النطاق  مدير  مكان  هاتفها  ورق��م 
�شكاوى اأولياء المور من اأنهم كلما توا�شلوا عرب 
الهاتف مع مديرة النطاق اعتذرت من اأنها لي�شت 
اإبالغ  فتم  باملدر�شة  معلمة  ولكنها  النطاق  مديرة 
التي قامت بدورها بت�شحيح اخلطاأ  املدر�شة  اإدارة 
»غري املق�شود » ، و اأخرياً جلاأ مدراء نطاق لو�شع 
رقم هاتف على اللوحة ل� » دو » يف حني اأن رقمهم 
حماولت  بعد  وت��ب��ني   ،  « ات�����ش��الت   « ل���  امل�شتخدم 
املدون  الرقم  اأن  الم��ور  اأولياء  لالت�شال من قبل 

على اللوحة التعريفية ل يعمل. 

الرتبية تعيد فتح باب الت�سجيل والنقل الإدخال الطلبة اجلدد واملنقولني

»زايد اخلريية واالإن�سانية« تنظم حما�سرة بعنوان »نهج زايد«

•• دبي – حم�صن را�صد 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأع�����ادت 
فتح باب الت�شجيل والنقل يف نظام 
املنهل للمدار�س وريا�س الأطفال ، 
وحتدد ذلك بدءا من اليوم الثالث 
م��ن اأك��ت��وب��ر اجل����اري وح��ت��ى  11 
اأيام  ت�شعة  ومل��دة  نف�شه  ال�شهر  من 
الطلبة  اإدخ���ال  ا�شتكمال  ب��ه��دف   ،
اجل���دد وامل��ن��ق��ول��ني ال��ذي��ن مل يتم 
املدار�س  يف  الآن  حتى  ت�شجيلهم 

طريق  ع�����ن  الأط�������ف�������ال  ري�����ا������س 
الفردي  وال��ن��ق��ل  ال���ه���وي���ة،  ق�����ارئ 
وا�شتكمال  الأط���ف���ال،  ري��ا���س  ب��ني 
املراحل  جميع  يف  الطلبة  ت�شجيل 
ال�شف  اإىل  الأول  ال�������ش���ف  م����ن 
بني  الفردي  والنقل  ع�شر،  الثاين 
املدار�س احلكومية واخلا�شة التي 
والأجنبي،  ال���وزاري  املنهاج  تطبق 
الفنية  امل���دار����س  ط��ل��ب��ة  وت�شجيل 
مع  جديد  كطالب  والتكنولوجية 
حتديد »نوع اللتحاق م�شتجد« اأو 

مركز  ب��ث��ه  تعميم  يف  ذل���ك  ج���اء   ،
لكافة  ال��رتب��ي��ة  ب����وزارة  العمليات 
وطالبهم  اأم�����س،  امل��دار���س  اإدارات 
ب�������ش���رورة ���ش��رع��ة ت��ن��ف��ي��ذ م���ا جاء 
ت�شجيل  م��ن  والن��ت��ه��اء  بالتعميم 
ال���ط���ل���ب���ة ون���ق���ل���ه���م خ������الل امل�����دة 

املذكورة. 
وحدد التعميم عدداً من الإجراءات 
بتنفيذها  امل�������دار��������س  ����ش���ت���ق���وم 
ل�شتكمال عملية ت�شجيل الطلبة، 
اأطفال  ت�����ش��ج��ي��ل  ا���ش��ت��ك��م��ال  وه����ي 

»منقول من نوع تعليم اآخر«. 
اأن����ه يف حال  ال��ت��ع��م��ي��م اىل  واأ����ش���ار 
ال��ط��ال��ب مبدار�س  ال��ت��ح��اق  ���ش��ب��ق 
التعليم العام اأو اخلا�س وله رقم، 
املوجود  برقمه  ت�شجيله  يتم  فاإنه 

م�شبقاً يف النظام.
اأن  ال��ت��ع��م��ي��م  امل���رك���ز يف   واأو�����ش����ح 
اع���ت���م���اد الن���ت���ق���ال ب���ني امل���دار����س 
املواطنني  ل��ل��ط��ل��ب��ة  احل���ك���وم���ي���ة 
وم���ن يف ح��ك��م��ه��م، ي��ك��ون م��ن قبل 
يف  الطالب  منها  املنتقل  امل��در���ش��ة 

النظام، اإ�شافة اإىل اأن اعتماد طلب 
اإىل  خا�شة  مدر�شة  م��ن  الن��ت��ق��ال 
النظام  يف  ي��ت��م  حكومية  م��در���ش��ة 
م��ن ق��ب��ل امل��در���ش��ة اخل��ا���ش��ة اأوًل، 
ومن ثم الوزارة يف النظام، وكذلك 
ي��ت��م رف���ع وث��ائ��ق طلبات  اأن  ي��ج��ب 
اأو  ج��دي��د  ط��ال��ب  لقيد  ال�شتثناء 
اأو نوع  منقول من مدر�شة خا�شة 
الطلب  النظام مع  اآخ��ر، يف  تعليم 
وتتحمل  الطلب  رف�س  �شيتم  واإل 

اإدارة املدر�شة امل�شوؤولية.

•• اأبوظبي - الفجر

�شلطان  بن  زايد  موؤ�ش�شة  نظمت 
اخلريية  ل���الأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
تثقيفية  حما�شرة  والإن�����ش��ان��ي��ة، 
»نهج  ع����ن����وان  مل��وظ��ف��ي��ه��ا حت����ت 
القائد  دور  اإب����راز  ب��ه��دف  زاي����د«، 
امل��وؤ���ش�����س امل���غ���ف���ور ل���ه ب������اإذن اهلل 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
وتر�شيخ مبداأ  ث��راه«،  اهلل  »طيب 
اأبناء  نفو�س  يف  الوطنية  الهوية 

ب��اإذن اهلل ال�شيخ  نق�س املغفور له 
اآل نهيان مكانة  زايد بن �شلطان 
رف��ي��ع��ة يف ق��ل��وب ك��ل ال��ع��رب من 
و�شّطر  امل���ح���ي���ط،  اإىل  اخل���ل���ي���ج 
ال���ت���اري���خ م���واق���ف���ه الأ����ش���ي���ل���ة يف 
املظلومني  ج��ان��ب  اإىل  ال���وق���وف 
والفقراء يف جميع اأنحاء العامل.

اأيادي  ام��ت��دت  الكعبي:  واأ���ش��اف 
زايد  ال�شيخ  اهلل  ب��اإذن  له  املغفور 
»طيب  ن���ه���ي���ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب����ن 
حول  املحتاجني  اإىل  ث���راه«،  اهلل 

الوطن.
واأل����ق����ى امل���ح���ا����ش���رة الإع����الم����ي 
ح���م���د ع����ب����داهلل ال��ك��ع��ب��ي م����درب 
الت�������نمية الب��������شرية، حيث تناول 
م���حاور  ع������دة  حم�����ا�شرته  يف 
املوؤ�ش�س  زاي����د  ع��ن  ف��ي��ه��ا  حت���دث 
والإن���������ش����ان  والأب  وال�����������������������ب���اين 
بالإ����شافة  وال��������وطن،  والقائد 
املراأة  ح�شور  تعزيز  يف  دوره  اإىل 

الإماراتية.
املحا�شرة:  خ��الل  الكعبي  وق���ال 

املر�شى  ج����راح  و���ش��م��د  ال���ع���امل، 
عمالقة،  ���ش��ح��ّي��ة  مب�����ش��روع��ات 
واأق������ام م�����ش��اري��ع ل��ل��ت��ن��م��ي��ة، تقف 
اليوم �شاهدة على عطاءه وكرمه، 
كما امتدت عطاءاته اأي�شاً لت�شل 
اإىل منكوبي الزلزل والفي�شانات 

يف اإفريقيا واأوروبا.
فيديو  عر�س  املحا�شرة  وتخلل 
ع��ن امل��غ��ف��ور ل��ه ب���اإذن اهلل ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان »طيب 
ث��راه«، حيث ت�شمن م�شاهد  اهلل 

التي  والقيم  الأخالقيات  تعك�س 
حت��ل��ى ب��ه��ا ال���وال���د امل��وؤ���ش�����س وما 
العظيمة  ال�شخ�شية  هذه  تركته 
م����ن اأث������ر يف خم��ت��ل��ف امل���ج���الت 
ُعرف  فقد  واحلياتية،  الإن�شانية 
للخري  الكبري حبه  ال��راح��ل  ع��ن 
وال���ع���ط���اء، وارت���ب���اط���ه ب���الأر����س 
والإن�شان، ومت�شكه بركائز الدين 
الإ�شالمي وتعاليمه التي ل تفرق 
بني الب�شر وحترتم الإن�شان مهما 

كان لونه اأو �شكله اأو جن�شه. 

اإ�سابتان يف حادث مروري باأبوظبي
•• اأبوظبي-الفجر:

ت�شادم  بليغة ومتو�شطة، يف حادث  باإ�شابات  �شخ�شني  اأ�شيب 
النه�شة  ج�شر  قبل  العني  ابوظبي  ���ش��ارع  على  مركبتني  ب��ني 
باإجتاه الداخل، ومت نقلهم اإىل م�شت�شفى املفرق لتلقي العالج 

الالزم.
واأفاد املقدم دكتور م�شلم حممد اجلنيبي رئي�س ق�شم حتقيق 
احلوادث اجل�شيمة باإدارة مدير اإدارة مرور املناطق اخلارجية 
يف مديرية املرور والدوريات ب�شرطة ابوظبي ، باأن التحقيقات 
املفاجئ و�شدم  النحراف  اإىل  اأ�شباب احلادث  اأرجعت  الأولية 
خارج  وال�شتقرار  احل��واج��ز  �شدم  اىل  ادى  مما   ، اخللف  من 

ال�شارع يف اجلزيرة الو�شطية.
ودعا   قائدي املركبات وم�شتخدمي الطريق  اإىل �شرورة  اأخذ 
احليطة واحلذر والتقيد بال�شرعات املقررة وجتنب النحراف 

املفاجئ، وعدم الن�شغال اأثناء القيادة جتنباً ملفاجاأة الطريق.
وكان مركز القيادة والتحكم باإدارة العمليات بقطاع العمليات 
املركزية يف �شرطة اأبوظبي تلقى بالغاً ، بوقوع احلادث �شباح 
ابوظبي  �شرطة  يف  املخت�شة  اجل��ه��ات  وق��ام��ت  ال��ث��الث��اء  ام�س 

بتاأمني املوقع ، وتخطيط احلادث. 
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اأخبـار الإمـارات
» �سحة دبي« تنتهي من تدريب اأول فريق الإدارة التغيري على م�ستوى االإمارة

•• دبي-وام:

اأنهت هيئة ال�شحة بدبي اإعداد اأول فريق لإدارة التغيري على م�شتوى 
اإدارة التغيري �شمن  48 متخ�ش�شا ومتخ�ش�شة يف  دبي الذي ي�شم 
وم�شتويات  اأعلى معايري  ووف��ق  تنفيذها  تتبنى  التي  »اأوت��اد«  مبادرة 
الأداء العاملية التي اأ�شرفت على تطبيقها موؤ�ش�شة »جرنال الكرتيك 
والبحوث  وال��ت��دري��ب  الإع�����داد  يف  املتخ�ش�شة  ال�شحية«  ل��ل��رع��اي��ة 

والدرا�شات التطبيقية.
وت�شهد الهيئة الآن ت�شريع وترية عمليات التطوير وتو�شيع نطاقها 
على كافة امل�شتويات وخمتلف القطاعات وخا�شة القطاعات واملن�شاآت 

اأفراد  �شحة  ورع��اي��ة  املر�شى  بخدمة  الوثيقة  ال�شلة  ذات  الطبية 
املجتمع.

دورة جديدة من  ام�س  بدبي  ال�شحة  هيئة  اأطلقت  الإط��ار  ه��ذا  ويف 
ب�شكل دوري وذلك  الذي تعقده  املوؤ�ش�شي  والتحول  التنظيم  منتدى 
ال�شحة  لهيئة  العام  املدير  القطامي  حممد  حميد  معايل  بح�شور 
بدبي وقيادات الهيئة من مديري القطاعات التنفيذية وامل�شت�شفيات 

واملراكز ال�شحية واملتخ�ش�شني وفريق اإدارة التغيري.
اأمام  الهيئة  اإن  للح�شور  حديثه  معر�س  يف  القطامي  معايل  وق��ال 
حتديات كثرية يدعو جميعها اإىل موا�شلة العمل بروح الفريق الواحد 
لفتا اإىل اأن تخريج الدفعة الأوىل من املتخ�ش�شني يف اإدارة التغيري 

كما  واملقبلة  احلالية  املرحلة  يف  الهيئة  خلطوات  مهمة  دفعة  ميثل 
التي ترتكز  التنظيمية اجلديدة ومتطلباتها  للهيكلية  تعزيزا  ميثل 
على �شرورة مواكبة جميع امل�شوؤولني واملوظفني ملا ت�شهده الهيئة من 
تغيري يف الفكر املوؤ�ش�شي والأداء وماينبغي اأن يكون عليه كل م�شوؤول 
من اأجل توفري خدمات طبية عالية اجلودة حتقيقاً لر�شا املتعاملني 

واإ�شعادهم.
اخلدمات  حت�شني  اأع��م��ال  وت�شيري  الأدوار  تكامل  اأن  معاليه  وذك��ر 
بال�شرعة املطلوبة هو اأهم ما مييز اإدارة التغيري اجلارية الآن موؤكداً 
للتطوير  الأ���ش��ا���س  ال��ه��دف  على  وال��رتك��ي��ز  اجلماعي  العمل  اأهمية 
واأعمال التدريب اجلارية واملتمثل يف رفع م�شتوى خدمة املتعاملني 

واملر�شى على وجه التحديد.
ت�شميمه  مت  التغيري  ف��ري��ق  اإع����داد  ب��رن��ام��ج  اأن  اإىل  معاليه  ول��ف��ت 
للرعاية  اإلكرتيك  للهيئة وذلك من قبل موؤ�ش�شة »جرنال  خ�شي�شا 
ال�شحية« اإىل جانب اأعرق اجلامعات الربيطانية حيث جاء الربنامج 
لإدارة  الأ�شا�شية  واملتطلبات  دب��ي«  » �شحة  مع طبيعة عمل  متوافقاً 

عمليات التغيري.
امل�شاريع  اإدارة  مكتب  مدير  الر�شا  حممد  الدكتور  ذك��ر  جانبه  من 
ال�شحية  املوؤ�ش�شات  كربى  مع  قوية  عالقات  بناء  توا�شل  الهيئة  اإن 
والأكادميية بغر�س فتح اآفاق جديدة للتنمية الب�شرية والتدريب اإىل 

جانب نقل املعرفة وتبادل اخلربات.

خالد بن زايد يرتاأ�ض اجتماع جمل�ض اإدارة زايد العليا 
•• اأبوظبي-وام:

اأ�شاد �شمو ال�شيخ خالد بن زايد اآل 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 
الإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د 
وذوي الحتياجات اخلا�شة بالدعم 
تتلقاه  ال����ذي  ال��ك��ب��ري  واله���ت���م���ام 
املوؤ�ش�شة من �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  اهلل”  “حفظه  ال���دول���ة 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
حتقيق  يف  اأ����ش���ه���م  ال������ذي  الأم�������ر 
التي  الكبرية  والإجن���ازات  النتائج 
اأرقي  ل��ت��ق��دمي  امل��وؤ���ش�����ش��ة  ت�شجلها 
ملنت�شبيها  والتاأهيل  الرعاية  �شبل 

من فئات اأ�شحاب الهمم.
تروؤ�شه  خ��الل   - �شموه  اأ���ش��اد  كما 
اإدارة  جم���ل�������س  اج����ت����م����اع  ام���������س 
املوؤ�ش�شة - بالدعم املتميز والكبري 
ال�����ش��ي��خ هزاع  �شمو  ي��ق��دم��ه  ال���ذي 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
امل���ج���ل�������س ال����ت����ن����ف����ي����ذي ل����ربام����ج 
وم�شاريعها  وم��ب��ادرات��ه��ا  املوؤ�ش�شة 
م�شريتها  ملوا�شلة  ال�شرتاتيجية 
ور�شالتها  روؤي���ت���ه���ا  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و 
اأرقى  بتقدمي  املتمثلة  واأه��داف��ه��ا 
واملتميزة  ال���ن���وع���ي���ة  اخل�����دم�����ات 
اأ�شحاب  م����ن  وب���ن���ات���ن���ا  لأب���ن���ائ���ن���ا 

الهمم.
ورحب �شموه - خالل الجتماع - 

تقريرا  احل���م���ي���دان  ال���ع���ايل  ع��ب��د 
املوؤ�ش�شة  اأع��م��ال  �شري  ع��ن  �شامال 
م����ن����ذ ع����ق����د الج�����ت�����م�����اع الأخ�������ري 
العمل  ���ش��ري  خ���الل���ه  ا���ش��ت��ع��ر���س 
اإطالقها  ج���رى  ال��ت��ي  وامل����ب����ادرات 
وامل�شروعات التي مت اإجنازها نحو 
وتطبيق  باملوؤ�ش�شة  العمل  تطوير 
متطورة  اإل���ك���رتون���ي���ة  م��ن��ظ��وم��ة 
ومالمح  الهمم  اأ���ش��ح��اب  ل�شالح 
اخل���ط���ط ال���ت���ط���وي���ري���ة ال���ت���ي مت 
م�شتوى  على  تنفيذها  املبا�شرة يف 
والتاأهيل  ال���رع���اي���ة  م���راك���ز  ك���ل 

والأندية الريا�شية.
وت�شمن التقرير عر�شا عن اأعداد 
الطلبة امللتحقني مبراكز الرعاية 
والتاأهيل التابعة للموؤ�ش�شة خالل 
 - 2018 الدرا�شي اجلديد  العام 
2019  وي�شل العدد اإىل1651 
اأ�شحاب  ف��ئ��ات  وت�����ش��ن��ي��ف  ط��ال��ب��ا 
ال��ه��م��م امل��ل��ت��ح��ق��ني ب��امل��راك��ز وبدء 
الت�شغيل التجريبي للمقر اجلديد 
ملركز اأبوظبي للتوحد ق�س منطقة 
اأبوظبي  مدينة  داخ��ل  الزعفرانة 
ال�شتيعابية  طاقته  ت�شل  وال���ذي 
م�شابي  م���ن  ط���ال���ب   200 اإىل 

التوحد.
وم����ن اأب�����رز امل��و���ش��وع��ات ال��ت��ي مت 
الأداء  الج���ت���م���اع  ع��ل��ى  ع��ر���ش��ه��ا 
العام  م���ن  الأول  ل��ل��ن�����ش��ف  امل����ايل 
احل����ايل وت�����ش��ك��ني امل��وظ��ف��ني على 
الهيكل التنظيمي اجلديد املعتمد 
وم�������ش���اري���ع ال���رب���ط الإل����ك����رتوين 

واجلهات  املوؤ�ش�شات  م��ن  ع��دد  م��ع 
املعنية منها غرفة جتارة و�شناعة 
الوطنية  وال�������ش���رك���ة  اأب����وظ����ب����ي 
 .. “�شمان”  ال�����ش��ح��ي  ل��ل�����ش��م��ان 
اإجناز  خ��ط��وات  ع��ن عر�س  ف�شال 
م���������ش����روع ال�����دم�����ج الإل������ك������رتوين 
للطالب اأ�شحاب الهمم يف مدار�س 
التعليم العام الذي تتبناه املوؤ�ش�شة 
الربط  م�������ش���اري���ع  م����ن  وغ����ريه����ا 

اللكرتوين طور التنفيذ .
عر�شا  ال���ت���ق���ري���ر  ت�������ش���م���ن  ك���م���ا 
“ ب����رن����ام����ج ق����ي����ادات  خل�����ط�����وات 
امل�شتقبل “ الذي اأطلقته املوؤ�ش�شة 
الذي يهدف  الأول من نوعه  وهو 
القيادة  وف��ن��ون  م��ه��ارات  لتطوير 
لدى املوظفني ال�شباب يف املوؤ�ش�شة 
لرفع  ال��ع��م��ل  خ��ط��ة  وذل���ك �شمن 
م�شتوى جودة العمليات واخلدمات 

املقدمة.

وا�شتمل التقرير على نتائج م�شاركة 
ل�”  اخلام�شة  ال���دورة  يف  املوؤ�ش�شة 
احلكومي  ل���الأداء  اأبوظبي  ج��ائ��زة 
تقدم  م���ن  ح��ق��ق��ت��ه  وم���ا  املتميز” 
التعقيبي  التقرير  ح�شب  ملمو�س 
اجلائزة  م��ك��ت��ب  م��ن  تلقته  ال����ذي 
وفر�س  التحديات  لأه��م  وع��ر���س 
ف�����ش��ال ع���ن عر�س  ال��ت��ح�����ش��ني.. 
للموؤ�ش�شة  ال�شرتاتيجية  اخلطة 
كما  وتطويرها   2021-2019
جائزة  نتائج  العام  الأم��ني  عر�س 
ال��ت��م��ي��ز ال���داخ���ل���ي ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ة “ 

العطاء للعام 2018.
.. قدم  وع��ل��ى ه��ام�����س الج���ت���م���اع 
وفد من جمموعة الفهيم برئا�شة 
رئي�س  ال��ف��ه��ي��م  اهلل  ع��ب��د  حم��م��د 
املجموعة  ل���دى  الأع���م���ال  ت��ط��وي��ر 
فئة  بنز   - مر�شيد�س  ف��ان  ���ش��ي��ارة 
ملدة  باملوؤ�ش�شة  للعمل  كتربع   V

اإدخ��ال تعديل عليها  عام كامل مت 
املقعدين  م���ن  ���ش��خ�����ش��ني  حل��م��ل 
فعاليات  يف  ل���ش��ت��خ��دام��ه��ا  وذل����ك 
واحتياجات  امل��وؤ���ش�����ش��ة  واأن�����ش��ط��ة 
اأن  على  منت�شبيها  الهمم  اأ�شحاب 
يتم اإعادة ال�شيارة فور انتهاء املدة 
تكاليف  تتحمل  التي  ال�شركة  اإىل 

ال�شيانة خالل تلك الفرتة.
ت�����ل�����ك اخل��������ط��������وة من  وت���������اأت���������ي 
ال�شركة  اإطار  الفهيم يف  جمموعة 
ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ة ال���ن���اج���ح���ة بني 
املوؤ�ش�شة واإحدى موؤ�ش�شات القطاع 
اخلا�س تعزيزا للتوا�شل والتعاون 
الأعمال  قطاع  موؤ�ش�شات  مع  بني 
لتحقيق  ال��وط��ن��ي��ة  وامل���وؤ����ش�������ش���ات 
يف  ت�شب  ال��ت��ي  امل�شرتكة  امل�شالح 
اأ�شحاب الهمم  خدمة ودعم فئات 
م��ن��ت�����ش��ب��ي امل��وؤ���ش�����ش��ة ل��ل��ع��م��ل على 

متكينهم ودجمهم يف املجتمع.

باأع�شاء جمل�س الإدارة مقدما لهم 
ال�شكر والتقدير .. مثمنا اجلهود 
وكوادر  اأع�شاء  والعطاءات جلميع 
يف  جميعها  ت�شب  والتي  املوؤ�ش�شة 
تتجزاأ  م��ه��م��ة ل  ���ش��ري��ح��ة  خ��دم��ة 
احلبيب  الإم��ارات��ي  جمتمعنا  ع��ن 
احلبيبة  دولتنا  اأن  اإىل  م�شريا   ..
وبتوجيهات  ع��ات��ق��ه��ا  ع��ل��ى  اأخ����ذت 
الدولة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  من 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 
ب�����اأن ت���ك���ون دول�����ة الم��������ارات كما 
عودتنا دوما من الدول الرائدة يف 
تقدمي خدماتها لأ�شحاب الهمم.

ال���ذي عقد يف   - الج��ت��م��اع  ح�شر 
اأع�شاء   - اأبوظبي  يف  القناة  ق�شر 

جمل�س الإدارة �شعادة كل من مرمي 
حم��م��د ال��رم��ي��ث��ي وم���ب���ارك �شعيد 
عبدالعايل  وع���ب���داهلل  ال�����ش��ام�����ش��ي 
الإدارة  جمل�س  ع�شو  احل��م��ي��دان 
وال���دك���ت���ور خالد  ال���ع���ام  الأم������ني 
عي�شة اجلابري وطالل م�شطفى 

الها�شمي.
ال�شكر  اآي���ات  اأ�شمى  املجل�س  ورف��ع 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  اإىل  والم���ت���ن���ان 
اآل  ب������ن زاي���������د  ال���������ش����ي����خ حم����م����د 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
رئ��ي�����س امل��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي على 
ودعمه  ال���ك���رمي���ة  ���ش��م��وه  رع���اي���ة 
وبراجمها  للموؤ�ش�شة  امل��ت��وا���ش��ل 
وخططها  الإن�شائية  وم�شاريعها 

ال�شرتاتيجية.
املوؤ�ش�شة على  اإدارة  واطلع جمل�س 
م��ا مت تنفيذه م��ن ق���رارات وبحث 
املدرجة  امل���و����ش���وع���ات  م���ن  ع�����ددا 
التي  الجتماع  اأعمال  جدول  على 
اأرق�����ى برامج  م���ن ���ش��اأن��ه��ا ت��وف��ري 
الرعاية والتاأهيل والتعليم لفئات 
برعاية  امل�شمولني  الهمم  اأ�شحاب 
تنمية  يف  ت�شاعد  وال��ت��ي  املوؤ�ش�شة 
ال�����ق�����درات وال����ط����اق����ات امل����وج����ودة 
وت�شاعد يف عملية دجمهم  لديهم 
فاعلني  اأف��رادا  ليكونوا  ومتكينهم 
يف جمتمعهم وموؤثرين يف م�شرية 
ي�شهدها  ال��ت��ي  ال�شاملة  التنمية 

وطننا الغايل.
���ش��ع��ادة عبد اهلل  ق��دم  ناحيته  م��ن 

�سندوق احلفاظ على احلبارى والرتبية يطلقان مبادرة تعليمية مبجال احلفاظ على الطبيعة
•• اأبوظبي-وام:

والتعليم  الرتبية  ووزارة  احلبارى  على  للحفاظ  ال��دويل  ال�شندوق  اأطلق 
دولة  التالميذ يف  يتمكن جميع  تعليمية جديدة  مبادرة  اأبوظبي  ام�س يف 
الإم����ارات العربية امل��ت��ح��دة م��ن خاللها م��ن درا���ش��ة م��ب��ادئ احل��ف��اظ على 
الطبيعة من خالل اأحد اأهم الأن��واع املعروفة يف بيئة الإم��ارات وهو طائر 
احلبارى. جرى اإطالق هذه املبادرة ر�شميا يف فندق جمريا اأبراج الحتاد يف 
اأبوظبي مب�شاركة جمموعة من الطالب واملعلمني من مدار�س خمتارة من 

اإمارة اأبوظبي �شاركت يف املرحلة التجريبية.
وت�شدرت دليل املعلم الذي مت اإعداده لتنفيذ هذا الربنامج مقولة ل�شاحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س جمل�س اإدارة ال�شندوق : »يحق لنا اأن نفتخر 
بالإجنازات التي حققناها يف العقود الأخرية اإل اأن �شقف طموحاتنا يجب 
التحلي  الإجن���ازات  نتعلم من هذه  اأن  األ يتوقف عند هذا احلد بل يجب 
بالنظرة الإيجابية الدافعة اإىل العمل امل�شتمر من اأجل اإحداث الفارق.. ومن 
النماذج احلية التي يجب اأن نتعلم منها برناجمنا للحفاظ على احلبارى 
الذي يج�شد ق�شة جناح متفردة بعد �شنوات من التجارب والأبحاث العلمية 

والبتكارات التقنية وهي ذات الو�شائل التي نحتاج اإليها ل�شون مكت�شباتنا 
وحتقيق اأهدافنا لقت�شاد ما بعد النفط« .

زايد  ال�شيخ  له  املغفور  اأ�ش�شه  الذي  برنامج احلفاظ على احلبارى  ويقدم 
بن �شلطان اآل نهيان اأمثلة �شت�شتخدم يف تو�شيل املعلومات واملهارات املهمة 
املتحدة مع  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اأنحاء  امل��دار���س يف جميع  للتالميذ يف 
الالزمة  ب����الأدوات  م���زود  اإل��ك��رتوين  وم��وق��ع  للمعلمني  بدليل  ال�شتعانة 
الإطالق  حفل  و�شهد  العمرية.  الفئات  جميع  يف  متعددة  م��واد  لتدري�س 
عر�س جانب من امل�شاريع التي اأجنزها طالب ومعلمون من املدار�س املحلية 

التي �شاركت يف الربنامج التجريبي للمبادرة.
والتعليم: »يف عامل  الرتبية  اإبراهيم احلمادي، وزير  و قال معايل ح�شني 
�شديد التناف�شية فاإن التعليم هو املفتاح للتفوق وال�شدارة والتقدم، وهذا هو 
الإطار الذي يدفعنا لأن نكون ملتزمني يف وزارة الرتبية والتعليم بتطوير 
تناف�شي،  عاملي  ملجتمع  ومنا�شب  املعرفة  على  قائم  مبتكر  تعليمي  نظام 
وي�شمل هذا النظام جميع الفئات العمرية ويعك�س قيم الأمة نريد تعزيز 

بناء جمتمع متطور قائم على العلوم والتكنولوجيا والبتكار واملعرفة«.
و اأ�شاف معاليه : »و من خالل ت�شمني برنامج احلبارى يف املناهج الدرا�شية 
يف دولة الإمارات العربية املتحدة، فاإننا نكّرم رمزاً وطنيا له اإ�شهامات بارزة 

يف التعليم والتطوير واملحافظة على الطبيعة.. ولي�س من قبيل امل�شادفة 
اأن نطلق هذه املبادرة يف عام زايد فقد اأردنا اأن ننهل من حكمته ونحذو حذو 
مبادراته الرائدة » رحمه اهلل » يف التعليم املرتبط برتاث الدولة وتاريخها 

وبيئتها الطبيعية«.
جدير بالذكر اأنه مت تنفيذ برنامج جتريبي للمبادرة خالل الن�شف الأول 
من عام 2018 مب�شاعدة وزارة الرتبية و التعليم ودائرة التعليم واملعرفة 
ومراحل  حلقات  من  وخا�شة  حكومية  مدار�س  �شبع  وقامت  اأبوظبي..  يف 
وقدمت  الدليل  يف  ال��واردة  والتمارين  الأن�شطة  بتجربة  خمتلفة  تعليمية 

مالحظاتها واقرتاحاتها حولها.
املن�شوري  م��اج��د  م��ع��ايل  ق��ال  اأب��وظ��ب��ي  احل��ب��ارى يف  اأه��م��ي��ة  وتعليقا على 
احلبارى  »اإن  احل��ب��ارى:  على  للحفاظ  ال��دويل  لل�شندوق  املنتدب  الع�شو 
التي حافظت على اأ�شالفنا يف ال�شحراء، توفر اليوم فر�شة للذين يرغبون 
ال�شقر  اأهمية  بقدر  مهمة  احل��ب��ارى  تعترب  املعرفة..  واكت�شاب  التعلم  يف 
لرتاثنا وقيمنا.. بداية من املرحلة البتدائية وحتى ال�شف الثاين ع�شر، 
�شيتعلم كل طفل يف دولة الإمارات العربية املتحدة الآن عن بيئتنا واحلاجة 
الأر���س.. �شينتج هذا  التي نت�شارك فيها مع كوكب  اإىل حمايتها والأن��واع 
�شيتحملون  ال��ذي��ن  البيئة  على  احل��ف��اظ  ال��غ��د يف جم��ال  ق���ادة  ال��ربن��ام��ج 

امل�شوؤولية عن ا�شتمرار تراث ال�شيخ زايد طيب اهلل ثراه«.
القائد  زاي��د روؤي��ة وقيم  اإط��الق مبادرة احلبارى للتعليم يف ع��ام  و يج�شد 
يف  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ق��ال  كما  زاي��د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س 
مقدمة دليل املعلم : » يتزامن اإطالق هذا الربنامج التعليمي مع عام زايد 
التي غر�شها على هذه الأر�س  لثمار حكمته  لإرثه، وقطفاً  ليكون امتداداً 
الطيبة.. ولعل اأف�شل احتفال بالذكرى املائة ملولده هو اأن تظل مبادئه حية 
يف واقعنا واأن نعمل على اإعداد قادة امل�شتقبل ملوا�شلة مبادراته الرائدة على 

امل�شتويات املحلية والإقليمية والدولية ».
ال�شندوق  ل��دى  ال�شرف  �شفريي  مب�شاركة  ر�شمياً  الربنامج  اإط��الق  مت  و 
مدر�شة  من  املن�شوري  وعمر  مهرة  وهما  احلبارى  على  للحفاظ  ال��دويل 
اآ���ش��ن ه��اي��ت�����س ال��ربي��ط��ان��ي��ة ال���ل���ذان ���ش��ارك��ا يف اح��ت��ف��ال��ي��ة ق�����س ال�شريط 
الدليل  ويتوفر  باملعلم.  اخل��ا���س  الإن��رتن��ي��ت  م��وق��ع  لفتتاح  الإل��ك��رتوين 
وامل���وق���ع الإل���ك���رتوين جلميع امل��ع��ل��م��ني ع��رب امل���دار����س يف ك��ل اإم������ارة.. ويف 
البداية يتعني على املدار�س احل�شول على موافقة وزارة الرتبية والتعليم 
للم�شاركة يف الربنامج ومن ثم الت�شجيل لدى ال�شندوق الدويل للحفاظ 
على احلبارى.. وميكن للمعلمني تقييم اأدوات التدري�س على املوقع الآمن 

عرب من�شق معني يف كل مدر�شة.

خالل زيارتهم 

قيادة �سرطة راأ�ض اخليمة تثمن دور كبار ال�سن  يف اإر�ساء جمتمع اآمن
•• راأ�س اخليمة – الفجر

التقى اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة 
راأ�س اخليمة مبجموعة كبرية من كبار ال�شن يف الإمارة  وذلك 
تزامناً مع اليوم العاملي للم�شنني ، ياأتي �شمن اأولويات واهتمام 
املجتمعية  ب��اأدواره��ا  قيامها  خ��الل  م��ن  اخليمة  راأ����س  �شرطة 
املتعددة وحر�شها البالغ على م�شاركة كافة �شرائح املجتمع يف 

منا�شباتهم املختلفة .
   وجرى خالل الزيارة تبادل لالأحاديث الودية مع الآب��اء يف 
اأجواء �شادت فيها املودة واملحبة والألفة ، واأبدى خاللها الآباء 
اإعجابهم و�شعادتهم مب�شتوى اخلدمات التي تقدمها ال�شرطة 
مبجال�شتهم  �شخ�شياً  ال��ع��ام  القائد  اهتمام  وم���دى  للجميع 
واحلديث معهم ومبا يبذله ب�شكل مبا�شر من جهود لتطوير 

ما  املجتمع  الفئة من  واحت�شان هذه  م�شتوى هذه اخلدمات 
يف  اجلانبني  ب��ني  العالقة  وعمق  لهم  التقدير  حجم  يعك�س 
�شبيل تعزيز الأمن والأمان ، موؤكدين باأن مثل تلك الزيارات 
وت�شعرهم  وال�����ش��رور  ال��ب��ه��ج��ة  وق��ل��وب��ه��م  نفو�شهم  يف  ت��دخ��ل 

با�شتمرار توا�شل املجتمع معهم .
   وقال القائد العام باأن هذه الزيارة تاأتي انطالقاً من حر�س 
القيادة العامة على تعزيز التوا�شل مع الآباء باعتبارهم الرعيل 
الإن�شاين  للدور  جلياً  وانعكا�شاً  الدولة  لهذه  واملوؤ�ش�س  الأول 
واإدخ���ال   ، املجتمع  اأف����راد  ك��اف��ة  لل�شرطة جت��اه  والج��ت��م��اع��ي 
البهجة وال�شرور على الآباء والطالع على اأو�شاعهم عن كثب 
اآرائهم والتطرق اإىل م�شاكلهم عن قرب بدون  وال�شتماع اإىل 
للبدء  والتوا�شل  الت�شال  عملية  من  يعيق  حاجز  اأي  وج��ود 
جزءاً  لكونهم  لها  املنا�شبة  احللول  وو�شع  حلها  على  بالعمل 

فاعاًل يف هذا املجتمع ودعماً لالأهداف النبيلة املن�شودة للجهاز 
ال�شرطي من خالل عملية الندماج احلقيقة معهم والتعاي�س 
لالآباء  الهدايا  تقدمي  ال��زي��ارة  خ��الل  .    ومت  اأو�شاعهم  م��ع 
واحل�شور باملجل�س ، وقد اأكد القائد العام على تنفيذ عدد من 
املبادرات والأفكار التي تولدت خالل هذه الزيارة والعمل جدياً 

على تنفيذها خالل الفرتة القادمة .
   راف��ق القائد ال��ع��ام خ��الل ال��زي��ارة ال�شتطالعية ع���دداً من 
و�شف  وال�شباط  والأف���رع  الأق�����ش��ام  وروؤ���ش��اء  الإدارات  م���دراء 
امل��زي��د من  ب��ذل  ، ووج��ه��ه��م على ���ش��رورة  ال�شباط والأف�����راد 
احتياجات  تلبية  �شبيل  يف  اإمكانياتهم  ك��ل  وت�شخري  اجل��ه��د 
�شمن  خا�شة  ومعاملة  اهتماماً  الفئة  لهذه  ي��ويل  واأن  الآب��اء 
التاأكيد على رد اجلميل لهم ورفع قدرهم  ال�شرطة يف  جهود 

وذلك من خالل كل اأ�شكال امل�شاعدات التي تقدم لهم .
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اأخبـار الإمـارات
املجل�ض اال�ست�ساري وجامعة ال�سارقة يطلقان »الدبلوم املهني يف العمل الربملاين«

•• ال�صارقة -وام:

ام�س  ال�شارقة  وجامعة  ال�شارقة  لإم���ارة  ال�شت�شاري  املجل�س  اأط��ل��ق 
الول الن�شخة الوىل من »الدبلوم املهني يف العمل الربملاين« يف مركز 
�شعادة  بح�شور  ال�شارقة  جامعة  يف  املهني  والتطوير  امل�شتمر  التعليم 
خولة املال رئي�شة املجل�س ال�شت�شاري والدكتور حميد جمول النعيمي 

مدير اجلامعة.
مواطني  م��ن  منت�شبا   27 ال��دب��ل��وم  م��ن  الوىل  الن�شخة  يف  ي�����ش��ارك 
وتنفيذه  اإع���داده  على  وي�شرف  ون�شف  �شهرين  مل��دة  وت�شتمر  ال��دول��ة 
مركز التعليم امل�شتمر والتطوير املهني باجلامعة بالتعاون مع املجل�س 

ال�شت�شاري.

و اأكد الدكتور حميد جمول النعيمي مدير اجلامعة يف كلمته خالل 
الدولة  جامعات  ك��ربى  اأ�شبحت  ال�شارقة  جامعة  اأن  الط��الق  حفل 
وعدد  البحثية  وم��راك��زه��ا  معاهدها  وع���دد  طلبتها  ع��دد  ناحية  م��ن 
الربامج التي تطرحها ول�شيما عدد برامج الدرا�شات العليا وتتقدم يف 
الت�شنيفات العاملية �شنويا.. و ذلك بتوجيهات ورعاية �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 

ال�شارقة رئي�س اجلامعة.
اأحد  املجتمع هي  احتياجات  تلبي  التي  املهنية  الدبلومات  اأن  واأ�شاف 
اأركان ا�شرتاتيجية جامعة ال�شارقة الأكادميية من خالل ربط البحث 
العلمي بالتعليم والتعلم با�شتخدام التقنية احلديثة يف و�شائل التعليم 

والتعلم .

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ب��دع��م  امل��ال  خ��ول��ة  �شعادة  اأ���ش��ادت  جانبها  م��ن 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور 
ال�شكر  قدمت  كما  ال��دب��ل��وم  لفكرة  ال�شارقة  جامعة  رئي�س  ال�شارقة 
جلامعة ال�شارقة على اجلهود املبذولة منذ طرح فكرة الدبلوم وحتى 
املتعمقة  الدرا�شة  نوع من  الربنامج هو  اأن  ..م�شيفة  ر�شميا  اطالقه 
التي تعمل على ن�شر ثقافة ال�شوؤون الربملانية وكيفية عملها وتكوينها 
عدة  م��ن  م��زي��ج  بكونه  يتميز  داخ��ل��ه��ا..و  املتبعة  الإج�����راءات  وم��اه��ي 

تخ�ش�شات تعطى مادة ثرية من الثقافة الربملانية.
وم��ن جانبه او���ش��ح ال��دك��ت��ور را���ش��ي ال��زب��ي��دي م��دي��ر م��رك��ز التعليم 
امل�شتمر اأن »الدبلوم الربملاين« هو الأول على م�شتوى الدولة ويغطي 
من تخ�ش�شات خمتلفة وي�شتمر  حما�شرا   12 ويقدمه  حمورا   14

ملدة 10 اأ�شابيع ..و يتطرق برنامج الدبلوم العديد من املحاور املهمة 
مثل: مفهوم الد�شتور والنتخابات، وكيفية عمل الأنظمة الد�شتورية 
الكربى يف العامل بجانب النظام الق�شائي يف الدولة وتكوين املجل�س 
الهيئات  ودور  عمله  واآلية  و�شالحيات  ال�شارقة  اإم��ارة  يف  ال�شت�شاري 
الت�شريعية وال�شت�شارية يف ال�شوؤون املالية ويف التنمية و الدليل لعمل 

الأع�شاء يف الربملان والدبلوما�شية الربملانية ومهارات الربتوكول.
العام  اأح��م��د �شعيد اجل����روان الأم���ني  ���ش��ع��ادة  ال��دب��ل��وم  ح�شر اط���الق 
للمجل�س ال�شت�شاري والدكتورة حمدثة الها�شمي ع�شو جمل�س اأمناء 
جامعة ال�شارقة و الدكتور ال�شديق اأحمد امل�شطفى ال�شيخ نائب مدير 
امل�شت�شار  دل��ه  �شليمان  �شام  وال��دك��ت��ور  الأك��ادمي��ي��ة  لل�شوؤون  اجلامعة 

القانوين للجامعة.

حاكم الفجرية ي�سيد بدور خريية زايد يف جماالت العمل االن�ساين

مب�ساركة 55 مواطنا

االإمارات للتنمية االجتماعية تنظم ادارة الفعاليات

•• الفجرية-وام:

حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شاد 
املجل�س  ال�شرقي ع�شو  بن حممد 
الأع���ل���ى ح��اك��م ال��ف��ج��رية بخطط 
موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان 
يف  والإن�شانية  اخلريية  لالأعمال 
جم����الت ال��ع��م��ل الإن�����ش��اين داخل 
ال��دول��ة وخ��ارج��ه��ا واجل��ه��ود التي 
�شريا  ب��راجم��ه��ا  لتطوير  تبذلها 
على قيم املغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” 
بو�شفها  الإم���ارات  ملكانة  وتعزيزا 
للم�شاعدات  م��ان��ح��ة  ج��ه��ة  اأك����رب 
الن�����ش��ان��ي��ة يف ال���ع���امل. ج���اء ذلك 

مل�شاعدة  ال��ت��ط��ل��ع��ات  م���ن  امل���زي���د 
العون جلميع  املحتاجني، ومد يد 
�شيغة  اإىل  الو�شول  عرب  الفئات، 
العطاء  يف  اجل���ه���ود  ت���وح���د  ع��م��ل 
وال�شتفادة  امل�����ش��اع��دات،  وت��ق��دمي 
الوطنية  وامل�شاريع  اخل���ربات  م��ن 
ال����ربام����ج  ت���ن���ف���ي���ذ  ال����ق����ائ����م����ة يف 
اخلريية امل�شتقبلية”. واأ�شاف ابن 
كردو�س اإن اللقاء مع �شموه يدعم 
واملتمثلة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  روؤي��ت��ن��ا 
الإن�شانية  امل�����ش��اع��دات  ت��ق��دمي  يف 
املحتاجة  الفئات  ل�شائر  واخلريية 
على  للحفاظ  جهودنا  وموا�شلة 
العاملية  و�شمعتها  الإم���ارات  مكانة 
التي باتت منوذجا للعمل اخلريي 

العطاء وتقدمي امل�شاعدات، ف�شال 
عن مواكبتها التطور التكنولوجي 
يف اإعداد خططها وتنفيذ براجمها 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ودع����ا  اخل���ريي���ة. 
املحلية  ال��ف��ج��رية اجل��ه��ات  ح��اك��م 
والحتادية اإىل دعم موؤ�ش�شة زايد 
لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
اخل����ريي����ة والإن�������ش���ان���ي���ة واإجن������اح 
موا�شلة  اأهمية  موؤكدا   .. اأعمالها 
املغفور  فكر  وفق  الإن�شاين  عملها 
له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
وتوجيهات   “ ث���راه  اهلل  طيب   “
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
زاي���د اآل ن��ه��ي��ان رئ��ي�����س ال��دول��ة “ 
اأ�شحاب  واخ���وان���ه   “ اهلل  ح��ف��ظ��ه 

ق�شره  يف  �شموه  ا�شتقبال  خ��الل 
كردو�س  ح��م��د  ���ش��ع��ادة  ب��ال��رم��ي��ل��ة 
للموؤ�ش�شة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ال��ع��ام��ري 
وحم��م��د ���ش��ع��ي��د ال��ق��ب��ي�����ش��ي مدير 
املرافق  والوفد  باملوؤ�ش�شة  امل�شاريع 
ل����ه. و اط���ل���ع ���ش��م��وه ع��ل��ى خطط 
املوؤ�ش�شة وبراجمها اخلريية  عمل 
دولة  داخل  واأن�شطتها  والن�شانية 
اإىل  وا�شتمع  وخارجها..  الم��ارات 
املوؤ�ش�شة  خطط  عن  مف�شل  �شرح 
التوا�شل  يف  وجهودها  امل�شتقبلية 
واجلمعيات  ال��ه��ي��ئ��ات  ج��م��ي��ع  م���ع 
بالعمل  امل���ع���ن���ي���ة  وامل����وؤ�����ش���������ش����ات 
وخارجها  الدولة  داخ��ل  الإن�شاين 
ل���ت���وح���ي���د اجل�����ه�����ود يف جم�����الت 

ال�شمو حكام الإمارات.
من جانبه ثمن �شعادة حمد �شامل 
ا�شتقبال  ال��ع��ام��ري  ك���ردو����س  ب���ن 
الفجرية  ح��اك��م  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
واهتمامه  املوؤ�ش�شة  عمل  لفريق 
ب��������الط��������الع ع�����ل�����ى م�������ش���اري���ع���ه���ا 
اإىل  م�شريا   .. املتنوعة  وبراجمها 
العمل  اآف��اق  �شيعزز  اللقاء  هذا  اأن 
�شبيل  يف  وال���ت���ن���م���وي  الإن�������ش���اين 
حتقيق روؤية املغفور له ال�شيخ زايد 
اهلل  “طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن 

ثراه” وتر�شيخ نهجه وفكره.
لبنة  ال��ي��وم  و�شعنا  “لقد   : وق���ال 
جديدة من لبنات العمل امل�شرتك 
والتي �شت�شهم م�شتقبال يف حتقيق 

•• راأ�س اخليمة  .. الفجر 

للتنمية  الإم���ارات  جمعية  نظمت 
واإدارة  تنظيم  ور�شة  الجتماعية 
الفعاليات » قدمها اأ.�شعد �شليمان 
التنمية  يف  م��ع��ت��م��د  م�����درب   –
الب�شرية ، يف مقر اجلمعية بالظيت 
اإىل  وال��ت��ي هدفت  اخليمة  ب��راأ���س 
اعطاء امل�شاركني الفر�شة للتعرف 
لتخطيط  العملية  ال��ط��رق  ع��ل��ى 
وامل����وؤمت����رات  ال��ف��ع��ال��ي��ات  واإدارة 
بطريقة علمية من خالل خطط 
علمية  وم���ن���ه���ج���ي���ات  م����درو�����ش����ة 
ن�شاط  كل  مع  التعامل  يتم  حيث 

وفعالية كم�شروع قائم بذاته.
وق������د ������ش�����ارك يف ه������ذه ال���ور����ش���ة 
حل�شورهم  وك����ان  م�����ش��ارك   65
وتفاعلهم ومداخالتهم دور كبري 

يف جناح الور�شة.
حتتاج  املوؤ�ش�شات  اأن  امل��درب  وب��ني 

وكيانات  وموؤ�ش�شات  وزارات  ب��ني 
م�شتقلة.

بتخطيط  املعنيني  غالبية  وي��رى 
الأح��داث اخلا�شة  واإدارة  وتنظيم 
لتلك  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  ال����ن����ج����اح  اأن 
ا�شا�شية  ب�شفة  يعتمد  الفعاليات 
ع��ل��ى م��ا ميكله ف��ري��ق ال��ع��م��ل من 
معرفة وخربات مرتاكمة ويف هذه 
التخطيط  اأب��ع��اد  نناق�س  الور�شة 
ل��ع��ق��د ال���ف���ع���ال���ي���ات وامل�����وؤمت�����رات 
التي  وال��ت��ح��دي��ات   ، وامل��ن��ا���ش��ب��ات 
و   ، مواجهتها  وكيفية  ت��واج��ه��ه��ا 
تقدمي ت�شور معريف �شامل ملهارات 
تخطيط وتنظيم واإدارة الفعاليات 

واملوؤمترات.
عملية  تطبيقات  الور�شة  تخللت 
امل�����وؤمت�����رات  لإدارة  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
امل�شكالت  وجت���ن���ب  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
وامل��خ��اط��ر ال��ت��ي ت��ع��ي��ق الأه�����داف 

املر�شومة لها.

اأو ور�س عمل  وموؤمترات ون��دوات 
دورات م�شابقات وخالفه.

اخلا�شة  الأح���داث  اأ�شبحت  لهذا 
كاملوؤمترات واملعار�س واملهرجانات 

حتى  وفعاليات  اأن�شطة  اإيل  دائماً 
م�ن  املختلفة  ال��ف��ئ��ات  اإيل  ت�����ش��ل 
 ، بخدماتها  امل�شتهدف  جمهورها 
ه�ذه الأن�شطة تاأخذ �شكل فعاليات 

والح��ت��ف��الت ����ش���واًء ال��وط��ن��ي��ة اأو 
متثل  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة  اأو  امل��وؤ���ش�����ش��ي��ة 
واح�����دة م���ن اأه�����م الأع����م����ال التي 
ت�����ش��غ��ل اأن�������ش���ط���ة ج���ه���ات ع�����دة ما 

م�����ش��ت�����ش��ار ���ش��اح��ب ال�����ش��م��و حاكم 
ال��ف��ج��رية و���ش��ع��ادة حم��م��د �شعيد 

ح�شر  وعامليا.  اإقليميا  والإن�شاين 
الرقباين  ���ش��ع��ي��د  م���ع���ايل  ال��ل��ق��اء 

ال�������ش���ن���ح���اين م�����دي�����ر ال�����دي�����وان 
الأمريي يف الفجرية.

حممد ال�سرقي ي�ستقبل جمل�ض اأكادميية 
الفجرية للفنون اجلميلة

خمتربات م�ست�سفى اجلليلة لالأطفال تلبي معايري اجلودة العاملية

•• الفجرية-وام:

تراأ�س �شمو ال�شيخ حممد بن حمد بن حممد ال�شرقي 
اأكادميية  اأم���ن���اء  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال��ف��ج��رية  ع��ه��د  ويل 
الفجرية للفنون اجلميلة يف مكتبه بالديوان الأمريي 
بح�شور   2018 للعام  لالأكادميية  ال��ث��اين  الج��ت��م��اع 
علي عبيد احلفيتي مدير الكادميية و اأع�شاء جمل�س 

اأمنائها.
واط���ل���ع ���ش��م��و ويل ع��ه��د ال��ف��ج��رية ع��ل��ى خ��ط��ط عمل 
مت  التي  الأع��م��ال  و  فيها  التدري�س  و�شري  الأك��ادمي��ي��ة 
التي  واخلدمات  العام  من  ال�شابقة  الفرتة  يف  اجنازها 
املختلفة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ع��ل��ى  وت��ع��رف  ملنت�شبيها  تقدمها 
التي اأقامتها موؤخرا اأو �شاركت فيها ف�شال عن خطط 

م�شاركاتها وفعالياتها امل�شتقبلية.
وه��ن��اأ ���ش��م��وه اأع�����ش��اء جم��ل�����س الأم���ن���اء ع��ل��ى احل�شور 

الأكادميية خالل وقت ق�شري من  الذي حققته  املميز 
داعيا  منت�شبيها  ب��ني  نالتها  ال��ت��ي  وال��ث��ق��ة  انطالقتها 
يعزز  مبا  املناهج  وتطوير  العمل  موا�شلة  �شرورة  اإىل 
املو�شيقي  امل�شهد  يف  مكانتها  وي��ع��زز  عربيا  ح�شورها 
ال���دول���ة والعامل  ال��ت�����ش��ك��ي��ل��ي��ة ع��ل��ى ���ش��ع��ي��د  وال���ف���ن���ون 

العربي.
مع  الأك��ادمي��ي��ة  عمل  تكامل  اأه��م��ي��ة  اإىل  �شموه  ول��ف��ت 
الدولة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة يف  امل��وؤ���ش�����ش��ات  وت���وج���ه���ات  خ��ط��ط 
الفعاليات  جميع  يف  مميز  ب��دور  ت�شطلع  اأن  و���ش��رورة 

الفنية التي تقام يف اإمارة الفجرية وخارجها .
وتقدم مدير واأع�شاء جمل�س ادارة الأكادميية يف ختام 
الفجرية  عهد  ويل  �شمو  اإىل  والمتنان  بال�شكر  اللقاء 
ل���الأك���ادمي���ي���ة ورع���اي���ت���ه الكرمية  ال��ك��ب��ري  ع��ل��ى دع���م���ه 
مدير  الزحمي  �شامل  �شعادة  اللقاء  ح�شر  لرباجمها. 

مكتب ويل عهد الفجرية.

•• دبي-وام:

م�شت�شفى  يف  ال��ط��ب��ي��ة  ال��ت��ح��ال��ي��ل  خم���ت���ربات  ح�����ش��ل��ت 
الأطفال  م�شت�شفى   - ل��الأط��ف��ال  التخ�ش�شي  اجلليلة 
الأمريكية  الكلية  اع��ت��م��اد  ع��ل��ى   - الإم�����ارات  يف  الأول 
لعلماء الأمرا�س التي تعد اإحدى اأبرز اجلهات العاملية 

يف جمال �شمان جودة املختربات واعتمادها.
التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ع��و���ش��ي  ال��دك��ت��ور حم��م��د  واأع�����رب 
لالأطفال  التخ�ش�شي  اجلليلة  م�شت�شفى  يف  للعمليات 
التقدير  ه��ذا  امل�شت�شفى  خم��ت��ربات  بنيل  �شعادته  ع��ن 
املرموق من الكلية الأمريكية لعلماء الأمرا�س موؤكدا 
اأف�����ش��ل خدمات  ت��وف��ري  ع��ل��ى  دائ��م��ا  امل�شت�شفى  ح��ر���س 
الرعاية ال�شحية مبعايري متيز ا�شتثنائية وذلك بهدف 
للعالج  يخ�شعون  الذين  الأطفال  عن  املعاناة  تخفيف 
يف  نتعاون  التي  خمترباتنا  اأن  وق��ال  عائالتهم.  وع��ن 

اإدارتها مع »نا�شيونال ريفرين�س لبريتوري« يف مقدمة 
اخل���دم���ات امل��ت��م��ي��زة ال��ت��ي ت�����ش��اه��م يف الرت���ق���اء بكفاءة 
التي  اجل���ودة  معايري  اأع��ل��ى  م��ع  تتوافق  التي  عملياتنا 
ت�شاعد اأطباءنا على حتديد اأف�شل �شبل العالج املمكنة 
م�شت�شفى  اأن خم��ت��ربات  واأو����ش���ح  امل��ر���ش��ى.  ل��الأط��ف��ال 
املختربات  �شبكة  يف  التا�شعة  تعد  ل��الأط��ف��ال  اجلليلة 
اعتماد  تتلقى  التي  الوطني  املرجعي  للمخترب  التابعة 
موقع  ي��ع��زز  م��ا  الأم���را����س  لعلماء  الأم��ري��ك��ي��ة  الكلية 
املختربات  من  �شبكة  كاأكرب  الوطني  املرجعي  املخترب 
احلا�شلة على اعتماد هذه الكلية الأمريكية يف ال�شرق 
الأو�شط. من جانبه قال عبداحلميد العبي�شي الرئي�س 
التنفيذي للمخترب املرجعي الوطني اإن املخترب الوطني 
�شبكة  اأك��رب  ميثل  كونه  دوره  اإىل  بالغة  بجدية  ينظر 
لعلماء  الأمريكية  الكلية  من  املعتمدة  املختربات  من 

الأمرا�س يف ال�شرق الأو�شط.

•• احلديدة-وام: 

نظمت » هيئة الهالل الأحمر الإماراتي« الليلة املا�شية العر�س 
اجلماعي ال�شابع �شمن اأعرا�شها اجلماعية باملحافظات اليمنية 
املحررة و الذي اأقيم مبديرية اخلوخة و هو الأول مبحافظة 
احلديدة غربي اليمن �شمن �شل�شلة الأعرا�س اجلماعية التي 
وجه بها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
وي�شتفيد  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

منها 2400 �شاب و فتاة يف 8 حمافظات مينية.
الإم��ارات ملتطلبات  ا�شتجابة  النوعية �شمن  املبادرة  تاأتي هذه 
يف  امل��ج��الت  جميع  يف  وامل�شاندة  ال��دع��م  م��ن  اليمنية  ال�شاحة 
عام زايد. �شارك يف العر�س ال�شابع 200 �شاب وفتاة من اأبناء 
الزواج  مرا�شم  على  اأ���ش��رف  الهيئة  م��ن  وف��د  وح�شره  اليمن 
وال��رتت��ي��ب��ات اخل��ا���ش��ة ب��ذل��ك اإىل ج��ان��ب ع��دد م��ن امل�شوؤولني 
العر�شان  اأ����ش���ر  امل��ح��ل��ي��ني يف م��دي��ري��ة اخل���وخ���ة ع����الوة ع��ل��ى 
واأق���ارب���ه���م. و اأك����د ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��دان ب��ن زاي����د اآل نهيان 
ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل الأحمر 
الإماراتي اأن مبادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
الروابط  الن�شيج الجتماعي ومتتني  اإىل تعزيز  نهيان تهدف 
وال�شتقرار  الأم��ن  لتحقيق  املبذولة  اجلهود  ودع��م  العائلية 
�شمن  تاأتي  كونها  اإىل  اإ�شافة  املحررة  اليمنية  املحافظات  يف 
الدعم  م��ن  اليمنية  ال�����ش��اح��ة  ملتطلبات  الإم������ارات  ا���ش��ت��ج��اب��ة 
املوؤ�ش�س  وامل�شاندة يف جميع املجالت تزامنا مع مئوية الوالد 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه« .
املباركة  واخلطوة  الكرمية  املبادرة  هذه  اأن  اإىل  �شموه  اأ�شار  و 
توؤكد �شري القيادة الر�شيدة على خطى زايد ملنا�شرة الأ�شقاء 

يف اليمن وتلبية احتياجاتهم الأ�شا�شية.

الأعرا�س  اإن  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  ق��ال  و 
ال�����ش��م��ول��ي��ة لحتياجات  الإم�������ارات  ن��ظ��رة  اجل��م��اع��ي��ة جت�����ش��د 
ال�شاحة اليمنية من الدعم وامل�شاندة وتوؤكد اهتمام الدولة و 
قيادتها بتوفري �شبل ال�شتقرار الجتماعي و النف�شي لل�شباب 
اليمني الذي يقع عليه عبء التنمية والإعمار يف اليمن لذلك 
لبد من رعايتهم والعناية بهم وتي�شري اأمورهم وعلى راأ�شها 
ال�شباب  اأن  اإىل  م�شريا  ل�شتقرارهم  املالئمة  الظروف  تهيئة 
ميثلون �شريحة كبرية يف املجتمع اليمني لذلك كان ل بد من 
اللتفات اإىل ق�شاياهم ون�شر ال�شعادة واليجابية يف اأو�شاطهم 
ويعترب حتقيق تطلعاتهم من اأهم عوامل ال�شتقرار املن�شود يف 

اليمن ال�شقيق.
العام  الأم��ني  الفالحي  عتيق  حممد  الدكتور  اأك��د  جهته  من 
توجيهات  تنفيذ  ت��وا���ش��ل  الهيئة  اأن  الأح��م��ر  ال��ه��الل  لهيئة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان بتنظيم 
�شمو  ومتابعة  �شموه  برعاية  اليمن  يف  اجلماعية  الأع��را���س 

ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان.
ال��ر���ش��ي��دة مبجريات  قيادتنا  اه��ت��م��ام  امل��ب��ادرة  ه��ذه  اإن  ق��ال  و 
ال�شاحة  على  والقت�شادية  والجتماعية  الإن�شانية  الأو���ش��اع 
اليمنية وظروف ال�شباب اليمني الذي يواجه حتديات كبرية 
اأج����ل حت��ق��ي��ق ح��ل��م��ه وت��ط��ل��ع��ات��ه يف ال���ش��ت��ق��رار الأ�شري  م���ن 

والجتماعي والنف�شي.
ال�شاغطة  القت�شادية  الظروف  ت�شببت   « الفالحي:  واأ�شاف 
يف ال��ي��م��ن يف ع���زوف ال�����ش��ب��اب ع��ن ال�����زواج ل��ذل��ك ج���اءت هذه 
املبادرة لتحقق العديد من الأهداف يف مقدمتها تقليل نفقات 
الزواج وتي�شري �شبله و احلد من الإ�شراف والبذخ يف املنا�شبات 
الجتماعية وتعزيز قيم التكافل والرتاحم بني اأفراد املجتمع 
اليمني املتجان�س وحماربة مظاهر التباهي والتفاخر يف مثل 

هذه املنا�شبات«.
اأك��م��ل��ت حتى الآن  ال��ه��الل الأح��م��ر  اأن هيئة  ال��ف��الح��ي  اأك���د  و 
مرا�شم زواج 1400 �شاب و�شابة من جمموع العدد امل�شتهدف 
بهذه املبادرة والذي يقدر بحوايل 2400 زيجة �شيتم اإجنازها 
خالل عام زايد م�شريا اإىل اأن الزيجات املتبقية �شيتم تنفيذها 

تباعا يف كل من �شبوة وال�شالع واملخا وح�شرموت .
اأن  اإل  ال��ت��ي مي��ر بها اليمن  ال��ظ��روف  ب��ال��رغ��م م��ن  و ق���ال: » 
ال�شرور  اإدخ���ال  و  الأم���ل  ب��ث  �شاأنها  م��ن  اجلماعية  الأع��را���س 
من  ه��ن��اك  اأن  خاللها  م��ن  ي���رون  ال��ذي��ن  ال�شباب  نفو�س  اإىل 
�شبل  حت�شني  على  ويعمل  بق�شاياهم  ويهتم  بهمومهم  ي�شعر 

ا�شتقرارهم«.
من جانبه اأعرب الدكتور ح�شن علي طاهر حمافظ احلديدة 
اآل  عن تقديره لرعاية �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
الكرمية  املبادرة  اأن  موؤكدا  اجلماعية  العرا�س  ل�شل�شة  نهيان 
الرا�شخة  اليمنية  الإماراتية  الروابط  �شموه جت�شد عمق  من 
والجتماعي  الأ���ش��ري  ال�شتقرار  حتقيق  يف  وت�شهم  والثابتة 

والنف�شي لل�شباب وتعزز جمالت ال�شراكة املجتمعية.
اأ�شاد مبتابعة �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان جلهود  و 
ال��ه��الل الأح��م��ر الإم���ارات���ي الإن�����ش��ان��ي��ة ال��ت��ي مل تنقطع عن 
الهيئة متيزت  اإن  وق���ال  امل��ا���ش��ي��ة  ال�����ش��ن��وات  امل��ح��اف��ظ��ة خ���الل 

بتبنيها للق�شايا الإن�شانية والتنموية يف املحافظة.
يف  حلمهم  بتحقيق  ال��ب��ال��غ��ة  �شعادتهم  ع��ن  ال��ع��ر���ش��ان  ع��رب  و 
الزيجات  ه��ذه  عرب  �شملهم  ومل  الكرمية  واحل��ي��اة  ال�شتقرار 
وتقدموا  ولأ�شرهم  لهم  اأف�شل  مل�شتقبل  توؤ�ش�س  التي  املباركة 
بجزيل ال�شكر والعرفان لقيادة الدولة الر�شيدة التي و�شعتهم 
ن�شب عينيها ويف مقدمة اأولوياتها وبادرت بر�شم الب�شمة على 

وجوههم عرب هذه املبادرة الجتماعية الرائدة.

الهالل االأحمر ينظم العر�ض اجلماعي االأول يف مديرية اخلوخة باحلديدة
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -وام:

نظمت عمادة �شوؤون الطالبات يف اجلامعة القا�شمية بال�شارقة 
�شمن مبادرة “ بركة البيت “ احتفال مبنا�شبة اليوم العاملي 
للم�شن بالتعاون مع عدد من موؤ�ش�شات ودوائر اإمارة ال�شارقة 
وذل����ك ���ش��م��ن اأط����ر احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ق��ي��م وال�����رتاث والهوية 

الثقافية و�شمن الربنامج الثقايف للعمادة.
احالم  بال�شارقة  امل�شنني  رع��اي��ة  دار  مبقر  الح��ت��ف��ال  ح�شر 
احلمادي  وعائ�شة  الطلبة  ل�شوؤون  امل��دي��ر  م�شاعد  جر�س  ب��ن 
مديرة ال�شكن الداخلي اىل جانب امل�شوؤولني يف ق�شم الأن�شطة 

الطالبية بالعمادة.

هذه  اأن  القا�شمية  اجلامعة  مدير  �شامل  ر�شاد  الدكتور  واأك��د 
“بركة  الطالبات  �شوؤون  عمادة  اطلقتها  التي  الطيبة  املبادرة 
ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا  تاأتي  املا�شي  العام  البيت” 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
وجهوده  القا�شمية  اجل��ام��ع��ة  رئي�س  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  الأع��ل��ى 
اأول مدينة عربية مراعية  ال�شارقة  اإم��ارة  املتميزة لأن ت�شبح 

لل�شن وموؤهلة لهذا ال�شتحقاق العاملي بجدارة.
وقال ان الحتفال يعد فر�شة للقاء كبار ال�شن وتعميق اأوا�شر 
الرتابط معهم وتقدمي ال�شكر لعطائهم النبيل خالل ال�شنوات 
املا�شية وهو اأي�شا فر�شة لتالحم جيل الآباء والأجداد بالأبناء 
الجتماعي  والتوا�شل  ال��رتاب��ط  تعزيز  على  حثهم  و���ش��رورة 

الذي حث عليه ديننا الإ�شالمي احلنيف.
امل�شنني  ا�شعدت  التي  الأن�شطة  من  ع��ددا  الحتفال  وت�شمن 
وادخلت الفرحة يف نفو�شهم وعززت من مهاراتهم وهواياتهم.. 
ال�شارقة  ف��رق��ة  قدمتها  ال��ت��ي  ال�شعبية  الفرقة  ف��ق��رة  ومنها 
واأوبريت  للرتاث  ال�شارقة  معهد  مع  بالتعاون  الفني  للرتاث 
ب��ع��ن��وان “ �شوير راح���ت ال��رب “ ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��راك��ز اأطفال 
العربي  ب��اخل��ط  امل�شنني  اأ���ش��م��اء  كتابة  اإىل  اإ���ش��اف��ة  ال�����ش��ارق��ة 
بالتعاون مع خطاطني من متحف ال�شارقة للخط العربي اإىل 
جانب عر�س الأدوات امل�شتخدمة يف �شناعة احلناء يف املا�شي.

الهدايا  القا�شمية  اجل��ام��ع��ة  ف��ري��ق  ق��دم  الح��ت��ف��ال  خ��ت��ام  ويف 
التذكارية للم�شنني تقديرا واحرتاما جلهودهم.

اجلامعة القا�سمية يف ال�سارقة حتتفل باليوم العاملي للم�سن

•ال�صارقة -وام:

عقد املجل�س التنفيذي لإمارة ال�شارقة ام�س يف 
مكتب �شمو احلاكم اجتماعه الأ�شبوعي برئا�شة 
�شلطان  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو 
ال�شارقة  ح��اك��م  ون���ائ���ب  ع��ه��د  ويل  ال��ق��ا���ش��م��ي 
رئي�س املجل�س التنفيذي وبح�شور �شمو ال�شيخ 
نائب  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  بن  عبداهلل 

حاكم ال�شارقة نائب رئي�س املجل�س.
وا���ش��ت��ع��ر���س امل��ج��ل�����س امل��وا���ش��ي��ع امل���درج���ة على 
القرارات  م��ن  وات��خ��ذ جملة  الأع���م���ال  ج���دول 

التي من �شاأنها حتقيق روؤية الإمارة.
ال�شابقة  وبعد الت�شديق على حم�شر اجلل�شة 
.. اعتمد املجل�س مذكرة اتفاقية تعاون املزمع 
توقيعها بني دائرة الطريان املدين يف ال�شارقة 

والهيئة العامة لأمن املنافذ واحلدود واملناطق 
البيانات  تبادل  التعاون يف جمال  ب�شاأن  احلرة 
حركة  واأن�شطة  بعمليات  اخلا�شة  واملعلومات 

الطريان املدين يف اإمارة ال�شارقة.
معامالت  توثيق  ب�شاأن  ق��رارا  املجل�س  واأ���ش��در 
ال�شارقة ويق�شي  اإم��ارة  التجارية يف  ال�شركات 
ب����اأن تخت�س دائ����رة ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����ش��ادي��ة يف 
ال�شركات  ت��اأ���ش��ي�����س  ع���ق���ود  ب��ت��وث��ي��ق  الإم�������ارة 
ال��ت��ج��اري��ة وك���ل ت��ع��دي��ل ي���ط���راأ ع��ل��ي��ه��ا، �شنداً 
للمر�شوم بقانون احتادي رقم 7 ل�شنة 2018، 
بتعديل بع�س اأحكام القانون الحتادي رقم 2 

ل�شنة 2015.
الواجهة  ت��ط��وي��ر  م�����ش��روع  امل��ج��ل�����س  ون��اق�����س 

التجارية للمباين املطلة على بحرية خالد.
وا�شتعر�س �شعادة املهند�س خالد بطي املهريي 

تفا�شيل  وامل�����ش��اح��ة  التخطيط  دائ����رة  رئ��ي�����س 
 .. ي�شملها  ال��ت��ي  ال��درا���ش��ة  ومنطقة  امل�����ش��روع 
امل�شاة  حركة  درا���ش��ة  منه  ال��ه��دف  اأن  مو�شحا 
املطلة  للمباين  ال��ت��ج��اري��ة  ال��واج��ه��ة  وت��ط��وي��ر 
على ب��ح��رية خ��ال��د م��ن خ��الل ت��ن��اول الفر�س 
واأ�شاف  املنطقة.  ل��ه��ذه  املتاحة  والإم��ك��ان��ي��ات 
النتائج  اأن  وامل�شاحة  التخطيط  دائ��رة  رئي�س 
املرجوة من امل�شروع، هي رفع م�شتوى ال�شالمة 
على الطريق، وحت�شني الفراغات والرتدادات 
اجتماعي  حم���ي���ط  وت�����وف�����ري  امل�����ب�����اين،  ب�����ني 
وم�شاحات  للجل�شات  اأم��اك��ن  به  تتوفر  اأف�شل 
القت�شادي  القطاع  دعم  اإىل  اإ�شافة  خ�شراء، 

وال�شياحي.
وب�����ارك امل��ج��ل�����س ح�����ش��ول دائ�����رة الإ����ش���ك���ان يف 
“جائزة جمل�س  ال�شارقة، على املركز الأول يف 

 ،2018 للعام  الإ�شكان”  جم��ال  يف  ال��ت��ع��اون 
والذي ياأتي ا�شتحقاقاً جلهود متوا�شلة وعمل 
دوؤوب من قبل فريق العمل بالدائرة، يف خدمة 
قطاع الإ�شكان يف الإمارة. واأكد �شعادة املهند�س 
خليفة م�شبح الطنيجي رئي�س دائرة الإ�شكان، 
لروؤية  ترجمة  ياأتي  باجلائزة  الدائرة  فوز  اأن 
ال�����ش��ي��خ الدكتور  ال�����ش��م��و  وت��وج��ي��ه��ات ���ش��اح��ب 
املجل�س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان 
الأعلى حاكم ال�شارقة يف توفري احلياة الكرمية 
وال�شعيدة للمواطنني من اأبناء الإمارة وتوفري 

امل�شكن املالئم لهم.
واأ�شاد �شعادته باملتابعة الدائمة من �شمو ال�شيخ 
�شلطان بن حممد بن �شلطان القا�شمي لعمل 
يف  كافة  والعقبات  التحديات  وتذليل  الدائرة 

�شبيل حتقيق روؤيتها واأهدافها.

•• دبي –الفجر:

برئا�شة   x10 دب�����ي  جل���ن���ة  ف���ري���ق  اج���ت���م���ع 
رئي�س  �شيف  اإب��راه��ي��م  اأح��م��د  القا�شي  �شعادة 
اللجنة  م��ع  دب��ي  x10يف حماكم  دب��ي   جلنة 
امل�شت�شار  برئا�شة  دب��ي،  يف  للت�شريعات  العليا 
الدكتور  ماجد الع�شيمي ملناق�شة الت�شريعات 
حمكمة  م�شروع  لتطبيق  الالزمة  والقوانني 
C3، لتعزيز م�شاركة حماكم دبي يف الرتقاء 
كوجهة عاملية يف جمال الإبداع، وحتقيق روؤية 
دبي لتكون مدينة امل�شتقبل، وياتي ذلك تنفيذاً 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات 

رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را���ش��د 
جمل�س الوزراء حاكم دبي، باأن عمل احلكومات 
وتطويرها،  اخلدمات  تقدمي  على  يقت�شر  ل 

بل ي�شمل التغيري يف اآليات العمل.
اأ���ش��ار ���ش��ع��ادة ال��ق��ا���ش��ي اأح��م��د اإبراهيم  ح��ي��ث 
اختيار  مت  ان����ه   X10 جل��ن��ة  رئ��ي�����س  ���ش��ي��ف 
م�شروع حمكمة C3 �شمن اأف�شل 3 م�شاريع 
الأوىل  دورت����ه����ا  يف   10X دب����ي  م����ب����ادرة  يف 
ال�شيخ  ال�شمو  اأطلقها �شاحب  التي  2017و 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم اإمارة دبي، »رعاه 
مبتكرة  و  اب���داع���ي���ة  اأف����ك����ار   ل��ت��ق��دمي  اهلل«،  

التقليدي لرتتقي بالعمل  خارج اط��ار  الفكر 
احلكومي وتعزز مكانة الدولة عاملياً، وهي اأول 
التقا�شي  درج��ات  تخت�شر  العامل  يف  حمكمة 
الثالث يف دائ��رة واح��دة ت�شدر اأحكام قطعية 
م�شتحدثة  ب��اإج��راءات  الفوري  للتنفيذ  قابلة 
و�شيكون  ال��دع��وى،  زم��ن  تخت�شر  ومب�شطة 
املتقا�شني  على  كبري  اإيجابي  اأث��ر  للم�شروع 
تكلفة  وتقيل  الج����راءات   تب�شيط  يف  يتمثل 
جل�شات  حل�شور  احل��اج��ة  وع���دم   ، التقا�شي 

املرافعة يف مبنى املحاكم.
ملناق�شة  الج��ت��م��اع  عقد  مت  �شعادته  واأ���ش��اف   
مع  تتوافق  وم�شتمرة  نظامية  ق��درات  وتبني 

وتعزيز  امل�شتقبل،   مدينة  لتكون  دب��ي  روؤي���ة 
ال���ت���وا����ش���ل م���ع ال�������ش���رك���اء، وت����ب����ادل الأف���ك���ار 
امل�شاريع م�شرتكة  واملقرتحات، والتفاق على 
واآلية تنفيذها ومت خالل الجتماع ا�شتعرا�س 
ال��ن��ظ��ام ال���ع���ام ل��ع��م��ل امل��ح��ك��م��ة واج���راءات���ه���ا 
والخ��ت�����ش��ا���ش��ات ال��ت��ي ���ش��ت��ك��ون ���ش��م��ن عمل 
امل��ح��ك��م��ة، وامل��ن��اق�����ش��ة ح���ول م��و���ش��وع التكامل 
والالئحة   C3 حمكمة  ق��ان��ون  م�شروع  ب��ني 
امل��دن��ي��ة، ومت  الج����راءات  ل��ق��ان��ون  التنظيمية 
التفاق على الإطار الزمني املقرتح لالنتهاء 
من م�شروع القانون، و ح�شر الجتماع اأع�شاء 

فريق 10x يف حماكم دبي.

•• اأبوظبي-وام:

ناق�شت معايل عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة لل�شعادة 
وجودة احلياة ومعايل الدكتور مغري خمي�س اخلييلي رئي�س 
دائرة تنمية املجتمع يف اأبوظبي نتائج م�شح جمتمعي اأجرته 
ب��ه��دف قيا�س موؤ�شر ج���ودة احل��ي��اة ووعي  ال��دائ��رة م��وؤخ��را 

الأفراد بالق�شايا الجتماعية.
جاء ذلك خالل الجتماع الذي عقداه مبقر الدائرة وناق�شا 
“ا�شتبيان جودة احلياة” وعر�س  واآلية م�شح  فيه منهجية 
املجتمع  ارتباطها بفئات  النتائج واملخرجات وحتديد مدى 
من  ال�شتفادة  وط��رق  اآليات  بحث  جانب  اإىل  واحتياجاتهم 
خمرجاته مبا ينعك�س اإيجابا على تطوير ال�شيا�شات القائمة 

حاليا �شواء يف اإمارة اأبوظبي اأو يف الإمارات ككل.
تطرق امل�شح اإىل 14 جانبا من جوانب احلياة وهي الإ�شكان 
و دخل الأ�شرة و العمل وم�شدر الدخل و التوازن بني احلياة 
التعليم واملهارات وال�شالمة والأم��ن و  و  ال�شحة  و  والعمل 
وجودة  واحلوكمة  املجتمع  واإ���ش��راك  الجتماعي  التوا�شل 
املجتمعية  اخلدمات  و  والثقافة  املجتمعية  القيم  و  البيئة 

وتوافر املعلومات ومفهوم الرفاهية الذاتية.
تعاونا جادا  اأن هناك  الدكتور مغري اخلييلي  اأك��د معايل  و 
ب��ني ال�����وزارة وال���دائ���رة ل��ت��ب��ادل اخل����ربات وحت�����ش��ني الأداء 
امل�شرتك مبا ين�شجم مع توجيهات القيادة الر�شيدة بزيادة 
م�شريا  فيها  امل��واط��ن  ثقة  وتعزيز  املنجزة  الأع��م��ال  ك��ف��اءة 
للعمل  النهائية  املح�شلة  احلياة ميثل  موؤ�شر جودة  اأن  اإىل 

احلكومي املتكامل املتميز يف القطاعات كافة على ال�شعيدين 
املقرر  اأن��ه من  واأو���ش��ح معايل اخلييلي  واملحلي.  الحت��ادي 
ال�شتفادة من نتائج امل�شح امليداين والذي �شمل عينة ممثلة 
بهدف  وال�شرتاتيجيات  اخلطط  و�شع  يف  اأبوظبي  ملجتمع 
وتعزيز  امل��واط��ن  ل�شالح  احلكومي  والأداء  التغيري  حتفيز 
�شمعة اأبوظبي على النطاق العاملي وفتح قنوات للت�شاور مع 
املجتمع حول الأمور احلياتية اإ�شافة اإىل و�شع اأجندة تنمية 

املجتمع على م�شتوى الأجندات الأخرى ذات الأولوية.
واأ�شاف اخلييلي : “ �شعينا من خالل بحث نتائج امل�شح اإىل 
حماولة كيفية عك�س نتائجه على اإ�شعاد املواطنني واملقيمني 
اآليات ت�شريع خطوات تقدم املجتمع من خالل رفع  وبحث 
ملدى  مقيا�شا  تعد  ال��ت��ي  املعي�شية  احل��ي��اة  ج���ودة  م��وؤ���ش��رات 

تطور املجتمعات ورقيها” .. م�شريا اإىل اأنه مت العتماد يف 
املوؤ�شرات  من  العديد  ومعايري  منهجيات  على  امل�شح  تنفيذ 
العاملية التي تعد منهجيات دولية معتمدة يف تتبع الرفاهية 
فاإن  لذلك  واملجتمعات  البلدان  يف  وحت�شينها  الجتماعية 
هذا امل�شح من �شاأنه اأن ي�شع جدول الأعمال الجتماعي على 

قدم امل�شاواة مع جداول الأعمال الأخرى ذات الأولوية.
الوزارات  بني  والتكامل  ال�شراكة  اأهمية  اإىل  معاليه  لفت  و 
وال��ه��ي��ئ��ات احل��ك��وم��ي��ة م���ن ج��ه��ة وال��ق��ط��اع��ني احلكومي 
واخلا�س من جهة اأخرى منوها اإىل الدور الفاعل للقطاع 
اخلا�س وح�شوره القوي مب�شاريع نوعية يف �شتى املجالت 
تدعم  متعددة  وباأ�شكال  اأك��رب  دور  اإىل  نتطلع  يجعلنا  مم��ا 

جهود حتقيق روؤية الإمارات 2021.

اأجندة حمور  ال��دائ��رة تعمل من خ��الل  اإن  واأ���ش��اف معاليه 
تنمية املجتمع لإمارة اأبوظبي على دعم التناغم الجتماعي 
واخلا�س  احلكومي  القطاعني  من  ال�شركاء  مع  والتعاون 
وتكري�س اإمارة اأبوظبي موطنا للحياة املثلى وال�شعادة عرب 
قيادة اجلهود الرامية اإىل و�شع خارطة طريق لدعم قدرة 

املجتمع على حتقيق التنمية امل�شتدامة.
م��وؤخ��را م�شحا جمتمعيا يهدف  اأج���رت  ق��د  ال��دائ��رة  ك��ان��ت 
الجتماعية  الق�شايا  ببع�س  الأف�����راد  وع���ي  اإىل  للتعرف 
واخلدمية املهمة مبا ي�شاعد يف ر�شم خريطة وا�شحة جلودة 
احلياة يف الإمارة وتبني اخلطط التنموية وال�شرتاتيجيات 
الأ�شرية  احل��ي��اة  وت��وط��ي��د  دع���م  ت�شهم يف  ال��ت��ي  ال��ط��م��وح��ة 

والرعاية ال�شحية والأمن والبنية التحتية.

عهود الرومي و مغري اخلييلي يناق�سان نتائج م�سح عن موؤ�سر جودة احلياة

ويل عهد ال�سارقة يرتاأ�ض اجتماع املجل�ض التنفيذي 

لتعزيز م�ساركة حماكم دبي يف الرتقاء كوجهة عاملية

c3 تناق�ض الت�سريعات والقوانني لتطبيق م�سروع حمكمة » x10 جلنة دبي«

•• دبي-وام: 

دوليا  م��وؤمت��را  دب��ي  جامعة  تنظم 
اإدارة الأعمال  حول اأهمية تطوير 
باملدينة  م���ق���ره���ا  يف  وال����ق����ان����ون 
و25   24 ي����وم����ي  الأك�����ادمي�����ي�����ة 

نوفمرب املقبل.
وت����رك����ز حم������اور امل����وؤمت����ر وور������س 
هام�شه  على  ت��ق��ام  ال��ت��ي   - العمل 
واملالية  والت�شويق  الإدارة  على   -
واإدارة  وال����ق����ان����ون  والق���ت�������ش���اد 
الب�شرية  وامل������������وارد  امل���������ش����اري����ع 

والعمليات اللوج�شتية وغريها.
يتم  ال�������ذي   - امل�����وؤمت�����ر  وي����ه����دف 
تنظيمه للعام الثاين على التوايل 
البحوث  اأف�������ش���ل  ع���ر����س  اإىل   -
والدرا�شات يف جمال تطوير اإدارة 
وذلك  والقانون  والإدارة  الأعمال 
مب�شاركة عدد كبري من الباحثني 
اأ����ش���ات���ذة اجل��ام��ع��ات وطالب  م���ن 
الكليات يف  اأ���ش��ه��ر  ال��دك��ت��وراه م��ن 

عربية واأجنبية. دولة   30
الب�شتكي  عي�شى  ال��دك��ت��ور  وق����ال 
اإن ج��ام��ع��ة دبي  رئ��ي�����س اجل��ام��ع��ة 

ت���ه���دف م����ن خ�����الل امل����وؤمت����ر اإىل 
البحوث  ع��ل��ى  ال�������ش���وء  ت�����ش��ل��ي��ط 
والدرا�شات ودورها يف دعم برامج 
ت��ط��وي��ر الق��ت�����ش��اد والأع����م����ال يف 
�شيما  ل  الإم���������ارات  ودول������ة  دب����ي 
وال���ق���ان���ون  الإدارة  ق���ط���اع���ي  يف 
والتطوير  الإب�����داع  جم����الت  ويف 
اأن  واأ�شاف  ال�شطناعي.  والذكاء 
ا�شتقطاب  يف  �شت�شتمر  اجل��ام��ع��ة 
اأف�������ش���ل ال�����درا������ش�����ات وال���ب���ح���وث 
تطور  م��ن  ج���زءا  وجعلها  العاملية 
لدولة  خ���دم���ة  م�������ش���ت���دام  ع��ل��م��ي 
لتكون  و�شكانها  و�شعبها  الإم��ارات 
الإمارات �شمن اأف�شل دول العامل 

بحلول اليوبيل الذهبي لالحتاد.. 
موؤكدا اأهمية الدرا�شات والبحوث 
تطرح  ال���ت���ي  امل���ع���م���ق���ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
امل�شاكل وتوفر احللول التطبيقية 

يف هذه املجالت كافة.
يراأ�شه  ال������ذي   - امل����وؤمت����ر  وي���ع���د 
ال��دك��ت��ور ك����ارول زم���ان ب��ن اأحمد 
لالأعمال  دب����ي  ك��ل��ي��ة  يف  ال����ش���ت���اذ 
اهتمام  - حم���ور  دب���ي  ج��ام��ع��ة  يف 
ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��اح��ث��ني يف العامل 
وامل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف ق�����ش��اي��ا ري����ادة 
اأنه  جانب  اإىل  والقانون  الأع��م��ال 
فر�شة للت�شاور والتعارف وح�شور 

ور�س عمل متخ�ش�شة.
وي���ع���ق���د امل����وؤمت����ر ب���دع���م ورع���اي���ة 
التي  دب��ي  و�شناعة  جت���ارة  غ��رف��ة 
اإحدى مبادراتها  دبي  تعد جامعة 

وعدد من الرعاة.
نهاية  يف  ي���ت���م  اأن  امل����ق����رر  وم�����ن 
الدرا�شات  اأف�شل  اختيار  امل��وؤمت��ر 
لن�شرها يف املجلة الدولية اخلا�شة 
بتطوير الأعمال التجارية والإدارة 
وم��ن��ح ج��ائ��زة لأف�شل  وال��ق��ان��ون 

بحوث الدكتوراه.

جامعة دبي تنظم موؤمترًا دوليًا حول 
اإدارة االأعمال والقانون 24 نوفمرب

»مركز جنيف« : االإمارات ت�سكل مثاال رياديًا يف تعزيز قيم الت�سامح والتعاي�ض ال�سلمي
•• دبي-وام:

اأك����د م��رك��ز ج��ن��ي��ف حل��ق��وق الإن�������ش���ان واحل�����وار ال��ع��امل��ي اأن 
التعاون  قيم  تعزيز  يف  ري��ادي��ا  مثال  ت�شكل  الم����ارات  دول��ة 
كل  ب��ني  املتبادل  والح���رتام  ال�شلمي  والتعاي�س  والت�شامح 
الفئات مبعتقداتها وافكارها ومكافحة التطرف وانعكا�شاته 

ال�شلبية.
وقال املركز اأن ذلك يرجع اإىل حر�س قيادة الدولة الر�شيدة 
وروؤيتها نحو تعزيز املقومات الرامية اىل توفري املناخ املالئم 
لتعزيز اخلطط التنموية يف كل املجالت وم�شاركة اجلميع 

ودعم البتكار والإبداع لكل الفئات.
املركز  رئي�س  القا�شم  ح�شن  حنيف  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  وق���ال 
عنف  واع��م��ال  خ��ط��رية  ظ��واه��ر  ت�شهد  العربية  املنطقة  اأن 

وتطرف غري م�شبوقة ب�شبب التدخالت الأجنبية يف �شوؤون 
بع�س الدول العربية ودول املنطقة ب�شكل خا�س.

العاملي  ب��ال��ي��وم  الح��ت��ف��اء  مبنا�شبة  ت�شريح  يف   - واأ����ش���اف 
ملناه�شة العنف وال�شراعات امل�شلحة الذي ي�شادف 2 اأكتوبر 
من كل عام - اأن تلك التدخالت تلعب الدور الرئي�شي يف ن�شر 
العنف وتداعياته املدمرة بالإ�شافة اىل ال�شراعات املذهبية 
والطائفية ال�شائدة يف بع�س املجتمعات التي مل ت�شهد مثل 
هذه ال�شراعات اإل مع تنامي ظاهرة التدخالت وحماولت 

فر�س الهيمنة وال�شيطرة علي مقدرات ال�شعوب.
�شارخة يف  ت�شكل من��اذج  وليبيا  و�شوريا  العراق  اأن  واأو���ش��ح 
ون��زوح املاليني جراء هذه  املجتمعات ومقتل الآلف  انهيار 

ال�شراعات.
ودعا القا�شم املجتمع الدويل املتح�شر و�شناع القرار للقيام 

وامل�شاهمة اجلادة يف  التحديات  مب�شوؤولياتهم ملواجهة تلك 
دعم اخلطط وال�شرتاتيجيات التي تعمل للق�شاء على تلك 
الظواهر التي بداأت يف النت�شار يف العديد من مناطق العامل 

متجاوزة كل احلدود بني املجتمعات كبريها و�شغريها.
ونوه معاليه ب�شرورة ت�شريع القوانني ال�شارمة التي جترم 
خطاب الكراهية والتمييز العن�شري والتحري�س علي العنف 
واأكد اأن مواجهة اآفات الإرهاب وتداعياته م�شوؤولية اجلميع 
ي�شجل  الن�شاين  التاريخ  اأن  اإىل  امل�شتويات.. لفتا  كل  على 
م�شرقة  من��اذج  �شكلت  عاملية  ق��ي��ادات  اعمال  واع��ت��زاز  بفخر 
بينهم  ومن  ال�شتعمارية  التحديات  �شد  ال�شلمي  للن�شال 
نل�شون  الفريقي  والزعيم  غاندي  املهامتا  الهندي  الزعيم 
والعنف  التطرف  اىل جت��اوز  �شعوبهم  ق��ادوا  مانديال حيث 

اإىل ان حتققت طموحاتهم يف التحرر وال�شتقالل.

وكيل اخلارجية والتعاون الدويل 
يت�سلم اأوراق اعتماد �سفري مولدوفا 

•• اأبوظبي-وام:

ت�شلم �شعادة اأحمد �شاري املزروعي وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل بديوان 
عام الوزارة ن�شخة من اأوراق اعتماد �شعادة فيكتور هاروتا �شفري جمهورية مولدوفا 
املعني لدى الدولة. ومتنى وكيل الوزارة لل�شفري املولدويف التوفيق والنجاح يف اأداء 
مهام عمله مبا يعزز عالقات التعاون بني دولة الإمارات وبالده. من جانبه اأعرب 
�شفري جمهورية مولدوفا اجلديد عن �شعادته بتمثيل بالده لدى دولة الإمارات ملا 
حتظى به من مكانة اإقليمية ودولية مرموقة بف�شل ال�شيا�شة احلكيمة ل�شاحب 

ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل«.
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بلدية دبي ت�سارك مبعر�ض �سيتي �سكيب جلوبال
•• دبي -وام:

الذي   2018 جلوبال  �شكيب  �شيتي  مبعر�س  بجناح  دبي  بلدية  ت�شارك 
انطلقت اأعماله ام�س مبركز دبي التجاري العاملي .

و اأعرب داوود الهاجري مدير عام البلدية عن �شعادته بامل�شاركة يف اأحد 
اأ�شخم املعار�س والذي يحظى ب�شهرة عاملية وا�شعة كاأكرب فعالية واأكرها 

متيزا يف جمالت ال�شتثمار والتطوير العقاري يف الأ�شواق النا�شئة .
و قال : » ياأتي احلدث دائما مبجموعة وا�شعة ومتنوعة من امل�شروعات 
ال�شتثنائية وهدفنا من امل�شاركة ت�شليط ال�شوء على اجلهود التطويرية 

التي تبذلها البلدية وتعنى بتطوير البنية التحتية وعمران املدينة وذلك 
البتكار  عن�شر  على  باحتوائها  تتميز  التي  امل�شاريع  عر�س  طريق  عن 

والروؤى امل�شتقبلية« موؤكدا اأن دبي تقدم كل يوم اإجنازا جديدا للعامل .
و يحتوي جناح الدائرة على العديد من املج�شمات واللوحات التي تعك�س 
امل�شاريع  اإىل  اإ�شافة  البيئة  على  احلفاظ  يف  وجهودها  ال��دائ��رة  اأن�شطة 

ال�شتثمارية امل�شتقبلية باإمارة دبي .
يف  جهودها  ع��ن  تتحدث  التي  الأف���الم  م��ن  جمموعة  البلدية  وعر�شت 
التي  احلديثة  والأنظمة  للمجتمع  اخلدمات  وتوفري  التنموية  امل�شرية 

تتبعها يف خمتلف املجالت.

الفجرية للموارد الطبيعية  توؤكد دعمها للمبادرات 
الريا�سية �سمن م�سوؤوليتها املجتمعية

•• الفجرية -وام:

دعم  على  حر�شها  الطبيعية”  للموارد  الفجرية  “موؤ�ش�شة  اأك��دت 
الأن�شطة واملبادرات الريا�شية يف الإمارة انطالقا من التزامها التام 

بامل�شوؤولية املجتمعية.
الفجرية  بنك  ل�شباق  رعايتها  عن  املوؤ�ش�شة  اأعلنت  ال�شدد  هذ  ويف 
يقام  الذي  كيلومرتا   11 و   10 و   5 و  الوطني للجري مل�شافة 3 
يوم اجلمعة 23 نوفمرب املقبل يف الفجرية. يتخلل احلدث - الذي 
الأعمار  املت�شابقني من جميع  اأن ي�شارك فيه عدد كبري من  يتوقع 

وم�شتويات اللياقة البدنية - الكثري من الفعاليات اجلماهريية.
التي  املحلية  املبادرات  ت�شجيع  اإطار  لل�شباق يف  املوؤ�ش�شة  رعاية  تاأتي 
تعزز ال�شحة العامة ون�شر اأمناط احلياة ال�شليمة يف املجتمع وذلك 

بو�شفها جهة تهدف اإىل دعم ترابط املجتمع مبختلف �شرائحه.
ال�شباق  للموؤ�ش�شة  العام  املدير  قا�شم  علي  املهند�س  �شعادة  وو�شف 
باأنه نقلة مهمة نحو تر�شيخ مفاهيم الأمناط ال�شحية التي ت�شهم 
اأفرادها  �شالمة  على  حفاظا  املجتمع  فئات  بني  ن�شرها  يف  املوؤ�ش�شة 
و�شحتهم ولياقتهم البدنية للو�شول اإىل جمتمع اأكر �شحة و�شعادة 

.. م�شريا اإىل اأن باب الت�شجيل مفتوح حتى 20 نوفمرب املقبل.

حمدان بن حممد بن را�سد ي�ستقبل رئي�سة مالطا 
•• دبي-وام: 

بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو  ا�شتقبل 
ويل  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
الت�شريفات  ���ش��ال��ة  يف  دب���ي  ع��ه��د 
مبركز دبي التجاري العاملي �شباح 
ام�س فخامة الرئي�شة ماري لويز 
جمهورية  رئي�شة  بريكا  ك��ول��ريو 

مالطا والوفد املرافق .
وقد رحب �شموه بال�شيفة وناق�شا 
عددا من املوا�شيع املت�شلة باملراأة 
وغريها  وال�����ش��ي��ا���ش��ة  وال���ث���ق���اف���ة 
بالعالقات  املت�شلة  الأم����ور  م��ن 
البلدين  ب��ني  ال��ق��ائ��م��ة  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 

وث��ق��اف��ي��ة و���ش��ي��اح��ي��ة م���ع ال����دول 
ل�شعوبها  ي��ت��ي��ح  مم���ا  ال�����ش��دي��ق��ة 
والتقارب  ال���ت���ع���اون  م���ن  م���زي���دا 
وال�شتقرار  ال�����ش��ع��ادة  وحت��ق��ي��ق 

ل�شعبنا وتلك ال�شعوب.
اأحمد  ال�شيخ  �شمو  اللقاء  ح�شر 
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  بن 
الأعلى  ال��رئ��ي�����س  ل��ل��ط��ريان  دب���ي 
ملجموعة طريان الإمارات ومعايل 
رمي بنت اإبراهيم الها�شمي وزيرة 
دول����ة ل�����ش��وؤون ال��ت��ع��اون ال���دويل 
�شعادة  و  امل�����ش��وؤول��ني  م���ن  وع����دد 
���ش��ف��ري جمهورية  ج��ال��ي��ا  ف��ران��ك 

مالطا لدى الدولة .

الإمكانات ال�شتثمارية واملجالت 
املتاحة يف بالدها والتي ميكن اأن 
يبنى عليها قاعدة ا�شتثمارية ذات 
ج����دوى اق��ت�����ش��ادي��ة جم��زي��ة اإىل 
والقوا�شم  ال��رغ��ب��ة  ت��وف��ر  ج��ان��ب 
ل��ب��ن��اء ج�����ش��ور جديدة  امل�����ش��رتك��ة 

لهذا التعاون املن�شود.
التي  الكبرية  بالنه�شة  واأ���ش��ادت 
ومناحي  طالت خمتلف قطاعات 
احلياة يف الإم���ارات وباتت حمط 
اأن���ظ���ار واع���ج���اب الآخ���ري���ن حول 

العامل خا�شة مالطا.
واأب�����دت اع��ج��اب��ه��ا ب��ت��م��ك��ني امل����راأة 
الإماراتية وت�شجيعها ودعهما من 

ال�شديقني.
�شموه  ب����ني  احل����دي����ث  وت�����ن�����اول 
تعزيز  ���ش��ب��ل  م���ال���ط���ا  ورئ���ي�������ش���ة 
ا�شتثمارية  �شراكة  وبناء  التعاون 
خ��ا���ش��ة بقطاعي  ب��ني اجل��ان��ب��ني 

النقل اجلوي وال�شياحة.
لويزكولريو  ال�����ش��ي��دة  واأع����رب����ت 
وحكومة  رغ���ب���ت���ه���ا  ع����ن  ب���ري���ك���ا 
ال�شراكة  اآف����اق  بتو�شيع  ب��الده��ا 
الإم���ارات  دول��ة  م��ع  ال�شتثمارية 
عموما ودبي على وجه اخل�شو�س 
مل������ا ف����ي����ه م�������ش���ل���ح���ة ال���ط���رف���ني 

امل�شرتكة.
اإىل  م����ال����ط����ا  رئ���ي�������ش���ة  ون�����وه�����ت 

قبل قيادتها الر�شيدة حتى تبواأت 
م���راك���ز ق��ي��ادي��ة وم��ن��ا���ش��ب عليا 
العجاب  ي��ث��ري  ب�شكل  ال����دول  يف 
والح�����������رتام ل����دول����ة الإم���������ارات 

وقيادتها وحكومتها.
و���ش��ك��ر ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ح��م��دان بن 
حممد بن را�شد اآل مكتوم رئي�شة 
احرتام  من  تكنه  ما  على  مالطا 
توطيد  يف  ورغ���ب���ت���ه���ا  ل���دول���ت���ن���ا 
بني  والتقارب  ال�شداقة  عالقات 
دولة  قيادة  اأن  .. موؤكدا  البلدين 
الإم�������ارات م��ن��ف��ت��ح��ة ع��ل��ى جميع 
الدول وال�شعوب يف �شتى امليادين 
اإن�شانية  ع���الق���ات  ب��ن��اء  ل���ش��ي��م��ا 

افتتاح املنتدى العربي للم�سوؤولية االجتماعية للموؤ�س�سات 2018 يف دبي

وزراء وم�سوؤولون : �سباب الوطن �ساعده الباين وركيزته لتحقيق التنمية امل�ستدامة

•• دبي -وام: 

بداأت ام�س يف دبي اأعمال املنتدى العربي للم�شوؤولية الجتماعية للموؤ�ش�شات 
2018 الذي تنظمه ال�شبكة العربية للم�شوؤولية الجتماعية للموؤ�ش�شات 
حتت عنوان “قيادة البتكار من خالل اأهداف التنمية امل�شتدامة” يومي 

املروج - دبي. رو�شة  فندق  يف  اجلاري  اأكتوبر   3 و   2
بن  �شلطان  بن  �شامل  ال�شيخ  املهند�س  �شعادة  الفتتاحية  اجلل�شة  ح�شر 
�شقر القا�شمي رئي�س دائرة الطريان املدين يف راأ�س اخليمة و�شعادة �شعيد 
حممد الطاير الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي 
و�شعادة الدكتور املهند�س را�شد الليم رئي�س هيئة كهرباء ومياه ال�شارقة 
وحبيبة املرع�شي الرئي�س واملدير التنفيذي ل�” ال�شبكة العربية للم�شوؤولية 
العام  القطاعني  امل�شوؤولني من  الجتماعية للموؤ�ش�شات” وعدد من كبار 

واخلا�س ونخبة من املتخ�ش�شني يف جمال امل�شوؤولية الجتماعية.
ويناق�س املنتدى ال�شتدامة ودورها يف التعامل مع امل�شتجدات واملتغريات 

املناخية والبيئية والقت�شادية وال�شيا�شية والجتماعية.
واألقى �شعيد حممد الطاير كلمة رئي�شية خالل افتتاح املنتدى قال فيها 
“عام  بالتزامن مع  العام  املنتدى هذا  ترعى  دبي  ان هيئة كهرباء ومياه 
زايد” حيث نحتفل مبرور مئة عام على ميالد قائد م�شرية ال�شتدامة 
والعمل املجتمعي املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل 
والإن�شاين  املجتمعي  العمل  بنيان  يف  الأ�شا�س  حجر  و�شع  ال��ذي  ثراه” 

واخلريي يف دولة الإمارات وامتدت اأياديه البي�شاء مل�شاعدة �شعوب الأر�س 
بغ�س النظر عن اللون اأو العرق اأو الدين.

واأ�شاف اأن قيادتنا الر�شيدة برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” ت�شري على هذا النهج حيث و�شعت 
الإم����ارات  روؤي���ة  بينها  م��ن  خمتلفة  وم���ب���ادرات  ا�شرتاتيجيات  احل��ك��وم��ة 
2021 ومئوية الإمارات 2071 وا�شرتاتيجية الإمارات للطاقة 2050 
من  كجزء  وذل��ك  وغريها   2050 النظيفة  للطاقة  دبي  وا�شرتاتيجية 
على  املحافظة  خ��الل  من  املناخي  للتغري  للت�شدي  العاملية  م�شوؤوليتها 
التنمية  وتطبيق خطط  النظيفة  الطاقة  ن�شبة  وزي��ادة  الطبيعية  امل��وارد 
امل�شتدامة  للتنمية  املتحدة  الأمم  اأه��داف  وامل�شاهمة يف حتقيق  اخل�شراء 

.2030
لإطالق  اأ�شا�شا  ت�شكل  وال�شرتاتيجيات  ال��روؤى  هذه  ان  �شعادته  واأو�شح 
مبادراتنا وبراجمنا وم�شاريعنا الطموحة التي تهدف اإىل تر�شيخ دعائم 
ال�شتدامة باأبعادها الثالث القت�شادية والجتماعية والبيئية حيث تقود 
على  العمل  وتوا�شل  امل�شتدامة  الطاقة  تعزيز  نحو  العاملية  اجلهود  دبي 
تقليل ب�شمتها الكربونية من خالل روؤية �شاملة لال�شتدامة التي نعتربها 
اأ�شا�س التحول نحو القت�شاد الأخ�شر وتتواكب مع تطلعاتنا لإ�شراك فئة 
روؤية  لتحقيق  الرئي�شي  والعن�شر  الدافعة  القوة  ي�شكلون  الذين  ال�شباب 
الأ�شعدة  جميع  على  امل�شتدامة  التنمية  وم�شتهدفات  الر�شيدة  القيادة 

حمليا واإقليميا وعامليا.

اأن دور هيئة كهرباء ومياه دبي يتمثل يف تعزيز نوعية احلياة من  واأك��د 
خ��الل ت��وف��ري خ��دم��ات امل��ي��اه وال��ك��ه��رب��اء وف��ق اأع��ل��ى م�شتوى م��ن اجلودة 
اإم��ارة دبي حيث تعمل وفق روؤية  املتعاملني يف  والعتمادية جلميع فئات 
طويلة الأمد ت�شمل دفع عجلة التنمية امل�شتدامة بجميع اأبعادها م�شريا 
اىل ان روؤية الهيئة باأن تكون موؤ�ش�شة م�شتدامة مبتكرة على م�شتوى عاملي 
امل�شتدامة  اأهداف الأمم املتحدة للتنمية  تن�شجم مع تطلعات وطموحات 
2030 ال� 17 والتي متثل فر�شة فريدة وحتديا كبريا يف الوقت نف�شه.

وقال ان الهيئة عملت على تعزيز البتكار �شمن ا�شرتاتيجيتها وخططها 
الرابعة  ال�شناعية  الثورة  التقنيات احلديثة من  اأف�شل  تبني  وذلك عرب 
والتقنيات الإحاللية كالذكاء ال�شطناعي والطائرات الروبوتية وتخزين 
الطاقة وتقنية حماية البيانات “بلوك ت�شني” واإدارة البيانات ال�شخمة 

وغريها.
اآل  ا�شتكمال م�شاريع جممع حممد بن را�شد  الهيئة تعمل على  اإن  وقال 
مكتوم للطاقة ال�شم�شية الذي �شتبلغ طاقته الإنتاجية 5000 ميغاوات 
التقنيات  اأح��دث  باإن�شاء مركز لالبتكار يف  2030 كما تقوم  بحلول عام 

املتعلقة بالطاقة ال�شم�شية.
امل�شاريع  اإدارة  2014 باتت الهيئة رائ��دة يف  “ منذ عام  واأ�شاف �شعادته 
وفق منوذج املنتج امل�شتقل للطاقة - IPP - وبف�شل هذا النموذج حققت 
خالل  م��ن  ج��دي��دا  عامليا  معيارا  وو�شعت  امل�شتوى  عاملية  نتائج  الهيئة 
املنخف�شة لكل  الكهربائية  الطاقة  اأ�شعار  اأرق��ام قيا�شية عاملية يف  حتقيق 

الطويل  املدى  الطاقة على  اأ�شعار  ا�شتقرار  اإىل  اأدى  �شاعة مما  كيلوواط 
للم�شتهلكني يف دبي.

م�شاريع  من  ميغاوات   4000 من  اأك��ر  حاليا  متتلك  الهيئة  ان  وق��ال 
امل��ن��ت��ج امل�����ش��ت��ق��ل ل��ل��ط��اق��ة ق��ي��د ال��ت��ن��ف��ي��ذ ب��ال�����ش��راك��ة م��ع ال��ق��ط��اع اخلا�س 
30 مليار درهم ومن خالل هذا النموذج  واإجمايل ا�شتثمارات تزيد عن 
26 مليار درهم  اإ�شافية تقارب  ا�شتثمارات  تتفادى  اأن  الهيئة  ا�شتطاعت 
الأخ��رى.. وواءمنا  التحتية  البنية  ال�شتثمار يف م�شروعات  اأتاح لها  مما 
ا�شرتاتيجيتنا للم�شوؤولية املجتمعية مع الأهداف الرئي�شة لعام زايد من 
خالل برنامج متكامل لعام زايد يت�شمن �شتة برامج و29 مبادرة ت�شمل 
العديد من الأن�شطة والفعاليات التي تعك�س القيم واملبادئ ال�شامية التي 
غر�شها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” يف 

نفو�س اأبناء الإمارات واملقيمني على اأر�شها.
على  حاليا  حم���دود  تركيز  “يوجد  املرع�شي  حبيبة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
ال�شتخدام  اإع���ادة  ومفهوم  التدوير  اإع���ادة  واقت�شاد  ال��دائ��ري  القت�شاد 
العامل  املنتجات والتخل�س منها يف  التدوير يف ت�شميم  والقابلية لإع��ادة 
للموؤ�ش�شات  الجتماعية  للم�شوؤولية  العربية  ال�شبكة  يف  ونحن  العربي.. 
قيادة  دب��ي حتت  تلعبه هيئة كهرباء ومياه  ال��ذي  ال��ري��ادي  بالدور  نفخر 
�شعادة �شعيد حممد الطاير الع�شو املنتدب الرئي�س التنفيذي بدفع هذا 
املفهوم اىل الأمام واإدخاله يف ا�شرتاتيجيات وعمليات املوؤ�ش�شات احلكومية 

واخلا�شة”.

•• اأبوظبي-وام:

لتحقيق  الباين وركيزته  �شاعده  الوطن هم  �شباب  اأن  اأكد م�شوؤولون ووزراء 
التنمية امل�شتدامة يف �شتى املجالت.

»اأ�شا�شيات  م����ب����ادرة  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��م  خ����الل  ل��ل�����ش��ب��اب  ح��دي��ث��ه��م  يف  وق����ال����وا 
ال�شباب101« التي نظمتها املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب اليوم يف اأبوظبي .. اإن 
ال�شباب هم �شناع امل�شتقبل وحتر�س دولة الإمارات وبرعاية قيادته الر�شيدة 
اأجل  من  العمل  ل�شوق  وتهيئ�ت�ه�م  ومه�اراتهم  ق�دراتهم  وب�ن�اء  متكينهم  على 

امل�شي قدما بالدولة نحو دروب الريادة العاملية.
ودعت معايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�شي رئي�شة املجل�س الوطني الحتادي 
روح  وا�شتلهام  امل�شوؤولية  وحتمل  واجلهد  العمل  موا�شلة  اإىل  الوطن  �شباب 
القائد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه » 

يف العمل والبناء وحب الوطن من اأجل حتقيق اأحالمهم وطموحاتهم.
واأنتم  الم����ارات  حلم  اأن��ت��م   .. زاي���د  اأب��ن��اء  اأن��ت��م   « ال�شباب  معاليها  وخاطبت 

ا�شتثمارنا الذي نراهن عليه .. اأنتم اأمن المارات واأمانها«.
واأكدت يف كلمتها اأن ا�شت�شعار جميع اأبناء الوطن للم�شوؤوليات الوطنية امللقاة 
على عاتقهم هي �شر جناح دولة المارات .. م�شرية اإىل اأن م�شوؤولية احلفاظ 
على ازدهار الوطن وامنه وا�شتقراره وتقدمه هي م�شوؤولية ت�شاركية ل تقع 

فقط على القيادة اأو احلكومة بل يتحملها �شباب الوطن اأي�شا.
واأعربت عن اعتزازها بلقاء �شباب المارات وقدمت لهم عر�شا مب�شطا حول 
بال�شلطة  الد�شتورية وعالقته  واخت�شا�شاته  الوطني الحتادي  املجل�س  دور 
ومبادئ  الحت���اد  روح  تاأ�شي�شه  منذ  ي�شتلهم  املجل�س  اأن  م��وؤك��دة  التنفيذية 
�شراكة  ع��الق��ة  �شياغة  وا�شتطاع  ال�����ش��ورى  نهج  تر�شيخ  يف  املوؤ�ش�س  القائد 
اأ�شبحا فريقا وطنيا واح��دا يت�شارك يف  وطنية تكاملية مع احلكومة بحيث 
حتقيق تطلعات قيادتنا الر�شيدة و�شعب الحتاد من خالل ممار�شة دوره يف 
املواطنني واهتماماتهم كما  الت�شريعات ومناق�شته لأولويات  واإقرار  مناق�شة 
اأداء مهامه واخت�شا�شاته الد�شتورية فاعلية تنفيذ اخلطط  عزز من خالل 

ال�شرتاتيجية للدولة.
زاي��د يف ظل رعاية قيادتنا  ال�شعي لتحقيق حلم  اإىل  ال�شباب  ودع��ت معاليها 
اآل نهيان رئي�س  الر�شيدة وعلى راأ�شها �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
قيادة   � جميعا  وجنتهد  ممكنا«  امل�شتحيل  »اأ�شبح  حيث  اهلل«  »حفظه  الدولة 
وحكومة وجمل�شا � للو�شول بدولتنا اإىل املرتبة التناف�شية الأوىل عامليا وحتمل 
اأدوات  املقبلة عرب  لالأجيال  الأمل  و�شناعة  والقدوة  النموذج  بناء  م�شوؤولية 
منظومة  يف  املريخ  اإىل  والو�شول  والبتكار  والب���داع  احلديثة  التكنولوجيا 

عمل تنموي هادفة اإىل اأن يكون �شعب المارات اأ�شعد �شعب يف العامل.
من جانبه ا�شتعر�س معايل اأحمد جمعة الزعابي وزير �شوؤون املجل�س الأعلى 
لالحتاد يف وزارة �شوؤون الرئا�شة بدايات الحتاد ومراحل العمل والآليات التي 

تعاقبت من اأجل تر�شيخ ركائز دولة احتاد متينة ذات �شيادة.
واكد معاليه »اإن امل�شروع النه�شوي والفكر املتطور للمغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« �شاهم يف قيام �شرح الحتاد حيث اأنه رحمه 
اهلل منذ ت�شلمه �شدة احلكم يف اأبوظبي يف ال�شاد�س من اأغ�شط�س 1966 بذل 

كل جهده لأن يحقق حلمه بقيام دولة الإمارات العربية املتحدة«.
الت�شريعات  اإ���ش��دار  ون��ظ��م  الحت��ادي��ة  ال�شلطات  ع��ن  �شرحا  ال��زع��اب��ي  وق���دم 
الحتادية وتطرق اإىل ت�شكيل املجل�س الأعلى لالحتاد م�شتعر�شا اخت�شا�شات 
املجل�س والتي تعك�س قيم الحتاد والأه��داف املرجوة من قيامه والتي توؤكد 
وحتقيق  ب��ال��دول��ة  للنهو�س  الت�شاركي  وال��ع��م��ل  ال�����ش��ورى  نهج  اأه��م��ي��ة  على 
اأه��داف��ه��ا. م��ن جانبه حت��دث معايل حممد ب��ن اأح��م��د ال��ب��واردي وزي��ر دولة 
�شيا�شات  اإع���داد  ال���وزارة ودوره���ا يف  ال��دف��اع خ��الل اجلل�شة عن مهام  ل�شوؤون 

وا�شرتاتيجيات الدفاع وبذل اجلهد لتكوين فهم وا�شح للمواقف والتوجهات 
والعمل يف  الإط��ار  والتن�شيق يف هذا  التعاون  والعمل على حتقيق  امل�شتقبلية 

الوقت ذاته على تعزيز ال�شناعات الدفاعية الوطنية.
الوزارة  اإجنازها  على  تعمل  التي  واملبادرات  امل�شاريع  اأهم  معاليه  وا�شتعر�س 

ومنها تعزيز ال�شناعات الدفاعية وحملة #�شكرا_حماة_الوطن.
واأكد اأن ال�شباب هم العمود الفقري للوطن وذلك يف معر�س حديثه عن دور 

ال�شباب يف احلفاظ على �شيادة الدولة وحماية مكت�شباته.
اأهمية متكني املراأة الإماراتية يف القوات امل�شلحة وتعزيز  و�شدد معاليه على 
الروح الوطنية لدى ال�شباب من خالل اللتحاق باخلدمة الوطنية ما ي�شهم 
اجلهوزية  اأمت  يف  وي�شعهم  للدولة  الب�شرية  الدفاعية  ال��ق��درات  تطوير  يف 

وال�شتعداد للذود والدفاع عن الوطن الغايل.
وزي���رة دولة  امل��زروع��ي  ف��ار���س  ب��ن  �شهيل  بنت  �شما  اأك���دت معايل  م��ن جانبها 
مبادرة  اأن  لل�شباب  الحت��ادي��ة  املوؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ال�شباب  ل�شوؤون 
اأ�شا�شيات ال�شباب هي مبادرة مبتكرة من مبادرات املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب 
ال�شباب و�شناع  البناء بني  التوا�شل  نوع مبتكر من  اإيجاد  اإىل  تهدف  والتي 
لهم  معريف  اأ�شا�س  وبناء  باملعارف  ال�شباب  لتزويد  الإم���ارات  دول��ة  يف  القرار 
بهدف متكينهم من امل�شاهمة الفاعلة يف م�شرية التطور التي ت�شهدها دولة 

الإمارات.
مثل  يف  بفعالية  امل�شاركة  على  واهتمامهم  ال�شباب  بحر�س  معاليها  واأ�شادت 
هذه املبادرة مبا يوؤكد الوعي الكبري الذي يتحلى به �شباب الإمارات وحر�شهم 
املجتمع  بها  يرقى  التي  وال��ق��وة  الطاقة  ليكونوا  واجتهاد  بجد  العمل  على 

الإماراتي.
وقالت معاليها خماطبة ال�شباب »ح�شوركم اليوم هو اأكرب ر�شالة اإىل العامل 
توؤكدون  ال��دورة  اأنكم ومن خالل ح�شوركم لهذه  امل�شتقبل كما  باأنكم �شناع 
اأهل  واأنكم  امل�شرق  امل�شتقبل  �شناعة  يف  الفاعلني  امل�شاهمني  تكونوا  اأن  على 
لدولة  الأغلى  ال��روة  لأنكم  اهتماماتها  اأوىل  يف  ت�شعكم  التي  القيادة  لثقة 

الإمارات«.
تاأ�شي�س  الإم��ارات مت  الروؤية بعيدة املدى لقيادة دولة  اأنه �شمن هذه  وقالت 
واطالق املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب لبتكار منوذج عمل رائد عامليا يف متكني 

ال�شباب وتاأهيلهم.
وا�شتعر�شت م�شرية الرتقاء بالعمل منذ تعينها يف من�شب وزيرة دولة ل�شوؤون 
ال�شباب .. مبينة اأنه يف العام 2016 مت ت�شكيل جمل�س الإمارات لل�شباب ليتم 
يف وقت لحق من العام ذاته اطالق جمال�س ال�شباب والتي مت تنظيم الع�شرات 
ومقرتحاتهم  ال�شباب  راأي  لتو�شيل  وخ��ارج��ه��ا  الإم����ارات  دول���ة  داخ���ل  منها 
املوؤ�ش�شة  اإط��الق  اجل��اري  العام  يف  مت  اأن  اإىل  ال��ق��رار  �شناع  اإىل  وتو�شياتهم 

الحتادية لل�شباب ويف �شهر اإبريل املا�شي.
واأو�شحت معاليها اأن املوؤ�ش�شة و�شعت اأهدافا ا�شرتاتيجية بعيدة املدى لتعزيز 
مكانة ال�شباب يف املجتمع الإم��ارات وحتر�س من خالل الفعاليات واملبادرات 
امل�شتقبل  حتديات  جلميع  موؤهل  جيل  متكني  اإىل  اطالقها  على  تعمل  التي 
واملرتافقة بتوفري منظومة عمل متكاملة تتحقق فيها طموحات ال�شباب عرب 

التوظيف الأمثل لإمكانياته.
واأ�شارت اإىل اأن املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب تهدف اإىل اإيجاد بيئة عمل م�شتدامة 
لإ�شراك ومتكني ال�شباب يف دولة الإم��ارات من حتقيق كامل امكانياتهم من 
خالل بناء قدراتهم واإعدادهم ل�شنع م�شتقبل اأف�شل وتعزيز قيم ال�شخ�شية 
لتعزيز  الدولية  املن�شات  يف  وتواجدهم  ح�شورهم  وتعزيز  فيهم  الإماراتية 

مكانة دولة الإمارات عامليا.
واأكدت معاليها اأن املوؤ�ش�شة الحتادية لل�شباب تعمل على ايجاد بي�ئ�ة �شب�اب�ي�ة 
ق�درات  ب�ن�اء  خ��الل  م��ن  ال��دول��ة  يف  ال�شباب  واإ���ش��راك  متكني  ت�ع�زز  حم��ف��زة 

بال�شكل الأمث�ل  العمل وحتديات احلياة  ال��ش��ب�اب وتهيئ�ت�ه�م ل�شوق  ومه�ارات 
خالل  م��ن  ب�شبابها  عامليا  ال��رائ��دة  املتحدة  العربية  الإم�����ارات  دول�����ة  لت�كون 

متكينهم وتاأهيلهم ليكونوا قادة عل�ى امل��ش�توى املحلي وال�عاملي.
وحول امل�شاريع التي اأطلقها جمل�س الإمارات لل�شباب اأكدت اأنه خالل الفرتة 
املا�شية ومنذ تاأ�شي�س املجال�س مت اطالق جمموعة من املبادرات املبتكرة والتي 
الوطني لقيم  واإبداعهم حيث مت اطالق الربنامج  ال�شباب  كانت نتاج جهود 
ال�شباب الذي اأتى ا�شتجابة لتوجيهات �شمو ال�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة 
الرئي�شة  والطفولة  لالأمومة  الأعلى  املجل�س  رئي�شة  العام  الن�شائي  الحت��اد 
برامج وطنية حقيقية  لبناء  الإم��ارات«  »اأم  الأ�شرية  التنمية  ملوؤ�ش�شة  الأعلى 
لرت�شيخ القيم الإماراتية يف الأجيال ال�شابة منوهة اأن الربنامج يهدف اإىل 
تعريف ال�شباب بالقيم الإماراتية وتعزيزها ون�شرها بينهم والعمل بها لتدوم 
ال�شخ�شية  انعكا�س  وهي  امل�شتقبل  واأجيال  اليوم  اأجيال  يف  الأزم��ان  مر  على 

الإماراتية املعا�شرة وامل�شتقبلية.
كما بينت اأن مباردة »100 موجه« والتي مت اطالقها يف العام 2016 تهدف 
مبا�شرة  قنوات  اإن�شاء  خ��الل  امليادين من  كل  الأب��ط��ال يف  بناء جيل من  اإىل 
مع موجهني ذوي خربة واإجناز يف جمالتهم حيث مت اختيار 100 �شخ�شية 
و�شقل  مهاراتهم  وتعزيز  ال�شباب  لتوجيه  املتميزة  واخل��ربات  الكفاءات  من 

خرباتهم يف خمتلف املجالت.
وقالت معاليها » كما مت كذلك اطالق مبادرة املناظرات ال�شبابية املن�شة التي 
تهدف ل�شتعرا�س اآراء ال�شباب حول خمتلف املوا�شيع الجتماعية والعلمية 
�شقل  اإىل  ت�شعى  وال��ت��ي  لل�شباب  اليومية  باحلياة  واملتعلقة  والق��ت�����ش��ادي��ة 
مهارات ال�شباب يف احلوار وتعزز قدرتهم على الإقناع ومتكنهم من التعرف 

على الأبحاث والدرا�شات التي من �شاأنها دعم اآراءهم«.
واأ�شافت معايل �شما املزروعي » اأي�شا مت اطالق مبادرة الأكادميية ال�شيفية 
اأ�شخم مبادرة �شيفية ل�شباب الإمارات ت�شارك فيها خمتلف املوؤ�ش�شات العاملية 
يف تقدمي دورات تدريبية وور�س عمل ومناف�شات حول خمتلف الهوايات والتي 
القدرات  بناء  ال�شيف يف  ذات��ه فر�شة مثالية ل�شتغالل فرتة  الوقت  تعد يف 

واإمتام دورات تري ر�شيد املعرفة واخلربة لدى ال�شباب«.
واأكدت اأن من املبادرات املبتكرة التي اأطلقها جمل�س الإمارات لل�شباب مبادرة 
يف  جميعا  فيها  نت�شارك  جمتمعية  وحملة  وطنية  م��ب��ادرة  تعد  التي  »فخر« 
اخلدمة  ملنت�شبي  والتقدير  المتنان  عن  خاللها  من  ونعرب  الوطن  خدمة 
جلعل  �شبابية  م��ب��ادرة  معنى  من  الكلمة  حتمله  ما  بكل  هي  والتي  الوطنية 

الفخر بالت�شحية والعطاء للوطن هوية لل�شباب الإماراتي.
وقالت اأن »احللقات ال�شبابية« حتولت اليوم اإىل من�شة �شبابية حوارية تنظم 
ب�شورة دورية يف مواقع خمتلفة ويتم فيها عر�س اأف�شل املمار�شات ومناق�شة 
اأهم املو�شوعات ذات العالقة بال�شباب وتطلعاتهم والتحديات التي يواجهونها 

وذلك بهدف اخلروج بحلول عملية واأفكار مبتكرة و�شيا�شات فعالة.
واأ�شافت معاليها اأن عدد املجال�س ال�شبابية ي�شل اليوم اإىل 53 جمل�شا وعدد 
12 مركزا  اإىل توفر  بالإ�شافة  430 ع�شوا  اأكر من  اإىل  اأع�شاوؤهم ي�شل 

لل�شباب يف دولة الإمارات.
ودعت ال�شباب اإىل امل�شاركة الفاعلة يف املبادرة العاملية ل�شباب الإمارات والتي 
5 حماور رئي�شية وهي التدريب املهني لل�شباب وتعزيز امل�شاركات  تقوم على 
برامج  واإطالق  العاملية  امللتقيات  بال�شباب وتنظيم  العاملي  العاملية والحتفاء 

للتبادل الثقايف والعلمي.
من جانبها ا�شتعر�شت معايل �شارة بنت يو�شف الأمريي وزيرة دولة ل�شوؤون 
ركزت  حيث  املتقدمة  للعلوم  ال��دول��ة  ا�شرتاتيجية  مالمح  املتقدمة  العلوم 

معاليها على الأولويات التي مت حتديدها يف اإطار ال�شرتاتيجية.
بيئة  تعزيز  اإىل  الرامية  امل�شاعي  تدعم  ممكنات  توفري  اأهمية  اإىل  واأ���ش��ارت 

الأه��داف ال�شرتاتيجية وهي  العلمي ومبا ي�شهم يف حتقيق  العلوم والبحث 
ريادة الأعمال يف العلوم والتكنولوجيا واإيجاد جمتمع علمي مرتابط واإزالة 

احلواجز للدخول لبع�س ال�شناعات وتبني التكنولوجيا الداعمة.
5 جمالت معرفية  اأن امل�شاريع احلالية تركز على تنمية  واأو�شحت معاليها 
امل��واد والربجمة وحتليل  ال�شحية وعلوم  والرعاية  الطب احليوي  هي دمج 
امل��ع��ل��وم��ات الق��ت�����ش��ادي��ة وامليكانيكيات  امل��ع��ل��وم��ات وخ��دم��ات  ال��ب��ي��ان��ات واأم���ن 

والروبوتات املتقدمة.
واأكدت اأن اجلهود احلكومية املبذولة يف اإطار تعزيز جمالت العلوم املتقدمة 
اإطالق  خ��الل  م��ن  وا�شحة مت حت��دي��ده  ذو مالمح  وف��ق عمل ممنهج  ت�شري 
الدولة رئي�س  نائب رئي�س  اآل مكتوم  را�شد  ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  �شاحب 
جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« اأجندة الإمارات للعلوم املتقدمة 2031 

وا�شرتاتيجية 2021 للعلوم املتقدمة املنبثقة عنها.
من جانبه قال معايل عمر بن �شلطان العلماء وزير دولة للذكاء ال�شطناعي 
مواكبة  م��ن  الر�شيدة  قيادتها  توجيهات  بف�شل  متكنت  الإم����ارات  دول��ة  اإن 
املتغريات املت�شارعة واآخر امل�شتجدات التقنية وجنحت يف تقدمي منوذج فريد 
من العمل احلكومي القائم على اأ�ش�س من املعرفة التقنية التي تدعم ت�شريع 
حتفيز  يف  اأي�شا  جنحت  كما  املتطورة  احلكومية  املنظومة  ه��ذه  عمل  وت��رية 
اأفراد املجتمع على التعرف والتعامل مع خمتلف التقنيات الرائدة ويف �شتى 

املجالت.
واأ�شاف معاليه اأن القيادة الر�شيدة تويل اهتماما كبريا يف ال�شتثمار بالكفاءات 
اإىل  لتحويله  ال�شطناعي  الذكاء  العقول يف جمال  اأملع  وا�شتقطاب  املواطنة 
اأحد مرتكزات العمل احلكومي يف امل�شتقبل القريب لفتا اىل انه مت يف هذا 
الإطار اإطالق العديد من املبادرات الوطنية ويف مقدمتها اإطالق ا�شرتاتيجية 
الدولة للذكاء ال�شطناعي بهدف حتويل دولة الإمارات اإىل دولة رائدة عامليا 
يف جمال الذكاء ال�شطناعي من خالل ال�شتثمار يف الأفراد والقطاعات التي 

تعد مكونات اأ�شا�شية لنجاحنا.
خالل  القت�شاد  وزي��ر  املن�شوري  �شعيد  ب��ن  �شلطان  معايل  رك��ز  جانبه  م��ن 

حديثه لل�شباب على دور قطاع التجارة اخلارجية يف دعم ال�شباب.
مبا  الإدارات  م��ن  العديد  على  ي�شتمل  احل��ي��وي  القطاع  ه��ذا  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
واإدارة  ال�شتثمار  واإدارة  الدولية  واملنظمات  التجارية  ال�شيا�شات  اإدارة  فيها 
واإدارة  التجار  الرتويج  واإدارة  العاملية  التجارة  ومنظمة  التجارية  املفاو�شات 
التحليل واملعلومات التجارية كما يعمل على اطالق العديد من املبادرات التي 
ت�شهم يف دعم ال�شباب الماراتي من خالل غر�س روح ومفاهيم ريادة الأعمال 
ال�شغرية  امل�شاريع  اإدارة  جم��ال  يف  ال�شباب  لتاأهيل  تدريبية  دورات  وتنظيم 
والدول  ال��ت��ع��اون  جمل�س  دول  ب��ني  احل���رة  ال��ت��ج��ارة  وم��ف��او���ش��ات  واملتو�شطة 
الأخرى واتفاقيات التجارة احلرة ومبادرة تنمية ال�شادرات والرتكيز ال�شلعي 

واجلغرايف يف منظمة التجارة العاملية واملكاتب التجارية.
واأ�شاف معاليه اأن جمل�س امل�شاريع وامل�ن��شاآت ال�شغرية واملتو�شطة والربنامج 
الوطني للم�شاريع واملن�شاآت ال�شغرية واملتو�شطة يلعبان دورا مهما يف امل�شاهمة 
لل�شباب يف حتقيق طموحاتهم فهو يعمل على اقرتاح  داعمة  بيئة  يف توفري 
و�شع خطط واأولويات م�شتقبلية واأن�شطة ومبادرات ذات ال�شلة بفئة ال�شباب 
احلالية وامل�شتقبلية. وقال معاليه اإن قطاع امللكية الفكرية يلعب كذلك دورا 
التجارية وامل�شنفات  العالمات  اإدارة  ال�شباب فهو ي�شتمل على  اأ�شا�شيا لدعم 

الفكرية واملركز الدويل لت�شجيل براءات الخرتاع.
املالية  لل�شوؤون  الدولة  وزي��ر  الطاير  بن حميد  عبيد  اأك��د معايل  من جانبه 
اأن الوزارة تعمل ومن خالل براجمها ومبادراتها على تر�شيخ الدور الفاعل 
لل�شباب يف املجتمع و�شمان احلياة ال�شعيدة لالأجيال القادمة كما اأنها تعمل 

على حتقيق تطلعات ال�شباب وتعزيز انتمائهم للوطن.
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العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3

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

CN قد تقدموا الينا بطلب كاريندريا رخ�شة رقم:2406502 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة اروى ابراهيم حممد ابراهيم حممد مامدى %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل علي حمد فطي�س املري
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

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

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3

اإعــــــــــالن
للنقليات  فيلد  ال�ش�����ادة/وايت  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة رخ�شة رقم:1977206 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عبداهلل ال�شيد علي ال�شيد النوي�س %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ه�شام حممد عبود عامر جوفان بن حريز
دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�شوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
اخلليج  ال�ش�����ادة/معر�س خط  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب لل�شيارات  رخ�شة رقم:1003663 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شامل عو�س �شامل عو�س %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/حياة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

غولدن للنقل بال�شاحنات اخلفيفة
رخ�شة رقم:CN 2213748  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة وادي هيلي 

CN للهواتف املتحركة رخ�شة رقم:1102210 
 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة �شعيد عبيد را�شد الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد عارف ا�شتياق احمد

تعديل وكيل خدمات/حذف احمد حممد مقبل احلمريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خالل  القت�شادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مزرعة بينونة للدواجن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1827796 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمد �شهيل عوي�شه اخلييلي %99
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/ري�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املبدعة لعمال ال�شباغ
رخ�شة رقم:CN 1851452  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة الرب للمقاولت الكهربائية ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1133251 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ا�شرف باناكاتيل مامي باناكاتيل %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد عبداهلل �شعيد مع�شد النيادي %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ا�شرف باناكاتيل مامي باناكاتيل

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف نعيمه فتحي �شعيد
تعديل راأ�س املال/من 150000 اىل 50000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/�شركة الرب للمقاولت الكهربائية ذ.م.م

AL BIR ELECTRICAL CONTRACTING COMPANY LLC
اىل/�شركة الرب للتمديدات الكهربائية ذ.م.م

AL BIR ELECTRICAL FITTINGS LLC
تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح و�شيانة التمديدات الكهربائية )4329904(

تعديل ن�شاط/حذف املقاولت الكهربائية )4220904(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/الالين�س لنظمة الت�شالت

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2205611 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ا�شامه ح�شني ابواخلري %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عي�شى �شمالن عي�شى �شامل ال�شمالن %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة نا�شر حممد اخلطيب %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف عي�شى �شمالن عي�شى �شامل ال�شمالن
تعديل را�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*0.30 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/الالين�س لنظمة الت�شالت
ALLIANCE COMMUNICATIONS SYSTEMS

اىل/الالين�س لنظمة الت�شالت ذ.م.م
ALLIANCE COMMUNICATIONS SYSTEMS LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
واجلراحة  لليزك  الربيطاين  ال�ش�����ادة/املركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب التجميلية ذ.م.م   رخ�شة رقم:2078619 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة علي ح�شن �شلمان نا�شر %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة براون لين هوليدنغ ليمتيد

BROWN LINE HOLDING LIMITED

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ حذف حممود عبداهلل حممود حممد املرزوقي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ حذف ح�شن فهمي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 0.70*3.20 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/املركز الربيطاين لليزك واجلراحة التجميلية ذ.م.م

THE BRITISH LASIK & COSMETIC SURGERY CENTER LLC
اىل/بريتي�س ايالندز ميديكال اند �شريجيكال �شنرت ذ.م.م

BRITISH ISLANDS MEDICAL AND SURGICAL CENTER LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
للمقاولت  ال�ش�����ادة/اوبتيما  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�شة رقم:1166782 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة �شامل عو�س �شامل عو�س %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

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

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3

انرتنا�سيونال ماريتامي جروب للخدمات البحرية- ذ م م
احل�شابات  لتدقيق  احلبيب  عبد  مريال  مكتب  يعلن 
اجلمعية  اجتماع  قرار  مبوجب  اأنه  الدارية  وال�شت�شارات 

العمومية غري العادية ال�شادر بتاريخ 2018/09/20
بحل وت�شفية �شركة

 انرتنا�شيونال ماريتامي جروب للخدمات البحرية - ذ م م
فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب 
 026716054 فاك�س   026716055 رقم  هاتف  املعني  امل�شفى 
�شعيد  بناية  ال�شياحي  بالنادي  ابوظبي   53181 �س.ب 
واإح�شار   )705( رقم  مكتب   )7( الطابق  اجلنيبي  عبداهلل 
امل�شتندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�شاها 45 يوما من 

تاريخ هذا العالن.

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

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مغ�شلة �شهيل احمد 

CN  قد تقدموا الينا بطلب للمالب�س  رخ�شة رقم:1108849 
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*3 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/مغ�شلة �شهيل احمد للمالب�س
SHAIL AHMAD LAUNDRY

اىل/م�شبغة �شهيل اأحمد الوتوماتيكية
SUHAIL AHMAD AUTOMATIC LAUNDRY

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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»�سرتيت وولز للمقاوالت وال�سيانة العامة- ذ م م«
يعلن ال�شيد/ عبيد حممد را�شد ال�شارد –امل�شفي الق�شائي اأنه 
مبوجب حكم حمكمة ابوظبي البتدائية بالدعوى رقم 1326 
�شنة 2017 جتاري كلي-اأبوظبي ، ال�شادر بتاريخ 2018/05/16  

بحل وت�شفية �شركة:
�شرتيت وولز للمقاولت وال�شيانة العامة- ذ م م

فعلى من لدية اي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل مكتب امل�شفى 
الق�شائي:  هاتف رقم 042555155 فاك�س 042555151    دبي-
الأول- الطابق  املطار  لالأعمال-�شارع  الفجر  القرهود-بناية 

مكتب رقم 119 واإح�شار امل�شتندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة 
اأق�شاها 45 يوما من تاريخ هذا العالن.

امل�سفي الق�سائي/ عبيد حممد را�سد ال�سارد
رقم القيد بوزارة العدل 492

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

منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: جمموعة رويال هيلث ذ.م.م
ROYAL HEALTH GROUPHG  :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية

املودعة حتت رقم: 297968          بتاريخ : 2018/9/6
با�ش��م: جمموعة رويال هيلث ذ.م.م

وعنوانة: جزيرة ابوظبي هاتف: 0561252559 �شندوق الربيد 47874
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة :44 اخلدمات الطبية.
اأعاله  ومكتوب  ت��اج  و�شكل   R H G بداخله  الزرق  باللون  ح��دوده  درع  �شكل  عبارة عن  العالمة:  و�شف 
يدنوها   ROYAL HEALTH GROUPHG ال�شكل  يدنو   ROYAL HEALTH

جمموعة رويال هيلث.
 ROYAL، الكلمات   عن  ح�شري  بحق  املطالبة  ع��دم  مع  جمملها  يف  للعالمة  ال�شرتاطات:احلماية 

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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منوذج اإعالن الن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: ك بي بي او لال�شتثمار التعليمي

Bright Kids Nursery  :طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة حتت رقم: 296632          بتاريخ : 2018/8/7

با�ش��م: ك بي بي او لال�شتثمار التعليمي
 026662123 فاك�س:   0504148820 هاتف:   38 طابق  املكاتب  برج  الحت��اد  اب��راج  ابوظبي  ابوظبي  وعنوانة: 

othman@kbbogroup.com :شندوق الربيد: 45288 امييل�
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع او اخلدمات الواقعة بالفئة :41 التعليم والتهذيب التدريب الرتفيه الن�شطة الريا�شية 
والثقافية.

و�شف العالمة: عبارة عن �شوء وانارة.
 Bright، Kids ، ال�شرتاطات:احلماية للعالمة يف جمملها مع عدم املطالبة بحق ح�شري عن الكلمات

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

العدد 12443 بتاريخ 2018/10/3

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم القو�شتو

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:2168841 
null*null تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل

تعديل ا�شم جتاري من/مطعم القو�شتو
IL GUSTO RESTAURANT

اىل/كافترييا عني الظفرة
AIN AL DHAFRA CAFETERIA

تعديل عنوان/Building Name من  اىل 179062
تعديل عنوان/Building Owner Name من قطعة رقم 25 - حمل رقم 12/بناية �شيف 

ثامر املرر اىل قطعة رقم 230 - حمل رقم/بناية حممد حمد �شامل العامري
Shop من  - اىل UNIT TYPE/تعديل عنوان

تعديل ن�شاط/ا�شافة بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(
تعديل ن�شاط/حذف جتهيز الفطائر واملعجنات )5621004(

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

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443
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•• دبي-وام: 

مب�شابقة  الفائزة  املجموعة  تتوجه 
مركز  اأطلقها  التي  اجلاذبية  انعدام 
كواحدة   - للف�شاء  را�شد  بن  حممد 
امل���ري���خ  “برنامج  م������ب������ادرات  م�����ن 
فلوريدا  ولي�����ة  اىل   -  ”2117
ب���ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة الأم���ري���ك���ي���ة يف 
الفرتة من 2 حتى 4 اأكتوبر اجلاري 
لختبار جتربة انعدام اجلاذبية التي 
جرافيتي  زي����رو  ���ش��رك��ة  ���ش��ت��وف��ره��ا 
بوينغ  كوربوري�شن على منت طائرة 
727. و�شيتمكن الطالب من خالل 
اإج����راء اختبارات  ال��رح��ل��ة م��ن  ه���ذه 
امل�شغرة  مب�شاريعهم  خا�شة  علمية 
ملحاكاة التجارب التي يقوم بها رّواد 
الف�شاء العاملني يف حمطة الف�شاء 

الدولية.
�شتحظى  ال���ت���ي  امل��ج��م��وع��ة  وت�����ش��م 
ب���رح���ل���ة ف����ري����دة لخ���ت���ب���ار ان����ع����دام 
اجل��اذب��ي��ة 14 ط��ال��ب��ا وط��ال��ب��ة من 
م��دار���س وج��ام��ع��ات ال��دول��ة م��ن �شن 
ال���ذي���ن جرى  ف����وق  ف��م��ا  ���ش��ن��ة   16
عنها  اأع��ل��ن  م�شابقة  اإث���ر  اختيارهم 
للف�شاء يف  را���ش��د  ب��ن  م��رك��ز حممد 
بالتعاون  وذل���ك  امل��ا���ش��ي  م��اي��و  �شهر 
واجلامعات  الرتبوية  املوؤ�ش�شات  مع 

داخل الدولة.
 10 ال���ت���ج���رب���ة  وي���������ش����ارك يف ه�����ذه 
مهند�شني من مركز حممد بن را�شد 
للف�شاء لإتاحة الفر�شة لهم لإجراء 
كما  املتخ�ش�شة..  العلمية  بحوثهم 
ال��ت��ج��رب��ة ممثلني  ي�����ش��ارك يف ه���ذه 
ومعهد  الأملانية  الف�شاء  وكالة  من 
اأي�شا  للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�س 
مب�شاركة  ال��ت��ج��ارب  ببع�س  ل��ل��ق��ي��ام 
اأج�����ل تبادل  امل���رك���ز م���ن  م��ه��ن��د���ش��ي 

وتعزيز اخلربات.
ال�شيباين  حمد  يو�شف  �شعادة  وق��ال 
م��دي��ر ع���ام م��رك��ز حم��م��د ب��ن را�شد 
مع  ي���ت���ع���اون  امل����رك����ز  اأن  ل��ل��ف�����ش��اء 
للم�شي  املرموقة  العلمية  املوؤ�ش�شات 

ق��دم��ا يف ال���ربام���ج ال��ط��م��وح��ة التي 
ر���ش��خ��ت م��وق��ع ال���دول���ة ب���ني ال���دول 
الف�شاء  يف  ت�شتثمر  ال��ت��ي  ال���رائ���دة 
اجلاذبية  ان����ع����دام  جت���رب���ة  وت���ف���ت���ح 
جتربة  لختبار  للم�شاركني  الأب��واب 
جتربة  رحلة  خ��الل  م��ن  ت�شاهى  ل 
ان��ع��دام اجل��اذب��ي��ة ع��ل��ى م��نت طائرة 
املبادرة  اإط��ار  وذل��ك يف   727 بوينغ 
ال��ع��امل��ي��ة امل�����ش��ت��م��رة ل���دع���م اأب���ح���اث 
والتطبيقية  ال���ع���ل���م���ي���ة  ال���ف�������ش���اء 
وي���������ش����ارك ب���ه���ا امل����رك����ز م����ن خ���الل 
ال�شغوفني  ال�����ش��ب��اب  م���ن  جم��م��وع��ة 
ليكونوا  الدولة  داخ��ل  من  بالف�شاء 
التي  الأكادميية  التجربة  من  ج��زءا 
جرافيتي  “زيرو  ���ش��رك��ة  ت��ت��ي��ح��ه��ا 

اختبار  كوربوري�شن” ومتكينهم من 
م�شاريعهم امل�شغرة التي تقدموا بها 

اأثناء امل�شابقة.
الري�س  ع����دن����ان  ق�����ال  ج���ان���ب���ه  م����ن 
2117 يف  امل���ري���خ  ب���رن���ام���ج  م���دي���ر 
ان  للف�شاء  را���ش��د  ب��ن  م��رك��ز حممد 
لتوعية  جهده  ق�شارى  يبذل  املركز 

امل�شاركة  على  وت�شجيعهم  ال�شباب 
ودائما  الوطنية  الف�شاء  ب��رام��ج  يف 
اإىل  الف�شائية  ب��راجم��ن��ا  ت��ه��دف  م��ا 
ال�����ش��ب��اب خلدمة  وت����دري����ب  اإع�������داد 
الوطنية  واملبادرات  ال�شرتاتيجيات 
م�شتقبال  ال���ف�������ش���اء  ل���ش��ت��ك�����ش��اف 
�شين�شمون  امل�����ش��ارك��ني  ان  مو�شحا 

ظروف  حت��اك��ي  ط����ريان  رح��ل��ة  اإىل 
�شل�شلة  خ��الل  م��ن  اجلاذبية  ان��ع��دام 
مقدمة  ب����رف����ع  ت��ت��م��ث��ل  م������ن������اورات 
حادة  بزوايا  التحليق  اأثناء  الطائرة 
 22 امل��ن��اورة  الراكب خ��الل  ويخترب 
ثانية من انعدام اجلاذبية وت�شتخدم 
الف�شاء  رّواد  لإع���داد  التجربة  ه��ذه 

وقبل  م�شبقا  الف�شائية  لرحالتهم 
نحو  الأوىل  ل���ل���م���رة  ان���ط���الق���ه���م 
اختربها  وق��د  الف�شائية  مهماتهم 
العاملمِ  مثل  العلماء  من  ع��دد  �شابقا 

العاملي �شتيفن هوكينغ.
تندرج  امل�����ش��اب��ق��ة  ه���ذه  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
املريخ  ب���رن���ام���ج  م�����ب�����ادرات  ����ش���م���ن 

الهادف اإىل بناء م�شتوطنة   2117
ب�����ش��ري��ة ع��ل��ى ك��وك��ب امل���ري���خ بحلول 
وال��ذي يحظى بتمويل   2117 ع��ام 
قطاع  تطوير  ���ش��ن��دوق  م��ن  مبا�شر 
الذراع  املعلومات  وتقنية  الت�شالت 
لتنظيم  ال��ع��ام��ة  للهيئة  ال��ت��م��وي��ل��ي 

قطاع الت�شالت.

•• القاهرة-وام:

الربملانية  ال�������ش���ع���ب���ة  وف������د  ������ش�����ارك 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  الإم������ارات������ي������ة 
الحت����ادي يف اأع��م��ال ال��ل��ج��ان الأرب���ع 
العربي  الربملان  املنبثقة عن  الدائمة 
وذلك  بالقاهرة  ام�س  انطلقت  التي 
الأوىل  جل�شته  لج��ت��م��اع  للتح�شري 
ل����دور الن��ع��ق��اد ال��ث��ال��ث م��ن الف�شل 
مبقر  غد  واملقررة  الثاين  الت�شريعي 
اجلامعة العربية حيث مت طرح وجهة 
مت  التي  الق�شايا  حيال  الدولة  نظر 

مناق�شتها.
اأع�شاء  الربملانية  ال�شعبة  وفد  و�شم 
املجل�س الوطني الحت��ادي �شعادة كل 
م���ن: ج��ا���ش��م ع��ب��داهلل ال��ن��ق��ب��ي ع�شو 
الت�شريعية والقانونية  ال�شوؤون  جلنة 
وح���ق���وق الإن�������ش���ان وخ���ال���د ب���ن زاي���د 
ال���ف���ال����ش���ي رئ���ي�������س جل���ن���ة ال�������ش���وؤون 
�شامل  وعائ�شة  وامل��ال��ي��ة  القت�شادية 
ال�شوؤون  جل��ن��ة  ع�����ش��و  ���ش��م��ن��وه  ب���ن 

والثقافية  وال��رتب��وي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
اأحمد  وحم���م���د  وال�������ش���ب���اب  وامل���������راأة 
ال���ي���م���اح���ي ع�������ش���و جل���ن���ة ال���������ش����وؤون 
اخل����ارج����ي����ة وال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة والأم�������ن 
عائ�شة  ����ش���ع���ادة  وذك�������رت  ال���ق���وم���ي. 

ال�شوؤون  جل��ن��ة  ان  �شمنوه  ب��ن  ���ش��امل 
والثقافية  وال��رتب��وي��ة  الج��ت��م��اع��ي��ة 
من  العديد  ناق�شت  وال�شباب  وامل���راأة 
مقدمتها  يف  ج����اء  ال���ه���ام���ة  امل����ح����اور 
ال�شيا�شي  وال��ل��ج��وء  ال���ن���زوح  ق�����ش��اي��ا 

والأطفال  الن�شاء  ل��ه  تتعر�س  ال��ذي 
باملنطقة لفتة اىل �شرورة و�شع اإطار 
وا�شح لوقف املعاناة التي تتعر�س لها 

الن�شاء النازحات والأطفال.
���ش��ع��ادة جا�شم  اأو����ش���ح  وم����ن ج��ان��ب��ه 

ال�شوؤون  جل��ن��ة  ان  ال��ن��ق��ب��ي  اهلل  ع��ب��د 
وحقوق  وال���ق���ان���ون���ي���ة  ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة 
لقرارين  م�شروعني  ناق�شت  الن�شان 
العربي  ال��ربمل��ان  رئي�س  من  حمالني 
“م�شام”  مب�������ش���روع  م��ت��ع��ل��ق  الوىل 

وامل�شروع   .. اليمن  من  الأل��غ��ام  لنزع 
الأخر يتعلق بتقرير مفو�شية حقوق 
الن�شان حول الأو�شاع يف اليمن الذي 
التحالف  دول  ب��ح��ق  جم��ح��ف��ا  ج����اء 
الإيراين  ال��دور  العربي ومل يرد فيه 

الداعم للميلي�شيات احلوثي.
ومن جانبه قال �شعادة حممد احمد 
اليماحي ان جلنة ال�شوؤون اخلارجية 
بحثت  ال��ق��وم��ي  والأم����ن  وال�شيا�شية 
التطورات ال�شيا�شية والأمنية بالوطن 

ال��ع��رب��ي وم��ن��ه��ا ت���ط���ورات ال��و���ش��ع يف 
العربي  الربملان  ان  اليمن.. مو�شحا 
اأن احلوثيني  اأكد من خالل متابعته 
ي��وم دليال ج��دي��دا على  ك��ل  يقدمون 
عدم رغبتهم يف النخراط يف اي جهد 

جاد لت�شوية الأزمة اليمنية.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال ���ش��ع��ادة خ��ال��د بن 
ال�شوؤون  جل��ن��ة  ان  ال��ف��ال���ش��ي  زاي�����د 
تقرير  ناق�شت  وامل��ال��ي��ة  القت�شادية 
حول موازنة الربملان بتفا�شيله وذلك 
اجتماعه  يف  ال���ربمل���ان  مل��ك��ت��ب  ل��رف��ع��ه 
ناق�شت  ال��ل��ج��ن��ة  ان  مينا   ... ال���ق���ادم 
لتحقيق  ا�شرت�شادي  لقانون  مقرتح 
العربي،  ال��ع��امل  يف  ال��غ��ذائ��ي  الأم����ن 
ا�شرت�شادي  ق��ان��ون  م�����ش��روع  وت��ق��ري��ر 
جلذب روؤو�س الأموال العربية للعامل 

العربي.
وكان وفد ال�شعبة الربملانية الإماراتية 
للمجل�س الوطني الحتادي قد �شارك 
الفرعية  ال���ل���ج���ان  اع���م���ال  يف  ام�������س 

املنبثقة عن الربملان العربي.

ال�سعبة الربملانية االماراتية ت�سارك يف اجتماعات اللجان الدائمة للربملان العربي

احلك�وم��ة الني���وزيلندي���ة تك��رم ال�دائ��رة االأمن�ي��ة يف جمموع��ة االإم���ارات

الفائزون مب�سابقة مركز حممد بن را�سد للف�ساء يختربون »انعدام 
اجلاذبية« يف الواليات املتحدة

•• ال�صارقة-وام:

ر�شد فرع الإح�شاء املروري باإدارة املرور والدوريات بالقيادة 
للحوادث  رئي�شة  م�شببات   5 ال�����ش��ارق��ة  ل�شرطة  ال��ع��ام��ة 
البليغة واملتو�شطة التي وقعت باإمارة ال�شارقة خالل الربع 
نهاية  حتي  يوليو  �شهر  مطلع  م��ن  اجل���اري  للعام  الثالث 
اإدارة  م��دي��ر  النقبي  ع��الي  حممد  امل��ق��دم  وذك���ر  �شبتمرب. 
املرور والدوريات بالقيادة العامة ل�شرطة ال�شارقة اأنه و من 
خالل التحليل الإح�شائي تبني اأن عدم تقدير م�شتخدمي 

الطريق ياأتي يف مقدمة اأ�شباب احلوادث البليغة واملتو�شطة 
بع�س  يهمل  اإذ  لآخر  م�شار  املفاجئ من  النحراف  ليتبعه 
���ش��ائ��ق��ي امل��رك��ب��ات ا���ش��ت��خ��دام الإ����ش���ارات ال�����ش��وئ��ي��ة لتنبيه 
مما  لأخ��ر  م�شار  م��ن  انعطافهم  عند  الأخ��ري��ن  ال�شائقني 
عنه  تنتج  لالأخرين  متوقعاً  وغري  مفاجئاً  انحرافا  ي�شكل 
احلوادث. واأ�شار املقدم عالي اإىل خطورة عدم ترك م�شافة 
كافية بني املركبات التي ينتج عنها وقوع عدداً من احلوادث 
الرابع  امل�شبب  اما  م�شبباتها  من  الثالثة  املرتبة  يف  وتاأتي 
التاأكد من خلوه  دون  رئي�شي  دخ��ول طريق  للحوادث فهو 

الطرق  التحذيرية عند  اللوحات  توافر  املركبات رغم  من 
الرئي�شة لتفادي مثل هذا النوع من احلوادث.

وحذر النقبي من الإهمال وعدم النتباه والرتكيز واملراقبة 
ال�شليمة حلركة الطريق الذي ياأتي يف املركز اخلام�س من 
اأن معظم  الرئي�شة ..مبيناً  �شمن م�شببات حوادث الطرق 
احلوادث التي حدثت يف الأ�شهر الثالث الأخرية تعود لتلك 

الأ�شباب املذكورة اآنفاً اإ�شافة لعدة اأ�شباب اأخري.
العامة  ب��ال��ق��ي��ادة  وال���دوري���ات  امل����رور  اإدارة  ت��ق��ري��ر  ور���ش��د 
ل�شرطة ال�شارقة بع�س الأ�شباب اخلارجة عن اإرادة اأ�شحاب 

امل��رك��ب��ات مثل ح���دوث ان��ف��ج��ار يف اأح���د اإط����ارات امل��رك��ب��ة اأو 
ب�شبب الإرهاق بينما �شجلت اأعداد قليلة للحوادث الناجتة 
عك�س  وال�شري  الطريق  ظ��روف  م��راع��اة  دون  ال�شرعة  ع��ن 
الجت����اه وال��ق��ي��ادة ب����دون رخ�����ش��ة ���ش��وق وجت����اوز ال�شرعة 
املقررة على الطريق. من جانبه لفت الرائد عبدالرحمن 
ب��اإدارة املرور  امل��روري  خاطر مدير فرع التوعية والإع��الم 
التي  التوعوية  امل��روري��ة  احلمالت  اأهمية  اإىل  وال��دوري��ات 
للحد  با�شتمرار  تنفيذها  املجتمع ويجري  اأف��راد  ت�شتهدف 

من حوادث الطرق.

�سرطة ال�سارقة تر�سد م�سببات احلوادث املرورية املتو�سطة والبليغة

•• دبي -وام:

الإم���ارات  جمموعة  يف  الأمنية  ال��دائ��رة  ح�شلت 
تقديرا  النيوزيلندية  احلكومة  من  جائزة  على 
لتعاونها وم�شاعدتها وجهودها الدائمة يف التاأكد 
اإىل نيوزيلندا عرب  املتوجهني  الركاب  من حيازة 
اأذون  �شليمة حت��م��ل  وث��ائ��ق  ال����دويل  دب���ي  م��ط��ار 

دخول �شحيحة و�شارية املفعول.

اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  التكرمي  ح�شر 
مكتوم رئي�س هيئة دبي للطريان الرئي�س الأعلى 
ملجموعة طريان الإمارات و�شعادة جيمي كالرك 
وات�شون �شفري جمهورية نيوزيلندا لدى الدولة.

نائب  الها�شمي  اهلل  عبد  الدكتور  اجلائزة  ت�شلم 
رئي�س اأول الدائرة الأمنية يف جمموعة الإمارات 
ووكيل  الربملان  ع�شو  تابوتو  فليت�شر  �شعادة  من 

وزارة ال�شوؤون اخلارجية النيوزيلندية.

بن  عبيد  ال��ل��واء  تابوتو  فليت�شر  �شعادة  ك��رم  كما 
لالإقامة  العامة  الإدارة  ع��ام  مدير  نائب  ���ش��رور 
مل�����ش��اه��م��ت��ه يف تطبيق  ب��دب��ي  و����ش���وؤون الأج���ان���ب 

املعايري العالية لأمن مراقبة احلدود.
اأن  مكتوم  اآل  �شعيد  بن  اأحمد  ال�شيخ  �شمو  وق��ال 
وينبغي  م�شتمرة  ت��ط��ورات  ي�شهد  ال��ط��ريان  اأم��ن 
ع��ل��ى اجل��ه��ات امل��ع��ن��ي��ة يف ه���ذا امل��ج��ال ات��ب��اع نهج 
متكامل لإدارة اأمن احلدود من خالل الإمكانات 

هذا  اأن  اىل  لفتا  احلديثة  والتقنيات  املتقدمة 
النيوزيلندية يعد تقديرا  التكرمي من احلكومة 
يف  الأم��ن��ي��ة  ال��دائ��رة  تبذلها  التي  للجهود  مهما 
اخلطوط  ���ش��رك��ات  وتلعب  الإم�����ارات.  جمموعة 
ومراقبة  ال��ط��ريان  اأم���ن  يف  رئي�شا  دورا  اجل��وي��ة 
احلدود ويقوم اأفراد الأمن يف جمموعة الإمارات 
من ذوي اخلربة والتدريب العايل يوميا بفح�س 
الرحالت  على  امل�شافرون  يقدمها  التي  الوثائق 

الدائرة  وتطبق  �شحتها.  م��ن  وال��ت��اأك��د  الدولية 
الأمنية يف جمموعة الإمارات معايري �شارمة يف 
اإجناز اإج��راءات ماليني الركاب الذين ي�شافرون 
من خمتلف املحطات يف القارات ال�شت عرب دبي 

اإىل وجهاتهم النهائية.
ال�شلطات  م�����ع  ب����ال����ت����ع����اون  ال������دائ������رة  وت���ع���م���ل 
ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة ح��ي��ث ط���ورت ع��ل��ى م���دى �شنوات 
اآليات ات�شال مفتوحة ملناق�شة املخاوف والق�شايا 

املحتملة وحلها بالإ�شافة اإىل تطوير منهج ذكي 
ومتكامل لالأمن ومراقبة احلدود.

تتلقى  ال��ت��ي  الأوىل  امل���رة  لي�شت  ه���ذه  اأن  ي��ذك��ر 
الإم����ارات تكرميا  الأم��ن��ي��ة يف جمموعة  ال��دائ��رة 
الدائرة  ج��ه��ود  حظيت  واأن  �شبق  ف��ق��د  حكوميا 
ب��اإ���ش��ادة وت��ك��رمي م��ن ح��ك��وم��ات امل��م��ل��ك��ة املتحدة 
يف  ل��دوره��ا  واأ�شرتاليا  وايرلندا  وهولندا  وكندا 

حماية حدود تلك الدول.
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اأخبـار الإمـارات

•• برمين - اأملانيا -وام: 

وقعت وكالة الإم��ارات للف�شاء اتفاقية 
“نا�شا”  الأمريكية  الف�شاء  وكالة  مع 
اجلانبني  ب��ني  ال��ت��ع��اون  اأط���ر  لتحديد 
ورحالت  الف�شاء  ا�شتك�شاف  جم��ال  يف 
ال��ف�����ش��اء امل��اأه��ول��ة وذل���ك ع��ل��ى هام�س 
للمالحة  ال������دويل  امل����وؤمت����ر  ف��ع��ال��ي��ات 
ال��ف�����ش��ائ��ي��ة ال����ذي اف��ت��ت��ح ام�����س الول 
ي�شتمر  و  الأمل��ان��ي��ة  “برمين”  مبدينة 
حتى 5 اأكتوبر اجلاري. وقع التفاقية 
م���ع���ايل ال���دك���ت���ور اأح���م���د ب���ن ع��ب��د اهلل 
ح��م��ي��د ب��ال��ه��ول ال��ف��ال���ش��ي وزي����ر دولة 
ل�������ش���وؤون ال��ت��ع��ل��ي��م ال����ع����ايل وامل����ه����ارات 
وكالة  اإدارة  جمل�س  رئ��ي�����س  امل��ت��ق��دم��ة 
و����ش���ع���ادة جيم�س  ل��ل��ف�����ش��اء  الإم��������ارات 
الف�شاء  وك���ال���ة  رئ��ي�����س  ب��ري��دي��ن�����ش��ت��ني 
الدكتور  ���ش��ع��ادة  ب��ح�����ش��ور  الأم��ري��ك��ي��ة 
حممد نا�شر الأحبابي مدير عام وكالة 
الإم��ارات للف�شاء و�شعادة يو�شف حمد 
العام ملركز حممد بن  املدير  ال�شيباين 
امل�شوؤولني  م��ن  وع����دد  للف�شاء  را���ش��د 
وممثلني  اجل��ان��ب��ني  ل��دى  واملهند�شني 

عن الأطراف املعنية.
وحت����دد الت��ف��اق��ي��ة اأط����ر ال��ت��ع��اون بني 
املتعلقة  ال��ب��ح��وث  اجل��ان��ب��ني يف جم���ال 
الأر�شي  وامل��دار  املدارية  �شبه  بالبعثات 
ال�شتك�شافية  وال��ب��ع��ث��ات  امل��ن��خ��ف�����س 
املاأهولة حول حميط و�شطح القمر وما 
الف�شاء  رواد  ت��دري��ب  جانب  اإىل  بعده 
املتخ�ش�شني  ق��ب��ل  م���ن  الإم����ارات����ي����ني 
فر�س  وب��ح��ث  “نا�شا”  يف  واخل������رباء 
للمرافق  الإم��������ارات  دول�����ة  ا���ش��ت��خ��دام 

الف�شاء  م���نت حم��ط��ة  ع��ل��ى  امل��ت��ق��دم��ة 
م�شاريع  يف  الدولة  وم�شاهمة  الدولية 

ا�شتك�شاف القمر.
و�شيتعاون الطرفان مبوجب التفاقية 
“مدينة  �شمن  بحثية  م�����ش��اري��ع  ع��ل��ى 
عام  افتتاحها  امل��ق��رر  العلمية”  امل��ري��خ 
بن  م���رك���ز حم��م��د  ق��ب��ل  م���ن   2020
را�شد للف�شاء والتي توفر بيئة حتاكي 
ظروف العي�س على كوكب املريخ لإجراء 
بحوث ودرا�شات متقدمة يف هذا الإطار 
فر�س  ا�شتك�شاف  على  �شيعمالن  كما 
اإج�����راء درا����ش���ات وب���ح���وث م��ي��دان��ي��ة يف 
الفيزيائية  والعلوم  الف�شاء  بيولوجيا 
م�شروع  ���ش��م��ن  ال��ب�����ش��ري��ة  وال���ب���ح���وث 
ٌي�شهم  مبا  املركز  مع  بالتن�شيق  املدينة 
واإمكانات  مرافقها  م��ن  ال���ش��ت��ف��ادة  يف 
ال�شتك�شاف  ب��ح��ث  حم���اك���اة  “مركز 
وهو   /NASA HRA/ الب�شري« 
اآثار  بدرا�شة  متخ�ش�شة  فريدة  من�شاأة 

رحالت الف�شاء على الب�شر.
وق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح��م��د ب��ن عبد 
اهلل حميد بالهول الفال�شي اإن القطاع 

التعاون  على  مبني  ال��ع��امل��ي  الف�شائي 
الدويل لذا فاإننا نرحب بهذه اخلطوة 
ب�شكل  للعمل  ف��ر���س  م��ن  وم���ا حت��م��ل��ه 
تاأتي  اإذ  الأمريكيني  نظرائنا  مع  اأوث��ق 
للعالقات  ا���ش��ت��ك��م��اًل  الت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه 
وكالة  التي جتمع بني  القوية  الثنائية 
الف�شاء  ووك���ال���ة  ل��ل��ف�����ش��اء  الإم��������ارات 
الأمريكي  الف�شاء  وق��ط��اع  الأمريكية 
الروابط  متانة  تعك�س  كما  ع��ام  ب�شكل 
والدبلوما�شية  والثقافية  القت�شادية 
املّتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ت��ي  ب��ني 

والوليات املتحدة الأمريكية.
الف�شاء  ق���ط���اع  ان  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����ش����اف 
الوطني يقف اليوم يف مرحلة متقدمة 
الإمكانات واخلربات ون�شعى  من حيث 
ال���ت���ع���اون م���ع خم��ت��ل��ف الأط������راف  اإىل 
ال�����دول�����ي�����ة ب�����ه�����دف ا�����ش����ت����غ����الل ه����ذه 
املتطورة  الف�شائية  امل��ه��ام  يف  ال��ق��درات 
عليها  البناء  وبالتايل  تعقيداً  والأك��ر 
املنظومة  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي��اً  ينعك�س  مب���ا 
وعلى  ع��ام  ب�شكل  ال��دول��ة  يف  الف�شائية 
الكوادر  لتطوير  ال��وك��ال��ة  يف  م�شاعينا 

وال��ك��ف��اءات امل��وؤه��ل��ة ل��دف��ع م�شرية منو 
القطاع ب�شكل خا�س. وتابع معاليه ان 
توقيع هذه  توا�شل من خالل  الوكالة 
تعزيز  اإىل  الرامية  جهودها  التفاقية 
الف�شائية  الوكالت  اأه��م  مع  عالقاتها 
الطموح  ت�شاركها  وال��ت��ي  ال��ع��امل  ح��ول 
ا�شتك�شافية وعلمية  اإطالق م�شاريع  يف 
الب�شرية  على  باملنفعة  ت��ع��ود  وبحثية 
خططها  م��ع  ين�شجم  مب��ا  وذل���ك  ك��ك��ل 
دولة  ح�شور  تر�شيخ  يف  ال�شرتاتيجية 
اخلارطة  ع��ل��ى  وم��ك��ان��ت��ه��ا  الإم���������ارات 
رحب  ج��ان��ب��ه  م��ن  ال��ع��امل��ي��ة.  الف�شائية 
بتعزيز  بريدين�شتني  جيم�س  ���ش��ع��ادة 
للف�شاء  الإم����ارات  وك��ال��ة  م��ع  ال�شراكة 
م��ن��وه��ا ان الت��ف��اق��ي��ة ت��وؤك��د ع��ل��ى عمق 
املرحلة  اإىل  وتنتقل  الثنائية  العالقات 
املقبلة من جهود ال�شتك�شاف الف�شائي 
خا�شة يف ظل التعاون القائم حالياً بني 
الإم������ارات وع����دد م��ن اجلامعات  دول����ة 
“م�شبار  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  الأم���ري���ك���ي���ة 
يف  اإط���الق���ه  ���ش��ي��ج��ري  الأمل” ال�����ذي 
العام 2020 لي�شل كوكب املريخ العام 
الدكتور  �شعادة  ق��ال  ب���دوره   .2021
الأحبابي مدير  نا�شر  املهند�س حممد 
التفاقية  للف�شاء  الإم��ارات  عام وكالة 
جديداً  اإجن��ازاً  تعد  اإليها  لنا  تو�شّ التي 
تعزيز  اإىل  الرامية  روؤيتنا  مع  ين�شجم 
مكانة دولة الإم��ارات الرائدة يف جمال 
بحوث ا�شتك�شاف الف�شاء حيث �شتقّدم 
واخلربات  املعارف  لتبادل  قيمة  فر�شاً 
اإىل ج��ان��ب ال��ت��ع��اون ب�����ش��ك��ل وث��ي��ق مع 
اإم���ك���ان���ات  ل��ت��ط��وي��ر  “نا�شا”  وك����ال����ة 

الربنامج الوطني للف�شاء.

•• عجمان -وام: 

دائرة  رئ��ي�����س  النعيمي  حميد  ب��ن  را���ش��د  ال�شيخ  ك���رم 
مبكتبه  الأول  اأم�س  عجمان  يف  والتخطيط  البلدية 
ه��ي��ئ��ة الأع���م���ال اخل��ريي��ة جل��ه��وده��ا ال���ب���ارزة يف دعم 

امل�شاريع الإن�شانية واخلريية داخل الدولة وخارجها.
اأهمية موا�شلة ال�شعي يف  واأكد ال�شيخ را�شد النعيمي 
اخلريي  العمل  ري��ادة  وهي  للهيئة  ال�شامية  الر�شالة 
املحتاجني  ب��ف��ع��ال��ي��ة يف حت�����ش��ني ظ����روف  وامل�����ش��اه��م��ة 

�شبل  وت��وف��ري  �شحية  وبيئة  �شاملة  تنمية  وحتقيق 
التي  امل��ت��ع��ددة  م�شاريعها  ع��رب  لهم  ال��ك��رمي��ة  احل��ي��اة 
تنفذها داخل الدولة وخارجها �شمن الأطر واملعايري 

الدولية والقيم الن�شانية.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��ع��ادة ال��دك��ت��ور خ��ال��د عبدالوهاب 
�شهادة  ت�شلم  ال��ذي  للهيئة  التنفيذي  املدير  اخلاجة 
التقدير اأن تكرمي ال�شيخ را�شد بن حميد النعيمي هو 
دليل وو�شام جديد يحفز الهيئة على امل�شي قدما يف 

م�شاعي اخلري والإن�شانية.

اأب���و ظ��ب��ي احتفالتها  ���ش��رط��ة  وا���ش��ل��ت 
ب��ال��ي��وم ال�����دويل ل��ل��م�����ش��ن��ني ب���اإط���الق » 
ا�شتملت  ال��دار« والتي  » بركة  م��ب��ادرات 
على تنظيم زيارات لعدد من كبار ال�شن 
الرمزية  الهدايا  وت��وزي��ع  منازلهم،  يف 

والورود عليهم.
الكتبي،  ع��ل��ي  ���ش��ي��ف  ال��ع��م��ي��د،  واأك������د 
العقابية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��دي��ري��ة  م��دي��ر 
لكبار  ت��ك��رمي��ه  وال����ش���الح���ي���ة، خ����الل 
يعزز  الفئة  بهذه  الح��ت��ف��ال  اأن  ال�شن، 
ال�شراكة  يف  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رط��ة  ج���ه���ود 
املجتمعية، وت�شخري الإمكانيات خلدمة 
ه���ذه ال�����ش��ري��ح��ة م��ن امل��ج��ت��م��ع، وجرى 
ا�شتقبال لأهايل النزلء من كبار ال�شن 
ملبنى  خا�شة  ب�شيارة  ونقلهم  بالزهور 
باملديرية،  العاملني  تكرمي  و  ال��زي��ارة، 

وعدد من اأهايل النزلء. 
املجتمعية  ال�����ش��رط��ة  اإدارة  واح��ت��ف��ل��ت 
باملفرق  الح�����داث  م��رك��ز  يف  باملنا�شبة 
بتنظيم  الأح��داث  اإدارة  مع  وبالتعاون  
لإ�شعاد  وت��رف��ي��ه��ي��ة  تثقيفية  ف��ع��ال��ي��ات 
امل�����ش��ن��ني   مب�����ش��ارك��ة  “كلنا ���ش��رط��ة “ 
اأح��م��د علي  رك��ن  العميد  ، و بح�شور   
املوؤ�ش�شات  نائب مدير مديرية  ال�شحي 
ال��ع��ق��اب��ي��ة والإ���ش��الح��ي��ة ب��ق��ط��اع اأمن 
ال�شركاء  م��ن  ع��دد  ك��رم  ال���ذي  املجتمع 

والنزلء بهذه املنا�شبة.
العقابية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  م��دي��ري��ة  وك��رم��ت 
العاملني،  م���ن  ع�����ددا  والإ����ش���الح���ي���ة، 
واأه������ايل ال���ن���زلء م���ن ك���ب���ار ال�����ش��ن، يف 
اح��ت��ف��ال��ي��ة اأق��ي��م��ت حت���ت ���ش��ع��ار “ لن 
اأن نرعاكم »، حيث  نن�شاكم وحق علينا 
اأق���ام ف��رع الع���الم وال��ع��الق��ات العامة 
لدى  ال�����ش��ع��ادة  ���ش��ف��رية  م��ع  بالتن�شيق 
املوؤ�ش�شات فعاليات جمتمعية لالحتفاء 

بكبار ال�شن.
العقابية  املوؤ�ش�شات  يف  ن���دوة  وناق�شت 
ال�شحية  ال���رع���اي���ة   “ والإ����ش���الح���ي���ة 

العدوى”  م���ن  وح��م��اي��ت��ه��م  للم�شنني 
�شعاد  ال���دك���ت���ور  امل����ق����دم  ف��ي��ه��ا  حت�����دث 
اجل�����اب�����ري م�����ن م����دي����ري����ة اخل����دم����ات 
الطبية، والدكتورة اآ�شيا نوح، من عيادة 

املن�شاأة، 
والتاأهيل  ال�����ش����الح  ق�����ش��م  واح���ت���ف���ل 
وال�شالحية،  العقابية  املوؤ�ش�شة  ب��اإدارة 
من  نزيال   31 ب�م�شاركة   “الوثبة”، 
ال�����ش��ن، وع��ر���ش��ت م�شرحية  ك��ب��ار  ف��ئ��ة 
عن  تتحدث  ال��ن��زلء  عمل  من  ق�شرية 
ت��ق��دي��ر ك��ب��ار ال�����ش��ن، وت���ق���دمي فقرات 
النزلء  وحت�����دث  ك���وم���ي���دي���ة،  واف������الم 

خاللها عن مواقفهم الطريفة.
العا�شمة  ���ش��رط��ة  م��دي��ري��ة  واح��ت��ف��ل��ت 
واأكد  باملنا�شبة  اجلنائي  الأم��ن  بقطاع 
مدير  اخل��ي��ل��ي،  �شعيد  �شهيل  ال��ع��م��ي��د 
الفعاليات  ه��ذه  مثل  اأهمية  امل��دي��ري��ة، 
الرعاية  جوانب  تقّدم  التي  الإن�شانية، 
لكبار  والنف�شية  وال�شحية  ال��وق��ائ��ي��ة 
ال�������ش���ن، وت���وف���ري ب��ي��ئ��ة ح��ا���ش��ن��ة لهم، 

تقديراً جلهودهم يف رعاية الأجيال.
واأو�شح اأن املديرية نفذت مبادرة “اأنتم 
حما�شرة  ون���ظ���م���ت    الدار”،  ب���رك���ة 
م�شوؤولية  ال�������ش���ن  ك����ب����ار  “�شعادة 
 ،2018 اإط��ار ع��ام زاي��د  م�شرتكة” يف 
زايد  ال�شيخ  له  املغفور  لقيم  وتر�شيخاً 
بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه”، 
يف بناء الإن�شان وال�شتدامة، مبا ي�شهم 
يف ت��ع��م��ي��ق م���ع���اين ال����رتاح����م وامل������ودة 
ت�شّكل  ال���ت���ي  ال��ف��ئ��ة  ب���ه���ذه  واله���ت���م���ام 

العمود الفقري للمجتمع.
�شرطة  م�����راك�����ز  م�����ن  وف��������ود  وك�����ان�����ت 
التابعة  والرو�شة  وال�شعبية  اخلالدية 
للمديرية، زارت كبار ال�شن، لالطمئنان 
عليهم،  الهدايا  ووزع��ت  اأحوالهم،  على 
الطبية،  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����ش��ي��خ  م���دي���ن���ة  يف 

وم�شت�شفيّي برجيل والنور.
ونظم  فريق اإ�شعاد العاملني واملتعاملني 
يف املديرية، حما�شرة ركزت على اإثراء 
التجربة برعاية فئة امل�شنني، واعتبارها 

ننطلب  م�شرتكة  جمتمعية  م�شوؤولية 
احتياجاتهم  لتلبية  اجل��ه��ود  ت��وح��ي��د 
جانبهم  اإىل  وال���وق���وف  وم�����ش��اع��دت��ه��م، 

واإ�شعادهم.
مديرية  م���دي���ر  امل���ح���ا����ش���رة،  وح�����ش��ر 
عبد  حمد  والعقيد  العا�شمة،  �شرطة 
املديرية  م���دي���ر  ن���ائ���ب  ال���ن���ي���ادي،  اهلل 
عو�س  مبارك  والعقيد  املراكز،  ل�شوؤون 
املديرية  م���دي���ر  ن���ائ���ب  حم������ريوم،  ب���ن 
لل�شوؤون الإدارية والعمليات، وعدد من 
ال�شباط والعاملني يف �شرطة اأبوظبي.

العني  �شرطة منطقة  ونظمت مديرية 
عدٍد من الزيارات الإن�شانية لكبار ال�شن 
بالتعاون مع م�شت�شفى العني احلكومي، 
لكبار  العينية  الهدايا  تقدمي  ت�شمنت 
قدمته  مبا  املديرية  من  اإمياناً  ال�شن؛ 
هذه ال�شريحة من املجتمع من خدمات 
امل�شتمر  لعطائهم  وت��ق��دي��راً  واإجن����ازات 
�شيف مبارك  العقيد  واأك��د  ال��وط��ن.  يف 
ال�شبو�شي مدير مديرية �شرطة منطقة 

ملا  ت��ق��دي��راً  ت��اأت��ي  الحتفالية  اأن  ال��ع��ني 
ال�شن م��ن خ��دم��ات جليلة  ك��ب��ار  ق��دم��ه 
اأ�شر  ب��ن��اء  يف  واإ���ش��ه��ام��ات��ه��م  للمجتمع 
والتعاليم  املبادئ  قائمة على  متما�شكة 
الإ�شالمية ال�شمحة والعادات والتقاليد 
ال��ع��رب��ي��ة الأ���ش��ي��ل��ة.   ون��ف��ذت مديرية 
�شرطة منطقة الظفرة يف قطاع الأمن 
اجلنائي مبادرة بركة الدار ،و قام فريق 
م��ن امل��دي��ري��ة، ب��زي��ارة ع��دد م��ن منازل 
كبار ال�شن يف مدينة املرفاأ، وقدموا لهم 
الهدايا الرمزية والورود، الذين عربوا 
عن �شعادتهم بالزيارة م�شيدين بجهود 
جميع  يف  املجتمعية  اأب��وظ��ب��ي  ���ش��رط��ة 

املنا�شبات.
واأكد العقيد �شامل عا�شه البقمي، نائب 
الظفرة  منطقة  �شرطة  مديرية  مدير 
ل�������ش���وؤون امل����راك����ز، ح��ر���س ���ش��رط��ة اأبو 
ظبي على امل�شاركة يف جميع الفعاليات 
�شرائح  كافة  مع  والتوا�شل  املجتمعية، 
“بركة  ال�شن  كبار  وخ�شو�شاً  املجتمع 

يف  ودوره����م  بف�شلهم  الدار” اع��رتاف��اً 
بناء  وامل�����ش��اه��م��ة يف  الأج����ي����ال،  ت��رب��ي��ة 

نه�شة الوطن.
ويف ذات ال�شياق زار وفد �شفراء ال�شعادة 
برئا�شة  ال��ع��ني،  يف  ال�شرطة  مب��دار���س 
نائب  ال��ع��ام��ري  ���ش��امل  رك��ا���س  العقيد 
رجلني  ال�شرطة،  م��دار���س  اإدارة  مدير 
�شحتهما  ع��ل��ى  ل��الط��م��ئ��ن��ان  م�����ش��ن��ني، 
اليوم  مبنا�شبة  لهما  ال��ه��داي��ا  وت��ق��دمي 
دوره����م يف  وت��ق��دي��ر  للم�شنني  ال����دويل 
القيم  وف��ق  وتن�شئتهم  الأج��ي��ال  تربية 

والعادات الأ�شيلة. 
اأب���و ظبي  وق���ال ال��ع��ام��ري، اإن ���ش��رط��ة 
والرعاية  الدعم  تقدمي  على  حري�شة 
اخل����ا�����ش����ة ل����ه����ذه ال�����ف�����ئ�����ات، وت����وف����ري 
تواجدهم،  اأم��اك��ن  يف  لهما  اخل��دم��ات 
بني  ال��راب��ط  ميثلون  امل�شنني  باعتبار 
وم�����ش��در للخربة  وامل���ا����ش���ي  احل��ا���ش��ر 
واحلكمة وقدوة للجيل اجلديد الذين 

ل ميكن ال�شتغناء عنهم.

كرمت امل�سنني ووزعت  الورود عليهم 

�سرطة اأبوظبي حتتفل بربكة الدار تقديرًا لعطائهم

را�س��د ب��ن حمي�د يك�رم هيئ��ة 
االأعم�ال اخلريي�ة بعجم�ان

�سعيد بن طحنون يعزي
 يف وفاة حمود اليبهوين

•• العني -وام:

قدم معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان اأم�س الول واجب 
�شقيقهما  له  املغفور  وفاة  عبيد يف  واأخيه  اليبهوين  �شعيد  �شيف  اإىل  العزاء 
ال��ع��زاء يف  ال��ي��ب��ه��وين. واأع����رب معاليه - خ��الل زي��ارت��ه خيمة  ح��م��ود �شعيد 
اأحر تعازيه و�شادق موا�شاته لأ�شرة  العني - عن  منطقة فلج هزاع مبدينة 
وذوي الفقيد .. �شائاًل املوىل عز وجل اأن يتغمده بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه 

ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه ال�شرب وال�شلوان .

•• اأبوظبي-وام:

قالت ن�شرة “ اأخبار ال�شاعة “ اإن دولة الإمارات ت�شع العمل على ن�شر قيم 
الت�شامح وال�شالم والو�شطية وقبول الآخر يف مقدمة اأولوياتها، باعتبارها 
لديننا  احل�شارية  ال�شورة  اإب��راز  �شاأنها  من  التي  القيم  منظومة  جت�شد 
الإ�شالمي احلنيف يف مواجهة قوى التطرف والإرهاب التي تزعزع اأ�ش�س 
اإليه بو�شوح  اأ�شار  الأمن وال�شلم يف املجتمعات العربية وامل�شلمة.. هذا ما 
نائب  اأبوظبي  عهد  نهيان ويل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة اأم�س يف جمل�س ق�شر البحر، لدى ا�شتقباله 

اأع�شاء الأمانة العامة للمجل�س العاملي للمجتمعات امل�شلمة .
وحتت عنوان “ ر�شالة الإمارات احل�شارية يف ن�شر قيم ال�شالم والت�شامح 
“ .. اأ�شافت اأن �شموه اأكد اأهمية اأن يعمل املجل�س على النهو�س باملجتمعات 
امل�شلمة للقيام بدورها احل�شاري والوطني وامل�شاهمة يف بناء جمتمعاتها 
التي تعي�س فيها، وعك�س ال�شورة احلقيقية للدين الإ�شالمي ال�شمح الذي 
يف  �شدد  قد  �شموه  اأن  اإىل  م�شرية   .. امل�شرتك  والتعاي�س  البناء  اإىل  يدعو 
ن�شر  اإىل  تهدف  التي  احل�شارية  الإم���ارات  دول��ة  ر�شالة  على  ذات��ه  الوقت 
خمتلف  بني  واحل���وار  والت�شامح  املجتمعي  الأم��ن  لتحقيق  ال�شلم  ثقافة 
ال�شعوب والأديان والثقافات. واأو�شحت الن�شرة ال�شادرة ام�س عن “مركز 
العديد  �شهدته  ما  اأن   .. “ ال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات  الإم���ارات 
من الدول العربية والإ�شالمية خالل ال�شنوات القليلة املا�شية، ول تزال، 
التطرف  ق��وى  اإىل  منه  جانب  يف  يرجع  ا�شتقرار،  وع��دم  ا�شطرابات  من 
والإرهاب واجلماعات ال�شيا�شية التي تتاجر بالدين لكي تربر ممار�شاتها، 
�شواء كانت اإرهابا دمويا ي�شتهدف الأبرياء، اأو الو�شول اإىل ال�شلطة وفر�س 
اإرادتها على املجتمع؛ فهذه املمار�شات ل تدمر فقط اأ�ش�س التعاي�س ال�شلمي 
اأي�شا اأكرب خطر على الدين  يف املجتمعات العربية وامل�شلمة، واإمنا تعترب 
الإ�شالمي وتخدم اأعداءه واملرتب�شني به يف اخلارج. ونوهت اإىل اأن مواجهة 
وتاريخية  ووطنية  دينية  م�شوؤولية  يعترب  وثقافيا  فكريا  اجلماعات  هذه 
تقع على عاتق املوؤ�ش�شات الدينية الو�شطية، والباحثني واملتخ�ش�شني، بل 
الإمارات  اأن  اإىل  م�شرية  احلنيف..  الإ�شالمي  الدين  على  الغيورين  وكل 
قد اأخذت على عاتقها قيادة اجلهود العربية والإ�شالمية الرامية اإىل ن�شر 
قيم الت�شامح والتعاي�س والو�شطية واحلوار بني الثقافات والأديان، لأنها 
توؤمن باأهمية هذه القيم يف تعزيز الأمن وال�شلم على ال�شعيدين الإقليمي 
الأديان  ت�شويه  اإىل حم��اولت  ذات��ه  الوقت  تت�شدى يف  اأنها  وال���دويل، كما 
والتحري�س على الكراهية الدينية؛ لذا كان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان حري�شا خالل ا�شتقبال اأع�شاء الأمانة العامة للمجل�س 
با�شت�شافة  الإم��ارات  تاأكيد ترحيب دولة  امل�شلمة على  العاملي للمجتمعات 
خمتلف امللتقيات والفعاليات التي تعلي من �شاأن القيم الإن�شانية والتاآلف 
والإن�شانية  احل�شارية  ر�شالتها  جت�شد  باعتبارها  ال�شلمي،  والتعاي�س 
اأهم ما مييز دولة الإم��ارات منذ  اأن  على ال�شعيد العاملي. واأك��دت الن�شرة 
عهد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ اأنها 
تركز يف �شيا�شتها اخلارجية على تعزيز قيم التعددية الثقافية والت�شامح 
والو�شطية، وترتجم ذلك يف مواقفها ومبادراتها التي حتاول من خاللها 
اإبراز ال�شورة الو�شطية للدين الإ�شالمي احلنيف، ف�شال عن ا�شت�شافتها 
العديد من املوؤ�ش�شات التي تعمل على حتقيق هذا الهدف، ولعل من اأبرزها 
خلدمة  بناءة  من�شة  يعد  الذي  امل�شلمة”  للمجتمعات  العاملي  “املجل�س 
املجتمعات  بدور  الرتقاء  اإىل  ويهدف  املختلفة،  امل�شلمة  املجتمعات  ق�شايا 
بجانب  والقت�شادية  والثقافية  املدنية  دولها  نه�شة  يف  واأفرادها  امل�شلمة 
ت�شحيح ال�شورة النمطية عن الإ�شالم واملجتمعات امل�شلمة، واملجل�س العاملي 
لالأقليات امل�شلمة الذي يعمل على ت�شحيح ال�شورة النمطية عن الإ�شالم 
ممار�شتهم  يف  امل�شلمة  الأق��ل��ي��ات  ح��ق��وق  �شمان  على  والعمل  وامل�شلمني، 
والعرقية،  الدينية  الأق��ل��ي��ات  حلقوق  الأمم��ي��ة  امل�شامني  وف��ق  �شعائرهم 
وجمل�س حكماء امل�شلمني الذي يعترب اأول هيئة دولية م�شتقلة تهدف اإىل 
تع�شف  التي  املتطرفة  الأيديولوجيات  اأ�شحاب  ومواجهة  ال�شلم،  تعزيز 
ملكافحة  للتميز  ال��دويل  املركز  عن  ف�شال  عقود،  منذ  الإ�شالمي  بالعامل 
للحوار  م�شرتكة  اأر�شية  اإيجاد  اإىل  يهدف  ال��ذي  هداية  العنيف  التطرف 
الإقليمية  املحلية واملنظمات  املوؤ�ش�شات  الراأي وتن�شيق اجلهود مع  وتبادل 
والدولية من اأجل بناء القدرات وتقدمي برامج ملكافحة التطرف العنيف. 

ا�شت�شافة دولة  اأن  اإىل  ال�شاعة يف ختام مقالها الفتتاحي  اأخبار  وخل�شت 
الإمارات لهذه املوؤ�ش�شات املختلفة اإمنا يعرب عن تقدير عربي واإ�شالمي ملا 
تقوم به قيادتها الر�شيدة برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” من جهود ومبادرات تر�شخ من خاللها 
والثقافات  والأدي�����ان  احل�����ش��ارات  ب��ني  واحل����وار  والتعاي�س  الت�شامح  قيم 
املختلفة، وهي القيم التي ت�شهم يف تعزيز اأ�ش�س الأمن وال�شالم يف املنطقة 

والعامل.

اأخبار ال�ساعة : 
ر�سالة االإمارات احل�سارية يف ن�سر 

قيم ال�سالم والت�سامح 

»ن�سائية دبي« حتتفي 
بكبار ال�سن 

•• دبي -وام:

نظمت جمعية النه�شة الن�شائية بدبي احتفالية خا�شة حتت �شعار “�شراي 
البيت” مبنا�شبة يوم امل�شن العاملي حتقيقا لأهداف اجلمعية التي ت�شب يف 

خدمة املراأة والطفولة وتنمية املجتمع وتعزيزاً لبناء اأ�شرة متما�شكة.
�شيدة  خم�شني  وا�شتهدفت  باللي�شيلي  الفرع  مقر  يف  الحتفالية  اأقيمت 
“جل�شة  بعنوان  حما�شرة  منها  فعاليات  عدة  ت�شمنت  ال�شن  كبريات  من 
ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل  “ قدمتها موزة ال�شام�شي من دائرة  ال�شعادة 
توزيع  و  �شعبية  األ��غ��از  و  م�شابقات  وف��ق��رة  تراثية  وور���ش��ة  بدبي  اخل��ريي 
هدايا تذكارية و جل�شات نقو�س حناء خا�شة للكبريات كما ت�شمنت فقرة 
للتعليم  اللي�شيلي  مدر�شة  الكبري” قدمتها  بعنوان” تقدير  ا�شتعرا�شية 
عدة  الحتفالية  يف  �شارك  ال�شحى.  فوالة  قدمت  ثم  والثانوي  الأ�شا�شي 
جهات منها موؤ�ش�شة وطني و مركز دبي للعالج الطبيعي وخدمات �شالون 

�شيلفا وبرعاية هيئة اآل مكتوم اخلريية وجمعية بيت اخلري.

قائد عام �سرطة اأبوظبي 
يلتقي م�سوؤولة تايالندية

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  التقى معايل اللواء حممد خلفان الرميثي القائد العام ل�شرطة 
مبكتبه اأرجاي �شري راتانابان ال�شفرية امللحقة لوازرة اخلارجية يف مملكة 

تايالند والوفد املرافق لها.
جرى خالل اللقاء بحث عدد من املو�شوعات ذات الهتمام امل�شرتك و�شبل 

تعزيز التعاون يف جمالت العمل ال�شرطي والأمني.
اخلا�شة  املهام  قطاع  مدير  املهريي  عبداهلل  مبارك  ال��ل��واء  اللقاء  ح�شر 

والرائد خليفة احلمريي مدير مكتب معايل قائد عام �شرطة اأبوظبي.

»االإمارات للف�ساء« تتعاون مع »نا�سا« يف جمال ا�ستك�ساف الف�ساء والرحالت املاأهولة
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 اأعلنت البحرية الأمريكية اأّن �شفينة حربية �شينية اقرتبت مل�شافة 
ال�شني  بحر  عليها يف  املتنازع  املياه  يف  اأمريكية  مدّمرة  خطرة من 
لتغيري  الأم��ريك��ي��ة  امل��دّم��رة  ا�شطرت  عدائية  م��ن��اورة  يف  اجلنوبي، 
م�شارها. وقال املتحّدث با�شم الأ�شطول الأمريكي يف املحيط الهادئ 
الكومندان نايت كري�شتن�شن اإّن املدّمرة “يو اإ�س اإ�س ديكاتور” كانت 
تقوم الأحد “بعملية من اأجل حرية املالحة” يف اأرخبيل �شرباتلي 
�شينية  حربية  �شفينة  اقرتبت  حني  والفيليبني  فيتنام  بني  الواقع 
اند  غافن  املرجانية  ال�شعب  عن  بحريا  ميال   12 عن  تقّل  مل�شافة 
املياه  ح��دود  اأنها  على  ع��ام  ب�شكل  متعارف  امل�شافة  وه��ذه  جون�شون. 
ال�شيادة على  اأنها متلك  القليمية لأي منطقة برية. وتعترب بكني 
دويل  حتكيم  من  الّرغم  على  تقريباً،  اجلنوبي  ال�شني  بحر  كامل 
�شدر عام 2016 مل يكن ل�شاحلها. واإ�شافة اإىل الفيليبني وفيتنام 
فاإّن ماليزيا وبروناي وتايوان تطالب بال�شيادة على مناطق اأخرى 
ت�شيطر عليها بكني يف بحر ال�شني. وقال كري�شتن�شن اإن هذه املناورة 
“العدائية” كانت “خطرة وتفتقر اإىل املهنية«. واأ�شاف اأن ال�شفينة 
احلربية ال�شينية “اقرتبت مل�شافة تقّل عن 45 ياردة )41 مرتاً(” 
مو�شحا  املنطقة”،  “مغادرة  منها  وطلبت  الأمريكية،  املدّمرة  من 
اأن املدمرة ديكاتور ا�شطرت للمناورة لتفادي ال�شطدام بال�شفينة 

ال�شينية.

اأن بريطانيا  اأعلنت رئي�شة احلكومة الربيطانية ترييزا ماي ام�س 
الأوروب���ي  الحت���اد  م��ن  العاملة  لليد  التف�شيلية  املعاملة  �شتوقف 
بعد بريك�شت موؤكدة اإنها تعتزم جذب مهاجرين يتمتعون مبهارات 
عالية من اأي مكان. ويف اإعالن خالل موؤمتر حزب املحافظني الذي 
لدول  واح��د  لنظام  م�شروع  بن�شر  �شتقوم  اإنها  م��اي  قالت  تتزعمه، 
الحتاد الأوروبي وخارجه يف وقت لحق هذا العام، قبل قانون ين�شر 
وكانت الهجرة من امل�شائل الرئي�شية يف حملة بريك�شت  يف 2019. 

قبل ال�شتفتاء يف 2016 على اخلروج من الكتلة الوروبية.
وقالت ماي اإن حرية تنقل مواطني الحتاد الأوروب��ي �شتتوقف مع 
بريك�شت و”للمرة الأوىل يف عقود �شيتوىل هذا البلد مراقبة واختيار 
من يريد القدوم اإىل هنا«. واأ�شافت يف البيان “�شيكون النظام قائما 
املكان  العمال هي املطلوبة، ولي�س  املهارة عندما تكون مهارات  على 
الذي ياأتون منه«.  وتابع البيان “�شيكون نظاما ينظر حول العامل 
ويجذب الأ�شخا�س الذين يتمتعون باملهارة التي نحتاج لها«. وتابعت 
“لفرتة طويلة �شعر النا�س اأنه قد مت جتاهلهم يف م�شاألة الهجرة واأن 

ال�شيا�شيني مل ينظروا اإىل خماوفهم بدرجة كافية من اجلدية«.

اأعلنت ال�شلطات ال�شبانية ام�س تفكيك �شبكة متطرفة للتجنيد ون�شر 
التطرف موجودة يف 17 �شجنا ا�شبانيا. وقالت وزارة الداخلية يف بيان 
من  معتقال   25 وا�شتجوبوا  ح���ددوا  امل��دين  احل��ر���س  م��ن  عنا�شر  اإن 
قريبة  جمموعة  اىل  بالنتماء  متهمني  ال�شبانية،  ال�شجون  خمتلف 
واأو�شحت  التطرف.  اآخرين على  من داع�س خم�ش�شة حلمل �شجناء 
اأن املجموعة موؤلفة من نحو ع�شرين �شجينا بع�شهم لديهم  ال��وزارة 
حاولت  وق��د  ال�شجن.  يف  التطرف  تبنوا  والآخ����رون  اإره��اب��ي��ة  �شوابق 
اأن  ب��ت��ه��م الإره������اب. وت��اب��ع��ت  امل�����ش��ج��ون��ني  جت��ن��ي��د وجت��م��ي��ع املعتقلني 
وبينهم  مغربية،  اأ�شول  من  ا�شبان  اأو  مغاربة  ال�شجناء  ه��وؤلء  معظم 
بع�س ال�شبان الذي “اعتنقوا” الديانة ودمناركي. ومل تقدم الوزارة 
دعوية”.  “غايات  اىل  فقط  م�شرية  املجموعة،  ن�شاط  حول  تفا�شيل 
ومل حتدد ما اذا كان ال�شجناء على �شلة بتنظيم داع�س، ول ما اذا كانوا 
يخططون لعتداءات. وقال م�شدر قريب من اإدارة مكافحة الإرهاب 
يثريون  لكنهم  لع��ت��داء  ملمو�شة”  “خطة  ميلكون  يكونوا  مل  اإن��ه��م 
�شراح  يطلق  ان  ويفرت�س  ال�شجون«.  للعاملني يف  العداء  “حالة من 
بع�شهم قريبا. لكن الق�شاء �شيبت يف الأ�شابيع املقبلة يف ما اإذا كانوا 
�شيبقون يف ال�شجون. واأو�شحت الوزارة “اذ كان التحقيق قد بداأ حول 
ال�شرعي للمجموعة ميتد  الن�شاط غري  معتقل يف �شجن خا�س، فان 

اىل 17 �شجنا، ما ميثل %55 من ال�شجون املت�شلة بالإرهاب«.

عوا�صم

بكني

مدريد

لندن

بيونغ يانغ لن تتخلى
 عن اأ�سلحتها النووية  

•• �صيول-اأ ف ب:

اأي  اعتبار  لالأنباء،  الر�شمية  وكالتها  عرب  ام�س،  ال�شمالية  كوريا  رف�شت 
“عن�شر  اأم��ريك��ي لإن��ه��اء احل��رب يف �شبه اجل��زي��رة الكورية  اإع��الن ر�شمي 

م�شتبعدة اأن تتخلى عن اأ�شلحتها النووية مقابل ذلك. م�شاومة”، 
وطوال عقود، طلبت بيونغ يانغ من الوليات املتحدة اإنهاء احلرب الكورية 
)1950-1953( التي توقفت بهدنة لكن لي�س مبعاهدة �شالم، واعتربت 

ان اإعالن نهاية احلرب ي�شاهم يف خف�س دائم للتوتر يف �شبه اجلزيرة.
وطرح الزعيم الكوري ال�شمايل، خالل قمة ال�شهر املا�شي يف بيونغ يانغ مع 
الرئي�س الكوري اجلنوبي مون جاي-اإن، اإمكانية اغالق جممع يونغبيون 
النووي، اذا ما اتخذت وا�شنطن تدابري موازية. لكنه مل يقدم اي اي�شاح 
حول ما ميكن ان تكون عليه هذه التدابري. وك�شفت وكالة الأنباء الكورية 
اأن بع�س اخلرباء المريكيني طرحوا تبادل ممكنا بني اعالن  ال�شمالية 
ينهي احل���رب ون���زع ال�����ش��الح ال��ن��ووي. واأو���ش��ح��ت وك��ال��ة الأن��ب��اء الكورية 
�شخ�س  اىل  �شخ�س  يقدمها  هدية  لي�شت  احل��رب...  “اإنهاء  ان  ال�شمالية 
اآخر. وهذا ل ميكن ان يكون عن�شر م�شاومة للتو�شل اىل نزع �شالح كوريا 
ال�شمالية النووي«. واأو�شحت الوكالة ان بيونغ يانع على ا�شتعداد لتخاذ 
“تدابري مثل النزع الطائل” لرت�شانتها النووية “اذا ما اتخذت الوليات 

لكنها من جديد مل تقدم تفا�شيل. املتحدة تدابري موازية”، 
واعترب �شو �شونغ-ريول، اخلبري يف املعهد ال�شرتاتيجي لالمن القومي، 
ان كوريا ال�شمالية قد ت�شعى من خالل هذا الإع��الن اىل تقلي�س هام�س 

املناورة لدى وا�شنطن.

»االرباك الليلي« ابتكار
 فل�سطيني الإزعاج اال�سرائيليني  

اعتمدت امليلي�سيات على �سخ�سيات لبنانية واإيرانية يف هذا املجال 

كيف ت�سيطر »احل�سد ال�سعبي« على �سوق املخدرات بالعراق؟
التقرير  ال�����ش��م��وم. وع����زا  ت��ل��ك  مل����رور 
والتعاطي  ال��ب��ي��ع  م���ع���دلت  ارت����ف����اع 
واجتماعية  اق��ت�����ش��ادي��ة  ع��وام��ل  اإىل 
واأمنية، لكنه مل يتطرق اإىل تفا�شيل 
العوامل.  ه��ذه  ت��اأث��ري  ب�����ش��اأن  مو�شعة 
الإن�شان  حقوق  مفو�شية  ع�شو  وقال 
البيان،  اأ�شدر  الذي  الغراوي،  فا�شل 
�شهدا  و2018   2017 ع��ام��ي  اأن 
تعاطي  ن�����ش��ب��ة  م��ل��ح��وظ��ا يف  ارت��ف��اع��ا 

املخدرات وترويجها وبيعها.
واأ�شاف الغراوي يف بيانه، اأن املفو�شية 
ا�شتخدام  يف  ج��دي��دا  ت��ن��وع��ا  لح��ظ��ت 
كانت  اأن  “فبعد  امل�����خ�����درات،  ه�����ذه 
واحل�شي�س،  الأف��ي��ون  على  مقت�شرة 
اأ����ش���ب���ح ه���ن���اك ال���ع���دي���د م���ن الأن������واع 

وباأ�شعار متفاوتة«.

تواطوؤ اأمني
اأن تكون القوات الأمنية  ومن املرجح 
التجارة  ب��ه��ذه  ع��ل��م  ع��ل��ى  ال��ع��راق��ي��ة 
“لكنها ل تتمكن من الو�شول  اأي�شا، 
بالنظر  اإىل مناطق زراعة املخدرات”، 
اإىل زيادة نفوذ امليلي�شيات والعرتاف 
موؤ�ش�شة  قانون  اإط��ار  يف  بها  الر�شمي 
احل�شد ال�شعبي، بح�شب ما قاله نف�س 
امل�شدر احلقوقي ال�شابق الذي حتدث 

اإلينا.
ال�شديد  ف����ه����ران  ال���ب���اح���ث  وي����دع����م 
قائال:  احل���ق���وق���ي،  امل�������ش���در  ح���دي���ث 
على  لي�شت  الأمنية  اجل��ه��ات  “بع�س 
عملية  ت�شهل  بل  فح�شب،  بذلك  علم 

نقل املخدرات«.

املخدرات اإىل التجار«.
اأب���رز  واأ����ش���ار امل�����ش��در احل��ق��وق��ي اإىل 
من  امليلي�شيات  متتلكها  التي  القالع 
اإنها تقع  اأجل زراع��ة املخدرات، قائال 
حتديدا  الدين،  �شالح  “حمافظة  يف 

بني مدينتي تكريت و�شامراء«.
امليلي�شيات  جت��ن��ي  امل�����ش��در،  وبح�شب 
التمويل  ع��ن  “تغنيها  طائلة  اأم���وال 
ع�شائب  اإىل  م�����ش��ريا  اخلارج”،  م��ن 
اأهل احلق وكتائب الإمام علي وكتائب 
الف�شائل  م��ن  ب��اع��ت��ب��اره��ا  اهلل،  ح���زب 

النا�شطة يف هذا املجال.
اجلدد  ال��ت��ج��ار  ن��ق��ل   ،2016 وع����ام 
ب�شاعتهم اإىل �شاحة الربملان، فتحدث 
فائق  العراقي  ال��ن��واب  جمل�س  ع�شو 
�شحفي،  م��وؤمت��ر  خ���الل  ع��ل��ي  ال�شيخ 
عن اق��رتاح اأح��زاب متتلك ميلي�شيات 
حلظر  ت�شريعا  امل���خ���درات  يف  ت��ت��اج��ر 
اأ�شباب  ال���ربمل���اين  واأرج������ع  اخل���م���ور. 
الغام�س  ال��ت�����ش��ري��ع��ي  الق�����رتاح  ه���ذا 
يف وق��ت ك��ان��ت ت��ع��اين فيه ال��ب��الد من 
م�شاكل جمة، ل�شيما حماربة داع�س، 
جت���ارة  م��ن��اف�����ش��ة  “من  اخل�����وف  اإىل 
يزرع  ال���ذي  للخ�شخا�س  الكحوليات 
يف ج��ن��وب ال��ع��راق، واحل��ب��وب املخدرة 

امل�شتوردة من اإيران«.
اأ�شدرت  امل��ا���ش��ي،  �شبتمرب   17 ويف 
الإن�شان  حل���ق���وق  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ف��و���ش��ي��ة 
بيانا قالت فيه اإن العراق اأ�شبح �شوقا 
املخدرات،  وت��ع��اط��ي  لبيع  “رائجا” 
خ�������ش���و����ش���ا ب����ني ف���ئ���ة ال�������ش���ب���اب من 
اجل��ن�����ش��ني، ب��ع��دم��ا ك���ان ف��ق��ط طريقا 

اإىل  ال���������ش����دي����د حت������دي������دا  واأ��������ش�������ار 
العراقي،  الإ�شالمي  الأع��ل��ى  املجل�س 
املرتبطة  ب���در  م��ن��ظ��م��ة  وم��ي��ل��ي�����ش��ي��ات 
ب���ه، ق��ائ��ال اإن��ه��م��ا ���ش��ال��ع��ان يف جتارة 
امل���خ���درات، ومي��ل��ك��ان م��راك��ز وخمازن 
لتعر�شهم  و”جتنبا  ذل���ك.  اأج���ل  م��ن 
اأ���ش��ب��ح جتار  ال��ق��ت��ل،  اأو  ل��الخ��ت��ط��اف 
امل����خ����درات ال���ذي���ن ي�����ش��ي��ط��رون على 
امليلي�شيات  م���ع  ي���ت���ع���اون���ون  ال�������ش���وق 
يف  التهريب  عمليات  معا  وين�شقون 

جنوب العراق والعا�شمة بغداد«.

اأين تزرع املخدرات؟
ل���ك���ن ال���ت���ح���ول احل���ق���ي���ق���ي يف ث����روة 
امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات م���ن امل���خ���درات ب����داأ بعد 
العراقية  املناطق  حترير  من  متكنها 
من قب�شة تنظيم داع�س عام 2017، 
امليلي�شيات  اأي حني بلغت �شطوة هذه 

مداها.
ي����ق����ول م����دي����ر اإح���������دى امل���وؤ����ش�������ش���ات 
عدم  م�شرتطا  ب��غ��داد،  يف  احل��ق��وق��ي��ة 
اأم���ن���ي���ة، ملوقع  ذك����ر ا���ش��م��ه لأ����ش���ب���اب 
“على  اإن����ه  عربية”،  ن��ي��وز  “�شكاي 

انتقلت  اللبنانية  امليلي�شيات  خ��ط��ى 
اإىل  امل�����خ�����درات  الإجت��������ار يف  جت���رب���ة 
ال��ع��راق ع��رب اجل��م��اع��ات ال��ت��ي حتظى 

بعالقة وثيقة بحزب اهلل«.
“بعد حت��ري��ر امل��ن��اط��ق من  واأ����ش���اف: 
تنظيم داع�س، تو�شعت هذه امليلي�شيات 
يف زراعة املخدرات باملناطق اخلا�شعة 

ل�شيطرتها«.
وم��ن اأج���ل اإمت���ام جن��اح ه��ذه العملية 
�شخ�شيات  “على  امليلي�شيات  اعتمدت 
لبنانية واإيرانية يف هذا املجال، تهرب 

هم�ش ماتي�ش حيال مهمة القوات الأمريكية يف �سوريا

بولتون ي�ستاأنف حملته القدمية على املنظمات الدولية

م�شنوعة من مواد بدائية.
ويف ذات اخليمة كانت جمموعة من 
يطلقون  ال��ذي��ن  امللثمني  ال�شبان 
جمموعات  ا����ش���م  اأن��ف�����ش��ه��م  ع��ل��ى 
ن�شبة  الزواري”  حم��م��د  “اأبناء 
ملهند�س طريان تون�شي ونا�شط يف 
اغتاله  حلما�س  الع�شكري  اجلناح 
 ،2016 يف  تون�س  يف  جم��ه��ول��ون 
عدد  فيها  ثبت  ورقية  طائرة  تعد 

من مواد حارقة.
املجموعة  قائد  اأن�س  اأب��و  النا�شط 
على  “نعمل  بر�س  لفران�س  يقول 
الورقية  بالطائرات  ال��ع��دو  اإي���الم 
عن  كا�شفا  احلارقة”  والبالونات 
عن  ع���ب���ارة  ه���ي  ج���دي���دة  “و�شيلة 
جم�����ش��م حل���وام���ة ���ش��غ��رية حتمل 
�شعل بوا�شطة بالونات تطري فوق 

مواقع العدو وت�شتطيع ارباكه«.
املجموعات  ه���ذه  اأن  ع��ل��ى  و����ش���دد 
“فردية وبدعم ذاتي” ول عالقة 
الف�شائل  اأو  ح��م��ا���س  ب��ح��رك��ة  ل��ه��ا 

الخرى.
���ش��ق��ر اجلمال  ال��ن��ا���ش��ط  وي���ق���ول 

•• رفح-اأ ف ب:

فتية  ي�����ب�����داأ  ال���ل���ي���ل  ح����ل����ول  م�����ع 
الطبول  ب����ق����رع  ف���ل�������ش���ط���ي���ن���ي���ون 
والأغ���������اين ف��ي��م��ا ي��ط��ل��ق اآخ������رون 
مفرقعات  اأو  ح����ارق����ة  ب���ال���ون���ات 
الذين  ال�شرائيليني  اإزع��اج  بهدف 
احل���دودي  ال�����ش��ي��اج  ق���رب  ي�شكنون 

مع قطاع غزة.
ثالثة  ق��ب��ل  الفل�شطينيون  �شكل 
ت�شمى  جم�����م�����وع�����ات  اأ������ش�����اب�����ي�����ع 
ب”وحدات الرباك الليلي” ت�شم 
ومهمتها  وال�شبية  ال�شبان  مئات 
واإزعاج”  “رعب  اأج���������واء  خ���ل���ق 
مل��ئ��ات ال�����ش��ك��ان ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ني يف 
الزراعية  وال��ب��ل��دات  امل�شتوطنات 
اجلنود  ول���ع�������ش���رات  احل�����دودي�����ة، 
يراقبون  ال���ذي���ن  ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ني 
احلدود من اأبراج مراقبة ع�شكرية 
م��وؤخ��را خلف  اأقيمت  مواقع  اأو يف 
ت���الل رم��ل��ي��ة ع��ل��ى ط���ول احل���دود 
للقطاع  وال�����ش��م��ال��ي��ة  ال�����ش��رق��ي��ة 

الفقري واملحا�شر منذ عقد.

وليل الأربعاء جتمع نحو ثالثمئة 
متظاهر على بعد ع�شرات الأمتار 
من  القريب  الفا�شل  ال�شياج  من 
املوقع  حم��ي��ط  يف  امل���راق���ب���ة  ب����رج 
ال��ع�����ش��ك��ري مل��ع��رب ك����رم اب����و �شامل 
ال�شرائيلي  �شالوم”  “كريم 
رفح  يف  الفا�شل  لل�شياج  امل��ح��اذي 
واأقاموا فعاليات على وقع الطبول 
والأغاين والدبكة الفلكلورية قبل 

اأن يبداأوا “الرباك الليلي«.
عدة  ب��ع��د  ع��ل��ى  ن�شبت  خيمة  ويف 
مئات المتار من احلدود كان اأربعة 
البالونات  ع�شرات  ينفخون  �شبان 
عليها  وم���ط���ب���وع  ال���ل���ون  ب��ي�����ش��اء 
وحتمل  احبك”  “انا  بالإنكليزية 
يطلقونها  اأن  ق��ب��ل  ح��ارق��ة  م����واد 
والتي  ال�شرائيلية  املناطق  باجتاه 
اأح��ي��ان��ا اىل ح��رق م�شاحات  ت���وؤدي 

من الأرا�شي املزروعة.
العنان  نا�شطون  اأطلق  الأثناء  ويف 
لأب���واق م��زام��ريه��م، واأل��ق��ى �شبان 
رملية،  ت����الل  وراء  م���ن  اأخ�������رون 
ومفرقعات  ي��دوي��ة  ���ش��وت  ق��ن��اب��ل 

“الرباك  ق��ائ��ال  اأي�����ش��ا  امل�����ش��اب��ني 
�شريجعنا اىل يافا«.

قا�شم  ح������ازم  اأ�����ش����اد  ج���ه���ت���ه،  م����ن 
بابتكار  ح��م��ا���س  ب��ا���ش��م  امل��ت��ح��دث 
واأخرها  و���ش��ائ��ل  ال��ث��ائ��ر  ال�����ش��ب��اب 
ال��ل��ي��ل��ي قائال  وح������دات الرب�������اك 
:ه�����ذه و���ش��ي��ل��ة ���ش��ل��م��ي��ة ت��ع��رب عن 
ال�شباب على ك�شر احل�شار  اإ�شرار 

والعودة.

اإرب���اك  اىل  “نهدف  ع��ام��ا(   22(
مل�شتوطنات  ور���ش��ال��ت��ن��ا  الح���ت���الل 
غالف غزة اأنه ل نوم بدون حتقيق 
والعودة  احل�����ش��ار  ب��رف��ع  مطالبنا 

لبالدنا«.
ع��اط��ل عن  وه���و  ال�����ش��اب  وي�شيف 
العمل “نرى حالة اخلوف الكبري 

لدى جنود الحتالل«.
اأما حممد ابو عقلني )17 عاما( 

وهو م�شاب قبل نحو ثالثة اأ�شهر 
ا�شطرته  ال�������ش���اق  يف  ب��ر���ش��ا���ش��ة 
فيقول  ع���ك���ازي���ن  ع���ل���ى  ل��ل��م�����ش��ي 
بقنابل  العدو  اإرب��اك  “م�شتمرون، 
والتكبري  وال����زم����ام����ري  ال�������ش���وت 

والأكواع )قنابل( ال�شوتية«.
وبني الفتى املتحدر من مدينة يافا 
الليلية  الفعاليات  يف  ي�شارك  ان��ه 
اأ�شدقائه  م���ن  ���ش��ت��ة  م���ع  ي��وم��ي��ا 

•• وا�صنطن-وكاالت:

بولي�شي”،  “فورين  م���وق���ع  ل����دى  ب�����ارز  م��را���ش��ل  ه���ري����س،  م��اي��ك��ل  ل��ف��ت 

لت�شريحات جون بولتون، م�شت�شار الأمن القومي الأمريكي، 
الأخرية والتي جتاوز فيها خطاب رئي�شه دونالد ترامب، 
يف عدائيته لإيران، �شاعياً لتهمي�س وزير الدفاع، جيم�س 

ماتي�س، حيال مهمة القوات الأمريكية يف �شوريا. 
القومي  الأم����ن  م�شت�شار  خ���رج  اأ���ش��ه��راً،  �شمت  فبعدما 
الأمريكي من الظل بطريقة ا�شتعرا�شية يف خطابه الذي 
دولية  موؤ�ش�شات  اإ�شعاف  اأو  تقوي�س  خالله  م��ن  ح��اول 

اأم�شى ثالثني عاماً من خدمته العامة يف حماربتها. 
ال�شيا�شات  ت��رام��ب  ف�شل  ل��ط��امل��ا  امل��ق��ال،  ك��ات��ب  وح�����ش��ب 
الأحادية، و�شاعد بولتون يف تربير وجهات نظر الرئي�س 
حول مبداأ “اأمريكا اأوًل”، وو�شع �شياغة متما�شكة ل�شجل 

ترامب القيا�شي يف رف�س اأي عمل متعدد الأطراف. 
فقد ان�شحبت الوليات املتحدة من اتفاقية باري�س للمناخ، 
ثم من ال�شفقة النووية الإيرانية، واأخرياً من اتفاق الأمم 

املتحدة العاملي للهجرة. وبوقوف بولتون فخوراً اإىل جانبه، اأو�شح ترامب 
اأنه مل يعد يجد فائدة كبرية من جمموعة ال�شبع ومن الناتو.

الثانية،  العاملية  اأن الوليات املتحدة رعت، بعد احلرب  املقال  ويرى كاتب 

وا�شنطن  وب��ول��ت��ون، تخلت  ت��رام��ب  ال��دول��ي��ة. ويف ظ��ل  املوؤ�ش�شات  ك��ربي��ات 
عنها.  ويقال اإن م�شودة خطاب ترامب اأمام اجلمعية العامة لالأمم املتحدة 
العبارات  بع�س  ولكن  املت�شدد،  القومي  القت�شادي  ميلر،  �شتيفن  �شاغها 
كتابات  بع�س  من  م��اأخ��وذة  تكون  قد  الأمريكي  الرئي�س  ا�شتخدمها  التي 

وتعليقات بولتون يف املا�شي.
وح�����ش��ب ه��ري���س، ع��ن��دم��ا ق���ال ترامب: 
ل�شالح  اأمريكا  �شيادة  عن  نتنازل  “لن 
ول  منتخبة  غ��ري  عاملية  ب��ريوق��راط��ي��ة 
خطاب  ���ش��دى  ي����ردد  ك���ان  م�شوؤولة” 
بولتون الالذع �شد املحكمة الدولية، يف 
�شيا�شة  يطبق  كان  كما  �شبتمرب،  بداية 
ب���ول���ت���ون ع��ل��ى م�����دار اأك�����ر م���ن ع�شر 

�شنوات. 
نائباً  ك��ان  عندما  ب��ول��ت��ون  رف�����س  فقد 
البن،  بو�س  عهد  يف  اخلارجية  ل��وزي��ر 
املتحدة، �شرعية  ثم �شفرياً لدى الأمم 
“نخب دولية غري منتخبة تعمل لدى 

ل  اأن��ه  بحجة  الدولية”،  واملحكمة  املتحدة  الأمم  مثل  دول��ي��ة،  موؤ�ش�شات 
يفرت�س اأن يكون لدى هذه املوؤ�ش�شات نفوذ على حرية اأمريكا يف التحرك، 
ترامب  اأن  الوا�شح  دور. ومن  اأي  املتحدة ل يعطيها  الوليات  د�شتور  لأن 

ُيوافق هذا الراأي. 

توخي  ورغ��م  �شنني.  ط��وال  بولتون  اآراء  جتاهل  اإىل  امل��ق��ال  كاتب  وي�شري 
اإدارات �شابقة جمهورية ودميقراطية احلذر يف تعاملها مع منظمات دولية 
اإىل  ت�شل  مل  اأنها  اإل  الدولية،  العدل  حمكمة  مثل  املتحدة  ل��الأمم  تابعة 

موقف ترامب وبولتون. 
ب��اول، وزير  �شعى كولني  الأوىل،  بو�س  رئا�شة ج��ورج  ويف 
اخلارجية يومها، للتخل�س من بولتون، الذي قال حينها 
راي�س،  كوندوليزا  رف�شت  كما  بخ�شوم”.  “حماط  اأن��ه 
تعيني بولتون نائباً لها. وقالت مل�شاعدين اإنها �شعيدة لأن 

بو�س اأر�شله اإىل نيويورك �شفرياً لدى الأمم املتحدة. 
ق�شدت  بو�س،  اإدارة  داخ��ل  امل�شادر من  ع��دد من  وح�شب 
املتحدة،  الأمم  بولتون يف  اإن وجود  بقولها  راي�س يومها 
�شيكون اأقل �شرراً لالإدارة يف وا�شنطن. ويرى الكاتب اأن 
اأن راأيه  بولتون يعي�س اليوم حلمه الكبري. وبات وا�شحاً 
يتحدث  واأ�شبح  الأمريكية.  الر�شمية  ال�شيا�شة  يف  �شائد 
براحة اأكرب، خا�شًة بعدما تخل�س من جميع من عملوا 
�شلفه  وم��ع  اأوب���ام���ا،  اإدارة  ال��ق��وم��ي يف  الأم���ن  يف جمل�س 

ماكما�شرت. 
اأي مقر  ولأن كل ذلك حدث يف مكان يعتربه بولتون منطقة معادية له، 
املنظمة الدولية يف نيويورك، فقد حتقق لبولتون ما اأ�شعده خا�شًة بعدما 
نقل عنه رغبته بتقلي�س عدد الطوابق التي ت�شغلها هيئات الأمم املتحدة 

اإىل ع�شرة فقط.    

•• بغداد-وكاالت:

من َمنفذ اإىل ُم�شّدر اإىل ُمنتمِج، هكذا 
اأي���دي ميلي�شيات  على  ال��ع��راق  حت��ول 
من  م�شتفيدة  اأرك���ان���ه،  ع��رب  تنت�شر 
املفتوحة  للحدود  الوا�شعة  ال��ث��غ��رات 
م�����ع اإي�������������ران، وم�������ش���ت���غ���ل���ة ن���ف���وذه���ا 
القوى  ت�شتطيع  ل  ال��ت��ي  و�شطوتها 
املخدرات  باتت  م�شاهاتها.  الأم��ن��ي��ة 
الأحزاب  م��ن  للعديد  متويل  م�شدر 
وم��ي��ل��ي�����ش��ي��ات��ه��ا، مل���ا ت����دره م���ن اأم����وال 
���ش��خ��م��ة، م���ن���ذ حت�����ول ال����ع����راق اإىل 
اإيران، متهيدا  منطقة عبور ملخدرات 

لت�شديرها اإىل الدول املجاورة.
يف  امل�����ش��ت��ق��رة  امل���رج���ع���ي���ة  ك���ان���ت  واإذا 
لهذه  الأخ�شر  الكارت  تعطي  طهران 
ال��ع��م��ل��ي��ات م��ن اأج���ل مت��وي��ل عمليات 
احل��ر���س ال��ث��وري الإي����راين، فلماذا ل 
ولءها  اأعلنت  التي  امليلي�شيات  تتبع 
لإيران ومر�شدها علي خامنئي النهج 
ذاته؟ هكذا حتول العراق تدريجيا اإىل 
بعدما  الإي��ران��ي��ة،  للمخدرات  خم��زن 
باتت عنا�شر امليلي�شيات ت�شيطر ب�شكل 
ع��ل��ى احل�����دود اجلنوبية  ك��ام��ل  ���ش��ب��ه 
يقول  اإي���ران.  م��ع  املفتوحة  ال�شرقية 
ال��ع��راق��ي فهران  ال�����ش��اأن  ال��ب��اح��ث يف 
عربية”  نيوز  “�شكاي  ملوقع  ال�شديد 
تنقل  “النافذة”  امل��ي��ل��ي�����ش��ي��ات  اإن 

املخدرات من اإيران للعراق.
اإيران  من  ت�شل  “املخدرات  واأ�شاف: 
ب��ح��م��اي��ة خا�شة،  ت��ت��م��ت��ع  ���ش��ي��ارات  يف 
لت�شتقر يف خمازن �شديدة احلرا�شة«.

•• طوكيو-اأ ف ب:

اآب��ي ام�س  الياباين �شينزو  ال��وزراء  اأج��رى رئي�س 
يف  ال��دف��اع  وزي���ر  مبوجبه  غ��ري  حكوميا  تعديال 
رئي�شية  ح��ق��ائ��ب  ي�شمل  اأن  دون  م��ن  ح��ك��وم��ت��ه، 

اأخرى يف احلكومة.
يو�شيهيدي  احلكومة  يف  الأول  ال�شكرتري  واأعلن 
�شوغا الذي بقي يف من�شبه، التعديل احلكومي. 
وبقي وزيرا املالية تارو اآ�شو واخلارجية تاو كونو 

يف من�شبيهما.
هريو�شيغي  وال�شناعة  ال��ت��ج��ارة  وزي���ر  بقي  كما 

تو�شيميت�شو  القت�شادي  الإنعا�س  ووزي��ر  �شيكو 
موتيجي يف من�شبيهما.

اإي��واي��ا )61 عاما( وزي��را للدفاع  تاكي�شي  وع��ني 
ب���دل م���ن اإي��ت�����ش��ون��وري اأون����ودي����را ال����ذي ي�شغل 
املن�شب منذ اآب اغ�شط�س 2017. واإيوايا �شيا�شي 
خم�شرم �شغل يف املا�شي منا�شب حكومية بينها 

نائب وزير الدفاع ونائب وزير اخلارجية.
اإعادة  اأع��ق��اب  يف  احلكومي  التعديل  ه��ذا  وي��اأت��ي 
الليربايل  احل������زب  راأ��������س  ع���ل���ى  اآب������ي  ان���ت���خ���اب 
الدميوقراطي احلاكم ما ميكن اأن يجعله رئي�س 

احلكومة الذي يبقى لأطول فرتة يف من�شبه.

اليابانية  ال�شيا�شة  ا�شتاذ  اإي��واي  تومواكي  وق��ال 
يف جامعة نيهون من غري امل�شتغرب اأن يركز اآبي 

على ال�شتقرار بدل من اإحداث مفاجاأة.
اأن  بر�س  فران�س  لوكالة  ت�شريحات  يف  واأ���ش��اف 
الأول��وي��ة ملهمات فورية مثل حماربة  اآب��ي يعطي 
قبل  �شلطته  تر�شيخ  م��ن  يتمكن  ك��ي  النكما�س 

اإجراء مراجعة للد�شتور.
وبعد فوزه بولية ثالثة على راأ�س حزبه املحافظ 
اأكر من ن�شف قرن بال  احلاكم يف اليابان منذ 
اآبي باإجراء عملية مراجعة  انقطاع تقريبا، وعد 

للد�شتور ال�شلمي لليابان.

ماي : �ساأبقى يف من�سبي »لفرتة طويلة« 
•• لندن-رويرتز:

قالت رئي�شة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي اإنها تعتزم البقاء يف من�شبها لفرتة طويلة حيث دعت 
الإذاعة  هيئة  ووجهت  الأوروب����ي.  الحت��اد  من  اخل��روج  يف  خطتها  ودع��م  ال�شفوف  لتوحيد  حزبها 
الربيطانية )بي.بي.�شي( �شوؤال ملاي اأثناء املوؤمتر ال�شنوي حلزب املحافظني ب�شاأن املدة التي تتوقع 
البقاء خاللها يف من�شبها يف رئا�شة الوزراء واحلزب. وقالت ماي “قلت اأنني �شاأظل ملدة طويلة، لي�س 
فقط من اأجل اتفاق خروج بريطانيا من الحتاد الأوروب��ي واإمنا الأجندة املحلية اأي�شا«. واأ�شافت 
“ر�شالتي هنا يف املوؤمتر هي دعونا نتحد ونتاأكد من اأننا �شنتو�شل لأف�شل اتفاق لربيطانيا«. وذكرت 
اأنها ت�شتعد لتقدمي عر�س جديد لالحتاد الأوروب��ي بهدف ك�شر اجلمود يف مفاو�شات خروج  ماي 
“�شنطرح هذه القرتاحات. هل ميكنني  بريطانيا من التكتل.   وقالت لهيئة الإذاع��ة الربيطانية 
�شرح �شبب طرح اقرتاحاتنا اخلا�شة؟ لأن اخلطة التي طرحها الحتاد الأوروبي لي�شت مقبولة لنا«. 
واأ�شافت “لأن اخلطة التي طرحها الحتاد الأوروبي تبقي اأيرلندا ال�شمالية يف الحتاد اجلمركي«.

تعديل حكومي ي�سمل وزير الدفاع يف اليابان 
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 13005 بتاريخ : 1995/10/01
امل�شجلة بالرقم : 13005 بتاريخ : 2003/11/17

باإ�شم املالك: التميمي وم�شاركوه 
وعنوانه : �س.ب 44046 ، ابوظبي، الإمارات العربية املتحدة.

 ا�شم املتنازل له: التميمي اآند  كومباين منطقة حرة ذ.م.م.
 وعنوانه: مكتب رقم 8 ، بناية رقم 5،  الطابق الأر�شي، �س.ب 500188 ،

 دبي ، الإمارات العربية  املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 

بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/07/05      

  تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/08/28   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 109699

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 13006 بتاريخ : 1995/10/01
امل�شجلة بالرقم : 13006 بتاريخ : 2003/07/12

باإ�شم املالك: التميمي وم�شاركوه 
وعنوانه : �س.ب 44046 ، ابوظبي، الإمارات العربية املتحدة.

 ا�شم املتنازل له: التميمي اآند  كومباين منطقة حرة ذ.م.م.
 وعنوانه: مكتب رقم 8 ، بناية رقم 5،  الطابق الأر�شي، �س.ب 500188 ،

 دبي ، الإمارات العربية  املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 

بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/07/05      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/08/28   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 109699

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 13007 بتاريخ : 1995/10/01
امل�شجلة بالرقم : 43649 بتاريخ : 2003/11/18

باإ�شم املالك: التميمي وم�شاركوه 
وعنوانه : �س.ب 44046 ، ابوظبي، الإمارات العربية املتحدة.

 ا�شم املتنازل له: التميمي اآند  كومباين منطقة حرة ذ.م.م.
 وعنوانه: مكتب رقم 8 ، بناية رقم 5،  الطابق الأر�شي، �س.ب 500188 ،

 دبي ، الإمارات العربية  املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 

بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/07/05      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/08/28   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 109699

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 13008 بتاريخ : 1995/10/01
امل�شجلة بالرقم : 13008 بتاريخ : 2003/11/18

باإ�شم املالك: التميمي وم�شاركوه 
وعنوانه : �س.ب 44046 ، ابوظبي، الإمارات العربية املتحدة.

 ا�شم املتنازل له: التميمي اآند  كومباين منطقة حرة ذ.م.م.
 وعنوانه: مكتب رقم 8 ، بناية رقم 5،  الطابق الأر�شي، �س.ب 500188 ،

 دبي ، الإمارات العربية  املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 

بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/07/05      

  تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/08/28   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 109699

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 68524 بتاريخ : 2005/04/06
امل�شجلة بالرقم : 68524 بتاريخ : 2006/04/22

باإ�شم املالك: التميمي وم�شاركوه 
وعنوانه : �س.ب 9275 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

ا�شم املتنازل له: التميمي اآند  كومباين منطقة حرة ذ.م.م.
 وعنوانه: مكتب رقم 8 ، بناية رقم 5،  الطابق الأر�شي، �س.ب 500188 ،

 دبي ، الإمارات العربية  املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 52

بتاريخ: 2005/12/12
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/07/05      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/08/28   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 109699

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 68525 بتاريخ : 2005/04/06
امل�شجلة بالرقم : 68525 بتاريخ : 2009/03/09

باإ�شم املالك: التميمي وم�شاركوه 
وعنوانه : �س.ب 9275 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

 ا�شم املتنازل له: التميمي اآند  كومباين منطقة حرة ذ.م.م.
 وعنوانه: مكتب رقم 8 ، بناية رقم 5،  الطابق الأر�شي، �س.ب 500188 ،

 دبي ، الإمارات العربية  املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 80

بتاريخ: 2008/04/16
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/07/05      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/08/28   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 109699

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 68526 بتاريخ : 2005/04/06
امل�شجلة بالرقم : 68526 بتاريخ : 2006/04/22

باإ�شم املالك: التميمي وم�شاركوه 
وعنوانه : �س.ب 9275 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

 ا�شم املتنازل له: التميمي اآند  كومباين منطقة حرة ذ.م.م.
 وعنوانه: مكتب رقم 8 ، بناية رقم 5،  الطابق الأر�شي، �س.ب 500188 ،

 دبي ، الإمارات العربية  املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 52

بتاريخ: 2005/12/12
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/07/05      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/08/28   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 109699

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 68527 بتاريخ : 2005/04/06
امل�شجلة بالرقم : 68527 بتاريخ : 2006/04/22

باإ�شم املالك: التميمي وم�شاركوه 
وعنوانه : �س.ب 9275 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

 ا�شم املتنازل له: التميمي اآند  كومباين منطقة حرة ذ.م.م.
 وعنوانه: مكتب رقم 8 ، بناية رقم 5،  الطابق الأر�شي، �س.ب 500188 ،

 دبي ، الإمارات العربية  املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 52

بتاريخ: 2005/12/12
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/07/05      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/08/28   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 109699

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 13009 بتاريخ : 1995/10/01
امل�شجلة بالرقم : 13009 بتاريخ : 2003/07/12

باإ�شم املالك: التميمي وم�شاركوه 
وعنوانه : �س.ب 44046 ، ابوظبي، الإمارات العربية املتحدة.

ا�شم املتنازل له: التميمي اآند  كومباين منطقة حرة ذ.م.م.
 وعنوانه: مكتب رقم 8 ، بناية رقم 5،  الطابق الأر�شي، �س.ب 500188 ،

 دبي ، الإمارات العربية  املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 

بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/07/05      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/08/28   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 109699

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 13010 بتاريخ : 1995/10/01
امل�شجلة بالرقم : 13010 بتاريخ : 2003/07/12

باإ�شم املالك: التميمي وم�شاركوه 
وعنوانه : �س.ب 44046 ، ابوظبي، الإمارات العربية املتحدة.

 ا�شم املتنازل له: التميمي اآند  كومباين منطقة حرة ذ.م.م.
 وعنوانه: مكتب رقم 8 ، بناية رقم 5،  الطابق الأر�شي، �س.ب 500188 ،

 دبي ، الإمارات العربية  املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 

بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 42
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/07/05      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/08/28   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 109699

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 63431 بتاريخ : 2004/09/07
امل�شجلة بالرقم : 63431 بتاريخ : 2006/05/06

باإ�شم املالك: التميمي وم�شاركوه 
وعنوانه : �س.ب 9275 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

 ا�شم املتنازل له: التميمي اآند  كومباين منطقة حرة ذ.م.م.
 وعنوانه: مكتب رقم 8 ، بناية رقم 5،  الطابق الأر�شي، �س.ب 500188 ،

 دبي ، الإمارات العربية  املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 52

بتاريخ: 2005/12/12
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/07/05      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/08/28   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 109699

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 68523 بتاريخ : 2005/04/06
امل�شجلة بالرقم : 68523 بتاريخ : 2006/04/22

باإ�شم املالك: التميمي وم�شاركوه 
وعنوانه : �س.ب 9275 ، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

 ا�شم املتنازل له: التميمي اآند  كومباين منطقة حرة ذ.م.م.
 وعنوانه: مكتب رقم 8 ، بناية رقم 5،  الطابق الأر�شي، �س.ب 500188 ،

 دبي ، الإمارات العربية  املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 52

بتاريخ: 2005/12/12
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 16
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/07/05      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/08/28   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 109699

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم :  109920 بتاريخ:  2008/03/30
امل�شجلة بالرقم : 109920  بتاريخ : 2011/01/26

باإ�شم املالك : تامايا جورمت ا�س. اإيه.
وعنوانه :ايه يف دي ايه. فيتاكورا  2939 بي�شو 10، �شويت 1022،  �شانتياجو، ت�شيلي.

 ا�شم املتنازل له: اإيان�شا األيمنتو�س ا�س.  اإيه.
 وعنوانه: اأفينيدا روزاريو نورت  رقم 615 ، طابق 23 ، كوميونا دي 

ل�س كوندي�س، �شانتياغو، ت�شيلي.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 

بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 32
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/05/11      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/06/28   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 121228

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم :  117671 بتاريخ:  2008/08/07
امل�شجلة بالرقم : 133590  بتاريخ : 2011/03/07

باإ�شم املالك : تامايا جورمت ا�س. اإيه.
وعنوانه :ايه يف دي ايه. فيتاكورا  2939 بي�شو 10، �شويت 1022،  �شانتياجو، ت�شيلي.

 ا�شم املتنازل له: اإيان�شا األيمنتو�س ا�س.  اإيه.
 وعنوانه: اأفينيدا روزاريو نورت  رقم 615 ، طابق 23 ، كوميونا دي 

ل�س كوندي�س، �شانتياغو، ت�شيلي.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 

بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 32
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/05/11      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/06/28   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 121228

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 122357 بتاريخ : 2008/11/13

امل�شجلة بالرقم : 122357 بتاريخ : 2010/11/04
باإ�شم املالك: ارم�شرتوجن ميتالديكن  ايه جي 

وعنوانه : بريتفيلد�شرتا�شي 8، �شرتيت
 جالني �شي اإت�س – 9015، �شوي�شرا.

 ا�شم املتنازل له: اأيه دبليو اآي  لي�شن�شينج ال ال �شي 
وعنوانه: 1105 نورث ماركت  �شرتيت ، �شويت 1300 ،  ويلمنجتون ، ديالوير 19801 ،

 الوليات املتحدةالأمريكية.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 

بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 6
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/04/23      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/08/29  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 122436

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 27373 بتاريخ : 1998/06/28
امل�شجلة بالرقم : 27373 بتاريخ : 2000/04/12

باإ�شم املالك: رد/جرين ايه/ا�س
وعنوانه: نيلز بوهرز فيج 17، �شتيلنج دي كي، 8660 �شكاندر بريج،  الدمنارك.

 ا�شم املتنازل له: ريد غرين جروب  اإيه بيه ا�س 
وعنوانه: لوتروبهوج 1، 2750 بالريوب ، الدمنارك.

واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 191
بتاريخ: 2018/09/02

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 25
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/08/09      

  تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/09/09   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 122511

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 261152 بتاريخ : 2016/10/12

امل�شجلة بالرقم : 261152 بتاريخ : 2017/04/05
باإ�شم املالك: ف�س لندن ليمتد

وعنوانه : هارليكوين هاو�س ، 7  هاي �شرتيت ، تدينغتون تي دبليو11
 8ئي ئي ، اململكة املتحدة.

 ا�شم املتنازل له: ذا براند اأركيتكت�س  ليمتد 
وعنوانه: �شوالوفيلد هاو�س ، �شتي�شن رود ، ويلينغتون ، �شومر�شت ، 

تي اإيه 21 8 ان ال ، اململكة املتحدة.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 172

بتاريخ: 2017/01/31
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 3
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/06/13      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/08/28   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 123097

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 113437 بتاريخ : 2008/05/25

امل�شجلة بالرقم : 147804 بتاريخ : 2011/06/23
باإ�شم املالك: كوم�شكوب  كونيكتيفيتي ال ال �شي 

وعنوانه : 1100كوم�شكوب بلي�س  اإ�س اإي، هيكوري، كارولينا  ال�شمالية 28602، الوليات 
املتحدة الأمريكية.

ا�شم املتنازل له: كوم�شكوب  تكنولوجيز ال ال �شي 
وعنوانه: 1100كوم�شكوب بلي�س  اإ�س اإي، هيكوري، كارولينا  ال�شمالية 28602، الوليات 

املتحدة الأمريكية.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 

بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/08/15      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/09/20  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 124194

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 113437 بتاريخ : 2008/05/25

امل�شجلة بالرقم : 147804 بتاريخ : 2011/06/23
باإ�شم املالك: اإيه دي �شي  تيليكوميونيكي�شنز، اإنك

وعنوانه : 13625 تيكنولوجي درايف ، ايدين برايري، ميني�شوتا 
2252-55344، الوليات املتحدة  الأمريكية.

 ا�شم املتنازل له: كوم�شكوب  كونيكتيفيتي ال ال �شي 
وعنوانه: 1100كوم�شكوب بلي�س  اإ�س اإي، هيكوري، كارولينا  ال�شمالية 28602، الوليات 

املتحدة الأمريكية.
واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 

بتاريخ: 
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
تاري�خ انتقال امللكية: 2016/01/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/09/20  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 124194

منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 35402 بتاريخ : 2000/03/21
امل�شجلة بالرقم : 29423 بتاريخ : 2001/11/05

باإ�شم املالك: كوم�شكوب  كونيكتيفيتي ال ال �شي 
وعنوانه : 1100كوم�شكوب بلي�س  اإ�س اإي، هيكوري، كارولينا 

ال�شمالية 28602، الوليات  املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له: كوم�شكوب  تكنولوجيز ال ال �شي 

وعنوانه: 1100كوم�شكوب بلي�س  اإ�س اإي، هيكوري، كارولينا 
ال�شمالية 28602، الوليات  املتحدة الأمريكية.

واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 
بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/08/15      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/09/20  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 124194
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عربي ودويل

   واأ����ش���اف امل��ح��ام��ي ر���ش��ا ال����رداوي 
الندوة  خ����الل  ال����دف����اع  ه��ي��ئ��ة  ع���ن 
اأي�شا  ق��ام  امل��رزوق��ي  اأن  ال�شحفية 
 240 رئا�شته برتقية  ف��رتة  خ��الل 
����ش���اب���ط���ا وع�������ش���ك���ري���ا ت�����ورط�����وا يف 

الق�شية ذاتها.
اأّن الهيئة متتلك  ال���رداوي     واأك���د 
خذر  م�����ش��ط��ف��ى  اأن  ت��ث��ب��ت  وث���ائ���ق 
ال�شيا�شيني  على  بالتج�ش�س  ي��ق��وم 
الق�شاة  م���ن  وع����دد  وال�����ش��ح��ف��ي��ني 
التاك�شي  ���ش��واق  وح��ت��ى  والأم��ن��ي��ني 
اإىل  ي���رف���ع���ه���ا  ت����ق����اري����ر  وك����ت����اب����ة 
النه�شة  حل���رك���ة  امل�����رك�����زي  امل���ق���ر 

مبونبليزير.
خذر’،  ‘م�شطفى  اأن  وي����ذك����ر     
ال�شهيدين  عن  الدفاع  هيئة  ح�شب 
ع�شكري  ه���و  وال���رباه���م���ي،  ب��ل��ع��ي��د 
مدر�شة  ���ش��اح��ب  وح��ال��ي��ا  م���ع���زول 
حركة  على  حم�شوب  �شياقة،  تعليم 

النه�شة وعلى عالقة بقياداتها.
ث��ب��ت جت�����ش�����ش��ه ع��ل��ى �شفارة     ك��م��ا 
ولديه  الأمريكية  املتحدة  الوليات 
امل�شلمني  الخ��وان  بجماعة  ارتباط 
الرد  مبهمة  مكلفا  وك���ان  م�شر  يف 
العري�س  لعلي  الربيد اخلا�س  عن 

عندما كان وزيرا للداخلية«.
   وك�شفت هيئة الدفاع عن ا�شتعانة 
مب�شطفى  الإي��ط��ال��ي��ة  امل���خ���اب���رات 
خ����ذر ل��ل��ت��دخ��ل ل����الإف����راج ع���ن اأحد 
ال�����ش��ح��ف��ي��ني امل��خ��ت��ط��ف��ني م���ن قبل 
واأّك����دت  ���ش��وري��ا.  ال��ن�����ش��رة يف  جبهة 
ات�شال  ت��ث��ب��ت  وث����ائ����ق  ام���ت���الك���ه���ا 
م�شطفى خذر باملخابرات اليطالية 
لتكليفه بالتدخل يف �شوريا لالإفراج 
عن ال�شحفي املخطوف لدى جبهة 
اأّنه مّت ايقاف  اإىل  الن�شرة. واأ�شارت 
اإطالق  يتم  اأن  قبل  خ��ذر  م�شطفى 
عنه  ك�شفت  ما  وفق  لحقا،  �شراحه 
ب��ح�����ش��ب هيئة  ل���وم���ون���د،  ���ش��ح��ي��ف��ة 
الدفاع التي اأّكدت ا�شتخدام النه�شة 
�شبتمرب   8 يف  والتدّخل  لعالقاتها 

2018 لالإفراج عنه.
الإيطالية  املخابرات  اأّن  وك�شفت     
ق���ّدم���ت خل���ذر م��ك��اف��اأة ب��ع��د متّكنه 
من الإف��راج عن ال�شحفي، بتقدمي 
م���ع���ط���ي���ات ل����ه ع����ن غ������از اجل����زائ����ر 
وقام  البلد  بهذا  النفطي  والو�شع 
مل�شوؤولني  ال��وث��ائ��ق  بت�شليم  ب���دوره 
اآن���ذاك التي كان  ب��اإح��دى ال����وزارات 

على راأ�شها وزيرا من النه�شة.
   وق��ال حمامي هيئة ال��دف��اع ر�شا 
اليطالية  امل��خ��اب��رات  اإّن  ال�����رداوي 

احل����ق����ائ����ق ح���ت���ى ي��ت��ح��م��ل اجل���ن���اة 
م�����ش��وؤول��ي��ت��ه��م يف ه�����ذه اجل����رائ����م، 
واأ�����ش����اف، ال�����ش��ب�����ش��ي ق���ال ل��ن��ا يوما 
وهذا  ط��ال��ب  وراءه  ح��ق  ���ش��اع  ‘’ما 
ل��ك��ن��ه مل يبذل  ب������ه...  ���ش��ن��ق��وم  م���ا 
متهما  ذلك’’،  �شبيل  يف  ج��ه��د  اي 
لتطويع  املعطيات  با�شتخدام  اي���اه 
نحن  ‘’ لكن  ق��ول��ه  وت��اب��ع  خ�شمه. 
����ش���ده و�شد  ال���ن�������ش���ال  ���ش��ن��وا���ش��ل 
خ�����ش��م��ه و���ش��د م���ن ي���ح���اول طم�س 

احلقيقة«. 
الهمامي  ح��م��ه  ن����وه  م���ن ج��ه��ت��ه     
ب��ل��ج��ن��ة ال���دف���اع ع���ن اجل���ه���د ال���ذي 
جديدة  حقائق  ع��ن  للك�شف  بذلته 
ال���ت���ي ك�����ش��ف��ت ع���ن خطة  امل���ل���ف  يف 
ت�شفية  خ��الل  من  اجلبهة  ت�شفية 
من  امل��ن��ا���ش��الت  وت�شفية  ق��ي��ادات��ه��ا 
ال���ن�������ش���اء.... واأي�������ش���ا م���ن الحت����اد 
والتخطيط  لل�شغل  التون�شي  العام 
اجلبهة  اأن  واأك��د  تون�س....  لأخونة 
���ش��ت��وا���ش��ل ال��ع��م��ل م���ن اأج����ل ك�شف 
حلركة  اخل��ا���س  ال��ت��ن��ظ��ي��م  حقيقة 
النه�شة داعيا القوى الدميقراطية 
يحاولون  مل��ن  للت�شدي  ال��ب��الد  يف 
وو�شع  الغ��ت��ي��الت  حقيقة  طم�س 

حد لل�شيطرة احلزبية..

افرتاء وك�سب �سيا�سي
   يف املقابل، قال القيادي يف حركة 
البحريي،  ال���دي���ن  ن����ور  ال��ن��ه�����ش��ة 
اإىل  ت�شعى  ال�شعبية  “اجلبهة  اإّن 
عرب  والن��ت�����ش��ار  ال�شيا�شي  الك�شب 
ن�شر الدع����اءات والف����رتاءات جتاه 

حركة النه�شة “ وفق ت�شريحه.
التهامات  ع��ل��ى  رده  يف  وت���اب���ع     
املوجهة للحركة يف ق�شيتي اغتيال 
الرباهمي  وحم��م��د  بلعيد  ���ش��ك��ري 
‘’مثل  م���ن ق��ب��ل ق���ي���ادات اجل��ب��ه��ة، 
غايتها  ال���ف���ّج���ة  الدع����������اءات  ه�����ذه 
�شيا�شيا...  بالغري  الأ���ش��رار  اإحل��اق 
والن��ت�����ش��ار وال��ك�����ش��ب ال�����ش��ي��ا���ش��ي ل 
م�شالح  وخدمة  بال�ش������دق  اإل  يتم 
ال��ن��ا���س وامل��ن��اف�����ش�����ة ل��ي�����ش��ت اف����رتاء 
خا�شة  ال�شائعات  يف  بالبالد  وال��زج 
برملانية  ���ش��ن��ة  ع��ل��ى  م��ق��ب��ل��ة  واأّن����ه����ا 

جديدة.
   واأ�شاف ‘’دعوا هذه العلكة وابحثوا 
عن غريها ... النيابة العمومية هي 
توجيه  لها  املخّول  الوحيدة  اجلهة 
�شخ�س  اأو  ح���زب  اأي  ول  ال��ت��ه��م... 
النيابة  م���ق���ام  ي���ق���وم  اأن  ح��ق��ه  م���ن 

العمومية.  ح�شب تعبريه .

ان  لتعلمه  ب��خ��ذر  الت�����ش��ال  اع����ادت 
لقاء  طلب  ال�شب�شي  ق��اي��د  ال��ب��اج��ي 
اعت�شام  اأث���ن���اء   2013 يف  م��ع��ه��م 
ك���ان رئ��ي�����ش��ا للنداء  ال��رح��ي��ل ح���ني 
ف�����ش��ج��ع��ه��م خ����ذر ع��ل��ى ذل�����ك، وفق 

قوله.
وك�����ش��ف��ت جل��ن��ة ال���دف���اع ع���ن حزب 
ال��وط��ن��ي��ني ال��دمي��ق��راط��ي��ني وحزب 
ال�شهيدين  ح��ق  يف  ال�شعبي  ال��ت��ي��ار 
الرباهمي،  وحم��م��د  بلعيد  �شكري 
ان احدى الوثائق التي مت تقدميها 
تلقى  بلعيد  �شكري  قاتل  ب��اأن  تفيد 
بف�شح  وه������دد  دي����ن����ار  األ������ف   300
نف�س  تلقيه  ع��دم  حالة  يف  العملية 

املبلغ مرة اخرى..
ال�شوداء’  ‘الغرفة  اأن  اإىل  واأ���ش��ار     
م��ازال��ت ومت فتحها م��رة واح���دة يف 
حاولوا  ع��ن��دم��ا   2013 دي�����ش��م��رب 
القيام بعملية جرد ب�شكل عام ودون 

تدقيق.
   وقال اإنه يعتقد اأن الغرفة مازالت 
متابعا  م��وج��ودة،  ووثائقها  مغلقة 

لت  ال�شعبية زياد خل�شر، اإّن ما تو�شّ
م���ن معلومات  ال���دف���اع  ه��ي��ئ��ة  اإل���ي���ه 
لها  �شيا�شية  اأط����راف  وج���ود  ي��وؤك��د 
تون�س  يف  ح����دث  ف��ي��م��ا  م�����ش��وؤول��ي��ة 
اأي�شا  واه��م��ه��ا الغ��ت��ي��الت، وت��وؤّك��د 
الذين  ال��ي��وم  احل��اك��م��ني  م�شوؤولية 
املعطيات  بك�شف  التون�شيني  وع��دوا 
ع��ن��د و���ش��ول��ه��م للحكم وه���و م��ا مل 

يح�شل.
ه���ن���اك حجب  اأّن  واأّك������د خل�����ش��ر     
ل��ل��م��ع��ط��ي��ات وت���ع���ت���ي���م ع���ل���ى ملف 
وزي����ر  اأّن  اإىل  م�������ش���ريا  ال��ق�����ش��ي��ة، 
ال���داخ���ل���ي���ة اغ����ل����ق اذن����ي����ه ورف�������س 
يوؤكد  ما  ال��دف��اع  هيئة  مع  التفاعل 
اأن احل��ك��وم��ة احل��ال��ي��ة ره��ي��ن��ة عند 
احل������زب ال������ذي ن���وج���ه ل����ه الت���ه���ام 
يف  ال�شهيدين،  اغتيال  يف  بال�شلوع 
وال��ذي ميتلك  النه�شة،  اإىل  ا���ش��ارة 
عملية  يف  م����ت����ورط  خ���ا����س  ج���ه���از 

الغتيال، ح�شب ت�شريحه.
امل�شوؤولية  اإّن الهيئة حتّمل     وق��ال 
ل��������وزارة ال���داخ���ل���ي���ة ل�����الإف�����راج عن 

ل��ن��ا حديث  وج���دوده���ا  اأن���ك���روا  “اإن 
اآخر و�شنثبت وجودها«..

ك�����ش��ف ر�شا  اأخ�������رى      م����ن ج���ه���ة 
ال������رداوي ع�����ش��و ه��ي��ئ��ة ال���دف���اع، اأن 
اأع�شاء من تنظيم الإخوان امل�شلمني 
اأن  دون  ت��ون�����س  اإىل  ق��دم��وا  مب�شر 

يك�شف عن تاريخ زيارتهم.
   واأو�شح ال��رداوي اأن ع�شوين من 
التنظيم املذكور حاّل بتون�س ونّظما 
دورة تكوينية يف ال�شتخبارات حتت 
غطاء “ندوة الزراعة” وذلك بغاية 

التمويه.

»حقيقة ولي�ش خيال«
   وق��ال الأم���ني ال��ع��ام حل��زب التيار 
ال�شعبي زهري حمدي خالل الندوة 
اأن  اأثبتت  املعرو�شة  “املعطيات  اإّن 

النه�شة  حل��رك��ة  اخل��ا���س  التنظيم 
ح��ق��ي��ق��ة ول��ي�����س حم�����س خ���ي���ال اأو 

جتّن«.
   ودعا حمدي اإىل العمل على تكوين 
ائتالف مدين و�شيا�شي للك�شف عن 
�شري  “جهاز  ب���  اأ���ش��م��اه  م��ا  حقيقة 
ال�شيا�شية”  الغتيالت  يف  متورط 

وللتدقيق يف الوثائق ذات ال�شلة. 
  ولح���ظ ان���ه اأم����ام احل��ق��ائ��ق التي 
ال�شعبي  ال��ت��ي��ار  ف���اإن  امل��ل��ف  ك�شفها 
اأمام  امل��ت��ورط��ني  تتبع  اإىل  م�شتعد 

الق�شاء الدويل.
اإلينا  بالن�شبة  “الق�شية  واأ�شاف     
اغتيال  حقيقة  ك�شف  ق�شية  لي�شت 
ق�شية  واإمن����ا  فح�شب،  ال�شهيدين 
حممد  ال�شهيدين  ف��دم��اء  وط����ن.. 
دماء  هي  بلعيد  و�شكري  الرباهمي 

ومب�شتقبل  ال��ق��وم��ي  ت��ون�����س  ب��اأم��ن 
املنظومة  يف  ل��ن��ا  ث��ق��ة  ول  ���ش��ع��ب��ه��ا. 
مدى  للجميع  ت��اأك��د  فقد  القائمة، 
اأطراف احلكم  املتبادل بني  البتزاز 
ال�شهداء  ق�����ش��ي��ة  ق����رب  اأج������ل  م����ن 
وحقيقة ملف الإرهاب كثمن لتقا�شم 
املنظومة  ن���ح���ّذر  ول���ه���ذا  ال�����ش��ل��ط��ة، 
ملف  ا�شتخدام  مغبة  م��ن  احل��ال��ي��ة 
ح�شابات  يف  ال�شيا�شية  الغ��ت��ي��الت 
مُيكن  ول  احل����ك����م..  يف  ال��ت��م��وق��ع 
لأحد يف مثل هذه اجلرائم الإفالت 
اجلنايات  حمكمة  ام��ام  التتبع  م��ن 
�شد  جرائم  ارتكاب  بتهمة  الدولية 

الإن�شانية«.

م�سوؤولية هوؤلء
   من جهته، قال القيادي باجلبهة 

واملدنيني  والأم��ن��ي��ني  الع�شكريني 
يف  حتفهم  لقوا  ال��ذي��ن  التون�شيني 

عمليات اإرهابية«.
“ميكن احلديث  اأن���ه  اإىل  واأ���ش��ار     
ولي�س  جنائية  م�شوؤولية  عن  اليوم 
�شيا�شية  م�������ش���وؤول���ي���ة  ع����ن  ف���ق���ط 
ملف  يف  النه�شة  حلركة  واأخالقية 
الإره����اب«.    وتابع “اليوم تاأكد ان 
ت��ل��ك امل��واق��ف وال��ت�����ش��ري��ح��ات كانت 
ت��ع��ب��ريا ع��ن واق����ع اأم��ن��ى ق��ائ��م كان 
ي�����ش��ت��ه��دف ك����ل م����ن ���ش��ي��ق��ف ام����ام 
خالفتهم املزعومة التي كان الفرق 
بينها وبني داع�س تكتيكي يف عالقة 
الن  تريدها  داع�����س  بالتوقيت… 

والخوان يريدونها على مراحل«.
نقول  ان  “نريد  ق��ائ��ال  ووا����ش���ل     
تتعلق  ال��ي��وم  الق�شية  اإن  ب��و���ش��وح 

قاتل �سكري بلعيد تقا�سى هذا املبلغ.. وي�ساوم باخر..
�شريح حممد الرباهمي �شريح �شكري بلعيد

عر�س وثائق و�شط ح�شور لفت

هيئة الدفاع ت�شتعر�س احلقائق التي بحوزتها خل�شر وحمدي  و�شط وي�شار ال�شورة- ي�شتعر�شان موقف حزبيهما

زهري حمدي يدعو لتكوين ائتالف للك�سف عن »جهاز �سري لالغتياالت ال�سيا�سية«
 البحريي: اجلبهة ت�سعى للك�سب ال�سيا�سي من خالل الفرتاء على النه�سة

اإخ������������وان 
نظموا  م�سر 
لقاء  بتون�ض 
تيا  ا ر �ستخبا ا
ب����ع����ن����وان

»ن������������دوة 
ال����زراع����ة«

خل���������س����ر: 
احل���ك���وم���ة 
ره��ي��ن��ة ل��دى 
احل�����������زب 
باغتيال  املتهم 
�����س����ك����ري
ب����ل����ع����ي����د

معلومات عن رئي�ش التنظيم اخلا�ش:

تون�ض: ما حكاية التنظيم ال�سّري والغرفة ال�سوداء...؟
•• الفجر - تون�س - خا�س

هيئة  ع�سو  الــــرداوي  رــــــــ�سا  املحامي  ك�سف     
وحممد  بلعيــــــد  �سكري  ال�سـهيدين  عن  الدفــــــــاع 
“غرفـــــــة  بـ  اأ�ســـــــماها  ما  وجــود  عن  الرباهمي 
�سوداء” قال اإنها حتتوي على 10 �سناديق من وثائق 

م�سروقة من ملف اغتيال ال�سهيدين.
الدفاع  هيئة  عــن  الـــرداوي  ر�سا  املحامي  واأكـــد     
اخلا�ش  “التنظيم  بعنوان  �سحفية  نــدوة  خــالل 
بالغتيالت  وعالقته  الثورة  بعد  النه�سة  حلركة 
�سري  تنظيم  “جهاز  ا�سماه  ما  وجــود  ال�سيا�سية” 

خا�ش وراء الغتيالني«.

احلايل  الداخلية  ــر  وزي الــدفــاع  هيئة  وطالبت     
بالإفراج عن الوثائق يف الغرفة ال�سوداء للبت فيها 
من طرف الق�ساء م�سرية اإىل اأن جملة الوثائق املهمة 
كانت لدى م�سطفى خ�سر وامللقب بـ “رئي�ش التنظيم 
اخلا�ش حلركة النه�سة وتتعلق مبلف اغتيايل بلعيد 

والرباهمي«.

ملحة عن رئي�ش التنظيم
   وم�سطفـــى خـــــــذر كمـــــا اكدت جلنــــــة الدفــــاع 
املوؤقـــت  الرئي�ش  طــــــرف  من  تكرميـــــــه  تـــــــــم 
ال�سجن  يف  تواجده  اأثناء  املرزوقي  املن�سف  ال�سابق 
“براكة  بق�سية  يعـــــرف  مــا  يف  تورطـــــــه  بعد 

ال�ساحل«
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منوذج اإعالن الن�سرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :

املودعة بالرقم: 35402 بتاريخ : 2000/03/21
امل�شجلة بالرقم : 29423 بتاريخ : 2001/11/05

باإ�شم املالك: اإيه دي �شي  تيليكوميونيكي�شنز، اإنك
وعنوانه : 13625 تيكنولوجي درايف ، ايدين برايري، ميني�شوتا 

2252-55344، الوليات املتحدة  الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له: كوم�شكوب  كونيكتيفيتي ال ال �شي 

وعنوانه: 1100كوم�شكوب بلي�س  اإ�س اإي، هيكوري، كارولينا 
ال�شمالية 28602، الوليات  املتحدة الأمريكية.

واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 
بتاريخ: 

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 9
تاري�خ انتقال امللكية: 2016/01/29      

تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/09/20  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 124194 تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 277982   بتاريخ:   12 / 8 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   عبد الرافية عبد الرحمن حممد عبد احلميد.
وعنوانه: �س.ب  96720 ، دبي ، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات التزويد بالطعام وال�شراب ، ترتيب الإقامة املوؤقتة

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (
لتينية   بحروف    "    A cup of tea makes everything better  " ال��ع��الم��ة:    و�شف 

ب�شكل  مميز. 
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 286393    بتاريخ:   23 / 1 / 2018
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   زهيجياجن �شيت�شواجن اأوبتيك�س فيلم مانفاكت�شرينج كو.، األ تي دي.
وعنوانه:    منرب 68 فاجنجياداي رود ، اأكونوميك  ديفيلومبينت زون ، هايوان تاون ، جيااك�شينج �شيتي ، 

زهيجياجن ، ال�شني.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

تلقائية  اأ�شرطة   ، لالإهتزازات  ما�شة  مطاطية  م�شدات   ، عازلة  مواد   ، للتغليف  لي�شت  بال�شتيكية  اأغطية 
)اأف��الم ملونة(  للنوافذ  للبهر  اأف��الم مانعة   ، اأو منزلية  لغايات طبية  ولي�شت  القرطا�شية  الل�شق بخالف 
، املطاط والغاتابر�شا وال�شمغ والأ�شب�شتو�س وامليكا واملنتجات امل�شنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات 
مرنة  اأنابيب  وع��زل،  وح�شو  تغليف  مواد  الت�شنيع،  لال�شتعمال يف  بالبثق  م�شكلة  بال�شتيكية  مواد  اأخ��رى، 
غري معدنية ، اأطواق منع الت�شرب ، اأغلفة مانعة لت�شرب املاء ، تركيبات ملنع اإ�شعاع احلرارة ، اأ�شرطة مانعة 

لل�شحب. 
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 17     (

مميز.  ب�شكل   لتينية   "  بحروف     BOP  "    :و�شف العالمة
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 286395    بتاريخ:   23 / 1 / 2018
تاريخ اإيداع الأولوية : 2017/11/07

با�ش��م :   �شوفيا بروفريا.
وعنوانه: ميالنو ، فيا اأف تيزيو، بو�شتال كود 1- 20151 ،  23 ، ميالنو ،  اإيطاليا .

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
مالب�س ، بذلت ، مالب�س داخلية ، �شدارات مالب�س ، مباذل اإ�شتحمام ، برييهات )قبعات م�شتديرة م�شطحة( ، جوارب طويلة ، جوارب 
، قم�شان  الأكمام  ، قم�شان ق�شرية  ، قم�شان  اإ�شتحمام  �شراويل   ، ، بنطلونات ق�شرية )مالب�س(  ، ج��وارب ق�شرية  للعرق  ممت�شة 
داخلية ريا�شية  للرجال ، قبعات قبعات ، قبعات ر�شمية، معاطف ، عباءات الكهنة ، اأثواب �شيقة ، قمي�شولت )�شرتات ن�شوية ق�شرية( 
، م�شدات للن�شاء م�شدات للن�شاء ، اأثواب اإ�شتحمام ، مالب�س للحفالت التنكرية ، ربطات عنق ، اأ�شكتة )لفاعات عنق عري�شة( ، اأغطية 
 ، اأربطة للجوارب   ، األب�شة ن�شائية حتتيه ، جيوب مربعة ، فرعات الأحذية ، طماقات للكاحل   ، اإ�شتحمام  راأ�س لالإ�شتحمام ، قبعات 
�شدارات ل�شيد ال�شمك ، تنانري ، اأردية �شروالية ، م�شدات للن�شاء ،  قفافيز ، قفازات التزلج ، �شيور األب�شة القدم ، ثياب ف�شفا�شة 
يابانية ، اأزياء للخدم ، مالب�س حمبوكة ، قم�شان للريا�شة ، �شرتات ، ذراعات )اأجزاء من الثياب( ، قبعات ت�شفيف ال�شعر ، اأو�شحة 
، طرحات ، اأقنعة نوم ، �شكورت�س مالب�س ، �شراويل داخلية ، �شراويل داخلية ، بذلت رطبة للتزلج على املاء ، �شدريات ، بنطلونات ، 
اأخفاف ، جاكيتات مقلن�شة ، معاطف من الفرو ، ياقات قم�شان ، زمامات الأكمام ، عباءات ، زخارف لبا�س القدم ، حمالت للجوارب 
الطويلة ، حمالت للجوارب ، م�شدات لل�شدر ، كعوب للجوارب الطويلة ، �شنادل ، �شنادل اإ�شتحمام ، �شاري )لبا�س هندي( ، عباءات. 
، اأحذية ، اأحذية اأو �شنادل من ن�شيج احللفاء ، اأحذية حمام ، اأحذية للريا�شة البدنية  ، اأحذية لل�شاطئ ، اأحذية لكرة القدم ، اأحذية 
التدريب ، اأحذية تزلج ، �شالت ، ياقات واقية ، اأغطية وجه )خمار اأو حجاب( ، معاطف خارجية ، نعال داخلية )�شبانات( ، تنانري 
حتتية ، اأحزمة للبنطلونات ، �شدر القمي�س ، اأحذية ن�شفية ، اأحذية ذات اأربطة ، اأحذية ، �شالت من الفرو ، نعال للبا�س القدم ، 
ر�شائع لأحذية كرة القدم ، كعوب لالأحذية اأو اجلوارب ، كعوب األب�شة القدم ، جيوب املالب�س ، قم�شان ن�شف كم )تي � �شريت( ، زي 

اجلودو ،  زي الكاراتيه ، اأثواب ف�شفا�شة ، جزمة الكاحل ، عمائم ، بزات نظامية ، مباذل ، اأطراف اأمامية للقبعات ، اأحذية خ�شبية.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (

و�شف العالمة:     "  SOFIA PROVERA       "  بحروف لتينية  ب�شكل  مميز. 
ال�ش��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً  اىل اإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد 
امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 286471   بتاريخ:   24 / 1 / 2018
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   بيك العرب للفطائر و احللويات �س.ذ.م.م.
وعنوانه: �س.ب. 55164  ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
عرب  الإع���الن  و  الدعاية  خ��دم��ات    ، املكتبي  الن�شاط  وتفعيل  الأع��م��ال  وتوجيه  واإدارة  والإع���الن  الدعاية 
 ، ، معار�س جتارية  العلني  باملزاد  البيع   ، املحا�شبة   ، واإذاعية  تلفزيونية  اإعالنات  اإنتاج  ، خدمات  الإنرتنت 

اإ�شتطالعات الراأي اإ�شتطالعات الراأي ، توفري املعلومات التجارية ، خدمات نقاط  البيع بالتجزئة.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

مميز.  ب�شكل   لتينية   "  بحروف   BAKE AL ARAB  "    :و�شف العالمة
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 287034     بتاريخ:   7 / 2 / 2018
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 
با�ش��م :   ا�شانارو عبد الغفور.

وعنوانه: ثينجوفيال   هاو�س ، ت�شريكولم بي. اأو. كولالم ، كريال ، الهند.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�شف العالمة:     "  MIDLANDS   "  بحروف لتينية  ب�شكل  مميز   ور�شم دائرة مظللة باللون 
الأ�شود ور�شم كروكي يرمز اىل القلب يعلوه ر�شم دائرتني ب�شكل مميز . 

ال�ش��رتاطات:  
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 277983   بتاريخ:   12 / 8 / 2017

تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   عبد الرافية عبد الرحمن حممد عبد احلميد

وعنوانه:  �س.ب  96720 ، دبي ، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات التزويد بالطعام وال�شراب ، ترتيب الإقامة املوؤقتة

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (

مميز.  ب�شكل   لتينية   "  بحروف       Happiness Just a Cup away  "   :و�شف العالمة

ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 278918     بتاريخ:   29 / 8 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   نيو بيل فوتوير ) �شينزهني ( كو.، ال تي دي.
وعنوانه:   منرب 99 ، هوانينج وي�شت رود ، دالجن اإفينيو ، باوان دي�شرتيكت ، �شينزهني �شيتي ، جواجندوجن  

بروفين�س ، ال�شني.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

جلود تقليد ، حمافظ جيب ، حقائب حتمل على الظهر ، مظالت ، حقائب يد ، حمافظ جلدية م�شطحة 
�شغرية  حقائب   ، جلدية(  )م�شنوعات  مفاتيح  حافظات   ، )لل�شروج(  جلدية  اأح��زم��ة   ، والأوراق  للوثائق 

مل�شتح�شرات التجميل غري جمهزة ، �شناديق ثياب )حقائب �شفرية(.         
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 18 (

و�شف العالمة: "  mins 15   "   اأرقام  و حروف لتينية  ب�شكل  مميز.
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 278919   بتاريخ:   29 / 8 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   نيو بيل فوتوير ) �شينزهني ( كو.، ال تي دي.
وعنوانه:   منرب 99 ، هوانينج وي�شت رود ، دالجن اإفينيو ، باوان دي�شرتيكت ، �شينزهني �شيتي ، جواجندوجن  

بروفين�س ، ال�شني.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

 ، القدم  ، لبا�س  للن�شاء  ، م�شدات  اأو�شحة   ، ، قفافيز )مالب�س(  ، مالب�س حمبوكة  قبعات )اأغطية للراأ�س( 
مالب�س م�شادة للماء ، اأحذية لكرة القدم ، مالب�س ، اأحذية للريا�شة .

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (
مميز. ب�شكل   لتينية   حروف  و  و�شف العالمة: "  mins 15   "   اأرقام  

ال�ش��رتاطات:  
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 278920   بتاريخ:   29 / 8 / 2017
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   نيو بيل فوتوير ) �شينزهني ( كو.، ال تي دي.
وعنوانه:   منرب 99 ، هوانينج وي�شت رود ، دالجن اإفينيو ، باوان دي�شرتيكت ، �شينزهني �شيتي ، جواجندوجن  

بروفين�س ، ال�شني.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأو ال�شناعية  اإدارة الأعمال التجارية  خدمات وكالت الدعاية و الإعالن ، الدعاية والإع��الن ، امل�شاعدة يف 
املبيعات  ترويج   ، الأعمال  نقل  ، خدمات  املوظفني  �شوؤون  اإدارة  اإ�شت�شارات   ، والت�شدير  ال�شترياد  وك��الت   ،

لالآخرين
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�شف العالمة: "  mins 15   "   اأرقام  و حروف لتينية  ب�شكل  مميز.
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 287035     بتاريخ:   7 / 2 / 2018
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 
با�ش��م :   ا�شانارو عبد الغفور.

وعنوانه: ثينجوفيال   هاو�س ، ت�شريكولم بي. اأو. كولالم ، كريال ، الهند.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات  واحليوانات،  الب�شرية  الكائنات  وجمال  ب�شحة  العناية  خدمات  بيطرية،  خدمات  طبية،  خدمات 
امل�شورة   ، الأ���ش��خ��ا���س  وع���الج  لت�شخي�س  الطبي  التحليل   ، الأ���ش��ن��ان  ط��ب   ، وال��غ��اب��ات.  والب�شتنة  ال��زراع��ة 

ال�شيدلية ، خدمات ت�شميم احلدائق.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 44 (

و�شف العالمة:     "  MIDLANDS   "  بحروف لتينية  ب�شكل  مميز   ور�شم دائرة مظللة باللون 
الأ�شود ور�شم كروكي يرمز اىل القلب يعلوه ر�شم دائرتني ب�شكل مميز . 

ال�ش��رتاطات:  
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 287415  بتاريخ:   14 / 2 / 2018

تاريخ اإيداع الأولوية : 

با�ش��م :   اأيرون كون�شالتان�شي .م.م.ح.   

وعنوانه: مكتب اأ�س اأم ، جي 1 – �شالة 2  18 ، عجمان ، املنطقة احلرة ، عجمان ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�شطة الريا�شية والثقافية.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 41 (

مميز ب�شكل   لتينية   بحروف    World's Ultimate Strongman  :و�شف العالمة

ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 287754  بتاريخ:   20 / 2 / 2018
تاريخ اإيداع الأولوية : 

با�ش��م :   �شكرين ت�شك ميدل اإي�شت منطقة حرة.
وعنوانه: �س.ب:  502151 ،  دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س والإ�شارة واملراقبة )الإ�شراف( والإنقاذ والتعليم، 
اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�شجيل 
اأو اإر�شال اأو ن�شخ ال�شوت اأو ال�شور، حامالت بيانات مغناطي�شية، اأقرا�س ت�شجيل، ماكينات بيع اآلية واآليات 
ملعاجلة  حا�شوبية  واأج��ه��زة  معدات  حا�شبة،  اآلت  النقد،  ت�شجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة 
الت�شوير  واأدوات  واأجهزة  وامل�شاحية  واملالحية  العلمية  والأدوات  الأجهزة  النريان.  اإخماد  اأجهزة  البيانات، 
والإ�شارة  والقيا�س  ال��وزن  قيا�س  واأدوات  واأجهزة  الب�شرية  والأدوات  والأج��ه��زة  وال�شينمائي  الفوتوغرايف 
واملراقبة )الإ�شراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات لو�شل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم 
مغناطي�شية،  بيانات  حامالت  ال�شور،  اأو  ال�شوت  ن�شخ  اأو  اإر�شال  اأو  ت�شجيل  اأجهزة  الكهربائية،  الطاقة  يف 
اآلت  النقد،  ت�شجيل  اآلت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة  واآل��ي��ات  اآلية  بيع  ماكينات  ت�شجيل،  اأق��را���س 

حا�شبة، معدات واأجهزة حا�شوبية ملعاجلة البيانات، اأجهزة اإخماد النريان
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�شف العالمة:  "  Time check   "  بحروف لتينية  ب�شكل  مميز  ور�شم كروكي ل�شاعة و عقارب 
ال�شاعة بالألوان الأحمر و الأ�شود و الر�شا�شي .

ال�ش��رتاطات:  
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 287755  بتاريخ:   20 / 2 / 2018

تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   �شيد هارت  هان�س راج .

وعنوانه: �س.ب:  117987،  دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

 الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�شف العالمة:     "  HYPERION         "  بحروف لتينية  ب�شكل     يعلوها ر�شم ب�شكل مميز

ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 287967  بتاريخ:   25 / 2 / 2018

تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   ابولو هو�شبتالز اإنرتبريز ليمتد.

وعنوانه: منرب 19 ، بي�شوب جاردين�س ، راجا اأناماليبورام ، ت�شيناي –  600 028 ، تاميل نادو ، الهند.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعالن واإدارة وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي. 

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (

و�شف العالمة:    "      APOLLO "    بحروف لتينية   ب�شكل مميز  .

ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 287969   بتاريخ:   25 / 2 / 2018

تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   ابولو هو�شبتالز اإنرتبريز ليمتد.

وعنوانه: منرب 19 ، بي�شوب جاردين�س ، راجا اأناماليبورام ، ت�شيناي –  600 028 ، تاميل نادو ، الهند.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات طبية  ، خلدمات البيطرية ، الرعاية ال�شحية واجلمال للب�شر اأو احليوانات ،  والزراعة، والب�شتنة، 

وخدمات الغابات  ، خدمات طب الأ�شنان  ،  لتحليل الطبي لت�شخي�س وعالج الأ�شخا�س  ،  امل�شورة ال�شيدلية  

، خدمات ت�شميم احلدائق

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 44 (

و�شف العالمة:    "      APOLLO "    بحروف لتينية   ب�شكل مميز  .

ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 288024  بتاريخ:   26 / 2 / 2018
تاريخ اإيداع الأولوية : 

با�ش��م :   جريلو  ذا هيلر اأوب�شني  .�س. ذ.م.م.
وعنوانه: �س.ب:  643534 ،  دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت ، خدمات املطاعم  و التموين بالطعام وال�شراب ، 
خدمات الإقامة املوؤقتة للعطالت ،  خدمات حجوزات  املطاعم والإقامة املوؤقته  و العطالت ، خدمات التقاعد 

املنزلية ، خدمات دار احل�شانة
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (

مميز   ور�شم فلفل  ب�شكل   لتينية   "  بحروف    THE PERI EXPERTS  "  :و�شف العالمة
ب�شكل مميز و العالمة بالألوان الأخ�شر و الأحمر و الأ�شود ب�شكل مميز .

ال�ش��رتاطات:  
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 288297   بتاريخ:   4 / 3 / 2018
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   اإيرام القاب�شة املحدودة .
وعنوانه:  �س.ب:  34806  ، مطتب رقم 522 ، الطابق اخلام�س ، برج اإندك�س الغربي ، مركز دبي املايل العاملي 

،  دبي، الإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 12 (

و�شف العالمة:   "  Gulf Auto Speck   "  بحروف لتينية  ب�شكل  مميز  ور�شم كروكي ل�شيارة و ر�شم 
خطني يف �شكل هاللني ب�شكل مميز و العالمة بالألوان الأحمر و الأ�شود و الأخ�شر ب�شكل مميز  . 

ال�ش��رتاطات:  
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

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

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

املودعة بالرقم : 119040
باإ�شم: ام بي �شي اآي بي )منطقة حرة  ذ.م.م(

وعنوانه: مبني ام بي �شي، مدينة دبي  لالإعالم، دبي، الإمارات العربية  املتحدة.
وامل�شجلة حتت الرقم : 108839

بتاريخ:2010/11/02
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :38
الهاتف  والربامج عن طريق  الأخبار  و  والأف��الم  الأغ��اين  بث  البث، خدمات  الت�شالت، خدمات  خدمات 
ال��ربام��ج عن  و  الأخ��ب��ار  و  والأف���الم  الأغ���اين  ، خدمات بث  العاملية  الكمبيوتر  و�شبكات  والإن��رتن��ت  النقال 
طريق التلفزيون ، خدمات البث عن طريق النرتنت ، البث التلفزيوين ، بث الربامج التلفزيونية ، خدمات 

الربامج التلفزيونية ، خدمات وكالت ال�شحافة )ات�شالت (واخلبار ، بث الدعايات والإعالنات التجارية.
انتهاء حلماية يف: 2018/09/07 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �شنوات  ملدة ع�شر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/09/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 125476

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

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

املودعة بالرقم : 119041
باإ�شم: ام بي �شي اآي بي )منطقة حرة  ذ.م.م(

وعنوانه: مبني ام بي �شي، مدينة دبي  لالإعالم، دبي، الإمارات العربية  املتحدة.
وامل�شجلة حتت الرقم : 108836

بتاريخ:2010/11/02
�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :41
الريا�شية  الأن�شطة  خ��دم��ات   ، وال��رتف��ي��ه  الت�شلية  خ��دم��ات   ، ال��ت��دري��ب  ت��وف��ري  خ��دم��ات  التعليم،  خ��دم��ات 
والثقافية، خدمات اإنتاج الأغاين والأفالم والخبار والربامج امل�شموعة وال�شمعية الب�شرية على الأ�شرطة 
الفيديو واأقرا�س الكمبيوتر، خدمات الرتفيه والرتفيه التلفزيوين، خدمات اإنتاج الأفالم وخا�شة الأفالم 
التلفزيونية ، خدمات مونتاج برامج التلفزيون ، خدمات تاأجري وا�شتئجار الأفالم ال�شينمائية والتلفزيونية 

، الوكالت الفنية.
انتهاء حلماية يف: 2018/09/07 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �شنوات  ملدة ع�شر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/09/07

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

EAT 125477
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عربي ودويل

ميالنيا ترامب تبداأ اأول جولة اإفريقية 
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

اىل  ام�س  ترامب  ميالنيا  الأوىل  الأمريكية  ال�شيدة  و�شلت 
اىل  اأي�شا  تقودها  التي  الوىل  الفريقية  جولتها  لتبداأ  غانا 
مالوي وكينيا وم�شر، وت�شكل منا�شبة لها لك�شب مكانة اأكر 

اأهمية على ال�شاحة الدولية والدبلوما�شية.
واأعد لها ا�شتقبال حافل يف مطار كوتوكا الدويل يف اكرا حيث 
ح�شر اأطفال حملوا العالم الغانية والمريكية وعزفت فرق 
التي نظمت  الوىل  وال�شيدة المريكية  التقليدية.  املو�شيقى 
اأو�شاطها،  هذه الرحلة مببادرة خا�شة منها بح�شب ما افادت 
و�شولها  عند  مبت�شمة  وك��ان��ت  الرت��ي��اح  ع��الم��ات  عليها  ب��دت 

بح�شب ما اأفاد �شحافيو وكالة فران�س بر�س. وهي املرة الوىل 
ال��ت��ي ت���زور فيها ال��ق��ارة الف��ري��ق��ي��ة، ورغ���م ان زوج��ه��ا دونالد 
“اأجمل جزء  بانها  اإفريقيا  الخ��رية  الآون��ة  ترامب و�شف يف 
من العامل من نواح عدة«. وقيام �شيدة اأمريكية اأوىل بجولة 
اىل اخلارج بدون الرئي�س لي�س اأمرا ا�شتثنائيا بحد ذاته، فقد 
اىل  و���ش��ول  افريقيا  م��ن  ج��ولت  بعدة  اوب��ام��ا  مي�شيل  قامت 
ب�شخ�شية  ال���دوام  على  يحيط  ال��ذي  الغمو�س  لكن  ال�شني. 
مبيالنيا منذ و�شول دونالد ترامب اىل ال�شلطة قبل �شنتني، 
اأفريقيا  بخ�شو�س  احل���ادة  الم��ريك��ي  الرئي�س  وت�شريحات 
ي�شفيان طابعا خا�شا على هذه اجلولة. وكانت املتحدثة با�شم 
ال�شيدة المريكية الوىل �شتيفاين غري�شام قالت اإن ميالنيا 

تعتزم خالل هذه الزيارة “الدبلوما�شية والن�شانية” الرتكيز 
تعلق  “�شواء  نيويورك  يف  اأي��ام  قبل  واأ�شافت  الط��ف��ال.  على 
المر بالتعليم او الدمان على املخدرات او املجاعة و�شول اىل 
امن النرتنت وامل�شايقات والفقر والمرا�س، غالبا ما يكون 
“هذه  املتحدثة  وتابعت  العامل”.  يف  ال�شحايا  اأول  الطفال 
جولتها، مبادرتها«. واىل جانب اللقاءات مع زوجات الروؤ�شاء 
تعتزم القاء ال�شوء على عمل الوكالة المريكية للتنمية )يو 
ا�س ايد(. يف الواقع، بقيت ال�شيدة المريكية الوىل حتى الن 
اخلارج،  او يف  املتحدة  ال��ولي��ات  �شواء يف  ال���ش��واء  بعيدة عن 
تناق�س  يف  زوجها  م��ب��ادرات  ازاء  احليادية،  من  نوعا  ملتزمة 

وا�شح مع غالبية زوجات الروؤ�شاء ال�شابقات.

•• الكويت –الفجر:

����ش���ارك ����ش���ع���ادة ال���دك���ت���ور طالل 
من  رئي�شي  كمتحدث  غ��زال��ة  اأب��و 
قمة  يف   VIP ال�شخ�شيات  كبار 
والتحكم  ال���ق���ي���ادة   C4ISR
والت�شال واحلا�شبات الإلكرتونية 
ال�شتخباراتية  وامل����ع����ل����وم����ات 
الكويت  يف  وال�شتطالع  واملراقبة 
، والتي عقدت يف 24-25 اأيلول 

.2018
من�شة    C4ISR ق��م��ة  وت���ع���د 
ي��ن��اق�����س خاللها  م��ع��روف��ة دول���ًي���ا 
ال�شناعة  وق�������ادة  ال��ع�����ش��ك��ري��ون 
ال�شلة  ذات  امل�شائل  واحل��ك��وم��ات 
ب��الأم��ن الإق��ل��ي��م��ي وال����دور الذي 
ت��ل��ع��ب��ه ال��ت��ق��ن��ي��ات ال��ق��ائ��م��ة على 
تكنولوجيا الت�شالت واملعلومات 
للقيادة  فعالة  ق���درات  تطوير  يف 
وال�شيطرة والت�شالت وحا�شبات 
اإلكرتونية ومعلومات ا�شتخباراتية 

واملراقبة وال�شتطالع.   
القمة على مدار يومني  وناق�شت 
كيفية تغري امل�شهد الأمني الوطني 
والإقليمي ب�شكل �شريع، واحلاجة 
الرب  عرب  امل�شلحة  للقوات  امللحة 
وال��ب��ح��ر واجل���و ب���اأن ي��ك��ون لديها 
قادرة  فعالة    C4ISR اأن��ظ��م��ة 
ا�شتخبارية  معلومات  توفري  على 
يف الوقت املنا�شب وميكن ال�شتناد 
اإليها يف الت�شدي للتهديدات على 

نحو فعال. 
وت�شمنت التحديات التي نوق�شت 
ال��ت��وا���ش��ل بني  ���ش��رورة  القمة  يف 
املنف�شلة   C4ISR اأن���ظ���م���ة 
والتن�شيق  ال��ب��ع�����س  بع�شها  ع��ن 
ب��ي��ن��ه��ا وذل�����ك م���ن اأج�����ل حت�شني 

تركيا تعي�ض اأ�سواأ اأيامها...
اختبار حا�سم للنظام الرئا�سي 

•• وا�صنطن-وكاالت:

الأمريكية الأزمة  اإنرت�شت”  “ذا نا�شيونال  تناول الباحث نادر حبيبي يف جملة 
منذ  القت�شادية  اأزم��ات��ه��ا  اأ���ش��واأ  ت��ع��اين  اأن��ق��رة  اإن  ق��ائ��اًل  تركيا،  يف  القت�شادية 
2000، وتواجه خطر النهيار اقت�شادي اإذا مل تتخذ �شيا�شات طارئة منا�شبة يف 
وقت قريب.  وعانت اللرية الرتكية من انخفا�س يف قيمتها يف الأ�شهر الأخرية 
ب�شبب ارتفاع الدين اخلارجي، وفقدان الثقة يف القدرة على خدمة الدين على 
املدى القريب. وت�شارع انخفا�س اللرية بعد 10 اأغ�شط�س وبعد تدهور العالقات 
بني تركيا والوليات املتحدة.  واأبدى الرئي�س دونالد ترامب اإحباطه من موقف 
تركيا يف الكثري من الق�شايا الديبلوما�شية، عرب م�شاعفة التعريفات اجلمركية 
املعادن، وهي خطوة غري متوقعة وعمقت تدهور قيمة  على �شادرات تركيا من 

اللرية. 
اليونان عام  ملا حدث يف  اقت�شادية، مماثلة  ولتفادي كارثة  اإ�سالحات موؤملة.. 
2016 واأخرياً يف فنزويال، يرى الكاتب اأن على تركيا اإجراء اإ�شالحات مالية 
موؤملة. و�شيتوقف على طريقة معاجلة الرئي�س رجب طيب اأردوغان لالأزمة ت�شكيل 
والأكر  اإرث قيادته ال�شيا�شية رئي�شاً للوزراء ورئي�شاً للجمهورية منذ 2002. 
 2017 اأبريل  اأقر يف  الذي  الرئا�شي  للنظام  الأول  الإختبار هو  اأن هذا  اأهمية، 
يونيو  يف  ج��رت  التي  والربملانية  الرئا�شية  النتخابات  بعد  التنفيذ  حيز  ودخ��ل 

2018. فهل �شيكون هذا النظام مفيداً يف التعامل مع الأزمة القت�شادية؟. 
وعد بال�ستقرار..وكان اأردوغان وحزبه العدالة والتنمية اأطلقا حملة للموافقة 
النظام  ب��اأن  وع��د  م��ع   2017 اأب��ري��ل  ا�شتفتاء  يف  الد�شتورية  الإ���ش��الح��ات  على 
الرئا�شي �شيجلب املزيد من ال�شتقرار ال�شيا�شي والقت�شادي اإىل تركيا.  واأكدا اأن 
تركيا عانت من ا�شطراب اقت�شادي حاد يف ظل نظامها الربملاين قبل فوز حزب 
التي  الئتالفية  احلكومات  �شعف  ب�شبب   ،2002 بانتخابات  والتنمية  العدالة 
مل تكن قادرة على فر�س الن�شباط املايل والنقدي.  وقيل اإن النظام الرئا�شي 
�شيكون اأكر قدرة على مقاومة ال�شغوط ال�شعبية وال�شيا�شات الفئوية التي توؤدي 
ال�شتفتاء،  اأنه يف ذلك  واأو�شح حبيبي  اإىل عجز مايل كبري ومعدلت ت�شخم.  
الوزراء،  رئي�س  من�شب  األغت  �شاملة،  �شيا�شية  اإ�شالحات  على  الناخبون  واف��ق 
بعد  مبا�شرة.  رئا�شية  لنتخابات  الطريق  ومهدت  الرئا�شة،  �شالحيات  وع��ززت 
ذلك النت�شار، دعا اإردوغان اإىل اأول انتخابات رئا�شية يف البالد يف يونيو 2018، 
انتخابات  بعد  ي�شكل حكومته اجلديدة  اأردوغ���ان  كان  وف��از فيها.  وحتى عندما 
يونيو، كانت العالمات على املتاعب القت�شادية وا�شحة، بعد �شنوات من العتماد 
القوي.    القت�شادي  النمو  الئتماين، لدعم  النمو  ا�شرتاتيجية قائمة على  على 
واأثناء رئا�شته للحكومة، �شجع اأردوغان على ت�شهيالت كبرية لل�شركات، والأ�شر 
لتمويل ازدهار �شخم يف قطاع البناء. وبف�شل اأ�شعار الفائدة املنخف�شة و�شيا�شات 
الئتمان ال�شهلة لالحتياط الفيديرايل يف الوليات املتحدة، اقرت�شت ال�شركات 
والبنوك الرتكية مبالغ كبرية بالدولر الأمريكي واليورو يف ظل التوقعات باأن 

امل�شاريع الأ�شا�شية �شتكون مريحة وميكنها ب�شهولة خدمة ديونها. 
اأكر فاعلية يف  احلريات ..وبينما �شيجعل النظام الرئا�شي احلكومة الرتكية 
خا�شًة  الدميقراطية،  احلريات  فاإن  احلالية،  القت�شادية  الأزم��ات  مع  التعامل 
حرية الإعالم وال�شحافة والتعبري، �شرورة تتيح لل�شعب واخلرباء معاينة عيوب 
امل�شتقلني  واخل��رباء  املعار�شة  لأح��زاب  قناة  وتوفر  وعيوبه،  ال�شتقرار  برنامج 
ليتقدموا باقرتاحاتهم والإعراب عن قلقهم من ال�شيا�شات القت�شادية للحكومة، 

واملواطنني اأي�شاً.

الع�شكرية  البيانات  وربط  حتليل 
و����ش���رورة ت��ع��زي��ز ق����درات احلرب 
تزايد  �����ش����وء  يف  الإل����ك����رتون����ي����ة 
التي  الإل���ك���رتون���ي���ة  ال��ت��ه��دي��دات 
اأنحاء  جميع  يف  ال���دول  تواجهها 

العامل. 
�شعادة  حت���دث  الأول  ال���ي���وم  ويف 
ال��دك��ت��ور ط���الل اأب����و غ���زال���ة عن 
القائمة  الع�شكرية  التكنولوجيا 
ع���ل���ى ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا الت�������ش���الت 
اأن  اإىل  واحل����اج����ة  وامل���ع���ل���وم���ات 
الذكاء  امل�����ش��ل��ح��ة  ال���ق���وات  ت��ت��ب��ن��ى 
ل��ل��م�����ش��اع��دة على  ال���ش��ط��ن��اع��ي 
ا�شتيعاب �شيل البيانات الع�شكرية 

التي تنتجها الأنظمة احلالية. 
م��ع��ي��ار مفتوح  ت��ط��وي��ر  اإىل  ودع���ا 
املعلومات  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  ل��ه��ن��د���ش��ة 

كلمته  ختام  يف  غزالة  اأب��و  وتعهد 
بدعم التعليم والتمكني، ل �شيما 
اأب��و غزالة  من خالل كلية طالل 
اجل���ام���ع���ي���ة ل���الب���ت���ك���ار ال����ت����ي مت 
تاأ�شي�شها حديًثا وذلك من خالل 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  تخ�ش�شّي 

والأمن ال�شيرباين.
عقدت  ال���ق���م���ة  اأن  اإىل  ي�������ش���ار 
بح�شور وزراء عرب وكبار الأفراد 
امل�شلحة  ال��ق��وات  من  الع�شكريني 
والعمانية  والإماراتية،  الأردنية، 
ع�شكريني  وخ������رباء  وال��ك��وي��ت��ي��ة 
المريكية  املتحدة  ال��ولي��ات  من 
واأمل��ان��ي��ا، ف�شال ع��ن غ��ريه��م من 
امل���خ���ط���ط���ني ال����ش���رتات���ي���ج���ي���ني 
اأ�شحاب  الع�شكريني  وامل�شوؤولني 

الرتب العليا.

ال�شطناعي واحلرب ال�شيربانية.   
طالل  الدكتور  �شعادة  �شارك  كما 
حول  اجتماع  رئا�شة  يف  اأبوغزاله 
الإح���اط���ة ال���ش��ت��خ��ب��ارات��ي��ة خالل 
اأع��م��ال ال��ي��وم ال��ث��اين م��ن القمة، 
اأف�شل  ع���ل���ى  اه���ت���م���ام���ه  ورك��������ز 
امل�شلحة  ال��ق��وات  لتجهيز  ال�شبل 
للدفاع  م�شرتكة  عمليات  لإن�شاء 

ال�شيرباين.
ال�شيرباين  التهديد  اإىل  واأ���ش��ار 
تعاون  اإىل  واحل����اج����ة  امل���ت���زاي���د، 
املنطقة  يف  اجل��ي��و���س  ب���ني  اأوث�����ق 
كانت  ال�����ش��اب��ق��ة  امل����ح����اولت  لأن 
ح�شنة النية لكنها م�شتتة للغاية. 
التحتية  البنى  حماية  على  ورك��ز 
الكهرباء  الوطنية احل�شا�شة مثل 
والغاز  ال��ن��ف��ط  وم��ن�����ش��اآت  وامل������اء 

لتعزيز  الع�شكرية  والت�����ش��الت 
 C4ISR اأنظمة  بني  التوافقية 
تعاون  ع���ل���ى  ال�������ش���وء  و����ش���ل���ط   ،
جم����م����وع����ة ط�������الل اأب��������و غ����زال����ة 
م���ع ال����ق����وات امل�����ش��ل��ح��ة الأردن����ي����ة 
اإدارة  م�شاريع  م��ن  ع��دد  لإط���الق 
املعلومات  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  امل��ع��رف��ة 
التعليمية  امل���راف���ق  م��ن  وغ��ريه��ا 

والتثقيفية.
ك����م����ا ن����اق���������س ث�����الث�����ة جم������الت 
لتكنولوجيا الت�شالت واملعلومات 
على  ك���ب���ري  اأث�������ر  ل���ه���ا  اأن  ي������رى 
والت�شالت  وال�شيطرة  ال��ق��ي��ادة 
واحل�����ا������ش�����ب�����ات الإل�����ك�����رتون�����ي�����ة، 
ال�شتخباراتية  وامل����ع����ل����وم����ات 
وامل����راق����ب����ة وال����ش���ت���ط���الع، وهي 
والذكاء  الروبوتات  علم  حتديًدا 

اإذا  ال�����دول  ت�����ش��ل  اأن  ال��ت��ي مي��ك��ن 
ب��ن��ج��اح و�شجع  اخ��رتاق��ه��ا  م��ا مت 
لالأمن  اإقليمي  مركز  اإن�شاء  على 
ال�شيرباين ميكنه مراقبة احلدود 
اأق�شى  يف  للمنطقة  الإلكرتونية 

حدودها.
ت���ك���ن���ول���وج���ي���ا  وزارات  وح���������ث 
املنطقة  واملعلومات يف  الت�شالت 
م�شاعدة  اأك���رب يف  دور  ل��ع��ب  ع��ل��ى 
فرق  تطوير  يف  امل�شلحة  ال��ق��وات 
احلا�شوبية  للطوارئ  ال�شتجابة 
مراكز  تطوير  يف  البدء  و�شرورة 
املنطقة  يف  ال�������ش���ي���رباين  الأم������ن 
ال��ع��رب��ي��ة واإع������داد خ����رباء الأم���ن 
قادرين  وم��ب��ت��ك��ري��ن  ال�����ش��ي��رباين 
على مواجهة هذا التحدي ب�شكل 

مبا�شر.

�سارك كمتحدث رئي�سي يف القمة الع�سكرية الإقليمية يف الكويت

اأبو غزالة يو�سي بتبني القوات امل�سلحة الذكاء اال�سطناعي 
وتطوير هند�سة تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت الع�سكرية

االأحزاب االأملانية تتفق على قانون للهجرة  
•• برلني-رويرتز:

اأملانيا على قانون جديد للهجرة ام�س  اتفقت اأحزاب الئتالف احلاكم يف 
جلذب املزيد من العمالة املاهرة من دول خارج الحتاد الأوروبي يف خطوة 
تنطوي على خماطرة �شيا�شية ل�شغل عدد قيا�شي من الوظائف ال�شاغرة 

وحتقيق ال�شتقرار يف النظام العام ملعا�شات التقاعد.
ووزير  الو�شط  ميني  تيار  متثل  التي  مريكل  اأجنيال  امل�شت�شارة  وتو�شلت 
العمل  امل�شيحي ووزير  الداخلية هور�شت زيهوفر من الحتاد الجتماعي 
ت�شوية  اتفاق  اإىل  ال�شرتاكي  الدميقراطي  احل��زب  من  هايل  هوبرتو�س 
الأجانب غري احلاملني جلن�شيات  العمل جلميع  �شوق  العقبات من  يزيل 
وال��ذي��ن يتحدثون  الوظيفية  امل��وؤه��الت  م��ن ذوى  الأوروب����ي  دول الحت���اد 

الأملانية.

ال�سلطات تت�سدى لعمليات النهب

ح�سيلة قتلى زلزال وت�سونامي اأندون�سيا تتخطى ال�1200 

التالل املطلة على بالو املنكوبة -- بداأ متطوعون دفن �شحايا يف مقربة 
جماعية كبرية، مع تعليمات بال�شتعداد لدفن 1300 قتيل.

و�شوداء  و�شفراء  برتقالية  اأكيا�س  يف  و�شعت  جثث  بنقل  �شاحنات  وقامت 
كانت  فيما  امل��ق��ربة  داخ��ل  اإىل  وق��ام متطوعون بجرها  امل��وق��ع  اإىل  ال��ل��ون، 
بارقة  ب��رزت  التي ل حت�شى  الأه���وال  ب��ال��رتاب. وو�شط  جرافات تطمرها 

اأمل.
80 غرفة، بح�شب  اإنقاذ �شخ�شني من فندق روا-روا الذي ي�شم  فقد مت 

وكالة اإدارة الكوارث الإندوني�شية، وقد يكون هناك ناجون اآخرون.
من  �شاعة   48 بعد  دي��وي  بزوجته  اجتمع  عندما  اأزوان  ال�شعادة  وغمرت 
توقع الأ�شواأ اأثناء بحثه يف امل�شت�شفيات ومراكز حفظ اجلثث. و�شعى هذا 

•• جاكرتا-اأ ف ب:

اأعلنت اإندوني�شيا ام�س، اأن اأكر من 1200 �شخ�س لقوا حتفهم يف كارثة 
تعهدت  فيما  الإندوني�شية  �شولوي�شي  ج��زي��رة  يف  والت�شونامي  ال��زل��زال 
ال�شرطة الت�شدي لعمليات النهب التي يقوم بها مواطنون م�شتغلني حالة 
وغاز  حتذيرية  عيارات  ال�شرطة  اإط��الق  عن  معلومات  ووردت  الفو�شى. 
التي  ال�شاحلية  املتاجر يف بالو املدينة  م�شيل للدموع لوقف عمليات نهب 

اجتاحتها اأمواج الت�شونامي عقب زلزال بلغت �شدته 7،5 درجات.
عاجلة  مل�شاعدة  بحاجة  �شخ�س  األ��ف  مئتي  نحو  اإن  املتحدة  الأمم  وتقول 
بينهم الآف الأطفال. ويواجه الناجون العط�س واجلوع و�شط ندرة املواد 

الغذائية ومياه ال�شرب، فيما تغ�ّس امل�شت�شفيات باأعداد اجلرحى.
وقالت ال�شرطة اإنها تغا�شت يف ال�شابق عن قيام ناجني باأخذ مواد غذائية 
�شرقوا  �شخ�شا   35 بتوقيف  قامت  الآن  لكنها  مقفلة،  متاجر  من  ومياه 
دونو  اآري  الوطنية  ال�شرطة  قائد  نائب  وق��ال  واأم����وال.  كمبيوتر  اأج��ه��زة 
�شوكمانتو “يف اليوم الأول والثاين مل يفتح اأي متجر اأبوابه بالتاأكيد. �شعر 

النا�س باجلوع. والبع�س كانوا يف حاجة ما�شة. وتلك لي�شت م�شكلة«.
وبانتظار  بالو�شول،  الغذائية  امل��واد  ب��داأت  الثاين،  اليوم  بعد  لكن  واأ�شاف 
اأجهزة لل�شرف الآيل.  توزيعها. والآن نقوم بفر�س القانون. وتابع هناك 
وهي مفتوحة اإذا عمد النا�س اإىل ال�شرقة نقب�س عليهم ونقوم بالتحقيق.

ورغم تطمينات ر�شمية كان الياأ�س وا�شحا يف �شوارع بالو حيث قام الأهايل 
بالبحث عما ميكن اإنقاذه بني الركام. وجتمع اآخرون قرب املباين القليلة 
التي مل تنقطع عنها الكهرباء اأو ا�شطفوا يف طوابري للح�شول على املاء اأو 

املال اأو البنزين الذي ي�شل و�شط حرا�شة لل�شرطة امل�شلحة.
وقال برهان الدين ايد ما�شي )48 عاما( لوكالة فران�س بر�س اإن “احلكومة 

والرئي�س جاوؤوا اإىل هنا، لكن ما نحتاج اإليه يف الواقع هو الطعام واملاء«.
وما يعرقل جهود النقاذ عدم توفر املعدات الثقيلة وانقطاع طرق النقل 

وحجم الدمار وامتناع احلكومة الإندوني�شية عن قبول م�شاعدة اأجنبية.
من  �شل�شة  �شربت  ل��ل��زلزل،  اإندوني�شيا  تعر�س  بخطر  ال��ع��امل  ولتذكري 
عن  الكيلومرتات  مئات  تبعد  باأنها  علما  الثالثاء  �شومبا  جزيرة  الهزات 
و�شط  يف  ال��ك��ارث��ة  قتلى  ح�شيلة  ارت��ف��ع��ت  حكومية  اأرق����ام  وبح�شب  ب��ال��و. 

�شولوي�شي اإىل 1234 قتيال.
الرئي�س  موافقة  اأث��ر  على  لكن  الإنقاذ  جهود  الإندوني�شي  اجلي�س  ويقود 
جوكو ويدودو بعد تردد، ن�شرت منظمات غري حكومية فرقا على الأر�س 
يف بالو. وبني القتلى ع�شرات الطالب التي انت�شلت جثثهم من بني اأنقا�س 

كني�شة اجتاحتها انهيارات اأر�شية يف �شولوي�شي.
وقالت املتحدثة با�شم ال�شليب الأحمر الإندوني�شي “عر على جثث 34” 
طالب لهوت من اأ�شل 86 طالباً كان “املركز التدريبي لكني�شة جونوغ” 

يف مقاطعة �شيغي بريومارو اأبلغ عن فقدانهم اإثر الزلزال.
ب�شبب  انت�شال اجلثث  بالغة يف  واجهوا �شعوبة  الإنقاذ  عّمال  اإّن  واأ�شافت 

الوحول التي غمرت الكن�شية وحميطها.
وقالت “امل�شكلة الأ�شعب كانت ال�شري يف الوحل ملدة �شاعة ون�شف ال�شاعة 

حاملني اجلثث لنقلها اإىل �شيارة الإ�شعاف«.
واإندوني�شيا اأكرب دولة م�شلمة يف العامل من حيث عدد ال�شكان، لكنها ت�شم 
 260 اأنحاء الأرخبيل البالغ عدد �شكانه  اأقليات دينية منها امل�شيحية، يف 

مليون ن�شمة.
ال�شوؤون الإن�شانية ام�س الول الإثنني  حذر مكتب الأمم املتحدة لتن�شيق 
الزلزال  اأع��ق��اب  يف  للم�شاعدة  ملحة  بحاجة  �شخ�س  األ��ف   191 اأن  م��ن 
يف  منهم  العديد   -- م�شّن  األ��ف  و14  طفل  األ��ف   46 بينهم  والت�شونامي 

مناطق خارج نطاق تركيز جهود الإغاثة احلكومية.
وميثل القتلى -والعديد ل تزال جثثهم بني ركام املباين املدمرة- م�شدر 
قلق لل�شلطات. ويف املناخ احلار ال�شتوائي يف اإندوني�شيا، يبداأ تعّفن اجلثث 
ب�شرعة مما يوفر بيئة لنت�شار الأمرا�س القاتلة. يف بوبويا -- الواقعة على 

38 عاما ل�شبط م�شاعره بينما كان  العمر  البالغ من  املوظف احلكومي 
اأن  اأثرها بعد  العثور على زوجته بعد يومني على اختفاء  يروي تفا�شيل 

جرفتها اأمواج الت�شونامي.
اأنني  بالغة -احلمد هلل  ب�شعادة  “�شعرت  بر�س  فران�س  لوكالة  اأزوان  وقال 
اإىل  اأف�شت  البحث  عمليات  ف��اإن  لآخرين  بالن�شبة  ولكن  جم��ددا«.  راأيتها 
حزن فقط فيما كانوا يجوبون مواقع حفظ اجلثث يف العراء حتت اأ�شعة 

ال�شم�س احلارقة بانتظار التعرف على هويات اأ�شحابها.
التي  العائالت  اإنها ت�شعى جلمع  اللجنة الدولية لل�شليب الأحمر  وقالت 
بعمليات  ي��ق��وم  للذين  ال�شرعي  ال��ط��ب  خ��دم��ات  وت��ق��دم  ال��ك��ارث��ة  فرقتها 

التعرف على هويات ال�شحايا.
 

ل تهديد كبري ل�سيادة الوليات املتحدة

ملاذا تخ�سى اأمريكا املنظمات الدولية؟
للتالعب  حم��اولت  اأنها  على  تف�شر 
كان  اإذا  خا�شًة  ال�شعبية،  بقاعدتهم 
نظرة  تلك  ول��ك��ن  ج��م��ه��وري��اً.  رئي�شاً 

فيها كثري من التب�شيط. 
الأمريكية  ال�شيادة  حماية  ف�شرورة 
م��ع��ظ��م م�شوؤويل  ب���ني  ي�����ش��ود  ���ش��ع��ور 
الأمن القومي و�شناع ال�شيا�شة. ويف 
هذا املجال، تت�شرف الوليات املتحدة 
الدويل  امل�شرح  من  العامل  وتخاطب 
ب��ط��ري��ق��ة م�����ش��اب��ه��ة مت���ام���اً خلطاب 

وت��ن��ظ��ي��م��ات. ول���ذل���ك ت��وج��د حاجة 
ال�شيادة  حماية  كيفية  لبحث  ما�شة 
والع�شرين، عو�س  القرن احلادي  يف 

التم�شك باخلطاب احلايل. 
اأ�شباب هو�س  وح�شب الكاتب، ولفهم 
موؤ�ش�شات  ب��خ��رق  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
يف  التفكري  يجب  ل�شيادتها،  دول��ي��ة 
مواقف دول اأخرى.  ومن وجهة نظر 
الدول  جميع  ف��اإن  وقانونية،  ر�شمية 
�شيادتها،  ح��م��اي��ة  ح��ق  يف  م��ت�����ش��اوي��ة 

ت��ع��ت��م��ده ق�����وى غ����ري غ���رب���ي���ة، مثل 
الربازيل، وال�شني، والهند، ورو�شيا، 
ب��ع�����س حلفائها  غ�����رار  ع��ل��ى  ول��ي�����س 
اأمريكا  الذين يح�شدون  الأوروبيني، 

على متتعها ب�شيادة تامة. 
ول���ه���ذا ال�����ش��ب��ب، ي�����ش��ري ال��ك��ات��ب اإىل 
العدل  ت��واج��ه��ه��ا حم��ك��م��ة  خم���اط���ر 
قراراتها  ت��ت�����ش��ادم  ع��ن��دم��ا  ال��دول��ي��ة 
م���ع ���ش��ي��ا���ش��ات ق����وة ع��ظ��م��ى.  ورغ���م 
اإعالء املحكمة لأهداف وقيم رفيعة، 

ي�شكل  دويل  ق����ان����وين  م����ب����داأ  وه�����و 
املتحدة.  الأمم  مليثاق  الأول  العماد 
حماية  ع��ن  دول  تعجز  ال���واق���ع،  ويف 
حقيقية  خم���اوف  ول��دي��ه��ا  �شيادتها، 
من عمل دول اأ وموؤ�ش�شات دولية على 
خرق تلك ال�شيادة، بالنيابة عن قوى 

غربية. 
ويرى الكاتب اأنه حني يدافع روؤ�شاء 
اأم��ري��ك��ي��ون ع��ن ال�����ش��ي��ادة م��ن منابر 
الأمم املتحدة، فاإن خطبهم غالباً ما 

•• وا�صنطن-وكاالت:

م���دي���ر برنامج  ب���رو����س ج���ون���ز،  دع����ا 
ل����دى معهد  ال�����ش��ي��ا���ش��ة اخل���ارج���ي���ة 
الأم���ري���ك���ي���ة  الإدارة  ب���روك���ي���ن���غ���ز، 
احلقيقية  التهديدات  على  للرتكيز 
ال��ت��ي ت��واج��ه��ه��ا، وجت��اه��ل م��ا يزعمه 
ُيهدد  ال�����ذي  ع���ن اخل���ط���ر  ال��ب��ع�����س 
ال�����ش��ي��ادة الأم��ري��ك��ي��ة.  وك��ت��ب جونز 
لي�س  اأن��ه  اأفريز”  “فورين  يف جملة 
على  للقلق  يدعوها  ما  اأمريكا  ل��دى 
اآخر.  بلد  اأي  م��ع  م��ق��ارن��ًة  �شيادتها، 
فلي�س هناك دولة اأخرى تنعم بحرية 
التدخل اخل��ارج��ي، ع�شكرياً  اأك��رب يف 
ولهذا  ديبلوما�شياً.  اأو  واق��ت�����ش��ادي��اً، 

نتائج  ال�شابقة  واجهت جهودها  فقد 
خم��ت��ل��ط��ة. ول��ك��ن ال��ه��اج�����س الأك����رب 
ه��ي��ئ��ة متعددة  م���ن  ت�����ش��ك��ل��ه��ا  ���ش��ب��ب��ه 
القوة  ب���دع���م  حت��ظ��ى  ل  الأط��������راف 
قوة  ق��ب��ل  م��ن  ول  املهيمنة،  ال��ع��امل��ي��ة 
ال�شني  ع���ار����ش���ت  ف���ق���د  �����ش����اع����دة. 
حمكمة العدل الدولية، رغم اأنها مل 
يكفي  ديبلوما�شياً  ثقاًل  متلك  تكن 

لعرقلة عملها عند اإحداثها. 
افتقاد تلك  الأم��ر على  ول��ن يقت�شر 
مل  اإذا  ديبلوما�شية  ل��ق��وة  امل��وؤ���ش�����ش��ة 
اأدائها  ب��ل يف  رائ�����دة،  ق����وًى  ت��دع��م��ه��ا 
اأحياناً مع �شيا�شاتها،  الذي يتعار�س 
ب��ف��ق��دان��ه��ا دع���م���اً متعدد  ي���ه���دد  م���ا 
ب�������دوره يطرح،  وه������ذا  الأط�����������راف.  

ال�شبب ي�شعب على قادة بلدان اأخرى 
فهم دواعي اإ�شرار روؤ�شاء اأمريكيني، 
املتحدة،  الأمم  خم��اط��ب��ت��ه��م  ع���ن���د 
اأبداً  ي�شمحوا  ل��ن  اإن��ه��م  ال��ق��ول  على 

مب�شادرة ال�شيادة الأمريكية. 
ف��اإن م��ا يدعو  امل��ق��ال،  راأي كاتب  ويف 
وما  الر�شالة،  تكرار  هو  لال�شتغراب 
اإىل  ي��ع��ود فقط  ق��ل��ق، ل  م��ن  يعك�شه 
ل�شيادة الوليات  اأنه ل تهديد كبرياً 
امل��ت��ح��دة.  واإن ُوج��د اخل��ط��ر، فهو ل 
ياأتي من موؤ�ش�شات واتفاقيات دولية، 
عما  ف�شاًل  �شيادة،  ذات  دول  م��ن  ب��ل 
ال�شريع  التقني  ال��ت��ط��ور  ي�شتدعيه 
بني  الن�شبية  القوة  يعدل  ب��ات  ال��ذي 
دول واأطراف غري حكومية و�شركات 

ح�شب الكاتب، ق�شية تعاطي اأمريكا 
املتعددة  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال�����ش��ي��ادة  م���ع 
تلك  ب��اأن  الأط���راف، ما يوحي غالباً 
وت�شتطيع  ب��ن��ف��وذ  تتمتع  امل��وؤ���ش�����ش��ات 

التحرك �شد بع�س الدول. 
لكن حكومات اأخرى ومعظم العاملني 
يف احل��ق��ل ال�����ش��ي��ا���ش��ي ي��ن��ظ��رون اإىل 
اأوًل  باعتبارها،  ال��دول��ي��ة  املوؤ�ش�شات 
ت�شتخدمها دول عند  اأدوات  واأخ��رياً، 
عليه،  وع���الوة  بع�شها.  م��ع  التعامل 
املا�شية  ال��ث��الث��ني  ال�����ش��ن��وات  وطيلة 
ا�شتخدم الغرب، وعلى راأ�شه الوليات 
لت�شدير  الدولية  املوؤ�ش�شات  املتحدة، 
مع  النامي  ال��ع��امل  اإىل  وقيمه  قوته 

ترك ب�شماتهم عليه. 



األربعاء  3   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12443  
Wednesday   3   October   2018  -  Issue No   1244316

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 292062       بتاريخ:   13 / 5 / 2018
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   بالك كلوفري اإنرتبراي�شيز  األ األ �شي.
وعنوانه:    12101 �شاوث �شتيت �شرتيت #  106 ، درابري ،  يوتا  84020  ، الوليات املتحدة الأمريكية. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�س ، لب�س القدم ، اأغطية الراأ�س ، قم�شان ، ال�شراويل الق�شرية  ، قبعات ، طواقي

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (
و�شف العالمة:    "  BLACK CLOVER   "  بحروف لتينية  ب�شكل  مميز  مكررة  يف �شكل دائرة 

تتو�شطها   ر�شم وردة ب�شكل مميز.
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 292064 بتاريخ:   13 / 5 / 2018

تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   بالك كلوفري اإنرتبراي�شيز  األ األ �شي.

وعنوانه: 12101 �شاوث �شتيت �شرتيت # درابري ،  يوتا  84020  ، الوليات املتحدة الأمريكية.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ، لب�س القدم ، اأغطية الراأ�س ، قم�شان ، ال�شراويل الق�شرية  ، قبعات ، طواقي .

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (

و�شف العالمة:     "  Live Lucky    "  بحروف لتينية  ب�شكل  مميز  .

ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 292065    بتاريخ:   13 / 5 / 2018
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   حميد ابو بكر تالجنارا  �شاهول.
وعنوانه:  �س.ب:  46181  ،  دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت ، خدمات املطاعم ، خدمات احلانات )البارات( ، 
التموين بالطعام وال�شراب ، توفري ال�شكن للعطالت ، احلجز وخدمات احلجز للمطاعم واأماكن العطالت ، 

خدمات بيوت الإعتكاف ، خدمات دور احل�شانة.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43  (

و�شف العالمة:    "  BROOKS CAFE   "  بحروف لتينية  ب�شكل  مميز   اأ�شفلها و اأعالها ر�شم 
 MILK SHAKES  " ور�شومات زخرفية ب�شكل مميز ور�شم جنمتني و ر�شم �شريط كتب بداخله عبارة

LASSI & MORE . " بحروف لتينية ب�شكل مميز يحيط باجلميع ر�شم خط دائري .
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 292119    بتاريخ:   13 / 5 / 2018
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   اخلزائن املبتكرة   للتجارة.
وعنوانه:  �س.ب:  86279 ،  دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الأثاث واملرايا واإطارات ال�شور، املنتجات )غري الواردة يف فئات اخرى( امل�شنوعة من اخل�شب اأو الفلني اأو 
اأو  اأو الكهرمان  اأو ال�شدف  اأو العاج اأو عظم احلوت  اأو العظام  اأو القرون  اأو ال�شف�شاف  اأو اخليزران  الغاب 

املحار اأو املر�شوم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من املواد البال�شتيكية
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 20 (

و�شف العالمة:    "  اخلزائن املبتكرة   creative Closets   "  بحروف عربية  و لتينية  ب�شكل  مميز  
على خلفية ر�شم م�شتطيل مظلل باللون اللون الأ�شود

ال�ش��رتاطات:  
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 288970  بتاريخ:   13 / 3 / 2018
تاريخ اإيداع الأولوية : 

با�ش��م :   م�شنع الربكة للذهب .ذ.م.م.
وعنوانه: �س.ب:  33580   ،  ال�شارقة ، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املعادن النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو مطلية بها، غري الواردة يف فئات 
اأخرى، املجوهرات والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة املعادن النفي�شة وكل 
اأو مطلية بها، غري ال��واردة يف فئات اأخرى، املجوهرات  خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة 

والأحجار الكرمية، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 14 (

و�شف العالمة:  "  ZN   "  حروف لتينية  باللون الذهبي  ب�شكل  مميز  على خلفية دائرة مظللة باللون 
الأخ�شر ب�شكل مميز.

ال�ش��رتاطات:  
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 289716    بتاريخ:   27 / 3 / 2018
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   جاي ت�شيكي اأند �شناك�س بي يف تي األ تي دي.
وعنوانه:  �شي/2 بيلريام اإندا�شرتيال اإ�شتيت ، ا�س يف رود ، داهي�شار ) اإي ( ، مومباي 400068 ، الهند.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
وامل�شتح�شرات  الدقيق  الإ�شطناعي،  وال��ن  وال�شاغو  والتابيوكا  والأرز  وال�شكر  وال��ك��اك��او  وال�شاي  ال��ن 
الأ�شود،  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة،  واحللويات  واحللويات  والفطائر  واخلبز  احلبوب  من  امل�شنوعة 

اخلمرية وم�شحوق اخلبيز، امللح واخلردل، اخلل، ال�شل�شات )التوابل(، البهارات، الثلج.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 30 (

و�شف العالمة:      "  Charliee   "  بحروف لتينية  ب�شكل مميز ا�شفلها ر�شم خط ب�شكل مميز  . 
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 292008  بتاريخ:   9 / 5 / 2018
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   هيليديك  ل�شهادة  الوكالت ذ.م.م.
العربية  الإم����ارات   ، ظبي  اأب��و  ن  امل��رك��زي  ال�شوق   ، العاملية  التجارية  املكاتب  مركز   17 الطابق  وع��ن��وان��ه:  

املتحدة. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

  خدمات قانونية ، ال�شت�شارات القانونية واخلدمات ال�شت�شارية ، الأبحاث القانونية ، خلدمات ال�شت�شارية 
املهنية املتعلقة بالقانون وامل�شائل القانونية واللوائح املتعلقة بها ، خدمات  ال�شالمة ، املعلومات وال�شت�شارات 
ودرا�شات امل�شاريع واخلدمات ال�شت�شارية املتعلقة بال�شحة وال�شالمة ، حتليل املخاطر ال�شحية وال�شالمة 
والتقييم ، التفتي�س و فح�س  اخلدمات الفنية املتعلقة بال�شحة وال�شالمة ،  اخلدمات ال�شت�شارية املتعلقة 
باملعايري واملمار�شات لتتوافق مع القواعد واللوائح املتعلقة و املعمول بها ، اخلدمات ال�شت�شارية فيما يتعلق 

باخلدمات املذكورة اأعاله
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 45 (

"  بحروف     Helideck Certification Agency LTD  HCA  " ال��ع��الم��ة:      و�شف 
لتينية  " بحروف   Helideck Certification Agency " لتينية  ب�شكل  مميز   تعلوها عبارة
يعلوها ر�شم كرة اأر�شية بدخلها ر�شم خطوط طول و عر�س كتب بداخلها الأحرف الالتينية " HCA " و 

بجانبيها ر�شم خطني مقو�شني ب�شكل مميز و العالمة بالألوان الأحمر و الأزرق ب�شكل مميز.. 
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 292061       بتاريخ:   13 / 5 / 2018
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   بالك كلوفري اإنرتبراي�شيز  األ األ �شي.
وعنوانه:    12101 �شاوث �شتيت �شرتيت #  106 ، درابري ،  يوتا  84020  ، الوليات املتحدة الأمريكية. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
املالب�س ، لب�س القدم ، اأغطية الراأ�س ، قم�شان ، ال�شراويل الق�شرية  ، قبعات ، طواقي

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 25 (
 " O " بحروف لتينية  ب�شكل  مميز    كتب حرف  "   BLACK CLOVER  "    :و�شف العالمة

الالتيني يف �شكل وردة ب�شكل مميز.
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 292120    بتاريخ:   13 / 5 / 2018
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   اخلزائن املبتكرة   للتجارة.
وعنوانه:  �س.ب:  86279 ،  دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
الأثاث واملرايا واإطارات ال�شور، املنتجات )غري الواردة يف فئات اخرى( امل�شنوعة من اخل�شب اأو الفلني اأو 
اأو  اأو الكهرمان  اأو ال�شدف  اأو العاج اأو عظم احلوت  اأو العظام  اأو القرون  اأو ال�شف�شاف  اأو اخليزران  الغاب 

املحار اأو املر�شوم واملواد البديلة لكل هذه املواد اأو من املواد البال�شتيكية. 
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 20 (

و�شف العالمة:    "  اخلزائن املبتكرة   creative wardrobes   "  بحروف عربية  و لتينية  ب�شكل  
مميز  على خلفية ر�شم م�شتطيل مظلل باللون اللون الأ�شود.  

ال�ش��رتاطات:  
القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 294250  بتاريخ:   23 / 6 / 2018
 تاريخ اإيداع الأولوية : 

با�ش��م :   عبد الرافية فيلي .
وعنوانه: �س.ب  96720 ، دبي ، المارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات التزويد بالطعام وال�شراب ، ترتيب الإقامة املوؤقتة

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (
لتينية  ب�شكل   "  بحروف    FiLLi SELECT   1991  TEA N TALK "     :و�شف العالمة
مميز ور�شم لوجه  �شاب يرتدي نظارة ب�شكل مميز  على خلفية ر�شم بطاقة ب�شكل مميز  و العالمة بالألوان  

الذهبي و البني و الأبي�س و الأ�شود . 
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 294922   بتاريخ:   4 / 7 / 2018

تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   فندق و منتجع اإيه اإ�س اأي. 

وعنوانه: �س.ب:  117992 ،  دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.        

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (

و�شف العالمة:     "  Liv   "  بحروف لتينية  ب�شكل  مميز  . 

ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 294924    بتاريخ:   4 / 7 / 2018

تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   فندق و منتجع اإيه اإ�س اأي.

وعنوانه: �س.ب:  117992 ،  دبي، الإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات، وخدمات الإيواء املوؤقت.      

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 43 (

و�شف العالمة:     "  SOBE SUNSET  &  ROOFTOP BAR   "  بحروف لتينية  ب�شكل  

مميز  يعلوها ر�شم قو�س منحني اإىل الأعلى. 

ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 295005  بتاريخ:   7 / 7 / 2018
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   هوافون جروب كو.، األ تي دي..
وعنوانه:  منرب 1688 ، كايفاكيو رود ، رويان اإكونوميك ديفلومبنت زون ، زهيجياجن ، ال�شني.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
  راتنجات اإ�شطناعية غري معاجلة ، بال�شتيك غري معالج ، غلي�شرين لغايات �شناعية ، غليكول ، حفازات 
)اأنهيدريدات(  ، لمائيات  اأنهيدريد اخلليك   ، لدباغة اجللود  كيماويات   ، بوليمر غري معاجلة  راتنجات   ،
لغايات  لوا�شق   ، اخل�شب(  )خ��ل  بارولغنيا�س  حم�س   ، البنزين  اأ�شا�شها  اأحما�س   ، الأنرتانيليك  حم�س   ،

�شناعية ، اأمالح )م�شتح�شرات كيميائية(.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 1 (

و�شف العالمة:     " huafon   "  بحروف لتينية  ب�شكل  مميز  . 
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �شبي�شاليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 295006  بتاريخ:   7 / 7 / 2018
تاريخ اإيداع الأولوية :    /    / 

با�ش��م :   هوافون جروب كو.، األ تي دي..
وعنوانه:  منرب 1688 ، كايفاكيو رود ، رويان اإكونوميك ديفلومبنت زون ، زهيجياجن ، ال�شني.

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
 راتنجات ا�شطناعية �شبه م�شنعة ، الراتنجات ال�شطناعية �شبه امل�شنعة ، مواد بال�شتيكية �شبه معاجلة ، 
مواد غري مو�شلة لالحتفاظ باحلرارة ، مواد عازلة لل�شوت ، مواد تبطني مطاطية اأو بال�شتيكية ، ح�شوات 
مطاطية اأو بال�شتيكية ، مطاط خام اأو �شبه م�شنع ، اأغلفة مانعة لت�شرب املاء ، راتنجات اأكريلية )منتجات 

�شبه   امل�شنعة  ( .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 17 (

و�شف العالمة:     " huafon   "  بحروف لتينية  ب�شكل  مميز  . 
ال�ش��رتاطات:  

القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
 ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 117032      بتاريخ :2008/07/24     
امل�شجلة حتت رقم:147302                بتاريخ:2011/06/06 

با�ش��م : خط حم�شن للتجارة العامة )�س ذ م م(
وعنوانه :  عنوانه �س. ب: 35151، دبي، اأ ع م

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )170( 2016/11/9  -2
خدمات البيع بالتجزئة وباجلملة وت�شمل خدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب النرتنت � خدمات جتميع 

ت�شكيلة ل�شالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شراءها عند احلاجة
الواق�عة بالفئة: 35

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تنازل رقم: اتفاقية تنازل عن عالمة جتارية بتاريخ: 2018/06/10

ا�شم مالك العالمة: : خط حم�شن للتجارة العامة )�س ذ م م(
ا�شم املتنازل له : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

مه�نته: جتارة
جن�شيته: الإمارات العربية املتحدة

عنوان وحمل اقامته : املنطقة التجارية احلرة براأ�س اخليمة،  اأ ع م
تاري�خ انت�قال امللكية:  2018/6/10

 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل2018/09/17: 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
 ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 253870      بتاريخ : 2016/05/18     
امل�شجلة حتت رقم:253870                بتاريخ:2017/01/08 

با�ش��م : خط حم�شن للتجارة العامة )�س ذ م م(
وعنوانه :  عنوانه �س. ب: 35151، دبي، اأ ع م

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )170( 2016/11/9  -2
وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�شات  وال�شيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���ش��م��اك  اللحوم 
تالزيوت  الألبان/  ومنتجات  واللن  البي�س  بال�شكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة، 

والدهون املعدة لالأكل
الواق�عة بالفئة: 29

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تنازل رقم: اتفاقية تنازل عن عالمة جتارية بتاريخ: 2018/06/10

ا�شم مالك العالمة: : خط حم�شن للتجارة العامة )�س ذ م م(
ا�شم املتنازل له : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

مه�نته: جتارة
جن�شيته: الإمارات العربية املتحدة

عنوان وحمل اقامته : املنطقة التجارية احلرة براأ�س اخليمة،  اأ ع م
تاري�خ انت�قال امللكية:  2018/6/10

 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل:     2018/09/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
 ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 253866      بتاريخ : 2016/05/18     
امل�شجلة حتت رقم:253866             بتاريخ:2017/01/08 

با�ش��م : خط حم�شن للتجارة العامة )�س ذ م م(
وعنوانه :  عنوانه �س. ب: 35151، دبي، اأ ع م

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )170( 2016/11/9  -2
الن وال�شاي والكاكاو وال�شكر والأرز والتابيوكا وال�شاغو والن ال�شناعي، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، ع�شل النحل والع�شل الأ�شود، اخلمرية و<رور 

اخلبازة، امللح واخلردل واخلل، البهارات والتوابل، الثلج
الواق�عة بالفئة: 30

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تنازل رقم: اتفاقية تنازل عن عالمة جتارية بتاريخ: 2018/06/10

ا�شم مالك العالمة: : خط حم�شن للتجارة العامة )�س ذ م م(
ا�شم املتنازل له : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

مه�نته: جتارة
جن�شيته: الإمارات العربية املتحدة

عنوان وحمل اقامته : املنطقة التجارية احلرة براأ�س اخليمة،  اأ ع م
تاري�خ انت�قال امللكية:  2018/6/10

 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل:     2018/09/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
 ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 253862      بتاريخ : 2016/05/18     
امل�شجلة حتت رقم:253862              بتاريخ:2017/01/08 

با�ش��م : خط حم�شن للتجارة العامة )�س ذ م م(
وعنوانه :  عنوانه �س. ب: 35151، دبي، اأ ع م

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )170( 2016/11/9  -2
وجمففة  حمفوظة  وخ�����ش��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�شات  وال�شيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���ش��م��اك  اللحوم 
تالزيوت  الألبان/  ومنتجات  واللن  البي�س  بال�شكر،  مطبوخة  وفواكه  ومربيات  )جيلي(  هالم  ومطهوة، 

والدهون املعدة لالأكل
الواق�عة بالفئة: 29

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تنازل رقم: اتفاقية تنازل عن عالمة جتارية بتاريخ: 2018/06/10

ا�شم مالك العالمة: : خط حم�شن للتجارة العامة )�س ذ م م(
ا�شم املتنازل له : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

مه�نته: جتارة
جن�شيته: الإمارات العربية املتحدة

عنوان وحمل اقامته : املنطقة التجارية احلرة براأ�س اخليمة،  اأ ع م
تاري�خ انت�قال امللكية:  2018/6/10

 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل:     2018/09/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
 ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 253872      بتاريخ : 2016/05/18     
امل�شجلة حتت رقم:253872                بتاريخ:2017/01/08 

با�ش��م : خط حم�شن للتجارة العامة )�س ذ م م(
وعنوانه :  عنوانه �س. ب: 35151، دبي، اأ ع م

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )170( 2016/11/9  -2
الن وال�شاي والكاكاو وال�شكر والأرز والتابيوكا وال�شاغو والن ال�شناعي، الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
من احلبوب واخلبز والفطائر واحللويات واحللويات املثلجة، ع�شل النحل والع�شل الأ�شود، اخلمرية و<رور 

اخلبازة، امللح واخلردل واخلل، البهارات والتوابل، الثلج
الواق�عة بالفئة: 30

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تنازل رقم: اتفاقية تنازل عن عالمة جتارية بتاريخ: 2018/06/10

ا�شم مالك العالمة: : خط حم�شن للتجارة العامة )�س ذ م م(
ا�شم املتنازل له : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

مه�نته: جتارة
جن�شيته: الإمارات العربية املتحدة

عنوان وحمل اقامته : املنطقة التجارية احلرة براأ�س اخليمة،  اأ ع م
تاري�خ انت�قال امللكية:  2018/6/10

 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل:     2018/09/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
 ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم : 253868      بتاريخ : 2016/05/18     
امل�شجلة حتت رقم:253868              بتاريخ:2017/01/08 

با�ش��م : خط حم�شن للتجارة العامة )�س ذ م م(
وعنوانه :  عنوانه �س. ب: 35151، دبي، اأ ع م

 رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )170( 2016/11/9  -2
خدمات البيع بالتجزئة وباجلملة وت�شمل خدمات البيع بالتجزئة واجلملة عرب النرتنت � خدمات جتميع 

ت�شكيلة ل�شالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�شراءها عند احلاجة.
الواق�عة بالفئة: 35

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تنازل رقم: اتفاقية تنازل عن عالمة جتارية بتاريخ: 2018/06/10

ا�شم مالك العالمة: : خط حم�شن للتجارة العامة )�س ذ م م(
ا�شم املتنازل له : ام ال جي تي هولدينج ليمتد

مه�نته: جتارة
جن�شيته: الإمارات العربية املتحدة

عنوان وحمل اقامته : املنطقة التجارية احلرة براأ�س اخليمة،  اأ ع م
تاري�خ انت�قال امللكية:  2018/6/10

 تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل:     2018/09/17

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأربعاء  3  اأكتوبر 2018 العدد 12443
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الفجر الريا�ضي

اهلل  ع���ب���د  �شعادة عي�شى  ال���ت���ق���ى 
للدولة  ���ش��ف��رياً  النعيمي  ال��ب��ا���ش��ه 
ل����دى ج��م��ه��وري��ة ج���ورج���ي���ا، بعثة 
لل�شطرجن  ال���وط���ن���ي  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا 
العاملي  الأومل����ب����ي����اد  يف  امل�������ش���ارك���ة 
حاليا  امل��ق��ام   43 رق���م  لل�شطرجن 
وذلك  اجلورجية،  بتومي  مبدينة 
يف ف����ن����دق ال����الع����ب����ني، وك��������ان يف 
ا�شتقباله امل�شت�شار الدكتور �شرحان 
ح�������ش���ن امل���ع���ي���ن���ي رئ���ي�������س الحت������اد 
وع��ب��دال��ع��زي��ز خ���وري ن��ائ��ب رئي�س 
ال�شام�شي  خلفان  وح�شني  الحت��اد 
اأم��ني ع��ام الحت���اد، وف��وزي��ة عبا�س 
الفنية  اللجنة  رئي�شة  املايل  املدير 
بالحتاد واإدارية الوفد، والالعبني 
التقى  كما  الوملبياد  يف  امل�شاركني 

ال�����ش��ف��ري م����ع ال�����ش��ي��خ ����ش���ع���ود بن 
ع��ب��دال��ع��زي��ز امل��ع��ال رئ��ي�����س الحتاد 
العربي املتواجد حاليا يف جورجيا 
اجلمعية  اج���ت���م���اع���ات  حل�������ش���ور 
والتي  ال��دويل  لالحتاد  العمومية 

تقام على هام�س الأوملبياد.
عي�شى  ال�������ش���ف���ري  �����ش����ع����ادة  رح������ب 
النعيمي بالوفد يف جورجيا متمنيا 
ل��ه��م ط��ي��ب الإق�����ام�����ة، م����وؤك����دا اأن 
كل  لتقدمي  جاهزة  الدولة  �شفارة 
راحتهم  اأج���ل  م��ن  للبعثة  ال��دع��م 
املناف�شات،  امل�شاركة يف  خالل فرتة 
مطالبا الالعبني ببذل كل اجلهد 
ال��دول��ة يف هذا  ت�شريف  اأج���ل  م��ن 
ي�شم عدداً  ال���ذي  ال��ع��امل��ي  امل��ح��ف��ل 
كبرياً من الدول ورفع علم الدولة 

اأم����ام ال���ع���امل، ون��ح��ن ج���اه���زون يف 
وامل�شاندة  الدعم  لتقدمي  وقت  اأي 
ل��ل��ب��ع��ث��ة ون��ت��م��ن��ى ل��ه��م م���زي���د من 

التوفيق يف الأوملبياد.
ال�شام�شي  خ��ل��ف��ان  ح�����ش��ني  ووج����ه 
ال��ع��ام ل��الحت��اد ال�شكر اإىل  الأم���ني 
جورجيا  يف  ال��دول��ة  �شفري  ���ش��ع��ادة 
موؤكدا اأن ال�شفارة تقدم كل الدعم 
مدينة  اإىل  و�شولها  منذ  للبعثة 
على  بغريب  لي�س  وه���ذا  ب��ات��وم��ي، 
اأرج��اء العامل  �شفارة الدولة يف كل 
للبعثات،  ال���دع���م  ك���ل  ت���ق���دمي  يف 
ال�شفري  �شعادة  زيارة  اأن  واحلقيقة 
الالعبني  م���ع���ن���وي���ات  م����ن  رف���ع���ت 
والالعبني، قبل ا�شتكمال مهمتهم 
يف الأوملبياد العاملي، وناأمل اأن تكون 

املح�شلة يف النهاية جيدة.
املناف�شات  اأن  ال�شام�شي  واأو����ش���ح 
امل�شاركة  املنتخبات  ك��ل  ب��ني  ق��وي��ة 
جميع  يف  ك����ب����رية  ث���ق���ة  ول����دي����ن����ا 
ال��الع��ب��ني، ورغ���م اأن��ن��ا ن��دف��ع بعدد 
اأن  اإل  ال�������ش���ب���اب  ال���الع���ب���ني  م����ن 
الطموح دائما اأن نحقق اأف�شل مما 
يبذل  اجلميع  ع��ام  وب�شكل  نتوقع، 
وجمل�س  املباريات،  يف  لديه  ما  كل 
الالعبني  ي�����ش��ان��د  الحت�����اد  اإدارة 
والتمثيل  الظهور  على  وي�شجعهم 
املحفل  ه����ذا  يف  ل��ل��دول��ة  امل�����ش��رف 

العاملي.
تعادل منتخبنا  اأخ��رى،  ناحية  من 
اجلولة  يف  ال���ي���اب���ان  م���ع  ل��ل��رج��ال 
ال�شابعة وح�شد نقطتني، بعد فوز 

احلو�شني  وع���م���ران  ن��ع��م��ان  ع��م��ر 
وعمار  احل������وار  ج��ا���ش��م  وخ�������ش���ارة 
الرجال  منتخب  ورف��ع  ال�شدراين، 
وياأتي  ن��ق��ط��ة،   13 اإىل  ر���ش��ي��ده 
مقدمة  يف  احل���و����ش���ن���ي  ع�����م�����ران 
حقق  بعدما  املتميزين  ال��الع��ب��ني 
ج��ولت، يليه عمر   7 يف  نقاط   4
ن��ع��م��ان 3 ن��ق��اط وج��ا���ش��م احل���وار 
واإبراهيم �شلطان ولكل منهما 2.5 
بر�شيد  ال�����ش��دراين  وع��م��ار  نقطة 
نقطة واحدة اإل اأن الأخري يعد من 
الالعبني ال�شغار الذين ينتظرهم 
م�����ش��ت��ق��ب��ل ك��ب��ري وم�����ش��ارك��ت��ه��م يف 

الأوملبياد لكت�شاب اخلربة.
منتخب  ج���م���ع  ال������ذي  ال����وق����ت  يف 
رغ���م  ن���ق���ط���ة   12.5 ال�������ش���ي���دات 

خ�����ش��ارت��ه يف اأخ�����ر ج��ول��ت��ني اأم����ام 
ومنتخب  اجل�������زائ�������ر  م���ن���ت���خ���ب 
م���ون���ت���ن���ج���رو، وت���ت�������ش���در رو����ش���ة 

اأف�شل  ن��ع��م��ان  واآم���ن���ة  ال�����ش��رك��ال 
ك��ل لعبة  �شجلت  ب��ع��دم��ا  ال��ن��ت��ائ��ج 
عائ�شة  ���ش��ج��ل��ت  ف��ي��م��ا  ن���ق���اط،   3

�شرحان املعيني 2.5 نقطة ووافية 
لكل منهما  وم��رمي عي�شى  دروي�س 

نقطتني.

م�شاء  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  اأق���ام 
ام�س حفل تكرمي رائع لفريق رجال اليد مبنا�شبة 
فوزهم بكاأ�س ال�شوبر يف احتفالية نظمها مبقره يف 

منطقة �شمنان مبدينة ال�شارقة.
تقدم احل�شور �شعادة �شامل عبيد احل�شان ال�شام�شي 
ع�شو املجل�س الوطني الحتادي رئي�س جمل�س اإدارة 
�شامل  بن  خمي�س  و�شعادة  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي 
ال�شارقة  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  ال�شويدي ع�شو 
رئ��ي�����س دائ����رة ���ش��وؤون ال�����ش��واح��ي وال��ق��رى و�شعادة 

عي�شى هالل احلزامي المني العام ملجل�س ال�شارقة 
الريا�شي و�شعادة حممد عبيد احل�شان ع�شو جمل�س 
اللعاب  اإدارة  رئي�س  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي  اإدارة 
عبدالرحمن  �شليمان  املهند�س  �شعادة  و  اجلماعية 
رئي�س  الريا�شي  ال�شارقة  نادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
اإدارة الألعاب الفردية و�شعادة حم�شن م�شبح ع�شو 
جمل�س اإدارة نادي ال�شارقة الريا�شي رئي�س جمل�س 
ع�شو  مطر  �شعيد  و�شعادة  القدم  ك��رة  �شركة  اإدارة 
رئي�س  نائب  الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 

الالعبني  ج��ان��ب  اىل   ، اجل��م��اع��ي��ة  الأل���ع���اب  اإدارة 
املحتفى بهم وجهازهم الفني والداري

التي  ال�شرقاوية  الدارة  م��ن  ب��ارع��ة  اللفتة  وك��ان��ت 
الالعبني  تكرمي  مل�شاهدة  للجميع  ال��دع��وة  وجهت 

والحتفال بالجناز و�شط فرحة احل�شور
احل�شان  عبيد  ���ش��امل  رح���ب  الح��ت��ف��ال  ب��داي��ة  ويف 
ال�شارقة  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال�����ش��ام�����ش��ي 
ال�شارقة من  ن��ادي  اأب��ط��ال  ب��اإجن��از  الريا�شي وا���ش��اد 
مباراة  بعد  ال�شوبر  ك��اأ���س  لتحقيقهم  ال��ي��د  ف��ري��ق 

الريا�شي  ال�شارقة  ن��ادي  كيان  اأن  اإىل  وا�شار  رائعة 
على  و�شعت  التي  ا�شرتاتيجيته  حتقيق  يف  مي�شي 
ام���ت���داد ث���الث ���ش��ن��وات ل��ت��ح��ق��ي��ق اأه���داف���ه واإع�����داد 
م�شى  اأن  بعد  البطولت  وحتقيق  للمناف�شة  فرقه 

وحتققت ثلث اخلطة
على  الإدارة  جمل�س  ح��ر���س  على  ال�شام�شي  واأك���د 
اإق���ام���ة ح��ف��ل ال��ت��ك��رمي و���ش��ط ح�����ش��ور ك��وك��ب��ة من 
اأقطاب نادي ال�شارقة ليكون الوعد بالتكرمي احتفاء 
بالجناز وطالب الالعبني واجلهاز الداري والفني 

املرتقبة مع  املباراة  الأف�شل ل�شيما خالل  بتقدمي 
النجمة البحريني

نحن  قائال  وال��الع��ب��ني  للح�شور  كلمته  يف  واأ���ش��ار 
لهم  ون��ت��م��ن��ى  ال��ف��رق  ج��م��ي��ع  م��ت��ف��ائ��ل��ون مب�شتقبل 

التوفيق.
الفني  اجل��ه��از  اىل  ال�شكر  بتوجيه  ح��دي��ث��ه  وخ��ت��م 
بقيادة اإدارة الألعاب اجلماعية وقال مهما قلت عن 
مزيدا  لهم  وامت��ن��ى  حقهم  اوفيهم  فلن  الالعبني 
الطريق  ل��ه��م  واق����ول  امل�شتقبل  يف  ال��ن��ج��اح��ات  م��ن 

التحديات  م��ن  العديد  وتنتظركم  �شعب  امامكم 
التي اأنتم اهل لجتيازها. بعدها قام الكابنت اأحمد 
جمل�س  لرئي�س  ال�شوبر  كاأ�س  بتقدمي  عبيد  ه��الل 
�شامل عبيد احل�شان  الريا�شي  ال�شارقة  نادي  اإدارة 
واجلهاز  الالعبني  ال�شام�شي  �شافح  ثم  ال�شام�شي 

الداري والفني وهناأهم على حتقيقهم ال�شوبر.
ثم قام ي�شاركه احل�شور والالعبني واجلهاز الداري 
والفني وكوادر النادي بتقطيع الكعكعة التي قدمت 

خ�شي�شا احتفاء بالإجناز.

 تاأهل فريقا �شباب الأهلي والظفرة اىل نهائي الن�شخة 
العا�شرة من بطولة كا�س الحتاد لكرة قدم ال�شالت 
نادي  له م�شاء غد اخلمي�س على ملعب �شالة  املقرر 
ال�شارقة الريا�شي برعاية ال�شيخ �شقر بن حممد بن 

خالد القا�شمي رئي�س جمل�س ال�شارقة الريا�شي. 
عبداهلل  مدربه  دبي بقيادة  الأهلي  �شباب  تاهل فريق 
اللقب  حامل  احل�شن  ح�شاب دبا  عبدالبا�شط على 
بعد ان تغلب عليه يف الأ�شواط الإ�شافية 4-2 وكان 
الفريقني  بتعادل  انتهى  للمباراة قد  الر�شمي  الزمن 
الأهلي  �شباب  الأول جنح  الإ�شايف  ال�شوط  ويف   2-2
احل�����ش��ن  يف  دب���ا  ي��وف��ق  فيما مل  ه��دف��ني  ت�شجيل  يف 

وت���ب���ادل ت�شجيل  امل��اراث��ون��ي��ة  امل���ب���اراة  ال��ت�����ش��ج��ي��ل يف 
عبيد هاتريك وعبداهلل  را�شد  الأهلي  �شباب  اه��داف 
اخلمري و�شجل هديف دبا احل�شن عبداهلل �شيف. ويف 
من�شور  م��درب��ه  الظفرة بقيادة  جن��ح  الثانية  امل��ب��اراة 
 2017 ن�شخة  وبطل   2018 ن�شخة  جميل و�شيف 
يف اق�����ش��اء غ��رمي��ه ون���ده ال��ق��وي ف��ري��ق ن���ادي الن�شر 
بركالت الرتجيح 2-1 بعد ان انتهى الزمن الر�شمي 
للمباراة وال�شواط الإ�شافية بتعادل الفريقني 2-2 
الظفرة وتبادل  4-3  وفاز  النتيجة  لي�شبح جمموع 
جميل  و���ش��ربي  ال�شام�شي  حمد  الأه����داف  ت�شجيل 
عبيد  وحم��م��د  اح��م��د  ف��ه��د  للن�شر  و���ش��ج��ل  للظفرة 

لالإ�شابة  الظفرة  لع��ب  الكثريي  ح��م��دان  وتعر�س 
نا�شر  طاهر  ووا�شل  املباراة  اكمال  من  حرمته  التي 
تخ�ش�شه يف �شد ركالت الرتجيح من لعبي الن�شر 
�شربة  اىل  الن�شر  �شامل حار�س  ت�شدى حممد  فيما 

واحدة.
لكرة  التنفيذية  اللجنة  رئي�س  جاين  عبدامللك  اأ�شاد 
ال�شالت بامل�شتوى الفني الذي اعتربه عال جدا من 
خالل ماقدمته الفرق الأربعة بدليل بلوغ املواجهتني 
بركالت  احداهما  وح�شمت  الإ�شافية  اىل الأ�شواط 
اث���ارة من  ي��ك��ون النهائي اك��ر  ال��رتج��ي��ح ومت��ن��ى ان 
كبرية  �شعادتنا  وق��ال  النهائي  ن�شف  ال��دور  مباراتي 

كل  وان  اللجنة  يف  العمل  وب�شري  امل�شتويات  بتقارب 
اخلتام  م�شك  حفل  ترتيبات  على مايرام وان  ���ش��يء 
ت�شري على قدم و�شاق من خالل اجلهود التي يبذلها 
عام  وم�����ش��رف  ال�شر  ام��ني  النعيمي  ع��ب��داهلل  ع��م��ران 
م�شابقات ال�شالت واخوانه الأع�شاء ومتنى عبدامللك 
جاين ان تتوا�شل املباريات يف بطولتي الدوري العام 
والكا�س بنف�س امل�شتوى والروح العالية التي اأدى بها 
ومباريات  النهائي  ن�شف  ال���دور  مباراتي  الالعبون 
للراحة  وق��ت  وق��ال ل  التمهيدي ب�شفة عامة  ال��دور 
الوطنية  للمنتخبات  مكثف  ن�شاط  ه��ن��اك  و�شيكون 
تف�شل  التي  الراحة  وال�شباب( خالل فرتة  )الرجال 

ب��ني ك��ا���س الحت����اد وال������دوري وق����ال امل��ن��ت��خ��ب الأول 
وي�شرفنا  الفيفا  اأي���ام  خ��الل  ودي���ة  م��ب��اري��ات  �شيلعب 
زايد  بطولة  يف  ال�شباب  منتخب  ي�شارك  ان  وي�شعدنا 
للجامعات العربية التي �شتكون يف العا�شمة ابوظبي 
خالل الأيام القادمة وان هذه البطولة تعترب حمطة 
اعدادية مهمة لالبي�س ال�شاب قبل الدخول يف غمار 
ت�شعى  وال��ت��ي  ك��ا���س  نهائيات  اىل  امل��وؤه��ل��ة  الت�شفيات 
ار�س  على  ل�شت�شافتها  التنفيذية  اللجنة  وتخطط 

الدولة. 
حمد املري ي�سيد بتطور �سباب الأهلي 

ع����رب ح���م���د امل������ري م�������ش���رف ع�����ام ك�����رة ال�������ش���الت يف 

ببلوغ  الكبرية  �شعادته  ع��ن  دب��ي  الأه��ل��ي  �شباب  ن��ادي 
الأح���م���ر والخ�������ش���ر ن��ه��ائ��ي ال��ن�����ش��خ��ة ال��ع��ا���ش��رة من 
ب��ط��ول��ة ك��ا���س الحت����اد ب��ع��د ان ق���دم ال��ف��ري��ق مباراة 
الأهلي  �شباب  لالعبي  �شهدت تالقا جماعيا  ك��ب��رية 
واأ�شاف ان دبا احل�شن هو حامل اللقب واحد اف�شل 
الفرق بالدولة والفوز عليه مل يتحقق بال�شدفة بل 
بالعمل واملثابرة من قبل الالعبني واجلهازين الفني 
والإداري واكد ان املري ان تطور الفريق لالأف�شل من 
يوا�شل  كي  للفريق  حافز  اأكرب  مباراة لأخرى ي�شكل 
املناف�شة  �شلب  يف  والبقاء  الإيجابية  النتائج  اإح���راز 

على كل البطولت.

�سفري الدولة يف جورجيا يزور منتخب ال�سطرجن يف االأوملبياد

نادي ال�سارقة الريا�سي يكرم فريق رجال اليد اأبطال كاأ�ض ال�سوبر 2018 يف احتفالية ريا�سية مميزة 

جاين: الأ�سواط الإ�سافية اأكرب دليل على تقارب امل�ستويات

تاأهل �سباب االأهلي والظفرة اىل نهائي كا�ض االحتاد لكرة ال�ساالت بفوزهم علي احل�سن والن�سر

الفرن�سي �ساكو يت�سبب بخ�سارة باال�ض اأربعة ريا�سيني ميثلون البحرين يف اأوملبياد ال�سباب
ت�شبب املدافع الفرن�شي مامادو �شاكو بخ�شارة فريقه كري�شتال بال�س اأمام م�شيفه بورومنوث للمرة 
الأوىل منذ �شباط فرباير 2016، بعد اهداء �شاحب الأر�س ركلة جزاء جاء منها هدف الفوز 1-2 

قبل ثالث دقائق على النهاية، وذلك يف املرحلة ال�شابعة من الدوري الإنكليزي.
بروك�س  ديفيد  افتتح  بعدما  بينهما،  التوايل  على  الثالث  التعادل  اىل  طريقهما  يف  الفريقان  وب��دا 
5 بت�شديدة حمكمة رائعة من م�شارف املنطقة، لي�شبح عن 21  الت�شجيل لبورمنوث منذ الدقيقة 

عاما و84 يوما اأ�شغر هداف ي�شجل لفريقه يف الدوري املمتاز.
للهولندي  ب�شحته  م�شكوك  بهدف  التعادل  ليدرك  الثاين  ال�شوط  حتى  بال�س  كري�شتال  وانتظر 

باتريك فان اآنهولت الذي بدا مت�شلال حلظة ا�شتالمه الكرة.
وعندما كانت املباراة انفا�شها الأخرية، نال بورمنوث ركلة حرة ح�شل على اإثرها اخلطاأ القاتل ل�شاكو 
الذي �شرب بكوعه الكولومبي جيفر�شون لريما، فاحت�شب احلكم ركلة جزاء نفذها بنجاح جونيور 
�شتاني�شال�س بعد دقائق معدودة على دخوله اأر�شية امللعب. ورفع بورمنوث ر�شيده اىل 13 نقطة يف 

املركز ال�شابع، مقابل 7 نقاط لبال�س يف املركز الثالث ع�شر.

دورة  مناف�شات  يف  ريا�شيني  باأربعة  البحرين  ت�شارك 
والتي  الثالثة  ن�شختها  يف  لل�شباب  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب 
يف  اآي��ر���س  بوين�س  الأرجنتينية  العا�شمة  �شتحت�شنها 
ال�شاد�س ولغاية الثامن ع�شر من �شهر  الفرتة ما بني 
ريا�شي  اآلف   4 م��ن  اأك��ر  مب�شاركة  اجل���اري،  اأكتوبر 
يو�شف  هم  الرب��ع��ة  والريا�شيون  دول.   206 ميثلون 
األعاب القوى، والرباعة مرمي  عنان ومروة العجوز يف 

اأحمد يف رفع الثقال، وعلي دواين يف التن�س.
البحرينية  للمراأة  الوىل  هي  اأحمد  م��رمي  وم�شاركة 
اأول رباعية بحرينية  يف الألعاب الأوملبية، حيث تعترب 
تتاأهل للم�شاركة اأوملبياً، بعدما ا�شتطاعت حتقيق الرقم 

اأقيمت  التي  الآ�شيوية  الت�شفيات  املطلوب يف  التاأهيلي 
قبل اأرب��ع��ة اأ���ش��ه��ر يف اأوزب��ك�����ش��ت��ان، حيث م��ن امل��ق��رر اأن 

تناف�س يف فئة 48 كيلوغرام.
الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  من  احلالية  الن�شخة  اأن  يذكر 
بالن�شختني  م��ق��ارن��ة  ع��دة  ت��غ��ي��ريات  �شت�شهد  لل�شباب 
حفل  اإق��ام��ة  املنظمة  اللجنة  ق���ررت  فقد  ال�شابقتني، 
يف  العادة  جرت  كما  الريا�شية  املالعب  خ��ارج  الفتتاح 
الدورات الأوملبية، من خالل اإقامته بالقرب من م�شلة 
بوين�س اآير�س يف اأحد اأهم معامل العا�شمة الرجنتينية، 
كما �شيكون دخول اجلماهري جماناً يف كاف مناف�شات 

الدورة.



األربعاء  3   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12443  
Wednesday   3   October   2018  -  Issue No   12443الفجر الريا�ضي

1818

الدورة  اأن  للرتفيه عن  اأعلنت فال�س 
العاملية  م��ب��ادل��ة  بطولة  م��ن  ال��ق��ادم��ة 
وال����ت����ي   ،)MWTC( ل���ل���ت���ن�������س 
و29   27 ب��ني  اأب��وظ��ب��ي  ت�شت�شيفها 
م�شاركة  �شت�شهد  ال���ق���ادم،  دي�����ش��م��رب 
اللعبة،  اأمل��ع جنوم  لكوكبة من  موؤكدة 
مب����ن ف���ي���ه���م ����ش���اح���ب ل���ق���ب ج���ران���د 
ديوكوفيت�س،  نوفاك  مرة  ل�14  �شالم 
ل�7 مرات فينو�س  اإياه  وحاملة اللقب 

ويليامز. 
على  التن�س  ري��ا���ش��ة  ع�شاق  و�شيكون 
التن�س  ملو�شم  �شّيقة  بداية  مع  موعد 
البطولة  �شت�شهد  لعام 2019؛ حيث 
دورتها  يف  �شت�شتهل  وال��ت��ي  امل��رم��وق��ة، 
احلادية ع�شر هذا العام، م�شاركة �شتة 
من نخبة الالعبني الرجال ولعبتني 

اثنتني من ال�شيدات.
امل�شنف  ديوكوفيت�س-  ح�شور  وميثل 
ه���ذا العام،  ال��ث��ال��ث��ة ع��امل��ي��اً  يف امل��رت��ب��ة 
ب��ل��ق��ب ومي��ب��ل��دون يف يوليو  وال��ف��ائ��ز 
املا�شي والبطولة الأمريكية املفتوحة 
اأبرز  اإح���دى  اجل����اري-  ال�شهر  مطلع 
العاملية للتن�س  مالمح بطولة مبادلة 
�شابقاً،  م���رات  ث��الث  لقبها  ن��ال  ال��ت��ي 
رابع  بلقب  الفوز  عينيه  ن�شب  وا�شعاً 

هذا العام.

وق����ال ال��ن��ج��م ال�����ش��رب��ي، ال��ب��ال��غ من 
ال��ع��م��ر 31 ع���ام���اً، وال����ذي ي����زور دبي 
للمرة اخلام�شة معلقاً على البطولة: 
»ل��ط��امل��ا اأ����ش���ّرين و���ش��ّرف��ن��ي ال��ل��ع��ب يف 
اأب��وظ��ب��ي، واأت��ط��ل��ع ق��دم��اً ل��ل��ع��ودة اإىل 
ل�شيما  جم���دداً،  الإم���ارة  يف  معجبيي 
منوذجية  فر�شة  تتيح  البطولة  واأن 
اأ�شرتاليا  اأمّت ا�شتعداداتي لبطولة  كي 
امل��ف��ت��وح��ة، ف��ي��م��ا اأع���ت���زم خ��و���س هذه 

املناف�شة بكل ما اأوتيت من قوة«.
الالعبة  وي��ل��ي��ام��ز،  ف��ي��ن��و���س  وت��ن�����ش��م 
اأقدام   6>1 البالغ طولها  الأمريكية 
ديوكوفيت�س  اإىل  1.82 مرت(،  )نحو 
الأوىل،  للمرة  البطولة  يف  لت�شارك 
لقباً  ب�49  امل��ب��ه��ر  ���ش��ج��ل��ه��ا  وي��ح��ف��ل 
يف  ت�شنيفها  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  خمتلفاً، 
 10 اأف�شل  قائمة  �شمن  مو�شماً   13
معدًل  حتقيقها  ع��ن  ف�شاًل  لع��ب��ات، 
يف  اخل�شارة  مقابل  الفوز  من  مذهاًل 
�شالم‘ يبلغ 266 فوز مقابل  ’جراند 

خ�شارة.  72
وقالت ويليامز متحدثة عن ظهورها 
اإىل  قدماً  »اأتطلع  اأبوظبي:  يف  الأول 
مبادلة  ب��ط��ول��ة  يف  الأوىل  م�شاركتي 
واإىل  اإليها  اأنظر  التي  للتن�س  العاملية 
اأب��وظ��ب��ي ب��ك��ل اإي��ج��اب��ي��ة ب��ن��اء ع��ل��ى ما 

واأت�شوق  �شريينا.  اأخ��ت��ي  م��ن  �شمعته 
وخو�س  امل��ح��ل��ي��ني  م��ع��ج��ب��ي��ي  ل��ل��ق��اء 
الذي  اأبوظبي  جمهور  اأم��ام  املباريات 

ي�شتهر ب�شغفه وحما�شه ال�شديدين«.
ول تتوقف حدود احلما�س والت�شويق 
�شتعود  البطولة، حيث  مناف�شات  على 
لتقدم  اأخ�������رى  م������رًة  ال��ت��ن�����س  ق���ري���ة 
اللعب  اأر�����س  خ����ارج  اأن�����ش��ط��ة  ت�شكيلة 
قل  م��ت��ع��ًة  للجميع  ت�شمن  اأج����واء  يف 
اأي����ام البطولة.  ن��ظ��ريه��ا وع��ل��ى م���دار 
اأنها  وت��ت��م��ي��ز ف��ع��ال��ي��ات ه���ذه ال������دورة 
يوم،  لكل  ج��دي��داً  مو�شوعاً  �شتتناول 
الفتتاح  ي����وم  يف  ال��رتك��ي��ز  و���ش��ي��ك��ون 
اليوم  �شي�شهد  بينما  ال��ع��ائ��الت،  على 
التايل ن�شاطاً ح�شرياً لع�شاق الطعام، 
اأم���ا م��و���ش��وع ال��ي��وم ال��ث��ال��ث ف�شيكون 

خم�ش�شاً لل�شيدات.
الأول  ال���ي���وم  ت��خ�����ش��ي�����س  اإط������ار  ويف 
للعائالت، فقد اأعلن منظمو البطولة 
عن عر�س خا�س يتيح دخول الأطفال 
بني عمر 2 - 12 عاماً جماناً حل�شور 
يتم  تذكرة  كل  )مع  الفتتاح  فعاليات 
�شراوؤها من قبل البالغني(، ما يجعل 
من البطولة حدثاً اجتماعياً ا�شتثنائياً 
مينح  باعتباره  العائلة،  اأف��راد  جلميع 
جنوم  مل�شاهدة  قّيمًة  فر�شًة  ف��رد  ك��ل 

على  ي��ل��ع��ب��ون  وه���م  املف�شلني  ال��ل��ع��ب��ة 
املتحدة.  ال��ع��رب��ي��ة  الإم��������ارات  اأر�������س 
هذا  من  ال�شتفادة  للمهتمني  وميكن 
العر�س اخلا�س عرب الت�شال بالرقم 

.800  86  823
ال��ه��رم��ودي، رئي�س ق�شم  را���ش��د  وق���ال 
لدى  اخل��ارج��ي��ة  املوؤ�ش�شية  ال��ع��الق��ات 
ال�شركة الراعية  ’مبادلة لال�شتثمار‘، 
للبطولة: »ت�شرنا العودة اإىل العا�شمة 
ل��ت��ن��ظ��ي��م ال������دورة احل���ادي���ة ع�����ش��ر من 
للتن�س،  ال���ع���امل���ي���ة  م���ب���ادل���ة  ب���ط���ول���ة 
ب�شاحب  ال���رتح���ي���ب  اإىل  م��ت��ط��ل��ع��ني 
ال��ل��ق��ب ث���الث م����رات، ال��الم��ع نوفاك 
ديوكوفيت�س، واملتاألقة فينو�س ويليامز 
التي ت�شارك للمرة الأوىل يف بطولتنا«. 
ووا������ش�����ل احل����دي����ث ق�����ائ�����اًل: »ت����وؤك����د 
كوجهة  اأبوظبي  مكانة  على  البطولة 
كربى  ل�شت�شافة  املعايري  بكل  عاملية 
الفعاليات الريا�شية، وب�شفتنا �شريكاً 
را�شخاً للبطولة، فلطاملا حر�شنا على 
الإيجابية،  الجتماعية  اآثارها  تعزيز 
وامل�شاعدة يف تن�شيق خمتلف الأن�شطة، 
وبالأخ�س تلك التي تهدف اإىل تفعيل 
انطالقاً  واإلهامهم  ال�شباب  م�شاركة 
من البطولة. وكلنا اأمل باأن ن�شهم يف 
ال�شحية مع  الرتويج لأمناط احلياة 

رفع �شوية الهتمام والوعي بالفعالية 
وكرة امل�شرب عموماً«.

ليكري�س،  ج����ون  ق����ال  ج���ان���ب���ه،  وم����ن 
’فال�س  ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة 
مبادلة  ب��ط��ول��ة  »ت�����ش��ّك��ل  للرتفيه‘: 
العاملية للتن�س فر�شة منقطعة النظري 
جنومه  ي�شاهد  ك��ي  املحلي  للجمهور 
العامليني املف�شلني فيما يتناف�شون على 
اأر�س اأبوظبي، من اأمثال ديوكوفيت�س 
ل�شت�شافته  ال�����ش��رور  ي��غ��م��رن��ا  ال����ذي 
اأخرى ليلتقي  فيما يعود مرة  جمدداً 
وفينو�س  اللعبة،  ع�شاق  من  مبعجبيه 
ويليامز التي ت�شرنا م�شاركتها الأوىل 
يف بطولتنا. وقد اأثبت قرار ا�شت�شافة 
ولقى  �شوابيته  ال�شيدات  ال��الع��ب��ات 
العام  ات����خ����اذه  ���ش��ع��ب��ي��ة وا����ش���ع���ة م��ن��ذ 
الن�شاء  دعم  موا�شلة  ونعتزم  املا�شي، 
بطولتنا  واأن  خا�شة  امل�شرب،  ك��رة  يف 
ال�شاحة  على  وح�����ش��وراً  اأهمية  ت���زداد 
اأن  »مب����ا  ق����ائ����اًل:  واأردف  ال���ع���امل���ي���ة«. 
ب��ي��ع ال���ت���ذاك���ر ق���د ب������داأ، ف���اإن���ن���ا ندعو 
ال�شتفادة  اإىل  امل�����ش��رب  ك���رة  ج��م��ه��ور 
ال��رتوي��ج��ي��ة اخلا�شة  ال��ع��رو���س  م���ن 
والتي  اأماكنهم،  حجز  اإىل  بال�شباقني 
على   20% ح�����ش��وم��ات  ع��ل��ى  ت�شتمل 
باقات التذاكر املخ�ش�شة حل�شور اأيام 

البطولة جميعها، ما �شيتيح للعائالت 
فر�شة رائعة لال�شتمتاع بهذه الفعالية 
املرافقة  والأن�شطة  املذهلة  الريا�شية 
متّثل  ب��اأن��ه��ا  امل�شابقة  وت�شتهر  ل��ه��ا«. 
العاملية  التن�س  بطولت  مو�شم  بداية 
وتنعقد قبيل انطالق بطولة اأ�شرتاليا 
يف  مبارياتها  جت��ري  والتي  املفتوحة، 
ظروف مناخية واأر�س ملعب م�شابهة، 
واملنتظر اإقامتها يف �شهر يناير كاأوىل 
للمو�شم.  ���ش��الم  ال�����ج��ران��د  ب���ط���ولت 
اأر����ش���ت جتربًة  امل�����ش��اب��ق��ة ق���د  وك���ان���ت 
تقدم  باعتبارها  للغاية  هامًة  ريا�شيًة 
لع�شاق التن�س بطولًة تعادل يف قيمتها 
الدور ربع النهائي لبطولت ال�’جراند 

للجمهور  تتيح  حيث  �شالم‘ الكربى، 
طراز  اأع��ل��ى  ع��ل��ى  حما�شية  م��ب��اري��ات 
مب�����ش��ارك��ة 6 لع��ب��ني م��ن اأب����رز جنوم 
ال���رج���ال، والذين  امل�����ش��رب م���ن  ك���رة 
يتناف�شون للظفر بلقب البطولة على 
الك�شف  قريباً  و�شيتم  اأي��ام.   3 م��دى 
امل��ع��ل��وم��ات بخ�شو�س  ع��ن م��زي��د م��ن 
الذين  الآخ����ري����ن  ال��الع��ب��ني  اأ����ش���م���اء 
واأ�����ش����ار منظمو  م�����ش��ارك��ت��ه��م.  اأك������دوا 
العاملية  البطولة  تذاكر  ب��اأن  البطولة 
املتميزة �شتكون متاحة اعتباراً من يوم 
ب��دءاً من ال�شاعة  3اأكتوبر  الأرب��ع��اء   
اإىل  12 ظهراً. و�شي�شتفيد ال�شباقون 
اأك��ت��وب��ر و13  ال��ت��ذاك��ر بني3   ���ش��راء 

ع��رو���س خا�شة تخولهم  م��ن  اأك��ت��وب��ر 
الفوز باأغرا�س موقعة من قبل النجوم 
كل  تقدميها  �شيتم  والتي  امل�شاركني، 

يوم اأثناء جمريات البطولة.
وُت����ق����ام ال��ب��ط��ول��ة يف امل���رك���ز ال����دويل 
الريا�شية، وتباع  للتن�س مبدينة زايد 
درهم   100 تبداأ من  باأ�شعار  التذاكر 
اإماراتي. وميكن احل�شول على تذاكر 
ال���ب���ط���ول���ة م����ن امل����وق����ع الإل����ك����رتوين 
اأو   ،www.ticketmaster.ae
من خالل الت�شال على الرقم 823 
’فريجن  متاجر  لدى  اأو   ،800  86
امتداد  ع��ل��ى  امل��ن��ت�����ش��رة  ميغا�شتور‘ 

الإمارات العربية املتحدة.

بطولة مبادلة العاملية للتن�ض تك�سف عن م�ساركة 
اثنني من اأملع االأ�سماء يف كرة امل�سرب

الألعاب  دورة  املتحدة يف  العربية  الإم��ارات   ت�شارك 
بوين�س  الأرجنتينية  بالعا�شمة  لل�شباب  الأوملبية 
اأكتوبر   18 اإىل   6 م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل  اآي����ر�����س 
الوطنية  الأوملبية  اللجنة  وف��د  خ��الل  اجل��اري من 
7 لعبني  17 �شخ�شا من بينهم  الذي يتاألف من 

ولعبات يف 5 ريا�شات خمتلفة.
الأوملبية  الأل��ع��اب  اإىل  الم���ارات���ي  ال��وف��د  وي��رتاأ���س 
لل�شباب العميد طالل ال�شنقيطي اأمني عام اللجنة 

الأوملبية بالوكالة.
خمتلفة:   األ��ع��اب   5 يف  الم���ارات  ريا�شيو  وي�شارك 
ال��ف��رو���ش��ي��ة ع���ن ط���ري���ق ال���ف���ار����س ع��م��ر امل���رزوق���ي 
ورميا  حممد  الهاجري  احل��واج��ز،  قفز  مب�شابقة 
احل��ل��و يف ري��ا���ش��ة اجل���ول���ف، ول��ط��ي��ف��ة امل���ازم���ي يف 

الرماية م�شابقة 10 مرت بندقية، و�شارة العامري 
ي�����ش��ارك يف رفع  59 ك��ج��م، ك��م��ا  ال��ك��ارات��ي��ه وزن  يف 
الأث����ق����ال ك����َل م���ن ال�����ش��ي��خ حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي ومي 

املدين.
اإيجابية  نتائج  بتحقيق  الم���ارات  ريا�شيو  وي��اأم��ل 
ريا�شي  اآلف   4 ن��ح��و  م�����ش��ارك��ة  م���ن  وال���ش��ت��ف��ادة 
لعبة   32 �شيتناف�شون يف  206 دول  وريا�شية من 

�شتقام على اأربع من�شاآت ريا�شية.
لل�شباب،  الوملبية  لاللعاب  الثالثة   الن�شخة  وه��ي 
وكانت الوىل يف �شنغافورة عام 2010، والثانية يف 

مدينة ناجنينج بال�شني عام 2014.
وقال اأمني عام اللجنة الوملبية الماراتية بالوكالة 
اإن هذا املحفل الأوملبي لل�شباب  طالل ال�شنقيطي: 

ف��ر���ش��ة ك��ب��رية وحم��ط��ة ه��ام��ة لأب��ن��ائ��ن��ا امل�شاركني 
وتعزيز  ال���ذات  و�شقل  اخل���ربات  اكت�شاب  اأج��ل  م��ن 
التي  النواة  كونهم  املقبلة  لالإ�شتحقاقات  امل�شتوى 
الدولة  علم  لرفع  امل�شتقبل  يف  ك��ث��رياً  عليها  نعول 

على من�شات التتويج.
فعاليات  يف  امل�شاركة  م��ن  الأ�شا�شي  هدفنا  وت��اب��ع: 
نخبة  ي�شم  ال��ذي  الفريد  الريا�شي  التجمع  ه��ذا 
العامل  دول  خمتلف  من  املميزين  الريا�شيني  من 
ه���و مت��ث��ي��ل ال���وط���ن ب��ال�����ش��ورة امل��ط��ل��وب��ة، ل�شيما 
واأنه ميثل الكثري من الأهمية للتقارب والتوا�شل، 
تناف�شية  اأج��واء  يف  4000 ريا�شي  ي�شارك  عندما 
�شتعزز املحبة والإخ��اء بني اجلميع وتعك�س املفهوم 

احلقيقي للتحدي واملناف�شة ال�شريفة.

نظم نادي ال�شطرجن والثقافة للفتيات بال�شارقة 
ال�شريع  لل�شطرجن  اخلام�شة  ال��ت��ح��دي  بطولة 
لالإناث، وذلك مبقر النادي خالل يومي اجلمعة 
ال�����ش��ب��ت امل��ا���ش��ي��ني، وق���د اأق��ي��م��ت ال��ب��ط��ول��ة على 

النظام ال�شوي�شري من خالل 7 جولت. 
و���ش��ه��دت ال��ب��ط��ول��ة اق��ب��ال ك��ب��ريا م��ن الالعبات 
و�شل  حيث  اجلن�شيات  خمتلف  م��ن  امل�����ش��ارك��ات 
عددهن اإىل 39 لعبة منهم 26 لعبة م�شنفة 

دوليا من الهند والفلبني وم�شر والإمارات.
الهند  باملركز  من  م�شارا  �شانيا  الالعبة  وف��ازت 
الأول وكاأ�س البطولة وذلك عقب ح�شولها على 
6 نقاط، فيما حازت الالعبة الفلبينية مي�شيون 
على  ح�شولها  بعد  الثاين  املركز  على  �شاريلمن 
الالعبات  م��ن  ك��ل  حلت  فيما  ون�شف،  نقاط   5

�شيف من  وف��اط��م��ة  الفلبني  م��ن  اأن���دري���ز  اأ���ش��ان 
والرابع  الثالث  باملركزين  ال�شارقة  فتيات  ن��ادي 
ر�شيد  نف�س  على  ح�شولهما  بعد  ال��ت��وايل  على 
يف  ت�شامينا  كا�شمينا  الالعبة  وج���اءت  ال��ن��ق��اط، 

املركز اخلام�س بر�شيد 5 نقاط.
واأقيم حفل ختام البطولة وتوزيع اجلوائز على 
مليحة  �شعادة  بح�شور  ال��ن��ادي  مبقر  الفائزين 
ال�شطرجن  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  امل���ازم���ي 
�شيماء  وال��دك��ت��ورة  بال�شارقة  للفتيات  والثقافة 

احمد نبيه املدير التنفيذي للنادي. 
و اأكدت �شعادة كرمية املعيني رئي�س جمل�س اإدارة 
اأن  بال�شارقة  للفتيات  والثقافة  ال�شطرجن  ن��ادي 
بالنادي  اأقيمت  والتي  ال�شريع  التحدي  بطولة 
اأجل  م��ن  امل�شتمرة  ال��ن��ادي  اأج��ن��دة  �شمن  ت��اأت��ي 

مزيد من البطولت طوال املو�شم لإظهار مدى 
الأندية  ولعبات  النادي  لعبات  بني  التناف�شية 

الأخرى �شواء من المارات اأو خارجها.
زي��ادة عدد  املقبلة  الفرتة  ناأمل خالل  واأ�شافت: 
تو�شيع  اأج���ل  م��ن  ب��ال��ن��ادي  املختلفة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
قاعدة امل�شاركة للعبة والتي بداأت تزداد يوما تلو 
الآخر يف ظل ما تالقيه من دعم كبري وخا�شة يف 
اإمارة ال�شارقة من قبل جمل�س ال�شارقة الريا�شي 
الذي ي�شاندنا وبكل قوة يف جميع البطولت التي 
من  الفتيات  م��ن  اللعبة  حمبي  ودع��ت  ننظمها. 
اجل الن�شمام اإىل النادي وامل�شاركة يف الفعاليات 
املختلفة من اجل تو�شيع قاعدة امل�شاركة يف اللعبة 
التي حتظى باهتمام كبري من النادي ومن جميع 

القائمني عليه.

ملو�شم  فعالياتها  اأج��ن��دة  يا�س  مر�شى  حلبة  اأعلنت 
تنوعا  والأك��ر  الأك��رب  تعد  التي   2018-2019
من  كبرية  جمموعة  لت�شمنها  احللبة  افتتاح  منذ 

الفعاليات املتنوعة.
الرائدة  مكانتها  جم��ددا  يا�س  مر�شى  حلبة  وت��وؤك��د 
ت�شت�شيف  رئ��ي�����ش��ي��ة  وج��ه��ة  ب��اع��ت��ب��اره��ا  واأه��م��ي��ت��ه��ا 
فعاليات ريا�شات املحركات واأن�شطة اللياقة البدنية 
والفعاليات الرتفيهية وفعاليات املوؤ�ش�شات وت�شتقبل 
الزوار على مدار العام �شمن مرافقها املزودة باأحدث 

التجهيزات ذات امل�شتوى العاملي.
اإىل  فريدة  اإ�شافة   2018-2019 مو�شم  وي�شهد 
اإذ  يا�س  مر�شى  حلبة  م�شار  على  الفعاليات  قائمة 
بطولة  م��ن  الفتتاحي  ال�شباق  احللبة  ت�شت�شيف 
العامل للرايل كرو�س املعتمدة لدى الحتاد الدويل 

لل�شيارات.
الأ�شبوع  عطلة  خ��الل  ال�شباق  ه��ذا  فعاليات  وت��ق��ام 
هذه  لتكون   2019 اأب��ري��ل  و6   5 ليومي  املوافقة 
البطولة  هذه  �شباقات  فيها  حتل  التي  الأوىل  امل��رة 
حلبة  وت��وؤك��د  الأو���ش��ط  ال�����ش��رق  منطقة  يف  العاملية 
مر�شى يا�س على مكانتها الرائدة يف عامل الريا�شة 

واإرثها الغني يف ريا�شة �شباق ال�شيارات.
بعد  يا�س  الكارتينج يف حلبة مر�شى  ومتنح منطقة 
لها  خ�شعت  ال��ت��ي  التجديد  اإع����ادة  عمليات  ان��ت��ه��اء 
والتي بلغت تكلفتها 24 مليون درهم حافزا جديدا 
امل�شار  ط��ول  ويبلغ  ال�شرعة  حمبي  من  للمبتدئني 
ويوفر  كيلومرت   1.2 ال��ك��ارت��ي��ن��ج  حللبة  اجل��دي��د 
للزوار من الكبار وال�شغار مرافق �شباقات متطورة 
املطاعم  م���ن  م��ت��ج��ددة  جم��م��وع��ة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

ومن�شات املتابعة.
اإجناز  حتقيق  مع  العام  ه��ذا  اأكتوبر  �شهر  ويتزامن 
فعاليات  ���ش��ه��دت  اإذ  ي��ا���س  م��ر���ش��ى  ح��ل��ب��ة  يف  ك��ب��ري 
تت�شمن  التي  املجتمعية  البدنية  واللياقة  الريا�شة 
يا�س يف  وت��درب يف  يا�س  والريا�شة يف  يا�س  اب��داأ يف 

احللبة مليون زيارة.
وت�شت�شيف حلبة مر�شى يا�س جمددا يف هذا املو�شم 
واأن�شطة  الريا�شية  الفعاليات  وا�شعة من  جمموعة 

اللياقة البدنية التي تنا�شب الريا�شيني من خمتلف 
الأع����م����ار وال����ق����درات ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ال���ع���ائ���الت يف 
�شعيها  اإطار  الدولة �شمن  اأنحاء  اأبوظبي وخمتلف 
اأ�شلوب  اتباع  على  املجتمع  �شرائح  جميع  لت�شجيع 

حياة �شحي.
-2019 وت�����ش��ه��د ح��ل��ب��ة م��ر���ش��ى ي��ا���س يف م��و���ش��م 

2018 اإ�شافة فعالية ريا�شية �شحية جديدة توؤكد 
واأن�شطة  الريا�شة  ملحبي  رئي�شية  كوجهة  مكانتها 
اللياقة البدنية مع انطالق برنامج ركوب الدراجات 

الهوائية اجلديد يف هذا املو�شم.
ويعد برنامج التدرب يف ال�شباح ثمرة �شراكة جتمع 
اأب��وظ��ب��ي للدراجات  ح��ل��ب��ة م��ر���ش��ى ي��ا���س م��ع ن����ادي 
ملختلف  اأب��واب��ه  اجل��دي��د  الربنامج  ويفتح  الهوائية 
اأنحاء  ف��ئ��ات امل��ج��ت��م��ع وط����الب امل���دار����س يف ج��م��ي��ع 
الهوائية  ال��دراج��ات  رك���وب  ل��ه��واة  اأب��وظ��ب��ي مقدما 
وحمرتيف هذه الريا�شة موقعا اآمنا وفريدا ملمار�شة 

التدريبات على ريا�شتهم املف�شلة.
اأن�شطة  ع����ودة   2018-2019 م��و���ش��م  وي�����ش��ه��د 
ريا�شة �شباق ال�شيارات املف�شلة لدى ع�شاق ال�شرعة 
ابتداء من بطولت �شباقات ال�شيارات اأحادية املقعد 
و�شباقات  ال�شهرية  التحمل  �شباقات  اإىل  وو���ش��ول 
ع��ودة بطولة  املو�شم  ال��دراج وتت�شمن روزنامة هذا 
و�شباق  يا�س  �شباقات  و�شل�شلة   86 دي  اآر  تي  كاأ�س 
���ش��ب��اق اجلائزة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ���ش��اع��ة   12 اخل��ل��ي��ج 
1 اإىل جانب حتدي يا�س �شوبر  الكربى للفورمول 

�شرتيت و�شباقات الدراج ذات النطالق املتحرك.
مر�شى  حلبة  يف  نوعها  من  الأوىل  تعد  م��ب��ادرة  ويف 
يا�س يخ�ش�س القائمون على احللبة يوما خم�ش�شا 
من  متكامل  طاقم  اإ���ش��راف  حت��ت  ال�شيادات  لقيادة 
املدربات وامل�شرفات على القيادة وتهدف احللبة من 
دخول  على  ال�شيدات  ت�شجيع  اإىل  املبادرة  هذه  وراء 
باملواهب  والح��ت��ف��اء  ال�شيارات  �شباق  ريا�شة  ع��امل 
املجال  ه���ذا  يف  املنطقة  ب��ه��ا  حت��ف��ل  ال��ت��ي  الن�شائية 
وتوفري من�شة تدعم ال�شائقات الراغبات بالطالع 

ب�شكل اأكرب على هذه الريا�شة امل�شوقة.
وي���ع���د ���ش��ب��اق ج���ائ���زة الحت������اد ل���ل���ط���ريان الكربى 

للفورمول1 لعام 2018 يف اأبوظبي احلدث الأهم 
على حلبة مر�شى يا�س يف هذا العام كما يف املوا�شم 
العام  ه��ذا  يحتفل  ال��ذي  ال�شباق  ويختتم  ال�شابقة 

بالذكرى العا�شرة لنطالقه.
حللبة  التنفيذي  الرئي�س  العامري  ال��ط��ارق  وق��ال 
مب�شريتها  يا�س  مر�شى  حلبة  تفتخر  يا�س:  مر�شى 
اأف�شل  الناجحة واحلافلة با�شت�شافة جمموعة من 
ب���ط���ولت ري��ا���ش��ة ���ش��ب��اق ال�����ش��ي��ارات امل�����ش��وق��ة التي 
اأنحاء  ال��ري��ا���ش��ة م��ن خمتلف  جت��ت��ذب ع�����ش��اق ه���ذه 
وجهة  احللبة  اأ�شبحت  فيما  اأب��وظ��ب��ي  اإىل  ال��ع��امل 
والتحديات  البدنية  اللياقة  اأن�شطة  ملحبي  اأوىل 
الريا�شية وا�شت�شافت مليون زيارة يف العام املا�شي 
كل  يا�س  مر�شى  حلبة  يف  الفعاليات  روزنامة  حتفل 
ع���ام مب��ج��م��وع��ة م��ن اأ���ش��خ��م ال��ف��ع��ال��ي��ات والربامج 
وجهة  باعتبارها  مكانتها  على  ت��وؤك��د  ال��ت��ي  املميزة 
رائدة متعددة ال�شتخدامات توفر خدماتها ملختلف 

�شرائح املجتمع.
واأ�شاف انه من املتوقع اأن ي�شهد مو�شم 2019 من 
بطولة العامل للرايل كرو�س انطالقة رائعة يف حلبة 
ال�شركاء  يقدمه  ال��ذي  ال��دع��م  بف�شل  يا�س  مر�شى 
اأبوظبي  جم��ل�����س  �شمنهم  وم���ن  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ون 
الريا�شي ودائرة الثقافة وال�شياحة ومريال والدار.

وك�����ش��ف امل��ن��ظ��م��ون ع��ن ت��ف��ا���ش��ي��ل اجل����دول احلافل 
تت�شمن  وال��ت��ي  ال�����ش��ي��ارات  �شباق  ريا�شة  بفعاليات 
 86 اآر دي  ت��ي  ك��اأ���س  امل��و���ش��م اخل��ام�����س م��ن بطولة 
لل�شيارات من طراز واحد التي انطلقت للمرة الأوىل 
عام 2014 مل�شاعدة ال�شائقني الهواة على امل�شاركة 
وتناف�شية  اح��رتاف��ي��ة  اأج�����واء  �شمن  ال�����ش��ب��اق��ات  يف 
وت�شهد البطولة يف اأحدث ن�شخها م�شاركة �شائقتني 

اثنتني.
كما يعود �شباق اخلليج 12 �شاعة جمددا اإىل حلبة 
و15   13 ب��ني  م��ا  مناف�شاته  وت��ق��ام  ي��ا���س  م��ر���ش��ى 
�شوبر  ي��ا���س  ي��ع��ود حت���دي  ف��ي��م��ا   2018 دي�����ش��م��رب 
اإىل  املحلية جمددا  ال��دراج  �شباقات  �شرتيت بطولة 
لي�شهد مناف�شة  يا�س  ال��دراج يف حلبة مر�شى  م�شار 

حمتدمة على مدار اأربع جولت.

�سبعة العبني ميثلون االإمارات يف االألعاب االأوملبية لل�سباب

�سانيا تفوز ببطولة التحدي اخلام�سة لل�سطرجن ال�سريع لالإناث

كرمية املعيني: طموحنا زيادة قاعدة امل�ساركة للعبة

حلبة مر�سى يا�ض تطلق اأجندة 2019-2018 باأ�سخم جمموعة من الفعاليات

ياأمل  ال�شباح الأردين حممد البدور يف حتقيق نتائج مميزة يف 
م�شاركته يف الن�شخة الثالثة من دورة الألعاب الأوملبية لل�شباب 
اآير�س خالل  والتي ت�شت�شيفها العا�شمة الأرجنتينية بوين�س 

الفرتة من  6  اإىل 18  اأكتوبر املقبل.
ال�شباب بعد حتقيقه  باأوملبياد   وجنح  البدور يف حجز مقعده 
  50 �شباقي  يف  امل��ا���ش��ي��ة  الأ���ش��ه��ر  خ���الل  تاأهيلية  اأرق����ام  ع���دة 
اآير�س  بوين�س  يف  فيهما  �شي�شارك  وال��ذي  ح��رة  مرت  و100  
العامل ترتاوح  ال�شباحني يف  اأف�شل  يف ظل مناف�شة قوية من 

اأعمارهم بني 15 و18 عاما.
وكان البدور قد �شارك موؤخراً يف دورة الألعاب الآ�شيوية والتي 
على  ال�شباحني  اأف�����ش��ل  م��ع  وتناف�س  اإندوني�شيا  اإحت�شنتها 
م�شتوى اآ�شيا والعامل لكت�شاب اخلربة املنا�شبة متهيداً خلو�س 

مناف�شات دورة الألعاب الأوملبية لل�شباب.
يف  النواي�شة  لل�شباحة  علي  الردين  املنتخب  م���درب  واأ���ش��اد 
بالتطور  الردن��ي��ة  الومل��ب��ي��ة  اللجنة  موقع  نقلها  ت�شريحات 
الكبري يف م�شتوى البدور والذي انعك�س على نتائجه يف الأونة 

الأخرية. وقال النواي�شة : يعد البدور واحد من اأف�شل املواهب 
يف ال�شباحة بالأردن وتطور م�شتواه ب�شكٍل كبري خالل الفرتة 

املا�شية ولعل جديته يف التدريبات هو �شبب تقدمه.
واأو�شح اأن البدور تدرب بجد خالل الأ�شهر املا�شية للو�شول 
اإىل بوين�س  ال��ت��وج��ه  ق��ب��ي��ل  اأع��ل��ى درج����ة م��ن اجل��اه��زي��ة  اإىل 

اآير�س.
يذكر اأن الفريق الأردين امل�شارك يف اأوملبياد ال�شباب يتكون من 

ولعبة. لعباً   12

ال�سباح االأردين البدور جاهز الأوملبياد ال�سباب بعد 
اكت�ساب اخلربة يف االألعاب االآ�سيوية



األربعاء  3   أكتوبر    2018  م   -   العـدد  12443  
Wednesday   3   October   2018  -  Issue No   12443

19191919

الفجر الريا�ضي

القدم  ل���ك���رة  الأ�������ش������رتايل  الحت�������اد  ر����ش���خ 
و�شوت  “فيفا”،  ال��دويل  الحت��اد  لتهديدات 
اإ���ش��الح��ات وا�شعة  اإدارت�����ه ل�����ش��ال��ح  جم��ل�����س 
اقرتب  الذي  رئي�شه  لرغبات  النطاق خالفا 
من نهاية وليته، منهيا بذلك معركة طويلة 
اليد  الأمد �شهدت تهديدات “فيفا” بو�شع 

عليه.
الحت������اد  ادارة  جم���ل�������س  اع�������ش���اء  و�����ش����وت 
للوليات  احت����ادات   9 ال��ع�����ش��رة،  الأ����ش���رتايل 
والأق��ال��ي��م ومم��ث��ل واح���د ع��ن راب��ط��ة دوري 
ل�شالح  ليغ”،  “اأيه  الأوىل  ال�����درج�����ة 
بعد  �شدها(  واث��ن��ان  معها   8( ال���ش��الح��ات 

باملئة  ال�75  ن�شبة  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  ���ش��م��ان 
املطلوبة.

جديدة  عمومية  جمعية  ع��ق��د  امل��ق��رر  وم���ن 
احت��اد لعبي  ال���دوري،  اأن��دي��ة  ت�شم  مو�شعة 
ك���رة ال���ق���دم، وجم��ل�����س ال��ك��رة ال��ن�����ش��ائ��ي��ة، يف 
وقت لحق لختيار اأع�شاء جدد ملجل�س اإدارة 

الحتاد.
وج����اءت ه���ذه اخل��ط��وة ب��ع��دم��ا ح��ث “فيفا” 
الحتاد الأ�شرتايل على تبني منوذج حوكمة 

كافة  ي�شمل  ت��و���ش��ع  م��ع  اأك���ر دمي��ق��راط��ي��ة، 
اأطراف اللعبة وبدعم من قبل اأندية الدوري 

املحلي واحتاد الالعبني.
باإمكان  اأ���ش��ب��ح  وب��ت��ب��ن��ي ه���ذه الإ����ش���الح���ات، 
اأوائل  يدافع  اأن  للرجال  الأ�شرتايل  املنتخب 
اأي  دون  لآ�شيا  بطال  لقبه  ع��ن  املقبل  ال��ع��ام 
تعليق ع�شوية الحتاد  اإمكانية  خماوف من 
املحلي، كما باإمكان منتخب ال�شيدات الرتكيز 
العام  املقررة  العامل  لكاأ�س  حت�شرياته  على 

الأ�شرتايل  اي�شا. لكن رئي�س الحت��اد  املقبل 
املالك  الأع���م���ال  رج���ل  جن���ل  لوي،  �شتيفن 
الحتاد  ورئي�س  “وي�شتفيلد” للت�شوق  ملركز 
ال�شابق فرانك لوي، اعترب اأن هذه اخلطوة 
با�شتقاللية الحت��اد، حمذرا  اأن ت�شر  ميكن 

من اأنه مت جتاوز “اخلطوط احلمر«.
واأ�شاف لوي الذي اأكد اأنه ل يعتزم الرت�شح 
احلالية  وليته  تنتهي  عندما  ثانية  لولية 
“من  اأن��ه  املقبل،  نوفمرب  الثاين  ت�شرين  يف 
الوا�شح اأن جمل�س اإدارة الحتاد ي�شعر بخيبة 
اأن  نعتقد  ال��ي��وم.  اجتماع  نتيجة  كبرية  اأم��ل 

اخلا�شر اليوم هو مبداأ احلكم امل�شتقل«.

املدرب  اأن  نيمار  الربازيلي  النجم  راأى 
ب�شيء  “جاء  ت��وخ��ل  ت��وم��ا���س  الأمل�����اين 
جرمان  ����ش���ان  ب���اري�������س  اىل  جديد” 
م����درب  اأن  اىل  م�������ش���ريا  ال���ف���رن�������ش���ي، 
“يعرف  ب��ورو���ش��ي��ا دورمت���ون���د ال�����ش��اب��ق 
متاما اأين يريد الذهاب”، وذلك ع�شية 
دوري  يف  ال�شربي  الأحمر  النجم  لقاء 

اأبطال اأوروبا.
النادي  م��ع  واع���دة  ب��داي��ة  توخل  وحقق 
انت�شارات   8 اىل  وق������اده  ال��ب��اري�����ش��ي 
عن  ال��دف��اع  حملة  م�شتهل  يف  متتالية 
ليعادل  الفرن�شي،  للدوري  بطال  لقبه 
بذلك الرقم القيا�شي لأف�شل انطالقة 
مو�شم يف تاريخ الدوري وامل�شجل با�شم 

ليل منذ مو�شم 1937-1936.
الدوري  ترتيب  جرمان  �شان  ويت�شدر 
بالذات، وذلك  ليل  8 نقاط عن  بفارق 
بعد 8 مراحل فقط على بداية املو�شم، 
دوري  م�شابقة  يف  م�شواره  ا�شتهل  لكنه 
الأب����ط����ال ب��خ�����ش��ارة درام��ات��ي��ك��ي��ة اأم����ام 

ليفربول الإنكليزي 3-2.
و���ش��ي�����ش��ع��ى ال�����ن�����ادي ال���ب���اري�������ش���ي اىل 
ي�شتقبل  ع��ن��دم��ا  الأرب����ع����اء  ال��ت��ع��وي�����س 
اجلولة  يف  تعادل  ال��ذي  الأحمر  النجم 
مع  اأه������داف  دون  اأر����ش���ه  ع��ل��ى  الأوىل 

نابويل الإيطايل.
ال�شربي،  الفريق  �شد  اللقاء  وع�شية 
حتدث نيمار عن عالقته بتوخل الذي 
خلف الإ�شباين اأوناي اإميري يف تدريب 
اأنه جاء ب�شيء  “�شحيح  الفريق، قائال 
ج��دي��د اىل ب��اري�����س ���ش��ان ج��رم��ان. منذ 
اأدركت  املا�شي،  العام  الأوىل  حمادثتنا 
اأنه �شخ�س قادر على النجاح، وهو يريد 
اإظهار اأف�شل وجه له. اأنا اأعرف من هو، 
اإنه يعرف متاما اأين يريد الذهاب. اإنها 

جتربة رائعة اأن اأعمل معه«.
“اأن  ال���ع���امل يف  اأغ���ل���ى لع���ب يف  واأم�����ل 
ح��د ممكن  اأب��ع��د  اىل  نقلنا  م��ن  يتمكن 
يف دوري الأبطال. اأنا �شخ�شيا، اأريد اأن 

اأظهر له ما ميكنني فعله«.
وب��ع��د اأن غ���اب ع��ن ���ش��ان ج��رم��ان منذ 
يف  ك�شر  ب�شبب  املا�شي  املو�شم  منت�شف 
م�شط القدم وعدم م�شاركته مع الفريق 
التتويج  اىل  ق��ادت��ه  ال��ت��ي  امل��ب��اري��ات  يف 
والكاأ�س  ال����دوري  امل��ح��ل��ي��ة:  بالثالثية 
نف�شه يف  نيمار  ال��راب��ط��ة، ميني  وك��اأ���س 
ي�شاهم  ب��اأن  ال��ث��اين  الباري�شي  مو�شمه 

اأبطال  يف قيادة الفريق اىل لقب دوري 
بداية  الباري�شي  النجم  وحقق  اأوروب���ا. 
الدوري  ه��دايف  ترتيب  بت�شدره  واع��دة 
اأه������داف يف ثماين  ب�����ش��ب��ع��ة  ال��ف��رن�����ش��ي 
الأربعاء  ج��اه��دا  و�شي�شعى  م��ب��اري��ات، 
تعوي�س  اأج��ل  م��ن  توخل  فريق  لقيادة 

خ�شارة اجلولة الأوىل.
ال�شابق  الإ�شباين  بر�شلونة  جنم  واأك��د 
اأو  الإ�شابة  بعد  �شيئا مل يتغري فيه  اأن 
امل�شاركة املخيبة يف مونديال رو�شيا هذا 
الدور  �شيلي�شاو من  ال�شيف حني خرج 
 ،2-1 بلجيكا  ي���د  ع��ل��ى  ال��ن��ه��ائ��ي  رب���ع 
م�شيفا “”مل اأغري اأي �شيء. كنت دائما 
جيدا جدا يف امللعب، اأ�شعر بال�شعادة يف 
ي��وم، كل  اأحت�شن كل  اأن  اأح���اول  اللعب. 
كاأ�س  اإ�شابتي،  بخ�شو�س  اأما  مباراة... 

العامل، بالن�شبة يل، اإنه املا�شي«.
وك�شف “لقد عانيت كثريا، كنت حزينا 
جدا، لكني اأتطلع اىل الأمام. فعلت كل 
قدمت  �شيلي�شاو،  م��ع  اأك���ون  لكي  ���ش��يء 
الكثري من  ك��ان هناك  ل��دي.  اأف�شل ما 
اأبقى  اأن  اأ���ش��ت��ط��ي��ع  ل  ل��ك��ن  الإح���ب���اط، 
اأتطلع  اأن��ا  الآن،  حياتي.  ط��وال  حزينا 

اىل الأمام«.
واأقر الربازيلي الذي كلف �شان جرمان 
ارتباطه  ل��ف��ك  ي�����ورو  م��ل��ي��ون   222
مل  اأن���ه   ،2017 �شيف  يف  ب��رب���ش��ل��ون��ة 
لياقتي  م��ن  ب��امل��ئ��ة   100 “اىل  ي�����ش��ل 
اأحد يف �شان جرمان مل ي�شل  البدنية، 
املو�شم  ب��داي��ة  اإن��ه��ا  ب��امل��ئ��ة.   100 اىل 
ولعبنا بع�س املباريات. امل�شتوى الأعلى 
�شباط  بني  ياأتي  العاملية  القدم  ك��رة  يف 
فرباير واآذار مار�س، عندما تاأتي اأف�شل 

امل��ب��اري��ات. اأن���ا يف ط���ور ال��ب��ح��ث، يف كل 
م���ب���اراة، ك���ل ي����وم، ع���ن ك��ي��ف��ي��ة حت�شني 

نف�شي ج�شديا وفنيا«.
ت����وخ����ل م����ت����واف����ق����ا م�����ع جنمه  وك��������ان 
كامل  اىل  ي�شل  “مل  ال���ذي  ال��ربازي��ل��ي 
يل،  بالن�شبة  اق���رتب.  لكنه  ج��اه��زي��ت��ه، 
هذا اأمر طبيعي لأنه كان م�شابا لفرتة 
ب��ط��ول��ة ك���اأ����س العامل  ط��وي��ل��ة وك���ان���ت 
لعب  اإن��ه  ل��ه.  بالن�شبة  ومعقدة  �شعبة 
يحتاج لأن يكون يف حالة ذهنية جيدة، 
على حمياه. مل  والبت�شامة  يتمرن  اأن 
ال��ط��ب��ي��ع��ي، واجلميع  ب��ال�����ش��ك��ل  ي��ت��م��رن 
اأعلى  يف  ك��ان  اإذا  م��ا  ملعرفة  ال��ي��ه  ينظر 
اأمر  اإن���ه  ارت��ك��ب خ��ط��اأ،  اإذا  اأو  م�����ش��ت��واه 

�شعب عليه!«.
وحتدث نيمار عن قرار توخل با�شراكه 
يف ال��و���ش��ط ع��و���ش��ا ع��ن اجل��ن��اح، قائال 
اىل  ا�شتنادا  وج��ده.  ال��ذي  احل��ل  “اإنه 
م��ا ي��ري��ده، ه��و م��ن ي��ق��رر اأي���ن ميكنني 
دائما  �شاأقدم  ل��دي.  ما  اأف�شل  اأق��دم  اأن 
ق�������ش���ارى ج���ه���دي، ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر عن 
اأفعله...  �شيئا،  اأفعل  اأن  قال  اإذا  املركز. 
ال�شيء  ن��ف�����س  ل��ي�����س  الأم������ر خم��ت��ل��ف، 

كاللعب يف مركز اجلناح«.
واأ�شاف “اأحب اأن األعب هكذا يف باري�س 
�شان جرمان، اأن اأحرك اللعب، اأن اأحدد 
اأن ليونيل مي�شي  وتريته. من الوا�شح 
يف  الطريقة.  بهذه  يلعب  بر�شلونة  يف 
جدا،  خمتلفة  مهمتي  كانت  بر�شلونة، 
باري�س �شان  ال��ف��ري��ق. يف  اأق���ود  اأك���ن  مل 
الكرة،  على  اأ�شتحوذ  اأن  اأح��ب  ج��رم��ان، 
يف  باللعب  ج���دا  �شعيد  اأن���ا  اأمل�����ش��ه��ا.  اأن 

الو�شط«.

خلفا  اجلديدة  مهامه  ا�شتالمه  على  اأ�شهر  اأربعة  م��رور  بعد 
كارلو  اخل��ب��ري  الإي��ط��ايل  امل���درب  زال  م��ا  ���ش��اري،  ملاوريت�شيو 
اجلديد  لفريقه  املنا�شبة  التوليفة  ع��ن  يبحث  اأن�شيلوتي 
ليفربول  ي�شت�شيف  عندما  الثالثاء  قدراته  �شيخترب  ال��ذي 
الإنكليزي يف دوري اأبطال اأوروب��ا. اعترب مالك نابويل املثري 
الفريق  اىل  اأن�شيلوتي  و�شول  لونتي�س  دي  اأوريليو  للجدل 
اجلنوبي مبثابة بداية حقبة جديدة قد تقود فريقه اىل لقبه 
الأول يف الدوري املحلي منذ 1990 واأيام اأ�شطورة الأرجنتني 
دييغو مارادونا. وجاء التعاقد مع اأن�شيلوتي الذي تعج خزائنه 
اأندية من خم�س دول، بعد مو�شم مثري  باألقاب ح�شدها مع 
م��ن ح��ي��ث عدد  ب��رق��م قيا�شي لو�شيف  اأن��ه��اه  ل��ن��اب��ويل  ج���دا 
النقاط 91، دون اأن يتمكن من ازاحة يوفنتو�س عن العر�س 
اىل  و�شوله  ومنذ  تواليا.  ال�شابع  للمو�شم  عليه  تربع  ال��ذي 
�شان باولو، اأكد املدرب الفائز بلقب دوري اأبطال اأوروبا ثالث 
الإ�شباين  وري��ال مدريد  2003 و2007  م��رات مع ميالن 
الفريق، بل  يف  “ثورة”  اح��داث  اىل  ي�شعى  ل  اأن��ه   ،2014
و�شع اللم�شات الأخرية التي باإمكانها اأن متنح نابويل الدفعة 
الأخرية الالزمة لإحراز الألقاب. لكن بعد مرور �شبع مراحل 
على انطالق الدوري الإيطايل، يجد نابويل نف�شه على بعد 
6 نقاط خلف يوفنتو�س الذي يبدو هذا املو�شم اأقوى من اأي 

كري�شتيانو  الربتغايل  النجم  باإ�شافة  م�شى  وقت 
رونالدو اىل تر�شانته. ومل تكن بداية حقبة 

اأن�شيلوتي واعدة لنابويل يف م�شابقة دوري 
الأبطال، التي اأكد املدرب البالغ 59 عاما 
اأن��ه��ا م��ن اأول���وي���ات���ه ع��ل��ى غ����رار ال����دوري، 

املنتقل  �شاري  �شلفه  مقاربة  بذلك  خمالفا 
اىل ت�شل�شي الإنكليزي. وا�شتهل نابويل 

امل�شابقة القارية بتعادل �شلبي 
خم���ي���ب خ������ارج ق���واع���ده 
اأم�������ام ال���ن���ج���م الأح���م���ر 

مناف�شات  يف  ال�����ش��رب��ي 
ويجد  الثالثة،  املجموعة 
مطالبا  الثالثاء  نف�شه 
ال����ف����وز على  ب��ت��ح��ق��ي��ق 

بثوب  ���ش��ع��ب  خ�����ش��م 
ل�شيما  ل���ي���ف���رب���ول، 
ت�شم  امل��ج��م��وع��ة  اأن 
فرن�شا  ب��ط��ل  اي�����ش��ا 
باري�س �شان جرمان.

نابويل  ي��ت��ح�����ش��ر  ومل 
ل��ل��ق��اء ال���ه���ام ���ش��د رج���ال 

امل��������درب الأمل����������اين ي���ورغ���ن 
ك���ل���وب، ب��اأف�����ش��ل ط��ري��ق��ة اإذ 

يوفنتو�س  معقل  يف  �شقط 

1-3 يف مباراة تعر�س خاللها اأن�شيلوتي لإهانات من جمهور 
ي�شتمتع مبا حققه عام  زال  اأن��ه ما  رده  ال�شابق، فكان  فريقه 
قاد ميالن للفوز بدوري الأبطال على ح�شاب  حني   2003
فريق “ال�شيدة العجوز«. وقارب اأن�شيلوتي ما ح�شل ال�شبت يف 
“اليانز �شتاديوم”، بالقول “اخل�شارة قد حت�شل، ويوفنتو�س 
معر�س اي�شا للخ�شارة اأمام نابويل. يجب اأن نوا�شل حت�شننا 
لكني مقتنع باأننا �شنكون مناف�شني حتى النهاية. ومن املوؤكد 
ن��اب��ويل ولع��ب��ي��ه ل تقارن  امل��ع��ن��وي��ات احل��ال��ي��ة جل��م��ه��ور  اأن 
الفريق  تغلب  ح��ني  امل��ا���ش��ي  اب��ري��ل  ني�شان  يف  خ��اجل��ه��م  مب��ا 
نف�شه  وو�شع  داره  عقر  -1�شفر يف  يوفنتو�س  على  اجلنوبي 
يف موقع املناف�س اجلدي على لقب الدوري. وعاد قائد نابويل 
�شهر  م��ن  الأم�����ش��ي��ة  تلك  اىل  هام�شيك  م��اري��ك  ال�شلوفاكي 
باأن  مقتنعني  جميعا  كنا  الليلة،  “تلك  قائال  اأب��ري��ل،  ني�شان 
لقب الدوري �شيكون اأخريا من ن�شيبنا. �شعرنا باأننا ل نقهر«. 
و�شتان بني تلك الأم�شية واليوم، فرجال اأن�شيلوتي تلقوا حتى 
اأمام  اأي�شا  خ�شروا  اأن  بعد  مباريات،  �شبع  يف  هزميتني  الآن 
�شمبدوريا بثالثية نظيفة يف املرحلة الثالثة التي �شكلت اأول 
هزمية لهذا املدرب يف ال�”�شريي اآ” منذ املرحلة قبل الأخرية 
ملو�شم 2008-2009 �شد روما 2-3 يف ملعب �شان �شريو.

فيورنتينا  على  بفوز  ميالن  مع  م�شواره  ان�شيلوتي  واختتم 
ت�شل�شي  ب��ني  التنقل  ق��ب��ل  رو���ش��ون��ريي  ب��ه  ودع  -2�شفر 
����ش���ان جرمان  وب���اري�������س  الإن���ك���ل���ي���زي 
ال��ف��رن�����ش��ي وري�����ال 
م�����������������دري�����������������د 
الإ��������ش�������ب�������اين 
وب������������اي������������رن 
م������ي������ون������ي������خ 
الأمل��������������������اين. 
ل�شلفة  وخالفا 
����������ش���������اري ال���������ذي 
ال�شتقرار  فل�شفة  يف�شل 
يف ال��ف��ري��ق، ع��م��د اأن�����ش��ي��ل��وت��ي اىل 
بحثا  ت�شكيلته  يف  امل��ت��وا���ش��ل  ال��ت��غ��ي��ري 
ع���ن ال��ت��ول��ي��ف��ة امل��ن��ا���ش��ب��ة، م��ب��ت��ع��دا عن 
على  ال��ع��ايل  ال�شغط  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
اعتمدها  ال��ت��ي  امل��ن��اف�����س  ال��ف��ري��ق 
ولطاملا  احل���ايل.  ت�شل�شي  م���درب 
امل�����درب  ل��ورن��ت��ي�����س  ان���ت���ق���د دي 
ت�شكيلة  نف�س  ال�شابق لعتماده 
اأن�شيلوتي  ف���ج���اء  ال���الع���ب���ني، 
ل��ت��ل��ب��ي��ة رغ��ب��ت��ه ب��ال��ت��ن��اوب بني 
ال����الع����ب����ني، م�������ربرا ذل������ك ب�����اأن 
الالعبني  م���ن  ال��ع��دي��د  “هناك 

الذين ي�شتحقون اللعب«.

حقق الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو والبلغاري غريغور دمييرتوف 
امل�شنفان اأول وثالثا على التوايل بداية جيدة يف دورة بكني الدولية لكرة 
امل�شرب وبلغا الدور الثاين ثمن النهائي ام�س الثالثاء بفوز الأول على 
7-5 و6-2، والثاين على الأمريكي تيناي�س  الإ�شباين األربت رامو�س 

�شاندغرين 7-5 و3-6.
ويدخل الأرجنتيني اإبن ال�30 عاما وامل�شنف رابعا عامليا، الدورة كاأبرز 
املر�شحني لنيل لقبها للمرة الأوىل يف م�شريته، يف غياب الالعبني الكبار 
حاليا، ومنهم امل�شنف اأول عامليا الإ�شباين رافايل نادال بداعي الإ�شابة، 

ف�شال عن ال�شوي�شري روجيه فيدرر وال�شربي نوفاك ديوكوفيت�س.

ك���ارن خات�شانوف،  ال��رو���ش��ي  م��ع  ب��وت��رو  دل  يلتقي  ال��ث��اين،  ال����دور  ويف 
ودمييرتوف مع ال�شربي دو�شان ليوفيت�س.

اأمام  بخ�شارته  الأول  ال��دور  من  ال�شاد�س  �شوك  الأمريكي جاك  وخ��رج 
اجلورجي نيكولوز با�شيال�شفيلي 7-6 )8-6( و5-7 و2-6، لي�شرب 
الفرن�شي  على  الفائز  فردا�شكو  فرناندو  الإ�شباين  مع  موعدا  الأخ��ري 

غايل مونفي�س 2-6 و7-6 )7-3( و6-7 )5-7(.
على  بتغلبه  كرايينوفيت�س  فيليب  ال�شربي  اأي�شا  ال��ث��اين  ال���دور  وبلغ 
الأملاين مي�شا زفرييف 6-1 و6-4، والإيطايل ماتيو برييتيني بفوزه 
على الأرجنتيني لياندرو ماير 6-3 و6-2، ليلعب الأول مع الإ�شباين 

فيلي�شيانو لوبيز، والثاين مع الربيطاين كايل اإدموند اخلام�س.
ناومي  واليابانية  ك��ريب��ر  اأجنيليك  الأمل��ان��ي��ة  حلقت  ال�����ش��ي��دات،  ول���دى 
اأو�شاكا والأمريكية �شلون �شتيفنز امل�شنفات ثالثة وثامنة وتا�شعة تواليا 

بركب املتاأهالت اإىل الدور ثمن النهائي.
الكربى، على  الأرب��ع  البطولت  ثالث  وتغلبت كريبر بطلة وميبلدون، 
املتوجة  واأو�شاكا  و1-6،   )4-7(  6-7 نافارو  �شواريز  كارل  الإ�شبانية 
الأمريكية  على  �شالم،  الغراند  بطولت  اآخ��ر  م��ي��دوز،  فال�شينغ  بلقب 
6-1 و-6�شفر، و�شتيفنز على ال�شينية �شاي�شاي جينغ  دانييل كولينز 

و3-6.  1-6

تاأهل كريبر واأو�ساكا اىل ثمن النهائي 

بداية جيدة لدل بوترو ودمييرتوف يف دورة بكني  

وبر�شلونة  الإنكليزي  ليفربول  اأندية  ت�شعى 
تاأكيد  اإىل  الإيطايل  ميالن  واإن��رت  الإ�شباين 
بدايتها القارية القوية عندما تخو�س اليوم 
املجموعات  دور  من  الثانية  اجلولة  الأرب��ع��اء 
القدم،  ك��رة  يف  اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  مل�شابقة 
الفرن�شي  جرمان  �شان  باري�س  ياأمل  حني  يف 

بالتعوي�س.
الن�شخة  ب���ط���ل  و����ش���ي���ف  ل���ي���ف���رب���ول،  وك������ان 
بفوز  امل��و���ش��م  ه���ذا  ا���ش��ت��ه��ل حملته  الأخ�����رية، 
�شمن   2-3 جرمان  �شان  باري�س  على  قاتل 
وفادة  بر�شلونة  اأكرم  فيما  الثالثة،  املجموعة 
نظيفة  برباعية  الهولندي  ايندهوفن  �شيفه 
اإن����رت ميالن  يف امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ان��ي��ة، وق��ل��ب 
الطاولة على �شيفه توتنهام الإنكليزي وخرج 

فائزا 2-1 �شمن املجموعة ذاتها.
وبر�شلونة  ليفربول  الثالثي  مهمة  اأن  بيد 
بالن�شبة  خ�����ش��و���ش��ا  �شهلة  ت��ك��ون  ل��ن  واإن����رت 
رحلتان  ت���ن���ت���ظ���ره���م���ا  ال����ل����ذي����ن  ل�����الأول�����ني 
واإنكلرتا  اإيطاليا  اإىل  باملخاطر  حمفوفتان 
يحل  فيما  تواليا،  وتوتنهام  نابويل  ملواجهة 

اإنرت �شيفا على اإيندهوفن اجلريح.
اختبارا  فيخو�س  ج��رم��ان،  �شان  باري�س  اأم��ا 
�شهال ن�شبيا عندما ي�شت�شيف النجم الأحمر 

بلغراد ال�شربي.
النف�س  وبر�شلونة  ليفربول  م��ن  ك��ل  وميني 
مبحو خيبته املحلية، فو�شيف بطل امل�شابقة 
ف�شل يف حتقيق الفوز يف مباراتيه الأخريتني 
وكالهما اأمام ت�شل�شي حيث خ�شر الأوىل على 
كاأ�س  مل�شابقة  الثالث  ال���دور  يف   2-1 اأر���ش��ه 
رابطة الأندية املحرتفة، واأفلت من اخل�شارة 
يف الثانية يف لندن وخرج متعادل 1-1 بف�شل 
هدف رائع للمهاجم البديل دانيال �شتاريدج.

بعد  ج��دي��د  م��ن  ال��ت��وه��ج  اإىل  �شتاريدج  وع���اد 
معاناة طويلة ب�شبب الإ�شابة وهو حتى الآن، 
على الرغم من خو�شه اأغلب املباريات بديال، 

هذا  “الأحمر”  ل��ل��ف��ري��ق  ه�����داف  اأف�����ش��ل 
اأم��ام النجوم  اأه��داف   4 املو�شم بر�شيد 

والربازيلي  ���ش��الح  حممد  امل�شري 
وال�شنغايل  ف��ريم��ي��ن��و  روب����رت����و 

�شاديو مانيه.
واأ�شاد املدرب الأملاين لليفربول 

ب�شتاريدج  ك���ل���وب  ي����ورغ����ن 
ت�شل�شي،  اأم��ام  املباراة  عقب 
اإن��ه هنا،  “احلمدهلل  وق��ال 
اإنه يف اأف�شل م�شتوى منذ 

اأن عملنا معا«.
دائما  ي��ك��ن  “مل  واأ����ش���اف 
ال�شيء  ب��ع�����س  حم��ظ��وظ��ا 
واأ�شياء  الإ���ش��اب��ات  ب�شبب 

م�������ن ه���������ذا ال����ق����ب����ي����ل. 
ه���������ذه ه�������ي احل���������ال، 

احلياة  يف  التوقيت 
الآن،  ج������دا.  م���ه���م 
مثايل،  ال��ت��وق��ي��ت 
ب�شدة  اإليه  نحتاج 
يف  جاهز”  وه�����و 
اإ�شارة اىل احلاجة 
يف  خ���دم���ات���ه  اإىل 
�����ش����ع����ي ال������ن������ادي 
ال����ت����ت����وي����ج  اإىل 
املحلي  ب���ال���ل���ق���ب 
الأوىل  ل����ل����م����رة 
عاما   29 م����ن����ذ 
امل�شابقة  ول����ق����ب 

العريقة  ال���ق���اري���ة 
منذ  الأوىل  للمرة 

.2005
�شتاريدج  وك�������ان 
ل��ع��ب اأ���ش��ا���ش��ي��ا يف 
الأوىل  امل�������ب�������اراة 
ب��اري�����س �شان  ���ش��د 

ج�����رم�����ان واف���ت���ت���ح 
براأ�شية  ال��ت�����ش��ج��ي��ل 

م�شافة  م����ن  رائ����ع����ة 
و�شيكون  ق����ري����ب����ة، 
ب�����ال�����ت�����اأك�����ي�����د اأح�������د 
الرابحة  الأوراق 
ل��ل��م��درب الأمل����اين يف 

مواجهة نابويل التي ت�شبق قمة نارية الأحد 
�شدارة  يف  و���ش��ري��ك��ه��م  �شيفهم  اأم����ام  امل��ق��ب��ل 
ال��ربمي��ي��ري ل��ي��غ م��ان�����ش�����ش��رت ���ش��ي��ت��ي، حامل 

اللقب.
ولن تكون مهمة ليفربول �شهلة اأمام نابويل 
عقب  ج��م��اه��ريه  م�شاحلة  اإىل  ي�شعى  ال���ذي 
يف   3-1 يوفنتو�س  م�شيفه  اأم����ام  خ�����ش��ارت��ه 
الدوري املحلي، بالإ�شافة اىل �شعيه ا�شتغالل 
النقاط  ل��ك�����ش��ب  الأر�������س واجل���م���ه���ور  ع��ام��ل 
الثالث من اأجل الإبقاء على اأماله يف املناف�شة 
اأنه  اإحدى بطاقتي املجموعة، خ�شو�شا  على 
اأهدر نقطتني ثمينتني يف اجلولة الأوىل اأمام 

م�شيفه النجم الأحمر.
دبلن  يف  �شهرين  نحو  قبل  الفريقان  والتقى 
اجلديد  للمو�شم  ا���ش��ت��ع��دادا  ودي���ة  م��ب��اراة  يف 
وخرج ليفربول فائزا بخما�شية نظيفة، لكن 
اأداء الفريق الإيطايل حت�شن ب�شكل كبري مع 
اأن�شيلوتي الذي يعرف  مدربه اجلديد كارلو 
خ�شر  اأن��ه  خ�شو�شا  جيدا  الإنكليزي  الفريق 
اأم���ام���ه ع��ن��دم��ا ك���ان ي��ق��ود م��ي��الن يف املباراة 
الرتجيح  بركالت   2005 لن�شخة  النهائية 
الذي  الأ�شلي  ال��وق��ت  يف   3-3 التعادل  بعد 
ال�شوط  بثالثية نظيفة يف  فيه ميالن  تقدم 

الأول.
باري�س  ميلك  ذاتها،  املجموعة  ويف 

ف��ر���ش��ة ذهبية  ج���رم���ان  ����ش���ان 
لتعوي�س كبوته اأمام ليفربول 
النجم  ي�����ش��ت�����ش��ي��ف  ع���ن���دم���ا 

املواجهة  الباري�شي  الفريق  ويدخل  الأحمر. 
عدد  يف  القيا�شي  ال��رق��م  مب��ع��ادل��ت��ه  منت�شيا 
النت�شارات املتتالية يف بداية الدوري بعدما 
الثماين  املباريات  يف  الكاملة  العالمة  حقق 
الوىل اثر تغلبه على م�شيفه ني�س -3�شفر 
ال�����ش��ب��ت م���ك���ررا الجن�����از ال�����ذي ���ش��ب��ق��ه اليه 

اوملبيك ليل مو�شم 1937-1936.
ويعود لعب الو�شط الدويل اليطايل ماركو 
ف���ريات���ي اىل ���ش��ف��وف ف��ري��ق ال��ع��ا���ش��م��ة بعد 
غياب عن املباراة �شد ليفربول، و�شيكون اأحد 
الذي،  توخل  توما�س  الأمل��اين  امل��درب  اأ�شلحة 
على الرغم من تواجد اغلى لعبني يف العامل 
معه: الربازيلي نيمار والواعد كيليان مبابي، 
مي��ن��ح ال��ف��ر���ش��ة م��ن��ذ ب��داي��ة امل��و���ش��م للعديد 
ديابي  مو�شى  اأبرزهم  ال�شباب  الالعبني  من 
و�شتانلي ن�شوكي وكري�شتوفر نكونكو وكولن 

داغبا وتيموثي ويا.
ومن املرجح ان يعول توخل على �شبابه امام 
اأ���ش��ع��ف ح��ل��ق��ات املجموعة  ال��ن��ج��م الح���م���ر، 
ون�����اب�����ويل.  ل���ي���ف���رب���ول  ق������وة  اىل  ب���ال���ن���ظ���ر 
ال�شباب  اإىل  الأمل�����اين جل���وءه  امل����درب  وي��ع��ل��ل 
للجهود  ومكافاأة  النجوم  غياب  ب”تعوي�س 

التي يبذلونها«.
“تعرفون،  امل��ا���ش��ي  الأرب���ع���اء  ت��وخ��ل  وق���ال 
عندما يتدربون بجدية ويظهرون يل 
اأنهم على ا�شتعداد، فنحن  كل يوم 
ب��ح��اج��ة اإل���ي���ه���م. ب��ال��ن�����ش��ب��ة يل، 
لي�شت م�شكلة اإذا كنت �شابا اأم ل. 
اإذا كنت جاهزا، �شتكون لك دائما 

فر�شة اللعب«.
�����ش����ت����ك����ون الأع���������ني 
نحو  ����ش���اخ�������ش���ة 
وميبلي  م���ل���ع���ب 
ل���������ن���������دن  يف 
�شيكون  ال����ذي 
م���������������ش�������رح�������ا 
�شاخنة  ل��ق��م��ة 
توتنهام  ب����ني 

كبرية  اأه��م��ي��ة  امل���ب���اراة  وتكت�شي  وب��ر���ش��ل��ون��ة. 
ال�شاعي  بر�شلونة  خا�شة  للفريقني  بالن�شبة 
ال��غ��ائ��ب ع��ن خ��زائ��ن��ه منذ  اللقب  اإح����راز  اإىل 
واملذل  الذريع  الف�شل  وتعوي�س   2015 عام 
النهائي  ربع  من  خرج  عندما  املا�شي  املو�شم 
�شفر3-  بخ�شارته  الي��ط��ايل  روم��ا  ي��د  على 

ايابا بعدما كان فاز 4-1 يف كامب نو.
واأع��ل��ن جن��م��ه وق��ائ��ده الأرج��ن��ت��ي��ن��ي ليونيل 
م��ي�����ش��ي ع���ق���ب ت���ق���دمي ال���ف���ري���ق م��ط��ل��ع اآب 
و�شعنا  يف  ما  كل  “�شنبذل  املا�شي،  اغ�شط�س 
اإىل  وامل��رغ��وب��ة  اجلميلة  ال��ك��اأ���س  ه��ذه  لنعيد 
الآن  حتى  نه�شم  “مل  م�شيفا  نو”،  ك��ام��ب 
الثالث  الن�شخ  يف  النهائي  رب��ع  من  خروجنا 
ملعب  اإىل  م��ي�����ش��ي  ع�����ودة  ل��ك��ن  الأخ���������رية«. 
على  اللقب  اىل  بر�شلونة  ق��اد  حيث  وميبلي 
ح�شاب مان�ش�شرت يونايتد 3-1 عام 2011، 
بالورود، ففريقه مل يذق  لن تكون مفرو�شة 
ط��ع��م ال���ف���وز يف م��ب��اري��ات��ه ال���ث���الث الخ���رية 
حمليا ف�شال عن اأن الفريق اللندين �شيكون 
الوىل.  اجلولة  خ�شر  بعدما  بالفوز  مطالبا 
وطرحت اأكر من عالمة ا�شتفهام بخ�شو�س 
الون��ة الخ��رية يف ظل  م�شتوى بر�شلونة يف 
اعتماد مدربه اإرن�شتو فالفريدي مبداأ املداورة 
 3 يف  نقطتان  الغلة  فكانت  النجوم،  واإراح���ة 
اأمام  التعادل  فخ  يف  �شقوطه  اخرها  مباريات 
�شيفه اأتلتيك بلباو عندما جل�س مي�شي على 
ال�شوط  يف  به  يدفع  ان  قبل  ال��ب��دلء  مقاعد 
التي  النتائج  اأزم��ة  مي�شي من  وقلل  ال��ث��اين. 
اأن  علينا  “يتعني  وق��ال  الفريق،  منها  يعاين 
نحقق بهدوء نتائج اأف�شل بكثري”، فيما اعترب 
فالفريدي اأنه “اإذا فزنا، ف�شيكون ذلك جيدا 
جدا، واإذا خ�شرنا، �شيئا جدا. نحن نعرف اأنه 
�شنخطو خطوة كبرية  توتنهام  على  فزنا  اإذا 

نحو التاأهل” اإىل ثمن النهائي.
املت�شدران  مي��ل��ك  الأوىل،  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
مدريد  واأتلتيكو  المل��اين  دورمتوند  بورو�شيا 
تواليا  الثاين  الفوز  ال�شباين فر�شة حتقيق 
موناكو  اجل���ري���ح���ني  ي�����ش��ت�����ش��ي��ف��ان  ع��ن��دم��ا 
الفرن�شي وكلوب بروج البلجيكي، فيما ت�شهد 
امل��ج��م��وع��ة ال���راب���ع���ة ق��م��ة ن���اري���ة ب���ني بورتو 
غلطة  و�شيفه  واح����دة(  )ن��ق��ط��ة  ال��ربت��غ��ايل 
ن��ق��اط(، ويلعب  املت�شدر )3  ال��رتك��ي  ���ش��راي 
�شالكه  م��ع  ال��رو���ش��ي  مو�شكو  ل��وك��وم��وت��ي��ف 

الأملاين يف املجموعة ذاتها.

�سان جرمان ي�سعى للتعوي�ش

ليفربول وبر�سلونة واإنرت لتاأكيد البداية القوية  
نيمار ي�سيد مبدرب �سان جرمان  

اأن�سيلوتي يبحث عن التوليفة املنا�سبة لنابويل 

االحتاد االأ�سرتايل ير�سخ لتهديدات »فيفا« 



عمره يناهز املئة وال ينوي التقاعد
ع��ام، يرف�س حم��ام يف ولي��ة كونيتيكت  ناهز مئة  اأن عمره  رغ��م 

التقاعد عن عمله يف اأي وقت قريب.
يعمل مورتون كات�س )99 عاما( كمحام خا�س يف حمكمة هارتفورد 

العليا، ب�شفة متعاقد مع احلكومة.
اأ�شبح كات�س، املولود عام 1919، حماميا عام 1951 بعد اأن خدم 

يف اجلي�س خالل احلرب العاملية الثانية.
قانونية  خ��دم��ات  وي��ق��دم  ال�شغرية،  ال��دع��اوى  ي��رتاف��ع يف  وحاليا 
وم�شاعدات  ال��ولي��ة،  م�شتوى  على  املدنية  الق�شايا  يف  جمانية 

قانونية جمانية للمحاربني القدامى الآخرين.
اأعماله  بجميع  وي��ق��وم  ال��ك��م��ب��ي��وت��ر،  اأج��ه��زة  ك��ات�����س  ي�شتخدم  ل 

�شخ�شيا وعرب الهاتف.
بحدة  �شنا  الأ�شغر  زمالئه  انتباه  كات�س  يلفت  �شنه،  كرب  ورغ��م 

عقله واإملامه بكل التفا�شيل.
ول يعتزم املحامي ال�شغوف بعمله التقاعد اأبدا، ويقول: "اأنا اأحب 
اأمار�س  اأع��رف م��اذا �شاأفعل لو مل  اإن عملي مر�شي. ل  اأفعله.  ما 

القانون"، ح�شبما نقلت عنه وكالة "اأ�شو�شيتد بر�س".
اأحد  رف�س  اأن  بعد  العامة  للخدمة  نف�شه  كر�س  اأن��ه  اإىل  وي�شري 
تلك  ا�شرتداد  احلقوق،  كلية  م�شروفات  عنه  �شدد  الذي  اأعمامه، 

امل�شروفات التي كان كات�س يعتربها دينا عليه.
يريدون  اأ�شخا�س  اإيجاد  هو  فعله  عليه  ما يجب  اإن  عمه  له  قال 

امل�شاعدة وم�شاعدتهم.
قا�شي املحكمة العليا عمر وليامز يرى اأن كات�س موظف حكومي 
زميله  تقدمه".  اأن  للب�شرية  مي��ك��ن  مل��ا  ج��ي��د  و"مثال  من��وذج��ي 
املحامي ديفيد وارن��ر يقول اإن اأح��دا ل ميكنه الت�شكيك يف كفاءة 
باأنه على  اأبلغه  ي�شدقه عندما  اأن��ه مل  وي�شيف  كات�س كمحامي. 

م�شارف املئة عام من العمر، لأن طريقة كالمه ل توحي بذلك.

العثور على حيوان منقر�ض
اآن��ذاك واحدا من  اإرن�شت ماير، الذي كان  1928، اكت�شف  يف عام 
ال��ع��امل، نوعا من  علماء الأح��ي��اء التطوريني الأك��ر اح��رتام��ا يف 

الكنغر ال�شجري يف اإندوني�شيا.
اأر�شلها  "كوراتز" اإن ماير التقط �شورة للحيوان ثم  وقال موقع 
كان  ه��ذا  اأن  م�شيفا  ل��ن��دن،  يف  التاريخي  الطبيعي  املتحف  اإىل 

الت�شال الوحيد بني الكنغر ال�شجري والعامل الأملاين. 
انقر�س منذ  ال�شجري  الكنغر  اأن  يعتقد  كان  اأنه  امل�شدر  واأ�شاف 
ذلك احلني، اإل اأن عامل الأحياء الربيطاين مايكل �شميث اكت�شف 
�شل�شلة  يف  بجولة  املا�شي،  يوليو  �شهر  يف  �شميث،  وق��ام  العك�س. 
الكنغر،  عن  بحثا  باإندوني�شيا،  الغربية  بابوا  يف  وون��دي��وا،  جبال 
الذي ي�شنف باعتباره واحد من 25 حيوانا مفقودا مطلوبا، وفقا 

ملنظمة حماية احلياة الربية العاملية.
ال�شجري،  للكنغر  ال�شور  من  مبجموعة  عاد  اأن��ه  املفاجاأة  وكانت 
الذي يبدو اأنه نف�س احليوان املر�شود منذ 90 عاما، وفق ما ذكرت 

قناة نا�شيونال جيوغرافيك.
وقال �شميث "قمت بكل هذه الأمور حتى اأبني اأنه اإذا اأردت الو�شول 

اإىل �شيء ما.. يكفي اأن تذهب وتبحث عليه.. و�شتجده".
يرتاوح  ال��ذي  ال�شجري،  الكنغر  اأن  اإىل  اإعالمية  تقارير  وت�شري 
وزنه بني 6 و7 كيلوغرامات، يتواجد بكرة يف الغابات ال�شتوائية 

يف بابوا غينيا اجلديدة و�شمال �شرق كوينزلند.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اقراأ هذا الكتاب فقط و�ست�سبح مثقفا
درجنا على اأن تعريف املثقف، هو ذلك ال�شخ�س الذي قراأ يف حياته مئات الكتب التي ل حت�شى يف جميع الفنون، 

ولديه معرفة وا�شعة بالأحداث، ومعلومات عن �شتى العلوم.
ورغم قراءة البع�س لعدد ل يح�شى من الكتب، اإل اأن �شعور اأن يكونوا مثقفني مل يراودهم قط، اأو ي�شعر به من 

حولهم.
ويطلق املثقف غالبا على �شخ�س لديه وعي وم�شوؤولية اجتماعية، وتفكري نقدي حلالة جمتمعه، وطرح حلول من 

خالل ح�شيلته الثقافية الوا�شعة يف �شتى الفنون والآداب، ما جعل من املثقفني نخب اجتماعية.
ومن خالل ماليني الكتب واملو�شوعات، يجمع بع�س املثقفني، يف اأن اأهم كتاب مت تاأليفه يف القرن الع�شرين، ميكن 

اأن مينح ال�شخ�س كثري من �شفات املثقف، هو مو�شوعة "ق�شة احل�شارة.. لويل دورانت".
وكتاب دورانت، هو جماع من التاريخ والثقافة والفنون، وملحمة ب�شرية تغني فعال عن قراءة اآلف الكتب.

القرون  الإن�شانية، منذ  لتاريخ احل�شارة  تلخي�شها  ب�شبب  النظري  رواجا منقطع  لقيت  التي  املو�شوعة  وا�شتهرت 
احلجرية اإىل يومنا هذا، كما اأرخت ل�شتى الأمم والديانات والتحولت احل�شارية لالإن�شان يف كل القرون. واختار 
مثقفون كر مو�شوعة ق�شة احل�شارة ال�شادرة يف 11 جملدا، ب�شبب املو�شوعية التي ات�شمت بها يف نقدها وتناولها 

للح�شارات، ما منحها قبول وا�شعا، واإقبال عامليا بعد اأن ترجمت لع�شرات اللغات، لتعرب حقا كتاب املثقفني.
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ملاذا طالب علماء مبناطق حظر لل�سيلفي؟
اأم��اك��ن معينة مُينع فيها  اإىل و�شع حظر على  ال��دع��وات م��وؤخ��راً  ت��زاي��دت 
التقاط �شور ال�شيلفي، بعد اأن وجدت درا�شة جديدة باأن زهاء 259 �شخ�شاً 

لقوا حتفهم بني 2011 و2017 وهم يلتقطون �شوراً لأنف�شهم. 
مئات  ق�شى  ال�شيلفي" بعدما  "ماآ�شي  ب�  اجلديدة  الظاهرة  هذه  و�شميت 
اأثناء  مرتفعة  اأم��اك��ن  م��ن  �شقوطهم  بعد  اأو  ده�شاً،  اأو  غ��رق��اً،  الأ�شخا�س 

حماولتهم التقاط �شور لأنف�شهم. 
واأظهرت الدرا�شة باأن ن�شبة الرجال الذين راحوا �شحية ل�شور ال�شيلفي 

تفوق ن�شبة ال�شحايا من الن�شاء حيث بلغ عددهم 153 �شحية. 
وقام عدد من املواقع ال�شياحية ال�شهرية يف الهند موؤخراً بتنفيذ حظر على 
الوفيات  �شل�شلة من  وق��وع  بعد  الأماكن اخلطرية  ال�شيلفي يف  ن�شر �شور 
الدرا�شة،  على  امل�شرف  بان�شال،  اأغ��ام  الدكتور  وقال  الظاهرة.  هذه  ب�شبب 
من معهد الهند للعلوم الطبية: "اإن �شور ال�شيلفي بحد ذاتها لي�شت �شارة، 
ولكن ال�شلوك الب�شري املتهور قد يجعل منها خطراً يهدد حياة الكثريين". 
واأ�شاف الدكتور بان�شال "يحتاج الكثري من الأ�شخا�س اإىل التوعية فيما 
ال�شلوكيات املحفوفة باملخاطر، والأماكن التي يجب جتنب  يتعلق ببع�س 
التقاط �شور ال�شيلفي فيها، مثل امل�شطحات املائية وقمم اجلبال، واملباين 

ال�شاهقة".
الدول  يف  ال�شيلفي  �شور  ل�شحايا  باإح�شائية  قاموا  الباحثني  ب��اأن  يذكر 
ق�شوا  �شخ�شاً   70 ب��اأن  تبني  حيث  العامل،  يف  الإنكليزية  باللغة  الناطقة 
 48 من  اأك��ر  لقي  بينما  بال�شيارات،  ده�شاً  �شخ�شاً   51 ُقتل  بينما  غرقاً، 

�شخ�شاً حتفهم وهم يلتقطون �شور ال�شيلفي من ارتفاعات �شاهقة. 

الن�ساء.. حكر على الرجال تع�سقها  فنون   3
اأنها  ب��ال��رغ��م م��ن  ال��رج��ال،  ال��ق��دم، ح��ك��را على  ال��ف��ن��ون، منذ  ظلت بع�س 

ت�شتويل على اهتمام وع�شق كبريين من طرف الن�شاء.
بخا�شية  والطهي  والر�شم  املو�شيقار،  مهنة  مثل  وفنون،  مهن  وا�شتهرت 
مميزة كونها جمال خا�شا بالرجال، ل تقدر املراأة على اقتحامه، بالرغم 

من قدرتها على الإبداع فيه.
ويرجع �شبب هذه اخلا�شية اإىل الع�شور املا�شية، حني ظهرت هذه الفنون، 

يف وقت كانت املراأة تعاين فيها من اأ�شد اأ�شناف الظلم والقهر والمتهان.
ومل تكن املراأة، خالل تلك الفرتة، قادرة على مناف�شة الرجل وحتديه يف 
خمتلف املجالت، الأمر الذي �شّيع عليها فر�شة اإبراز مواهبها وقدراتها.

وبالرغم من حتّرر املراأة من كل القيود واإعطائها حقوقها، اإل اأنها مل تتمكن 
املذكورة.  املجالت  يف  الفنية  ال�شخ�شيات  كبار  ومقارعة  ا�شمها  اإب��راز  من 
فعلى �شبيل املثال، ارتبط فن املو�شيقار اأو املاي�شرتو باأ�شماء رجال، ا�شتهروا 
بتاأليف الأحلان وعزفها وقيادة فرق مو�شيقية �شخمة، مثل توما�س بي�شام 

جي فن�سي تطلق اإبداعاتها 
املثرية يف باري�ض

راقية  بت�شاميم  العار�شات  تهادت 
ومالب�س  ناعمة  بثنيات  وف�شاتني 
ب��راق��ة م��ن دار ج��ي فن�شي  ���ش��ه��رة 
املو�شة  اأ����ش���ب���وع  خ����الل  ال�����ش��ه��رية 
امل�شممة  ك�شفت  فيما  باري�س،  يف 
ك�����ل�����ريوي�����ت ك����ي����ل����ر ع������ن اأح��������دث 
جم��م��وع��ة ل��ه��ا م���ع ب��ي��ت الأزي������اء 
ال��ف��رن�����ش��ي امل��م��ل��وك ل�����ش��رك��ة )اإل.

يف.اإم.اإت�س(.
الربيطانية  امل�����ش��م��م��ة  ودخ����ل����ت 
ع����امل م�����ش��اه��ري ت�����ش��م��ي��م الأزي�����اء 
من اأو�شع اأبوابه هذا العام، حينما 
ماركل  ميغان  زف��اف  ثوب  �شممت 
ع��ل��ى الأم�����ري ه����اري ح��ف��ي��د ملكة 
بريطانيا، ومنذ ذلك احلني ترتدد 
ماركل، املمثلة الأمريكية ال�شابقة، 

كثريا على جي فن�شي.
التي  الن�شيابية  الق�شات  وظهرت 
ت��ت��م��ي��ز ب��ه��ا وي����ت ك��ي��ل��ر ب���ك���رة يف 
 ،2019 رب��ي��ع و���ش��ي��ف  جم��م��وع��ة 
ومتيزت  لونني  يف  القطع  وج��اءت 
اأو  التنا�شق  بعدم  ال�شدر  فتحات 

كانت وا�شعة.
ال�شراويل  اأي�شا  و�شمت املجموعة 
املرتفع  اخل�������ش���ر  ذات  ال�����ش��ي��ق��ة 
وال�شرتات ذات الأحزمة والف�شاتني 

امللونة ذات الثنايات.
واختتمت مالب�س ال�شهرة الف�شية 
ا�شدل  ك��م��ا  ال���ع���ر����س،  امل���ت���الأل���ئ���ة 
ال�شتار عن اأ�شبوع باري�س للمو�شة 

ام�س الثالثاء.

لن ت�سدقوا ما هي وظيفة 
�سقيق كيت ميدلتون!

بعدما تعر�شت �شركته خل�شائر مادية كبرية 
خالل ال�شنوات الثالث الأخرية و�شلت اىل 
ا�شرتليني قرر   3 مليون جنيه  يعادل  ما 
كامربيدج   دوقة  �شقيق  ميدلتون   جيم�س 

وظيفة  ع��ل��ى  ي��ح�����ش��ل  ان  ميدلتون   ك��ي��ت 
�شحيفة  احل��ر.  عمله  ح�شاب  على  جديدة 
"�شن داي اإك�شربي�س" الربيطانية ا�شارت 
اأن جيم�س ح�شل على وظيفة بالفعل  اىل 
�شيعمل  حيث  بربيطانيا  الفنادق  اأح��د  يف 
مر�شداً �شياحياً يف فندق ا�شكتلندي يدعى 
Glen Affric Lodge، عّله يتمكن من 
خ�شائره.  يعو�س  اأن  الوظيفة  هذه  خالل 
ي���ذك���ر ان ج��ي��م�����س م��ي��دل��ت��ون ك����ان ميلك 
�شركة تعمل يف جمال الهدايا لكنها وقعت 
الثالث  ال�شنوات  م�شاكل عديدة خالل  يف 
املتالحقة  املادية  اخل�شائر  ب�شبب  املا�شية 

التي �شربتها.

طفل يعود للحياة بعد قطع اأجهزة االإنعا�ض 
التنف�س  ع��ن  وت��وق��ف  ال��راب��ع  ال��ط��اب��ق  م��ن  �شقط  بعدما 
حالة  امل�شت�شفى يف  اإىل  ر�شيع  ُنقل طفل  ب�شكل طبيعي، 
ومل  امل��رك��زة،  العناية  وح��دة  يف  و�شعه  ا�شتدعت  خطرية 
اأن  اأح���د  ينتظر  مل  ط��وي��اًل.   يعي�س  اأن  الأط��ب��اء  يتوقع 
بعدما  الطبيعية  حياته  اإىل  نيانزي  اأن��وار  الطفل  يعود 
فقد قدرته على التنف�س اإثر �شقوطه من الطابق الرابع 
ملبنى �شكني يف مدينة لندن.  وكان الطفل انتهز فر�شة 
ذهاب عّمته اإىل احلمام، لت�شلق اإحدى النوافذ املفتوحة، 
اإىل  اأن���وار  وال��ت��ديل منها قبل ال�شقوط  الأر����س. وُن��ق��ل 
م�شت�شفى �شانت جورج يف لندن بعد اأن فقد كمية كبرية 
واأودع  طبيعي،  ب�شكل  التنف�س  على  والقدرة  الدماء  من 
اأزال  اأي��ام  اأربعة  اأي���ام.  وبعد  ع��دة  املركزة  العناية  حجرة 
باأنه لن  الإنعا�س عن الطفل لعتقادهم  اأجهزة  الأطباء 
يتمكن من التنف�س ب�شكل طبيعي ثانية. لكن الطفل عاد 

اإىل التنف�س فور ف�شل اأجهزة الإنعا�س عنه. 
وك���ذب ال��ط��ف��ل ال��ت��وق��ع��ات م���رة اأخ����رى ب��ع��د اأن اأظهرت 

فحو�شات اأجريت له بعد 11 يوماً، �شالمة كل حوا�شه.

حماولة انتحار اأحبطها بطل
اإ�شادة  ن��ي��وي��ورك  م��دي��ن��ة  الأم��ريك��ي��ة يف  ال�����ش��رط��ة  لقيت 
كبرية، بعدما اأنقذ عنا�شرها رجال اأراد النتحار من فوق 

ج�شر ويليامزبرغ، يف حادث ر�شدته الكامريات.
ن�شرت  التي  الربيطانية،  ميل"  "ديلي  �شحيفة  وذك��رت 
 75 اأم�شوا  ال�شرطة  عنا�شر  اأن  موقعها،  على  الفيديو 
دقيقة وه��م ي��ح��اول��ون اإق��ن��اع ال�����ش��اب، ال���ذي ك��ان يرتدي 
وكانت  اإقناعه.  يف  تنجح  اأن  قبل  بالنزول   ، فقط  بنطال 
اأعلى  ال�شرطة الأمريكية تلقت بالغا يفيد بوجود رجل 
يف  ال�شرقي  النهر  �شفتي  يربط  الذي  ويليامزبرغ  ج�شر 
نيويورك، م�شرية اإىل اأن الرجل كان يف حالة "ا�شطراب". 
ال��رج��ل وهو  م��ن ط��ائ��رة،  ���ش��ّورت  التي  اللقطات  وتظهر 
اأع��م��دة اجل�����ش��ر، وف����راره عندما اق���رتب منه  ي�شري ف��وق 

عنا�شر ال�شرطة، لكنه �شقط يف قب�شتهم.
اأن  لل�شرطيني، ذلك  بالن�شبة  الأمر مغامرة كبرية  وكان 
ارتفاع اجل�شر يبلغ نحو 100 مرت، وهو فوق نهر �شريع 
اجلريان، وفوق ذلك يواجهون �شخ�شا م�شطربا ل ميكن 
ربط  على  ال�شرطة  عنا�شر  واعتمد  �شلوكه.  يف  التنبوؤ 
الت�شلق،  اأثناء  عليها  املتعارف  ال�شالمة  بحبال  اأنف�شهم 
عملية  يف  �شارك  �شرطي  وق��ال  الرجل.  اإىل  و�شلوا  حتى 
الإنقاذ:" ذكرت له اأنه ل يوجد ما ي�شتحق اأن ينهي حياته 
من اأجله". ويف النهاية ربط ال�شرطيون الرجل باحلبال 
اأع��رب عن �شكره  اأن��ه  اإىل  واأن��زل��وه عن اجل�شر، م�شريين 

عندما راأى هناك اأن اأحدا يريد تقدمي امل�شاعدة له.

يهربان خمدرات يف اأرغفة �سمون
اأح��ب��ط��ت ال�����ش��ل��ط��ات الأردن���ي���ة حم��اول��ة ت��ه��ري��ب حبوب 
خمدرة بعدما خزن �شخ�شان كمية كبرية منها يف اأرغفة 
ال�شحن، متهيدا  اإحدى مركبات  داخل  ونقلوها  �شمون، 
لتهريبها للخارج. وقال التلفزيون الر�شمي، على تويرت، 
حماولة  اإحباط  من  املخدرات  مكافحة  اإدارة  "متكنت   :
تهريب حبوب خمدرة عن طريق قيام �شخ�شني بتخزين 
اإحدى مركبات  املخدرة، داخل  كمية كبرية من احلبوب 

ال�شحن، متهيدا لتهريبها للخارج". املمثلة الأمريكية مي�سيل وليامز ت�سل حل�سور العر�ش الأول لفيلم  Venom  يف لو�ش اأجنلو�ش ، كاليفورنيا.  )ا ف ب(

م�سر تعلن ك�سفا 
اأثريا جديدا 

جديدا  اأثريا  ك�شفا  م�شر،  اأعلنت 
جنحت  بعدما  القاهرة،  جنوب  يف 
الك�شف  يف  للتنقيب  ت�شيكية  بعثة 
ع���ن م��ق��ربة ���ش��خ��م��ة م���ن احلجر 

اجلريي والطوب اللن.
الآث��ار يف  البعثة تنقب عن  وكانت 
منطقة  �شمال  �شري  اأب���و  منطقة 
املقربة،  على  عرت  عندما  �شقارة 
اأو�شر  امل��ل��ك��ني  ل��ع��ه��د  ت���ع���ود  ال���ت���ي 
الأ����ش���رة  م���ن  ك�����ارع  اإر  ون���ف���ر  رع، 

الفرعونية اخلام�شة.
للمجل�س  ال����ع����ام  الأم�������ني  وق������ال 
وزيري،  م�شطفى  لالآثار،  الأعلى 
ا�س"،  اي��ر  "كا  امل��ق��ربة  �شاحب  اإن 
األ���ق���اب يف ع�شر  ع���دة  ك���ان يحمل 
امل�شرف  منها  اخل��ام�����ش��ة،  الأ����ش���رة 
البعثة  واأن  امل���ل���ك،  اأع���م���ال  ع��ل��ى 
وجدت بع�س النقو�س على جدران 

املقربة.
املركزية  الإدارة  رئي�س  ق��ال  بينما 
للقاهرة واجليزة، عادل عكا�شة، اإنه 
اأثناء اأعمال احلفائر عرت البعثة 
للمقربة  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال��ب��ئ��ر  داخ����ل 
علي متثال من اجلرانيت الوردي، 
مك�شور اإىل جزاأين. وميثل التمثال 
على مقعد  املقربة جال�شا  �شاحب 
�شغري بدون م�شند يرتدي النقبة 
املحبب،  ال�شعر  وباروكة  الق�شرية 
كما نق�س على املقعد ا�شم �شاحب 
ال�شمري  واأل��ق��اب��ه، وم��ن��ه��ا  امل��ق��ربة 
الأوحد، وكامت اأ�شرار بيت ال�شباح، 
واأ����ش���ار عكا�شة  ���ش��ي��ده.  وحم��ب��وب 
�شت�شتكمل  الأثرية  البعثة  اأن  اإىل 
اأجزاء  باقي  ع��ن  للك�شف  اأعمالها 
التوثيق  اأع���م���ال  واإن���ه���اء  امل���ق���ربة، 

الأثري.

ملاذا تختلف وجبات الطيارين عن امل�سافرين؟
وال�شاخر  ال���ك���وم���ي���دي  ال��ف��ي��ل��م  يف  احل��ب��ك��ة  ت���ب���داأ 
 1980 ال�شينما عام  دور  الذي طرح يف  "الطائرة"، 
امل�شافرون  ت��ع��ر���س  ع��ن��دم��ا  ك��ب��ريا،  وح��ق��ق جن��اح��ا 
ع��ل��ى منت  م��ل��وث��ة  ت��ن��اول��ه��م وج��ب��ة  للت�شمم ج����راء 

الطائرة.
لي�شت  ال��ط��ائ��رات،  يف  امل�����ش��اف��ري��ن  ���ش��الم��ة  بالطبع 
اإذا كان  ل��ك��ن  ال��ك��وم��ي��دي،  ال��ف��ي��ل��م  م�����ش��ت��م��دة م���ن 
ب�شالمة  املجازفة  عدم  فهي  عربة  اأي  يوفر  الفيلم 
اأي ظرف من الظروف، من خالل  الطيارين حتت 
عدم تقدمي وجبة الطعام نف�شها للطيار وم�شاعده 
ال�شوؤال  ف��اإن  ح��ال،  اأي  على  الطاقم.  اأف���راد  وب��اق��ي 
املطروح هو هل التهديد الناجم عن ت�شمم الطعام 
الطيار  تناول  ل�شرورة  كافيا  ع��ذرا  ي�شكل  تلوثه  اأو 
وعن  بع�شهما،  عن  خمتلفتني  وجبتني  وم�شاعده 
يتناول  وهل  للم�شافرين؟  تقدميها  يتم  التي  تلك 
ال����ذي يتناوله  ال��ط��ع��ام  ن��ف�����س  ال��ط��ي��ار وم�����ش��اع��ده 
امل�����ش��اف��رون واأف�������راد ال���ط���اق���م. وف����ق ب��ح��ث اأجرته 

�شحيفة التليغراف الربيطانية، فاإن هذا الأمر وارد 
ويف احل�شبان بالن�شبة للعديد من �شركات الطريان، 
ولذلك فاإن �شركة مثل "فريجني اأتالنتيك" تقول 
اإن من ال�شروري على الطيار اأن يتاأكد من اأن تكون 

وجبته خمتلفة عن وجبة م�شاعده.
وت�شيف ال�شركة اأنه يف حال طلب الطيار وم�شاعده 
الوجبة نف�شها، فاإن على الطاقم اأن يلفت انتباههما 
اأو  الطلب  ي��وؤك��د  اأن  الطيار  وعلى  الأم���ر،  ه��ذا  اإىل 

يرف�شه.
اأكد على الطعام نف�شه، فهناك  ومع ذلك، ويف حال 
زمن اآمن وهو ما يطلق عليه ا�شم "�شبكة الأمان"، 
يف  وجبتيهما  وم�شاعده  الطيار  تناول  على  وين�س 
هو  ذلك  و�شبب  فريجن،  بح�شب  خمتلفني،  وقتني 
تناول  ح��ال  يف  اإذ  الطعام،  ت�شمم  اأو  تلوث  احتمال 
الطيار الوجبة امللوثة ف�شوف تظهر عليه الأعرا�س 
اأن يتناول م�شاعده وجبته، وبالتايل يتفاديان  قبل 

احتمال حدوث ما ل يحمد عقباه.

مي عز الدين تطلق تطبيقها اخلا�ض 
فاجاأت الفنانة مي عز الدين متابعيها على ان�شتغرام مبقطع فيديو تعلن فيه 
عن اإطالقها تطبيقها اخلا�س، وهو البوابة لعاملها وحياتها اليومية، لتكون اأول 

فنانة عربية ت�شتحدث هذه الطريقة مع متابعيها. 
من  وذل��ك  املو�شة،  يف  ون�شائحها  اجل��م��ال،  ب�شاأن  اأ���ش��راره��ا  كل  التطبيق  ي�شم 
�شتجيب يومياً  اأنها  الدين  واأ�شافت عز  والفيديوهات.  بال�شور  خالل حمتوى 
عرب التطبيق عن اأ�شئلة معجبيها، واأنها �شتجعلهم جزءاً من ت�شوقها و�شفرياتها 

وكوالي�س جل�شات الت�شوير اخلا�شة بها.
 Mai Ezz Eldin و�شرحت اأن التطبيق عرب الهواتف الذكية الذي اأطلقت عليه
�شيكون متوافراً على غوغل بالي و اآب �شتور.  واأ�شارت اإىل اأنه جاء لي�شتهدف 
التجميل  جم��ال  يف  امل���راأة  يهم  م��ا  ك��ل  خالله  تن�شر  حيث  خا�س  ب�شكل  الن�شاء 
اأبرز الإط��اللت التي متّيزت  واملو�شة، كما خ�ش�شت �شفحة يف التطبيق لن�شر 

بها يف اأعمالها الفنية اأو من حياتها اليومية خالل ال�شنوات املا�شية.


