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رئي�س الدولة ياأمر بالإفراج عن 
785 �سجينا مبنا�سبة اليوم الوطني 

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأم���ر 
"حفظه اهلل"، بالإفراج عن 785 �شجيناً ممن �شدرت بحقهم اأحكام يف 
ق�شايا خمتلفة..وذلك مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 47 لدولة الإمارات 
ترتبت  التي  املالية  الغرامات  بت�شديد  �شموه  وتكفل  املتحدة.  العربية 
اإطار  اأمر الإف��راج عن ال�شجناء يف  عليهم تنفيذاً لتلك الأحكام. وياأتي 
لبدء حياة  اإعطائهم فر�شة  الدولة على  رئي�س  ال�شمو  حر�س �شاحب 

جديدة والتخفيف من معاناة اأ�شرهم.

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

كبري املفاو�شني الأوروبيني يلوح باتفاق الربيك�شت عقب امل�شادقة عليه

نائب رئي�س الدولة وحممد بن زايد وحممد بن �سلمان 
وال�سيوف ي�سهدون ختام مناف�سات الفورمول 1

•• اأبوظبي -وام:

�شهد �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 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد  بن 
و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان اآل �شعود ويل العهد نائب 

رئي�س جمل�س الوزراء وزير دفاع اململكة العربية ال�شعودية اليوم - بح�شور 
اأ�شحاب الفخامة وال�شمو و روؤ�شاء الوفود من الدول ال�شقيقة وال�شديقة 
اأبوظبي  جولة  مناف�شات   - وال�شيوخ  العهود  اأولياء  و�شمو  الدولة  �شيوف 
1 يف مو�شم -2018 جائزة الحتاد  الفورمول  ل�شباقات  العامل  لبطولة 

للطريان الكربى وذلك على م�شمار حلبة مر�شى يا�س يف اأبوظبي.
كما ح�شر ختام املناف�شات �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 

ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن را�شد املعال نائب حاكم اأم القيوين 
الظفرة  نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حمدان  و�شمو 
ومعايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�شي رئي�شة املجل�س الوطني الحتادي 
و�شمو ال�شيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني 

و�شمو ال�شيخ �شرور بن حممد اآل نهيان.
)التفا�شيل �س2(

حممد بن را�شد وحممد بن �شلمان ي�شهدان ختام مناف�شات الفورمول1   )وام(

ف�ضائل �ضورية معار�ضة تنفي امتالكها الكيماوي

مو�سكو تق�سف حلب بعد هجوم بالغازات ال�سامة
•• بريوت-وكاالت:

بعد اأن اتهمت رو�شيا ف�شائل �شورية معار�شة )مدعومة من اأنقرة( با�شتخدام 
غازات �شامة يف ق�شفها ملناطق يف حلب، نفت اجلبهة الوطنية للتحرير تلك 

التهامات جملة وتف�شياًل.
ف�شائل  �شيطرة  حت��ت  مناطق  على  غ���ارات  رو���ش��ي��ة،  حربية  ط��ائ��رات  و�شنت 
معار�شة غربي مدينة حلب �شمايل �شوريا، وذلك للمرة الأوىل منذ اأكرث من 
�شهرين، بعد هجوم ب�"غازات �شامة" اتهمت دم�شق ومو�شكو الف�شائل ب�شنه.

نفذوا  الذين  امل�شلحني  على  الق�شاء  مت  اأن��ه  الرو�شية  الدفاع  وزارة  وذك��رت 
هجوم حلب واأبلغنا تركيا بال�شربات م�شبقا.

�شبتمرب   17 يف  الرتكي  الرو�شي  التفاق  اإع��الن  منذ  الأوىل  هي  وال��غ��ارات 
ب�شاأن اإن�شاء منطقة منزوعة ال�شالح ت�شمل جزءا من حمافظة اإدلب مع ريف 

حلب الغربي، وريف حماة ال�شمايل وريف الالذقية ال�شمايل ال�شرقي.
وتراجعت حدة العنف يف هذه املنطقة منذ ذلك احلني با�شتثناء مناو�شات بني 

قوات النظام والف�شائل املعار�شة تخللها ق�شف مدفعي.

وكان الهدف من التفاق التهدئة بعدما لوحت دم�شق على مدى اأ�شابيع ب�شن 
املعار�شة  للف�شائل  اآخر معقل  تعد  التي  املنطقة،  وا�شعة يف  عملية ع�شكرية 

واملت�شددة يف �شوريا.
وجاءت الغارات اجلوية غداة اإ�شابة اأكرث من 100 �شخ�س بحالت اختناق يف 
حلب، الواقعة حتت �شيطرة قوات النظام، اإثر تعر�س املدينة لق�شف ب�"غازات 

�شامة"، وفق ما اأفاد الإعالم الر�شمي ال�شوري.
املنزوعة  املنطقة  يف  اإرهابية"  "جمموعات  دم�شق،  حليفة  مو�شكو،  واتهمت 
اأ�شلحة كيماوية حتتوي على غاز الكلور يف ق�شف مدينة  ال�شالح با�شتخدام 
حلب. وقال املتحدث با�شم وزارة الدفاع الرو�شية، اإيغور كونا�شينكوف: وفقا 
البادية  الت�شمم  اأعرا�س  تاأكيدها خ�شو�شا من  التي مت  الأولية  للمعلومات 
على ال�شحايا، فاإن القذائف التي اأطلقت على مناطق �شكانية يف حلب كانت 

حتتوي على الكلور.
من جهته، نفى حتالف من الف�شائل املعار�شة يف ريف حلب وحمافظة اإدلب 
موؤكداً  الكلور"،  "غاز  على  حتتوي  بقذائف  حلب  مدينة  ا�شتهداف  املجاورة 

عدم امتالكه اأ�شلحة من هذا النوع.

احلكومة اليمنية تنتقد جتاهل الأمم 
املتحدة تعز التي دمرتها ميلي�سيا احلوثي

•• اليمن-وكاالت:

تنتظر  اليمنية  احل��ك��وم��ة  اإن  اأم�����س  الإري����اين،  معمر  اليمني  الإع����الم  وزي���ر  ق��ال 
تعز،  ملدينة  خا�شة  بزيارة  يقوم  اأن  غريفيث�س  مارتن  لليمن  اخلا�س  املبعوث  من 
اإي��ران، يف  املدعومة من  الذي خلفته ملي�شيا احلوثي  الدمار  للوقوف على حجم 
البنية التحتية ومنازل املواطنني، وكذلك للوقوف على ال�شحايا املدنيني الذين 
والأو�شاع  القنا�شة،  ور���ش��ا���س  ال��ه��اون  ب��ق��ذائ��ف  ي��وم��ي  �شبه  ب�شكل  يت�شاقطون 
الإن�شانية املريرة باملدينة. واأ�شاف الإرياين، يف �شل�شة من التغريدات على ح�شابه 
يف "تويرت"، اأنه "رغم احلالة الإن�شانية ال�شعبة يف مدينة تعز اإل اأنها ظلت خارج 
دائرة اهتمام الأمم املتحدة وهيئاتها الإغاثية والإن�شانية"، م�شيفاً اأن هذه املاأ�شاة 
الإن�شانية الناجتة عن احل�شار امل�شتمر منذ 4 اأعوام قوبلت بالتجاهل من املجتمع 

الدويل الذي مل يبذل اأي جهود لرفع احل�شار واإنهاء معاناة اأبناء املحافظة.
واختتم الإرياين �شل�شلة تغريداته موجهاً �شوؤال اإىل الأمم املتحدة: اأوجه ال�شوؤال 

اإىل الأمم املتحدة ملاذا هذا التحيز!!؟

الحتاد الأوروبي ي�سادق على بريك�ست
•• بروك�سل-اأ ف ب:

���ش��ادق ق���ادة ال���دول الأوروب���ي���ة يف 
بروك�شل اأم�س على اتفاق تاريخي 
حول ان�شحاب اململكة املتحدة من 
الحت����اد الأوروب�������ي، الأم����ر الذي 
املفو�شية الأوروبية  و�شفه رئي�س 
"ماأ�شاة"  ب��اأن��ه  يونكر  ك��ل��ود  ج��ان 
ا�شتمرت  م�شطربة  عالقات  بعد 

اأكرث من اأربعني عاما.
بدء  من  فقط  �شاعة  ن�شف  وبعد 
رئي�س  اأع��ل��ن  ال�شتثنائية،  القمة 
املجل�س الأوروب��ي يف تغريدة على 
تويرت اأن الدول ال27 اأقرت اتفاق 
ال�شيا�شي  والإع�����الن  الن�����ش��ح��اب 
بني  امل�شتقبلية  ال��ع��الق��ات  ح���ول 

اجلانبني.
ال��ع��الق��ة اخلا�شة  ه���ذه  وح�����ددت 
عن  منف�شل  �شيا�شي«  »اإع���الن  يف 
اتفاق خروج بريطانيا �شادق عليه 
املجل�س الأوروب��ي اأي�شا ويوؤكد اأن 
اأقرب  اإر�شاء  �شيعمل على  الحت��اد 
ع����الق����ة مم���ك���ن���ة م����ع ل����ن����دن بعد 

بريك�شت.

ي����وم حزين.  اإن�����ه  ي���ون���ك���ر:  وق�����ال 
خروج بريطانيا اأو اأي دولة اأخرى 
م���ن الحت�����اد الأوروب�������ي ل يدعو 
اإنها  ل��الح��ت��ف��ال،  ول  ل��الب��ت��ه��اج 

حلظة حزينة، اإنها ماأ�شاة.
املفاو�شني  كبري  اأك���د  جهته،  م��ن 
بريك�شت  م��ل��ف  يف  الأوروب�����ي�����ني 
اأن الحتاد  الأح��د  بارنييه  مي�شال 
"�شريكا  ����ش���ي���ب���ق���ى  الأوروب���������������ي 
بعد  املتحدة  للمملكة  و�شديقا" 

بريك�شت.

املفاو�شات  اإن��ه عمل خ��الل  وق��ال 
والتعقيد  ال�شعوبة  "ال�شديدة 
يعمل(  )ومل  املتحدة  اململكة  م��ع 
"اجلميع  داعيا  �شدها"،  اإط��الق��ا 

اىل ال�شطالع مب�شوؤولياتهم".
وكانت رئي�شة الوزراء الربيطانية 
ت���ريي���زا م����اي ال���ت���ي و���ش��ل��ت اإىل 
يف  اأك���دت  ال�شبت،  م�شاء  بروك�شل 
اأنه اتفاق  اإىل الأمة الأحد  ر�شالة 
من اأجل م�شتقبل اأف�شل ي�شمح لنا 

بانتهاز الفر�س التي تنتظرنا.

حكم نهائي باإعدام 9 يف ق�سية 
»اغتيال النائب العام« امل�سري

•• القاهرة-وكاالـت:

امل�شرية،  النق�س  حمكمة  اأي���دت 
اأم�������س الأح������د، ح��ك��م��ا ب����اإع����دام 9 
اأخرى  اأح��ك��ام  وخففت  متهمني، 
 6 ب���ح���ق  امل�����وؤب�����د  ال�������ش���ج���ن  اإىل 
النائب  اغتيال  ق�شية  يف  اآخ��ري��ن 

العام ال�شابق ه�شام بركات.
وعاقبت حمكمة جنايات القاهرة 
و8  املوؤبد،  بال�شجن  متهما   15
م��ت��ه��م��ني ب��ال�����ش��ج��ن امل�����ش��دد 15 
بال�شجن  م��ت��ه��م��ا  و15  ع����ام����ا، 
وانق�شاء  اأع���������وام،   10 امل�������ش���دد 
الدعوى اجلنائية للمتهم حممد 
ال��ذي تويف قبل الف�شل يف  كمال، 

الدعوى.
 19 يف  النق�س  حمكمة  ورف�شت 
اأبريل املا�شي طعن 46 متهما يف 
على  العام،  النائب  اغتيال  ق�شية 
قرار اإدراجهم بقوائم الإرهابيني، 
واأيدت قرار الإدراج ملدة 3 �شنوات، 
جنايات  حم���ك���م���ة  ق�������ش���ت  ك���م���ا 
املا�شي،  ال���ع���ام  ي��ول��ي��و  ال���ق���اه���رة 
لإدانتهم  م��ت��ه��م��ا،   28 ب����اإع����دام 

دوريات م�سرية �سودانية م�سرتكة ملكافحة الإرهاب
••  اخلرطوم-اأ ف ب:

على  م�شرتكة  ع�شكرية  دوري��ات  ت�شيري  على  اأم�س  وال�شودان  م�شر  اتفقت 
ال�شرعية، بعد �شهر من  "ملكافحة الإرهاب" والهجرة غري  احلدود بينهما 

توقيع حزمة اتفاقات اقت�شادية يف اخلرطوم.
وجاء الإعالن امل�شرتك يف ختام زيارة وزير الدفاع والإنتاج احلربي امل�شري 

حممد اأحمد زكي للخرطوم حيث التقى نظريه اأحمد عو�س بن عوف.
وق���ال ال��ف��ري��ق اأول ك��م��ال ع��ب��د امل��ع��روف رئ��ي�����س اأرك����ان اجل��ي�����س ال�شوداين 
العمليات،  جانب  "يف  يومني  ا�شتمرت  التي  ال��زي��ارة  ختام  يف  لل�شحافيني 

مت التفاق على )ت�شيري( دوريات م�شرتكة وقريبا قوات م�شرتكة كل ذلك 
ملكافحة الإرهاب و�شبط احلدود واجلرائم العابرة لها".

ل��ق��اءات دوري��ة بني  اتفقا على عقد  اأّن الطرفني  امل��ع��روف اىل  واأ���ش��ار عبد 
رئي�شي اأركان اجلي�شني، على اأن يجتمع مدراء ال�شتخبارات الع�شكرية كل 
�شتة اأ�شهر. وتابع "مت التفاق على تبادل التعاون الأمني وال�شتخباري يف 

كل امللفات التي تخ�س البلدين والقليم".
ومتتد حدود البلدين بطول اأكرث من األفي كيلومرت يف منطقة �شحراوية 
امل�شطرب منذ  ال�شوداين  دارف��ور  اإقليم  �شا�شعة ومقفرة يقع جزء منها يف 

عام 2003.

حممد بن زايد ورئي�س ال�شي�شان وحممد بن �شلمان ي�شهدون ختام مناف�شات الفورمول1  )وام(
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اأخبـار الإمـارات
التوطني  تدعو املن�ساآت اإىل اتخاذ الإجراءات الوقائية ل�سالمة العاملني اأثناء التقلبات اجلوية

•• اأبوظبي -وام:

اإىل اتخاذ حزمة من  امل��وارد الب�شرية والتوطني املن�شاآت  دعت وزارة 
خالل  لديها  العاملني  �شالمة  �شمان  �شاأنها  م��ن  التي  الإج����راءات 
رحلتهم اليومية من واإىل مقار عملهم اأثناء الأحوال اجلوية املاطرة 
من  ذل��ك  �شابه  م��ا  اأو  الكثيف  ال�شباب  فيها  يت�شكل  التي  الأي���ام  اأو 

الظروف اجلوية الطارئة.
جاء ذلك يف تعميم اأ�شدره معايل نا�شر بن ثاين الهاملي وزير املوارد 
اإطار  الر�شادات وذلك يف  والتوطني ت�شمن جمموعة من  الب�شرية 
التاأكيد على حر�س دولة المارات على توفري �شمانات وا�شرتاطات 
ال�شحة وال�شالمة املهنية للعمال. وت�شمل الر�شادات �شرورة مراعاة 

و�شع الآليات وال�شوابط والإجراءات الداخلية التي ت�شمن املحافظة 
على �شحة و�شالمتهم العاملني لديها خ�شو�شا يف الظروف اجلوية 
اأ�شباب  اإمكانية مراعاة  ملقار عملهم مع  اأثناء قدومهم  العادية  غري 

تاأخريهم عن مواعيد عملهم يف تلك الظروف اإن وجدت.
مبادىء  ب�شاأن  لديها  للعاملني  املن�شاآت  توعية  اأهمية  ت�شمل  كما 
ال�شالمة املروية على الطرق وحثهم على اأخذ احليطة واحلذر اأثناء 
قيادة مركباتهم يف رحلة الذهاب والإي��اب لأماكن العمل ب�شكل عام 
وخ�شو�شا يف الأحوال اجلوية الطارئة والتنبيه عليهم بعدم تعري�س 
ب�شاأن  امل��رون��ة  م��ن  عالية  درج��ة  توفري  ع��ن  ف�شال  للخطر  حياتهم 
تطبيق مواعيد العمل مبا يحقق التوازن املطلوب بني ظروف العمل 

وم�شلحته دون تعار�س.

جمعية عجمان للتنمية حتتفل باليوم الوطني الـ47
•• عجمان -وام:

اأم�س  نظمت جمعية عجمان للتنمية الجتماعية والثقافية - يف مقرها - 
من  العديد  ت�شمن  للدولة   47 ال���  الوطني  باليوم  مبنا�شبة  حفال  الول 

الفعاليات الرتاثية والوطنية.
ويل  م�شت�شار  املطرو�شي  عبيد  �شعيد  �شالح  املتقاعد  اللواء  احلفل  ح�شر 
العامة  واحلدائق  الزراعة  اإدارة  مدير  املهريي  �شيف  واأحمد  عجمان  عهد 
عام  مدير  املطرو�شي  �شقر  ومنى  املطرو�شي  حميد  بن  حمدان  بن  وحمد 
ومدراء  م�شوؤويل  بجانب  والثقافية  الجتماعية  للتنمية  عجمان  جمعية 

اجلهات احلكومية واخلا�شة والعديد من العائالت .
وقالت منى املطرو�شي مدير عام اجلمعية يف ت�شريح لوكالة اأنباء الإمارات 
)وام( نحن على م�شارف اأيام اخلري والأعياد املباركة والتي نحتفل بعامها 

الر�شيدة  للقيادة  والن��ت��م��اء  ال���ولء  قيم  فيها  وجن�شد  والأرب��ع��ني  ال�شابع 
اخلري  اأر���س  يف  الوطنية  الهوية  ثقافة  لتاأ�شيل  وملحمة  الغايل  والوطن 

اإمارات املحبة والت�شامح.
وقالت اإن احتفالت اليوم الوطني هي منا�شبة عزيزة على قلوب اجلميع من 
مواطنني ومقيمني الذين ينعمون بالأمن وال�شالم واملحبة والرفاهية حتت 
�شماء الوطن الغالية ويت�شاركون حب الوطن .. م�شرية اإىل اأن حب الإمارات 

والولء والإنتماء اإليها متجذر يف نفو�س اجلميع .
واأ�شافت اأن الحتفال بهذا اليوم هو دليل على تر�شخ هذا احلب حتت راية 
احتادنا ووحدتنا التي اأ�ش�شها ورعاها الأب املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
لتم�شي  املوؤ�ش�شون  الإم���ارات  ثراه” واإخ��وان��ه حكام  اهلل  “ طيب  نهيان  اآل 
واأجيالها  اأبنائها  خلري  م�شتقبلها  وبناء  وتقدمها  رقيها  م�شرية  يف  دولتنا 

القادمة.

حممد بن را�سد وحممد بن �سلمان ي�ستعر�سان عددًا من املو�سوعات والق�سايا الإقليمية 

نائب رئي�س الدولة وحممد بن زايد وحممد بن �سلمان وال�سيوف ي�سهدون ختام مناف�سات الفورمول 1

•• دبي -وام:

التقى �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
امللكي  ال�شمو  “رعاه اهلل” اأخ��اه �شاحب  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
اآل �شعود ويل العهد نائب رئي�س جمل�س الوزراء  الأم��ري حممد بن �شلمان 
وزير الدفاع يف اململكة العربية ال�شعودية ال�شقيقة الذي يزور البالد حاليا.

را�شد  ب��ن  حممد  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  �شمو  بح�شور  �شموهما  جت���اذب  وق��د 
التعاون  اأ�ش�س  تعزيز  �شبل  ح��ول  اأط��راف احلديث  دب��ي  اآل مكتوم ويل عهد 

والتن�شيق بني البلدين ال�شقيقني على خمتلف ال�شعد ويف �شتى املجالت.
و�شاحب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شتعر�س  كما 
والق�شايا  امل��و���ش��وع��ات  م��ن  ع���دداً  �شلمان  ب��ن  حممد  الأم���ري  امللكي  ال�شمو 
الإقليمية وم�شرية التنمية والتحديث التي اأمر بها خادم احلرمني ال�شريفني 
امللك �شلمان بن عبدالعزيز اآل �شعود يف اململكة ال�شقيقة ويقودها �شمو ويل 
والقطاعات  �شعود يف جميع الجتاهات  اآل  �شلمان  بن  الأم��ري حممد  عهده 
على  اإيجابا  وتنعك�س  ال�شقيق  ال�شعودي  واملجتمع  ال�شعب  حياة  مت�س  التي 
روؤية اململكة العربية ال�شعودية 2030 وتعود باخلري والرخاء والتقدم على 
نهيان  اآل  نهيان  بن  �شخبوط  ال�شيخ  �شعادة  اللقاء  ح�شر  ال�شقيق.  �شعبها 

�شفري الدولة لدى اململكة العربية ال�شعودية.

الأمري اأوهانيبا ياوت�شري ممثل �شاحب ال�شمو امللكي اأوتيومفو اأو�شي توتو 
رالف جونزالفي�س  ومعايل  غانا  اأ�شانتي يف جمهورية  الثاين، ملك مملكة 
ال�شباب  واأ�شرف �شبحي وزير  رئي�س وزراء �شانت فن�شنت وجزر غرينادين 

والريا�شة ممثال عن الرئي�س امل�شري.
وكان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي )رعاه اهلل( قد ح�شر اإىل نقطة انطالق 
)اأبوظبي   1 للفورمول  ال��ك��ربى  للطريان  الحت���اد  ج��ائ��زة  �شباق  �شيارات 
بعد   2018 ملو�شم  اخلتامية  اجلولة  �شباق  انطالق  بدء  معلنا   )2018

عزف ال�شالم الوطني لدولة الإمارات العربية املتحدة.
ال�شيخ  �شمو  اخلتامي  ال�شباق  بداية  اإ���ش��ارة  اط��الق  اىل موقع  �شموه  راف��ق 
حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ هزاع بن 

زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي.
الفوز  من  الربيطاين  مر�شيد�س  �شائق  هاميلتون  لوي�س  املت�شابق  ومتكن 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  �شمو  ق��ام  حيث  اأب��وظ��ب��ي  �شباق  جولة  يف 
اآل نهيان لالأعمال اخلريية  اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان  رئي�س جمل�س 

والإن�شانية بتكرمي الفائزين باملراكز الثالثة الأوىل.

اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  و�شمو  نهيان  اآل  حممد  بن  �شرور  ال�شيخ  و�شمو 
نهيان  ال�شيخ  و�شمو  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
اآل نهيان  اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان  اآل نهيان رئي�س جمل�س  بن زايد 
لالأعمال اخلريية والإن�شانية والفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ طحنون بن زايد 
اآل نهيان  اآل نهيان م�شت�شار الأمن الوطني و�شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
ال�شيخ حامد بن  الرئا�شة و�شمو  �شوؤون  ال��وزراء وزي��ر  نائب رئي�س جمل�س 
زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل عهد اأبوظبي و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل  ال�شيخ عمر بن زايد  ال��دويل و�شمو  اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
نهيان نائب رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال 
رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خالد  و�شمو  والإن�شانية  اخلريية 
اخلا�شة  الإحتياجات  وذوي  الإن�شانية  للرعاية  العليا  زاي��د  موؤ�ش�شة  اإدارة 
و�شمو ال�شيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان و�شمو ال�شيخ ذياب بن حممد 
اأبوظبي و�شمو ال�شيخ من�شور بن  اآل نهيان رئي�س دائرة النقل يف  بن زايد 
حممد بن را�شد اآل مكتوم ومعايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير 
الت�شامح ومعايل ال�شيخ حمدان بن مبارك اآل نهيان وعدد من ال�شيوخ وكبار 

الدولة.. فخامة  �شيوف  كل من  ال�شباق  �شهد  فيما  الدولة.  امل�شوؤولني يف 
رم�شان  وفخامة  الرو�شية  تتار�شتان  جمهورية  رئي�س  مينيخانوف  ر�شتم 
م�شاعد  لوكا�شينكو  فيكتور  ومعايل  ال�شي�شان  جمهورية  رئي�س  قاديروف 
اجلبري  عادل  ومعايل  القومي  الأم��ن  ل�شوؤون  بيالرو�شيا  جمهورية  رئي�س 
بن  هيثم  ال�شيد  ال�شمو  و�شاحب  ال�شعودية  العربية  اململكة  خارجية  وزير 
طارق اآل �شعيد وزير الرتاث والثقافة يف �شلطنة عمان ومعايل ال�شيد خالد 
بن هالل البو�شعيدي وزير ديوان البالط ال�شلطاين العماين وال�شيد م�شعود 
الربزاين رئي�س اإقليم كرد�شتان العراق ال�شابق وجيم�س األيك�س مايكل رئي�س 
جمهورية �شي�شل ال�شابق ومعايل معايل ال�شيخ اأحمد نواف الأحمد اجلابر 
الريا�شي لل�شرطة وجني  ال��دويل  ال�شباح حمافظ حويل ورئي�س الحت��اد 
اوري�شكو  بوغدان  ومعايل   )FIA( لل�شيارات  ال��دويل  الحت��اد  رئي�س  ت��ود 
وزير  ادام  بول  جون  ومعايل  اخلارجية  لل�شيا�شة  رومانيا  رئي�س  م�شت�شار 
مملكة  ملك  ك��ارل��و���س  خ���وان  امل��ل��ك  وج��الل��ة  �شي�شل  جمهورية  يف  ال�شحة 
زعالن  عبدالغني  ال�شيد  ومعايل  كر�شتينا  الأم��رية  وابنته  ال�شابق  اإ�شبانيا 
الدميقراطية  اجلزائرية  اجلمهورية  يف  والنقل  العمومية  الأ�شغال  وزي��ر 
اإم��ارة موناكو و�شمو  اأمري  ال�شعبية و�شاحبة ال�شمو الأم��رية �شارلني حرم 

•• اأبوظبي-وام:

�شهد �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 
امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن 
و�شاحب ال�شمو امللكي الأمري حممد بن �شلمان اآل �شعود ويل العهد نائب 
رئي�س جمل�س الوزراء وزير دفاع اململكة العربية ال�شعودية اليوم - بح�شور 
اأ�شحاب الفخامة وال�شمو و روؤ�شاء الوفود من الدول ال�شقيقة وال�شديقة 
اأبوظبي  جولة  مناف�شات   - وال�شيوخ  العهود  اأولياء  و�شمو  الدولة  �شيوف 
الحتاد  جائزة   2018- مو�شم  يف   1 الفورمول  ل�شباقات  العامل  لبطولة 

للطريان الكربى وذلك على م�شمار حلبة مر�شى يا�س يف اأبوظبي.
كما ح�شر ختام املناف�شات �شمو ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد اآل مكتوم 
ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ عبداهلل بن را�شد املعال نائب حاكم اأم القيوين 
الظفرة  نهيان ممثل احلاكم يف منطقة  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  و�شمو 
الوطني الحتادي  املجل�س  القبي�شي رئي�شة  اأمل عبداهلل  الدكتورة  ومعايل 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني  و�شمو ال�شيخ طحنون بن حممد 
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اأخبـار الإمـارات
النائب العام: اأمر الإفراج عن �سجناء يعك�س احل�س الإن�ساين العميق لقيادة الدولة

•• اأبوظبي -وام:

قال �شعادة امل�شت�شار الدكتور حمد �شيف ال�شام�شى النائب العام للدولة اإن 
اأمر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة » حفظه 
اأحكام يف ق�شايا  �شجينا ممن �شدرت بحقهم   785 بالإفراج عن   « اهلل 
تنفيذا  عليهم  املرتتبة  املالية  الغرامات  بت�شديد  �شموه  وتكفل  خمتلفة، 
لتلك الأحكام، وذلك مبنا�شبة احتفالت الدولة باليوم الوطني ال� 47.. 
اإمنا ياأتي يف اإطار حر�س �شموه على اإعطائهم فر�شة لبدء حياة جديدة 

والتخفيف من معاناة اأ�شرهم يف هذه املنا�ش�بة الوطني�ة املجيدة.
واأ�شار النائب العام للدولة اإىل اأن هذا الأمر ال�شامي، الذي ياأتي تزامنا 
العميق  الإن�شاين  الإم���ارات، يظهر احل�س  لدولة  والفخر  العزة  يوم  مع 

عنهم  املفرج  عائالت  على  وف��رح  �شرور  ي�شفيه من  ال��دول��ة، مبا  لقيادة 
وذويهم.

اأن هذا الأم��ر ي�شدر عن قائد ي�شعى دائما اإىل حتقيق �شعادة  واأ�شاف » 
من يعي�شون على اأر�س الدولة.. فبهذا العفو ال�شامي تلوح للمفرج عنهم 
اآمال ا�شرتداد قيمتهم يف املجتمع والعودة اإىل �شواء ال�شبيل، حر�شا على 
امل�شتقبل  نحو  وم�شريتهم  حياتهم  فى  وينتج  ا�شتعادوها،  التي  حريتهم 
العمل  م�شرية  يف  ي�شهمون  �شاحلني  اأف���رادا  في�شبحون  اإيجابياً،  اأث���راً 

والبناء، وي�شعون ب�شرف اإىل توفي�ر حياة اأف�شل لعائالتهم وذويهم ».
للتم�شك  �شادقة  بنية  اجلهد  بذل  اإىل  ال�شامي  بالأمر  امل�شمولني  ودع��ا 
الطيب مبا يحقق  القومي يف حياتهم والعمل  وال�شلوك  ال�شالح  بالنهج 

لهم ولذويهم حياة وم�شتقبال اأف�شل.

اآي���ات التهاين  اأ���ش��م��ى   ،47 ال���  ال��وط��ن��ي  ال��ي��وم  ���ش��ع��ادت��ه، مبنا�شبة  ورف�����ع 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  اإىل �شاحب  والتربيكات 

الدولة » حفظه اهلل .
» و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال�شيخ  ال�شمو  » و�شاحب  اهلل  رع��اه   « دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة واأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى لالحتاد حكام الإمارات، 

و�شمو اأولياء العهود.
املجيدة على  املنا�ش�بة  يعيد هذه  اأن  املوىل عز وجل  اإىل  بالدعاء  وتوجه 
�شموهم بكل اخلري وال�شعادة وموفور ال�شحة والعافية، وعلى �شعب دولة 

الإمارات بالأمن وال�شتقرار والتق�دم والرخاء.

الوطني لالأر�ساد: ا�ستمرار 
ا�سطراب البحر يف اخلليج العربي

•• اأبوظبي -وام:

يف  البحر  ا�شطراب  ا�شتمرار  لالأر�شاد  الوطني  املركز  اأك��د 
اخلليج العربي ب�شبب الرياح اجلنوبية ال�شرقية اإىل �شمالية 
�شرقية الن�شطة اإىل قوية ال�شرعة اأحيانا خا�شة مع ن�شاط 
ال�شحب. واأ�شاف املركز - يف بيان له ام�س - اأن ارتفاع املوج 
يرتاوح بني 4 اإىل 6 وي�شل اإىل 8 اأقدام وقد ي�شل اإىل 12 
خالل  وذل���ك  العربي  اخلليج  يف  ال�شحب  ن�شاط  م��ع  ق��دم��ا 
الفرتة من ال�شاعة 11 �شباح ام�س وحتى ال�شاعة 11 �شباح 

اليوم الإثنني.

الإمارات حتتفي بيومها الوطني الـ47 .. و100 عام على »نهج زايد«

ال�ضي�ضي يطلق جائزة م�ضر لتطبيقات اخلدمات احلكومية لطالب اجلامعات

القرقاوي يوؤكد اأهمية تعزيز التعاون مع الدول ال�سقيقة، وبناء منوذج عربي م�سرتك لتحديث العمل احلكومي

•• اأبوظبي -وام:

املقبل  دي�شمرب  من  الثاين  يف  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  حتتفي 
كبرية  و�شعبية  ر�شمية  ا�شتعدادات  و�شط  ال�47  الوطني  اليوم  بذكرى 
.. فيما تكت�شب املنا�شبة هذا العام اأهمية خا�شة لتزامنها مع »عام زايد« 
اآل نهيان رئي�س  اأعلن عنه �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد  الذي 

الدولة »حفظه اهلل«.
ع��ام على مولد   100 2018 مب���رور  ال��ع��ام  ط���وال  ال��دول��ة  واحتفلت 
اآل نهيان »طيب اهلل  موؤ�ش�س الدولة املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
و�شكلت  الإم��ارات.  نه�شة  املوؤ�ش�س وباين  ب�شرية  ثراه« عرفانا وتقديرا 
الإمارات خالل عام 2018 منوذجا ا�شتثنائيا يف جوانب التنمية كافة 
من خالل ما حققته من اإجنازات علمية واقت�شادية واجتماعية مثلت 
اإ�شافة حقيقية ا�شتطاعت خاللها ال�شري بخطى حثيثة نحو غد اأف�شل 

ل�شعبها ولالأمتني العربية والإ�شالمية.
الإم�����ارات على مكانتها  دول���ة  ال��ت��وايل حافظت  اخل��ام�����س على  ول��ل��ع��ام 
الر�شمية  التنموية  امل�شاعدات  الدوليني يف جمال  املانحني  اأكرب  �شمن 
قيا�شا على دخلها القومي .. فيما وا�شلت ن�شقها الت�شاعدي يف تقارير 

التناف�شية العاملية، كما وا�شلت م�شرية تطوير بنيتها الت�شريعية.
و توقع م�شرف الإمارات املركزي اأن ي�شهد الناجت املحلي الإجمايل منوا 
بن�شبة 2،8 يف املائة خالل عام 2018، فيما اأعلنت الإمارات عن م�شاريع 
�شياحية رائدة. وارتقى ح�شور الإمارات ليعم املنطقة عرب امل�شاهمة يف 
قيادة اجلهود الإقليمية والعاملية ملواجهة التطرف والإرهاب، والتعامل 
التحديات،  ملاهية  وا�شحة  ق��راءة  وفق  باملنطقة  املحدقة  التحديات  مع 

وب�شراكة مع الدول العربية ال�شقيقة والدول ال�شديقة حول العامل.
واأ�شهمت املواقف ال�شيا�شية احلكيمة والثابتة للدولة يف جتاوز املنطقة 
ات�شمت  فيما  العربي،  ال�شيادي  القرار  وتع�شيد  التحديات  للعديد من 
دبلوما�شية الدولة بالتحركات الن�شطة على خمتلف دوائرها اخلليجية 
الدولة  تعزيز مكانة  تلك اجلهود يف  �شاهمت  والدولية، وقد  والعربية 

وتقوية �شداقاتها على امل�شتويات اخلليجية والعربية والدولية.
وانعك�س جناح الدبلوما�شية الإماراتية و�شيا�شتها الداعية اإىل النفتاح 
على جميع دول العامل واإقامة العالقات وال�شراكات ال�شرتاتيجية على 
احل�شور  وعلى  عامليا  الإم��ارات��ي  ال�شفر  ج��واز  يحتلها  ب��ات  التي  املكانة 
الإماراتي الفاعل على ال�شاحة الدولية. يف موازاة ذلك .. حققت العديد 
باهرة،  جن��اح��ات  ال��دول��ة  يف  واحل��ي��وي��ة  ال�شرتاتيجية  القطاعات  م��ن 
ا�شت�شرافها  الإم���ارات  وا�شلت  التقرير.  ه��ذا  يف  اأب��رزه��ا  »وام«  وتر�شد 
للم�شتقبل باإطالق اأول قمر �شناعي �شنع باأيدي اإماراتية بن�شبة مائة 
يف املائة، فيما تابعت ت�شدرها العديد من املوؤ�شرات العاملية يف جمالت 
التنمية، وواكب ذلك كله رفد منظومة الت�شريعات والقوانني بت�شريعات 
اإىل  اإ�شافة  جديدة بتن�شيق بني احلكومة واملجل�س الوطني الحت��ادي، 

العديد من الإجنازات والتطورات على خمتلف الأ�شعدة والقطاعات.
وحافظت الإم��ارات على ح�شورها العاملي يف جمال الت�شامح، ووا�شلت 
منظومة  عرب  والكراهية  التطرف  وحماربة  التعاي�س  لتعزيز  جهودها 
الفكرية  املوؤ�ش�شات  من  والعديد  الت�شامح،  وزارة  تت�شدرها  موؤ�ش�شاتية 

والدينية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها.
وا�شت�شافت الدولة العديد من الأحداث واملنا�شبات التي عززت مكانتها 

يف هذا ال�شدد اأبرزها القمة العاملية للت�شامح والتي جاءت تتويجا ل�شل�شلة 
الوطني  املهرجان  خ��الل  ال��دول��ة  �شهدتها  التي  والفعاليات  الأن�شطة 
للت�شامح الذي اأقيم هذا العام حتت �شعار »على نهج زايد« خالل الفرتة 
من 9 اإىل 16 نوفمرب. و�شهد »موؤمتر الت�شامح والو�شطية واحلوار يف 
مواجهة التطرف« - الذي ا�شت�شافته العا�شمة اأبوظبي يف اخلام�س من 
مار�س املا�شي - تاأ�شي�س جمعية المارات للت�شامح والتعاي�س ال�شلمي، 
املجل�س  ت�شكيل  اأي�شا عن  اأبوظبي  الإع��الن من  �شبتمرب جاء   30 ويف 
لدولة  احل�شارية  الر�شالة  من  انطالًقا  امل�شلمة  للمجتمعات  العاملي 

الإمارات الهادفة اإىل ن�شر ثقافة ال�شلم لتحقيق الأمن املجتمعي.
الكامل  الف�شائي  الت�شنيع  2018 ع�شر  الإم��ارات خالل عام  ودخلت 
بعد جناحها باإطالق »خليفة �شات« الذي اأ�شرف على �شناعته وتطويره 
الأقمار  ع���دد  ل��ريت��ف��ع  امل��ائ��ة،  يف   100 بن�شبة  اإم��ارات��ي��ون  مهند�شون 
ال�شتخدامات،  اأقمار متعددة   9 اإىل  الإم��ارات  تديرها  التي  ال�شناعية 
فيما ارتفعت قيمة ا�شتثمارات الإم��ارات يف القطاع لتبلغ اأكرث من 22 
مليار درهم. وعززت الإم��ارات خالل عام 2018 من ريادتها يف قطاع 
توؤكد  التي  والأح���داث  الإجن���ازات  من  جمموعة  عرب  اإقليميا  الف�شاء 
م�شيها يف الطريق ال�شحيح نحو بلوغ املريخ وا�شتيطانه يف عام 2117. 
و�شهد العام 2018 اإعالن وكالة الإمارات للف�شاء، بالتعاون مع جامعة 
خليفة للعلوم والتكنولوجيا، واجلامعة الأمريكية يف راأ�س اخليمة، عن 
اإطالق م�شروع تطوير القمر ال�شطناعي »مزن �شات« لدرا�شة الغالف 

اجلوي لالأر�س.
اأول  2018 .. اأعلنت الإم��ارات للعامل اختيار  ويف الثالث من �شبتمرب 
رائدي ف�شاء اإماراتيني هما هزاع علي عبدان خلفان املن�شوري، و�شلطان 

�شيف مفتاح حمد النيادي للتوجه اإىل حمطة الف�شاء الدولية .
ويف اأكتوبر 2018 .. اأبرمت وكالة الإمارات للف�شاء اتفاقية تاريخية 
مع وكالة الف�شاء الأمريكية » نا�شا«، لتحديد اأطر التعاون بني اجلانبني 

يف جمال ا�شتك�شاف الف�شاء ورحالت الف�شاء املاأهولة.
2018 م�شرية  العام  الإم��ارات خالل  وا�شلت  الت�شريعي،  ويف اجلانب 
تطوير بنيتها الت�شريعية وعملت على ا�شت�شدار عدد كبري من املرا�شيم 
والقوانني الحتادية الهادفة اإىل تعزيز اأمن املجتمع و�شالمته وحتقيق 
ال���ش��ت��ق��رار الق��ت�����ش��ادي والج��ت��م��اع��ي لأب��ن��اء ال��دول��ة واإر����ش���اء مبادئ 

امل�شوؤولية وال�شفافية والكفاءة يف خمتلف الأجهزة احلكومية.
2018 يف  ب��ق��ان��ون احت���ادي رق��م /20/ ل�شنة  امل��ر���ش��وم  اأب��رزه��ا  وم��ن 
�شاأن مواجهة جرائم غ�شل الأم��وال ومكافحة متويل الإره��اب ومتويل 
ل�شنة   /9/ رق��م  احت��ادي  بقانون  واملر�شوم  امل�شروعة،  غري  التنظيمات 
يف �شاأن الدين العام والذي ينظم القواعد العامة التي حتكم   2018
اإ�شداء وثائق الدين العام ويدعم تطوير �شوق مالية عالية الكفاءة يف 

الدولة.
ال�شتثمار  ب�شاأن   2018 ل�شنة   /19/ رق��م  بقانون  امل��ر���ش��وم  ويعترب 
الأجنبي املبا�شر اأحد اأبرز املرا�شيم ال�شادرة يف عام 2018، كما اأ�شدر 
�شاحب ال�شمو رئي�س الدولة القانون الحتادي رقم /5/ ل�شنة 2018 
لتقني�ات  التجريبي�ة  الت�شريعات  ب�شاأن  احت��ادي  وقانون  الوقف،  ب�شاأن 
امل�شتقب�ل والذي يخول جمل�س الوزراء منح ترخي�س موؤقت لتنفيذ اأي 
م�شروع مبتكر قائم على تقنيات حديثة ذات �شفة م�شتقبلية اأو با�شتخدام 
الذكاء ال�شطناعي وحافظت الإمارات على ن�شقها الت�شاعدي يف تقارير 
منطقة  م�شتوى  على  �شدارتها  واأك��دت  العام  لهذا  العاملية  التناف�شية 

ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا حيث احتلت املركز الأول، بينما احتلت 
املركز ال��17 على امل�شتوى العاملي، وذلك وفقاً لتقرير جمموعة البنك 
التمويل  العاملي وموؤ�ش�شة  القت�شادي  املنتدى  بال�شرتاك مع  الدويل، 

الدولية.
الإنفاق  كفاءة  موؤ�شرات  يف  عاملياً  الأول  املركز  على  الإم���ارات  وح�شلت 
الطرق،  وج����ودة   ، ال��ت��ق��ن��ي��ة  للمنتجات  احل��ك��وم��ة  و����ش���راء  احل��ك��وم��ي، 
وانخفا�س تاأثري ال�شرائب على ال�شتثمار، وموؤ�شر انخفا�س معدلت 

الت�شخم .
وح�شلت ال��دول��ة على امل��رك��ز ال��ث��اين ع��امل��ي��اً يف م��وؤ���ش��رات ق��درت��ه��ا على 
تعيينهم يف وظائف منا�شبة  املواهب، وقدرتها على  اأ�شحاب  ا�شتقطاب 
النطاق  ذات  اجل���وال  الهاتف  �شبكة  الأف���راد يف  ا���ش��رتاك��ات  وع��دد  لهم، 

العري�س، وموؤ�شر ثقة املواطنني يف ال�شا�شة واأ�شحاب القرار.
املدن  قائمة  اأبوظبي  الإم��ارات��ي��ة  العا�شمة  ت�شدرت  مت�شل  �شياق  ويف 
ال��ت��وايل، وذلك  ال��ث��اين على  ال��ع��امل، للعام  اأم��ان��اً على م�شتوى  الأك���رث 
300 مدينة حول  على  »نومبيو«، متفوقة  الإلكرتوين  املوقع  بح�شب 

العامل، من بينها طوكيو وبازل وميونيخ وفيينا.
للم�شاعدات  مانحة  جهة  كاأكرب  عامليا  الأول  املركز  الإم���ارات  واحتلت 
التي  الأولية  للبيانات  وفقا  وذلك   2017 للعام  العامل  اخلارجية يف 
القت�شادي  التعاون  ملنظمة  التابعة  الإمنائية  امل�شاعدات  جلنة  اأعلنتها 

والتنمية.
مانحة يف  دولة  اأكرب  ب�شفتها  عاملياً  الأول  املركز  على  الدولة  وح�شلت 
ال�شقيق  اليمني  لل�شعب  الطارئة  الإن�شانية  امل�شاعدات  تقدمي  جم��ال 
امل�شاعدات  بتنفيذ مبا�شر.. فيما بلغ جمموع  2018 كم�شاعدات  لعام 
املقدمة لليمن منذ بداية عام 2018 ولغاية الأول من اأكتوبر املا�شي 

دولر اأمريكي-. مليار   1.24  - درهم  مليارات   4.56
والبناء يف  التنمية  الوطني الحت��ادي م�شرية  املجل�س  واك��ب   .. برملانيا 
�شاحب  اأطلقه  ال��ذي  ال�شيا�شي  التمكني  برنامج  على  مرتكزاً  الدولة، 
اهلل«يف  »حفظه  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
الد�شتورية  اخت�شا�شاته  ممار�شة  متكني  يف  لي�شاهم   ،2005 ال��ع��ام 

وتعزيز نهج ال�شورى وم�شاركة املواطنني يف �شنع القرار.
وجنحت الإم��ارات يف تقدمي منوذج خا�س يف املمار�شة الربملانية يت�شم 
وبرز  املجل�س،  �شالحيات  تعزيز  يف  ال��ت��درج  عملية  واحل��ر���س  بالوعي 
ذلك ب�شكل وا�شح يف برنامج التمكني الذي ا�شتمل على انتخاب ن�شف 
اأع�شاء املجل�س، وتعزيز م�شاركة املراأة ع�شوة وناخبة، وتنظيم انتخابات 

لع�شوية املجل�س، وزيادة اأعداد الهيئات النتخابية.
يف اجلانب القت�شادي حافظ القت�شاد الوطني على منوه املتوازن خالل 
القت�شادية  واملتغريات  التحديات  ك��رثة  من  الرغم  على   2018 ع��ام 
املحلي  الناجت  ي�شهد  اأن  امل��رك��زي  الم���ارات  م�شرف  توقع  حيث  عامليا، 

الإجمايل منوا بن�شبة 2،8 يف املائة خالل 2018.
وبلغت نفقات امليزانية الحتادية لل�شنة املالية 2018 نحو 53 مليارا 
للميزانية  الإ�شايف  العتماد  احت�شاب  بعد  وذلك  دره��م،  مليون  و369 

الذي �شدر مبر�شوم بقانون احتادي رقم/6/ ل�شنة 2018.
ب��امل��واط��ن��ني وخدماتهم  امل��ب��ا���ش��رة  ال��ع��الق��ة  ذات  ال��ق��ط��اع��ات  وح��ظ��ي��ت 
بالن�شيب الأكرب من ميزانية عام 2018 مبخ�ش�شات تزيد على ن�شف 

اجمايل امليزانية ومببلغ قدره 26،3 مليار درهم.
اأ�شهمت  اإمنائية �شخمة  تنفيذ م�شاريع  الدولة  اإم��ارات  و�شهدت جميع 

ووفرت  للجمهور  املقدمة  اخلدمات  ج��ودة  م�شتوى  حت�شن  يف  جميعها 
وم�شاريع  ال�شكنية  امل�شروعات  على  وتركزت  العمل،  فر�س  من  الآلف 
لبناء  الأ�شا�شي  املفتاح  الإم��ارات  تعتربها  التي  التحتية  البنية  تطوير 

اقت�شاد قوي ومزدهر وم�شتدام.
ويعد م�شروع طريق املفرق - الغويفات الدويل اأحد اأهم م�شاريع النقل 
بعد  العام اجل��اري  اأبوظبي مطلع  اإم��ارة  افتتحتها  التي  ال�شرتاتيجية 
 5.3 وبتكلفة  كم   246 بطول  الطريق  على  حت�شينات  اأع��م��ال  اإجن��از 

مليار درهم.
و�شهدت اأبوظبي خالل يوليو املا�شي افتتاح »عامل وارنر براذرز اأبوظبي« 
املدينة الرتفيهية املُغطاة الأوىل من نوعها يف العامل با�شتثمارات بلغت 

مليار دولر.
اإىل  ال�شياح  م��الي��ني  وج���ذب  دب��ي  اقت�شاد  لتعزيز  ج��دي��دة  خ��ط��وٍة  ويف 
املدينة، جاء افتتاح »دبي فرمي« اأو »برواز دبي« مطلع العام اجلاري الذي 

بلغت تكلفته النهائية اأكرث من 200 مليون درهم.
 89 ويعترب افتتاح املرحلة الأوىل من طريق خورفكان والبالغ طولها 
امل�شاريع  اأب��رز  اأحد  5 مليارات و500 مليون دره��م،  كيلومرتاً، بتكلفة 
والذي  ال��ع��ام  ه��ذا  ال�����ش��ارق��ة  اإم����ارة  د�شنتها  ال��ت��ي  والتنموية  احل��ي��وي��ة 
�شريبط مدينة خورفكان مبدينة ال�شارقة ب�شورة مبا�شرة، ما ينعك�س 

ب�شورة اإيجابية على �شهولة التنقل والنمو القت�شادي.
و�شكل  والفني،  الثقايف  امل��ج��ال  يف  متعددة  فعاليات  الإم����ارات  و�شهدت 
معر�س ال�شارقة الدويل للكتاب يف دورته ال� 37 احلدث الثقايف الأبرز 
خالل عام 2018 حيث جنح يف حتقيق رقم جديد بعدد زواره جتاوز 
م�شاهدة على مواقع  مليار   2.7 من  اأكرث  وحقق  زائر،  مليون   2.23

التوا�شل الجتماعي.
اأكرث  ال�28  اأبوظبي الدويل للكتاب يف دورته  ا�شتقطب معر�س  بدوره 
القراءة وال�شعر والأدب والثقافة من  زائر من جمهور  األف   300 من 
اأيام �شهدت م�شاركة اأكرث  الفئات العمرية كافة وذلك على مدار �شبعة 

من 1181 جهة عار�شة قدمت من 63 بلًدا.
و�شهد معر�س »فن اأبوظبي 2018« ح�شوراً كبرياً من حمبي الفنون 
الذين تابعوا باهتمام ندواته احلوارية املتميزة، واطلعوا على ما فيه من 
اأعمال فنية ا�شتثنائية، جاءت من 19 دولة من خمتلف اأنحاء العامل، 

اإ�شافة اإىل روائع الأعمال العربية .
1700 مبادرة  م��ن  اأك���رث  ال��ع��ام  ه��ذا  ل��ل��ق��راءة  ال��وط��ن��ي  ال�شهر  و�شهد 
جهة   66 من  اأك��رث  نظمتها  امل��ج��الت  خمتلف  تغطي  قرائية  وفعالية 

احتادية وحملية اإ�شافة اإىل القطاع اخلا�س يف الدولة.
من  كبرياً  عدداً   ، وا�شت�شافت الإمارات على اأر�شها خالل عام 2018 
الأحداث واملوؤمترات العاملية، مثل » القمة العاملية للحكومات »، ح�شرها 
الأديان  حتالف  وملتقى  دول��ة،   140 من  �شخ�شية  اآلف   4 من  اأك��رث 
لال�شتدامة  اأبوظبي  و«اأ���ش��ب��وع   ،2018 العاملية  امل�شتقبل  وجمال�س 
للت�شامح، وغريها من الفعاليات التي كر�شت  العاملية  والقمة   ،»2018

الإمارات مركزاً عاملياً ل�شتقطاب الفعاليات واملوؤمترات الدولية.
وحافظت دولة الإمارات للعام اخلام�س على التوايل على مكانتها �شمن 
قيا�شا  الر�شمية  التنموية  امل�شاعدات  الدوليني يف جمال  املانحني  اأكرب 
لدخلها القومي بن�شبة 1.31 يف املائة ومبا يقرتب من �شعف الن�شبة 
عاملي  كمقيا�س  املتحدة  الأمم  حددتها  التي   0.7% املطلوبة  العاملية 

لقيا�س جهود الدول املانحة.

اأم�����ا امل���ع���ي���ار ال���ث���ال���ث وال������ذي ميثل 
الإجمالية  ال��ن��ت��ي��ج��ة  م���ن   20%
ويقيم مدى متيز  “البتكار”،  فهو 
تكرار  واحتمالية  التطبيق  وف���رادة 
اجلهات  ع��دد  ع��ن  ف�شال  التجربة، 
و�شمولية  امل�������ش���ارك���ة  احل���ك���وم���ي���ة 

التطبيق.
اأن ت�شهد الفرتة املقبلة  ومن املقرر 
العمل  ور��������س  م����ن  ���ش��ل�����ش��ل��ة  ع���ق���د 
ال���ت���ف���اع���ل���ي���ة ل����ط����الب اجل���ام���ع���ات 
واجلهات احلكومية بهدف التعريف 
ويلي  وفئاتها،  و�شروطها  باجلائزة 
الفرتة  يف  الت�شجيل  ب��اب  فتح  ذل��ك 
ليتم   2019 واأبريل  يناير  بني  ما 
يونيو  ال��ف��ائ��زي��ن يف  ع���ن  الإع������الن 
امل����ق����ب����ل. ومي����ك����ن ل��ل��م��ه��ت��م��ني من 
على  احل�شول  واجلامعات  الطالب 
اجلائزة  ح��ول  املعلومات  من  املزيد 
املوقع  زي��ارة  خ��الل  من  ومعايريها 

الإلكرتوين للجائزة:
http://govapp-award.eg 

وت��ت�����ش��م��ن م���ع���اي���ري امل�������ش���ارك���ة يف 
اخلدمات  لتطبيقات  م�شر  ج��ائ��زة 
امل�شاركة  ت���ك���ون  اأن  احل���ك���وم���ي���ة، 
ف�����رق ت�شم  ج���م���اع���ي���ة م����ن خ�����الل 
ب��ني ث��الث��ة وث��م��ان��ي��ة اأع�����ش��اء، واأن 
ملتحقني  م�شريني  الطالب  يكون 
جمهورية  يف  بها  معرتف  بجامعات 
ال�شقيقة فيما ميكن  العربية  م�شر 
للجامعة اأن تتقدم باأكرث من فريق، 
وب���اإم���ك���ان اأي ج��ام��ع��ة امل�����ش��ارك��ة يف 
جامعة  مع  م�شرتك  تطبيق  تقدمي 
تتوىل  اأن  على  اأخ���رى،  جامعات  اأو 

اإحداها تقدميه.
امل�شاركة  ال���ف���ري���ق  ع���ل���ى  وي���ت���ع���ني 
ب��ت��ط��ب��ي��ق واح�������د ل���ك���ل ق����ط����اع من 
ال��ق��ط��اع��ات ال��ع�����ش��رة ل��ل��ج��ائ��زة التي 
لتطوير  بينها  م��ن  الخ��ت��ي��ار  ميكن 
الهواتف  تطبيقات  ع��رب  خدماتها 
التطبيق  على  يتوجب  كما  الذكية، 
اأن يكون قيد الت�شغيل الكامل اأو اأن 

يكون يف حالة منوذج جتريبي.

و تت�شمن معايري امل�شاركة اأن يرتبط 
واأن  احلكومية  باخلدمات  التطبيق 
لغات  ثم  ومن  العربية  اللغة  يتبنى 
اآخرى، وتتطلب من امل�شاركني اإرفاق 

فيديو ي�شرح التطبيق وفوائده.
و تتم عملية تقييم التطبيق الفائز 
بناء على موا�شفات التطبيق والتي 
“الكفاءة  هي  معايري  ثالثة  ت�شمل 
توفري  م���دى  ل��ق��ي��ا���س  والفعالية” 
على  الإج�������راءات  وتقلي�س  ال��وق��ت 
املتعامل لإجناز املعامالت وم�شتوى 
ال��ت��ط��ب��ي��ق وحجم  ت��ك��ام��ل خ���دم���ات 
املتاأثرين، وميثل هذا املعيار 40% 

من النتيجة الإجمالية.
“�شهولة  يف  ال��ث��اين  املعيار  ويتمثل 
ال�شتخدام” ويقيم جتربة امل�شتخدم 
وب�شاطة ت�شميم التطبيق والت�شفح 
وتكامله  ل���غ���ات���ه  وت����ع����دد  ال�����ش��ل�����س 
وم�شتوى الدعم الفني الذي يوفره، 
وميثل هذا املعيار %40 اأي�شا من 

النتيجة الإجمالية.

واأف�شل  ال��ف�����ش��اد  مكافحة  يف  دول���ة 
العاملية  التناف�شية  يف  دول����ة   30
والتنمية الب�شرية، واأف�شل 10 دول 

يف الإ�شالحات القت�شادية.
اخلطط  اإن  م���ع���ال���ي���ه���ا  ق����ال����ت  و 
الطموحة لتحديث الأداء احلكومي 
ال�شراكة  ت�����ش��ه��م  وال���ت���ي  م�����ش��ر  يف 
امل�شرية الإماراتية فيها بدور كبري، 
يتميز  اإداري  ج��ه��از  ب��ن��اء  ت�شتهدف 
مع  وامل��واءم��ة  الفعالية  و  بالكفاءة 
بهدف  وال��ع��امل��ي��ة  املحلية  امل��ت��غ��ريات 
ح��ك��وم��ي��ة متميزة  ت��ق��دمي خ��دم��ات 
مرتفعة اجلودة تطبق التكنولوجيا 
و�شعادة  ر���ش��ا  يحقق  مب��ا  احل��دي��ث��ة 

املتعاملني.
ال��ت��ي ميكن  ف��ئ��ات اجل��ائ��زة  وت�شمل 
ف���ي���ه���ا، قطاع  امل�������ش���ارك���ة  ل���ل���ط���الب 
بتنوع  م�شر  ت�شتهر  التي  ال�شياحة 
ال�شياحة  م���ث���ل  ف���ي���ه  جم����الت����ه����ا 
والرتفيهية،  والأث���ري���ة،  الثقافية، 
�شياحة ال�شواطئ، ال�شياحة الدينية، 

والعالجية.
ك��ذل��ك قطاع  ت��ت�����ش��م��ن اجل���ائ���زة  و 
العمل  جم���الت  بجميع  اخل��ارج��ي��ة 
ت���ه���دف اإىل  ال���ت���ي  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي و 
امل�شرية  ال���دول���ة  م�����ش��ال��ح  ح��م��اي��ة 
امل�شريني  امل����واط����ن����ني  وم�������ش���ال���ح 
ال�شتثمارات  وج������ذب  ب�����اخل�����ارج، 

الأجنبية.
التعليم الذي  وت�شم اجلائزة قطاع 
والتعليم  ال���رتب���ي���ة  وزارة  ي�����ش��م��ل 
من  وت�شعى  العايل  التعليم  ووزارة 
تطبيقات  لتطوير  اجل��ائ��زة  خالله 
خدمات  ت���وف���ر  ال���ذك���ي���ة  ل��ل��ه��وات��ف 
و�شريعة  ومب�شطة  �شهلة  تعليمية 
ذات كفاءة وفعالية عالية من �شاأنها 

اأن تعزز جتربة الطالب.
و ت�شمل اجلائزة قطاع ال�شحة من 
خ���الل ت��ط��وي��ر ح��ل��ول ت��ق��ن��ي��ة ذكية 
يف  املحمول  الهاتف  تطبيقات  ع��رب 
ال�شحية  ال��رع��اي��ة  ج���وان���ب  ج��م��ي��ع 

مت��ك��ني ال�����ش��ب��اب م���ن امل�������ش���ارك���ة يف 
وو�شع  احل��ك��وم��ي  الأداء  حت���دي���ث 
ب�����ش��م��ت��ه��م يف ت�����ش��م��ي��م اخل���دم���ات 
اجلائزة  قيمة  وت��ب��ل��غ  احل��ك��وم��ي��ة.. 
مليون جنيه م�شري للفريق الفائز 
رئ��ا���ش��ي للجهة  ت��ك��رمي  اإىل  اإ���ش��اف��ة 

احلكومية ال�شريكة.
ب���ن عبداهلل  اأك����د م��ع��ايل حم��م��د  و 
�����ش����وؤون جمل�س  ال���ق���رق���اوي وزي�����ر 
ال�شراكة  اأن  وامل�����ش��ت��ق��ب��ل  ال�������وزراء 
جمال  يف  امل�����ش��ري��ة   - الإم����ارات����ي����ة 
تعك�س  احل��ك��وم��ي  ال��ع��م��ل  حت���دي���ث 
بقيادة  الإم���������ارات  دول�����ة  ت���وج���ه���ات 
خليفة  ال�������ش���ي���خ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
التعاون  ل��ت��ع��زي��ز  اهلل”  “حفظه 
منوذج  وب��ن��اء  ال�شقيقة،  ال���دول  م��ع 
العمل  ل��ت��ح��دي��ث  م�����ش��رتك  ع���رب���ي 
احلكومي بتوجيهات �شاحب ال�شمو 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب 
اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح���اك���م  ال�������وزراء 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  وم��ت��اب��ع��ة 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زاي��د 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 

امل�شلحة.
فخامة  رع����اي����ة  م���ع���ال���ي���ه  ث���م���ن  و 
ال�شي�شي  ال���ف���ت���اح  ع���ب���د  ال���رئ���ي�������س 
اخلدمات  لتطبيقات  م�شر  جلائزة 
احلكومية لطالب اجلامعات موؤكدا 
اأن هذه اخلطوة �شتعطي دفعة قوية 

للجائزة.
اإن  ال��ق��رق��اوي  ق��ال معايل حممد  و 
اجلائزة تاأتي يف اإطار تنفيذ امل�شاريع 
ال�شراكة  ع���ن  امل��ن��ب��ث��ق��ة  امل�����ش��رتك��ة 
الإم���ارات  دول��ة  ب��ني  ال�شرتاتيجية 
م�شر  وجمهورية  املتحدة  العربية 
برنامج  �شمن  ال�شقيقة،  ال��ع��رب��ي��ة 
امل��ع��ريف احل��ك��وم��ي الهادف  ال��ت��ب��ادل 
وال���ت���ج���ارب  اخل�������ربات  ت����ب����ادل  اإىل 

الناجحة يف البلدين ال�شقيقني.

و اأكد اأن ثروة م�شر احلقيقية تكمن 
يف عقول اأبنائها واأن اجلائزة تهدف 
ال�شباب  ط��اق��ات  م��ن  ال�شتفادة  اإىل 
ل��ت��ق��دمي ح��ل��ول مبتكرة  وق��درات��ه��م 
اخلدمات  ع��ل��ى  احل�����ش��ول  ت�����ش��م��ن 

احلكومية على مدار ال�شاعة.
الدكتورة  معايل  اأك��دت  جهتها،  من 
التخطيط  وزي������رة  ال�����ش��ع��ي��د  ه���ال���ة 
يف  الإداري  والإ������ش�����الح  وامل���ت���اب���ع���ة 
اإطالق  اأن  العربية  م�شر  جمهورية 
اخلدمات  لتطبيقات  م�شر  ج��ائ��زة 
احل���ك���وم���ي���ة ل����ط����الب اجل���ام���ع���ات 
بال�شراكة مع دولة الإمارات، خطوة 
الطرفني  ج���ه���ود  ���ش��ي��اق  يف  م��ه��م��ة 
يف  ال�شرتاتيجية  ال�شراكة  لتفعيل 

جمال التحديث احلكومي.
احلكومتني  اإن  م��ع��ال��ي��ه��ا  ق���ال���ت  و 
دائما  ت�شعيان  الإماراتية  و  امل�شرية 
امل�شرتك  ال��ت��ع��اون  �شبل  تعزيز  اإىل 
اخلدمات  بجودة  الرتقاء  يف جمال 
احلكومية، وت�شريع وترية احل�شول 
التدريب  جم���الت  وت��ط��وي��ر  عليها 
واملوؤ�ش�شات  املوظفني  ق��درات  وبناء 
اإطالق  اأن  اإىل  م�شرية  احلكومية، 
اجلائزة ي�شتهدف امل�شاهمة يف اإيجاد 
نقلة  حتقيق  ت�شمن  عملية  ح��ل��ول 
ن��وع��ي��ة يف اخل���دم���ات احل��ك��وم��ي��ة يف 

م�شر.
يف  ال���ش��ت��ث��م��ار  اأن  ال�شعيد  اأك����دت  و 
هدف  والكفاءات  الب�شرية  ال��رثوات 
ما  وه��و  امل�شرية  للحكومة  اأ���ش��ي��ل 
لتطبيقات  م�����ش��ر  ج���ائ���زة  ت�����ش��ع��ى 
اخل������دم������ات احل����ك����وم����ي����ة ل���ط���الب 
اجلامعات اإىل الرتكيز عليه، م�شرية 
منفتحة  امل�شرية  احلكومة  اأن  اإىل 
على ال�شتفادة من التجارب العاملية 
العمل  حت��دي��ث  جم��ال  يف  الناجحة 
احلكومي، يف �شوء م�شاعيها لتنفيذ 
“روؤية م�شر 2030” التي ت�شهدف 
اأكرب  م�شاف  اإىل  بها  الو�شول  اإىل 
30 اقت�شادا يف العامل واأف�شل 30 

من الوقاية اإىل الت�شخي�س والعالج 
والتعامل  ال�����ش��ح��ي��ة  واخل�����دم�����ات 
ومتابعتها  امل��زم��ن��ة  الأم���را����س  م��ع 
والرعاية ال�شحية واللتزام بالعالج 

والتوعية ال�شحية وغريها.
اجلائزة  ت�شعى  ال���ع���دل،  ق��ط��اع  ويف 
ابتكار  ع��ل��ى  ال���ط���الب  حت��ف��ي��ز  اإىل 
تي�شري  ت�����ش��ه��م يف  ذك��ي��ة  ت��ط��ب��ي��ق��ات 
خ������دم������ات ال����ت����ق����ا�����ش����ي وت�������ش���ري���ع 
وتخفيف  ال��ع��دال��ة،  حتقيق  عملية 
والق�شاة،  امل��ت��ق��ا���ش��ني  ع��ل��ى  ال��ع��بء 
ع��ل��ى م�شتوى  اخل���دم���ات  وت�����ش��ه��ي��ل 
وخدمات  للق�شاء  املعاونة  اجل��ه��ات 
العقاري  وال�����ش��ه��ر  ال�����ش��رع��ي  ال��ط��ب 

والتوثيق.
وت�شم اجلائزة اأي�شا قطاع التموين 
ال���ذي ي��ت��وىل م��ه��ام م��ت��ع��ددة تلم�س 
حياة املواطن امل�شري ب�شكل مبا�شر 
وم���ن اأه��م��ه��ا ���ش��م��ان و���ش��ول دقيق 
ال��ب��ل��دي وا���ش��ط��وان��ات الغاز  اخل��ب��ز 
املنا�شب  بالدعم  التموينية  وال�شلع 
اإيجاد  خ��الل  من  العالية،  واجل���ودة 
تطبيقات  ع��رب  ذك��ي��ة  تقنية  ح��ل��ول 

الهاتف الذكي.
الداخلية  قطاع  اجلائزة  ت�شمل  كما 
النظام  ح���ف���ظ  ع���ل���ى  ي���رك���ز  ال������ذي 
وحماية  الآداب،  و  ال���ع���ام  والأم������ن 
الأرواح والأع��را���س والأم��وال ومنع 
اجلرائم و�شبطها، وت�شعى لت�شجيع 
حلول  ت���ط���وي���ر  ع���ل���ى  امل���������ش����ارك����ني 
الهاتف  تطبيقات  عرب  ذكية  تقنية 
املحمول تركز على فعالية اخلدمات 
واملرور  الهجرة  وخدمات  ال�شرطية 

والأمن وغريها.
اأم�����ا ال���ق���ط���اع ال��ع��ا���ش��ر ف��ي��ت��م��ث��ل يف 
وت�شتهدف  ال�����ش��غ��رية،  امل�����ش��روع��ات 
ذكية  تقنية  ح��ل��ول  اإي��ج��اد  اجل��ائ��زة 
املحمول  ال���ه���ات���ف  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ع���رب 
الأعمال  رواد  اأف��ك��ار  تنفيذ  لتي�شري 
التنمية  حم��رك��ات  اأح����د  ب��و���ش��ف��ه��م 

والنمو يف العامل.

•• القاهرة-وام:

عبدالفتاح  الرئي�س  فخامة  اأط��ل��ق 
ال�����ش��ي�����ش��ي رئ��ي�����س ج��م��ه��وري��ة م�شر 
م�شر  ج������ائ������زة  ام�����������س  ال����ع����رب����ي����ة 
احلكومية  اخل����دم����ات  ل��ت��ط��ب��ي��ق��ات 
�شمن  امل�شرية  اجل��ام��ع��ات  ل��ط��الب 
القاهرة  ومعر�س  موؤمتر  فعاليات 
وتكنولوجيا  ل��الت�����ش��الت  ال����دويل 

املعلومات 2018.
ال�شنوية  اجلائزة  اإط��الق هذه  ياأتي 
بال�شراكة مع دولة الإمارات العربية 
ال�شراكة  اتفاقية  اإط��ار  املتحدة و يف 
البلدين  ب�����ني  ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة 
العمل  حتديث  جمال  يف  ال�شقيقني 
توقيعها  مت  ال����ت����ي  و  احل����ك����وم����ي 
ال����وزراء  جمل�س  ���ش��وؤون  وزارة  ب��ني 
وامل�شتقبل يف دولة الإم��ارات و وزارة 
ال��ت��خ��ط��ي��ط وامل���ت���اب���ع���ة والإ�����ش����الح 
الإداري يف جمهورية م�شر العربية 
ال�شاد�شة  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل 
للقمة العاملية للحكومات يف فرباير 

املا�شي.
الأوىل من  وه���ي  اجل���ائ���زة،  ت��ه��دف 
العربية،  م�شر  جمهورية  يف  نوعها 
ط����الب  وت�������ش���ج���ي���ع  حت����ف����ي����ز  اإىل 
عددهم  البالغ  امل�شرية  اجل��ام��ع��ات 
اأكرث من 3 ماليني طالب و طالبة 
خا�شة  و  ح��ك��وم��ي��ة  ج��ام��ع��ة   50 يف 
مبتكرة  اإبداعية  تطوير حلول  على 
يف جمال تطبيقات الهواتف الذكية، 
مبا ي�شمن احل�شول على اخلدمات 
ال�شاعة،  م������دار  ع���ل���ى  احل���ك���وم���ي���ة 
وكفاءة  ومب�شطة  �شهلة  ب��اإج��راءات 
املتعاملني  اح��ت��ي��اج��ات  تلبي  ع��ال��ي��ة 

وتفوق توقعاتهم.
تعزيز  اىل  اأي�شا  اجل��ائ��زة  ت��ه��دف  و 
اجلامعات  ط�����الب  ب����ني  ال���ع���الق���ة 
واإ�شراكهم  احل��ك��وم��ي��ة  واجل����ه����ات 
بجودة  ل��الرت��ق��اء  ح��ل��ول  تطوير  يف 
جت������ارب امل��ت��ع��ام��ل��ني والإ�����ش����ه����ام يف 
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اأخبـار الإمـارات

بينهم 550 طفاًل

العيادات اخلارجية خلليفة التخ�س�سي ي�ستقبل 4400 مري�س بالقلب  

ون�شر   ، املن�شودة  الأه��داف  حتقيق 
الركوب  وعملية  الذهبية  القاعدة 
وال��ن��زول م��ن احل��اف��الت املدر�شية 
وامل��رك��ب��ات اخل��ا���ش��ة ح��ف��اظ��اً على 

الطريق  مل�شتخدمي  اأم���ان���اً  اأك���رث 
تعريفهم  خ���الل  م��ن  وال�����ش��ائ��ق��ني 
عن قرب مبهام ودور دورية املرور 
وما تت�شمنه من تقنيات ت�شاهم يف 

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

والإعالم  التوعية  فرع  فريق  نفذ 
والدوريات  امل���رور  ب����اإدارة  امل���روري 
ب��ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����ش��رط��ة راأ�����س 
ملدر�شتي  ميدانية  زي��ارات  اخليمة 
الأف�����ق ل��ل��ت��ع��ل��ي��م الأ���ش��ا���ش��ي ح1 و 
الثانوي  للتعليم  ط��ن��ب  م��در���ش��ة 
املبذولة  ج���ه���وده  ���ش��م��ن  ل��ل��ب��ن��ني 
املرورية  ال�شالمة  ن�شر  اأج���ل  م��ن 
امل��دار���س على  �شريحة طلبة  ل��دى 

م�شتوى الإمارة .
وتراأ�س الوفد املالزم �شالح ال�شحي 
، حيث قاموا بتوعية الطلبة بدور 
رجل املرور يف تنظيم حركة ال�شري 
واملرور و�شبط اأمن الطرق لتعزيز 
الطرق  وج���ع���ل  والأم��������ان  الأم������ن 

�شالمتهم واحلفاظ على اأرواحهم 
�شد احلوادث املرورية.

تكرمي   ، ال���زي���ارات  ت�شمنت  وق���د 
اأف�������ش���ل ل����وح����ة ف���ن���ي���ة اإر�����ش����ادي����ة 
املدار�س  طلبة  اإع��داد  من  مرورية 
والتي توؤكد على جتاوب كبري من 
باأهمية  الطلبة وفهمهم واإدراكهم 
اللتزام بالتعليمات والقواعد ، كما 
الأم���ن اخلا�س  مت تكرمي ح��را���س 
جلهودهم  تقديراً  وذلك  باملدر�شة 
ال�شري  ح��رك��ة  تنظيم  يف  امل��ب��ذول��ة 
يف م��داخ��ل وخم���ارج امل��در���ش��ة مما 
والإيجابي  ال��ف��ع��ال  دوره���م  عك�س 
اأجل  م��ن  الأط��ف��ال  �شريحة  جت��اه 
ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة م��در���ش��ي��ة اآم��ن��ة لهم 
وخلق جيل واٍع ومثقف باعتبارهم 

ن�شف احلا�شر وكل امل�شتقبل .

اختتام فعاليات الدبلوم
 املهني ل�سعوبات التعلم

•• ال�سارقة -وام:

اختتم مركز ال�شارقِة ل�شعوباِت التعلِم بالتعاوِن مع مركِز التعليِم امل�شتمر 
يف جامعِة ال�شارقِة فعالياُت الدبلوِم املهني ل�شعوباِت التعلِم الذي ا�شتغرق 
�شهرين وه��دِف اىل زي��ادِة الوعي واخل��ربِة ل��دى اأول��ي��اِء الأم���وِر واملعلمني 

والخت�شا�شيني يف هذا املجال.
اأهمية  التعلِم  ل�شعوباِت  ال�شارقِة  مركِز  مديُرة  ال�شويدي  هنادي  واك��دت 
غياِب  ظ���لِّ  يف  م��ع��ه��م  وال��ع��ام��ل��نَي  واأ���ش��ره��م  ل��ل��ط��الِب  بالن�شبة  ال��دب��ل��وم 
التخ�ش�شاِت اجلامعية ذاِت ال�شلِة ب�شعوبات التعلم.. وقالت ان يبذُل املركُز 
ذلك  �شبيِل  ويف  التعلم  ب�شعوباِت  املرتبطة  امل�شاكِل  حّل  ق�شارى جهدِه يف 
“نعمُل دائماً على تنميِة العالقاِت املحليِة واخلارجيِة بالتعاوِن مع خمتلِف 

الأفراِد واملوؤ�ش�شاِت لتقدمي اخلدمات وفَق اأف�شِل املمار�شاِت العاملية«.
واأو�شحت اأن 389 �شخ�شاً من ذوي �شعوبات التعلم مت ت�شجيلهم يف املركز 
منذ تاأ�شي�شه عام 2016 حيث تقدم اخلدمات الأكادميية ل� 94 �شخ�شاً 
وجل�شات  الوظيفي  العالج  اخلدمات  هذه  اأب��رز  ومن  مبا�شر  ب�شكل  منهم 
النطق واجلل�شات الأكادميية يف اللغتني العربية والإنكليزية والريا�شيات.
املتعلقة  امل�شاكل  مالحظة  ح��ال  يف  كافة  الأم���ور  اأول��ي��اء  ال�شويدي  ودع��ت 
ب�شعوبات التعلم لدى اأبنائهم اإىل مراجعة املدر�شة اأو املركز ليتم حتديد 
اأحد  هو  الغرايبة  حممود  الدكتور  وا���ش��اد  حالة.  لكل  املالئمة  اخل��ط��وات 
اأولياء الأمور واملعلمني  املحا�شرين يف الدبلوم بحر�س املركز على تاأهيل 
يف كيفية التعامل مع الأ�شخا�س ذوي �شعوبات التعلم ..وقال ان الدبلوم 

ت�شمن بالإ�شافة اإىل اجلانب النظري 20 �شاعة من التطبيق العملي.
وعن جتربتها قالت خلود الرجبي “ويل اأمر “واإحدى امل�شاركات يف الدبلوِم 
املهني ل�شعوباِت التعلِم انها ا�شرتكت عندما لحظت عدم جتاوب ابنتها مع 
حماولت تعليمها ورحلتها يف البحث عن اخت�شا�شيني يجيدون التعامل 
هذه  لكت�شاب  وتاأهيلها  نف�شها  تدريب  اإىل  و���ش��وًل  التعلم  �شعوبات  مع 
لديها لطفلتها. من جانبه توجه علي ح�شني  اأف�شل ما  اخل��ربة وتقدمي 
امل�����ش��ارك��ني يف الدبلوم  ج��اب��ر م�شرف م��در���ش��ة ال��دوح��ة الأم��ري��ك��ي��ة واأح���د 
التعليِم  ومركز  التعلم  ل�شعوبات  ال�شارقة  مركز  اإىل  والتقدير  بال�شكر 
القائمني عليهما  واإدراك  املتقن  التنظيم  ال�شارقِة على  امل�شتمر يف جامعِة 
باأهمية توعية املجتمع وتاأهيل الخت�شا�شيني القادرين على التعامل مع 

الأ�شخا�س ذوي �شعوبات التعلم يف املدار�س والبيوت.

•• راأ�س اخليمة – الفجر: 

ل�شرطة  العامة  بالقيادة  اأنقذ فريق عمل ق�شم جناح اجلو 
راأ�س اخليمة 3 �شّياح يف العقد الثالث من العمر اجلن�شية 
اأن �شلوا طريقهم خالل رحلة ترفيهية يف  بعد  الأوروب��ي��ة 

ت�شلق اجلبال باإمارة راأ�س اخليمة .
رئي�س  اليماحي  را�شد  �شعيد  العقيد طيار  ي�شري  وتف�شياًل 
ق�شم جناح اجلو اإىل ورود بالغ لغرفة العمليات ، من اأحد 

املفقودين ، يخربهم باأنهم ظلوا طريق العودة اإىل مركبتهم 
لهوايتهم  ممار�شتهم  خ��الل  وذل��ك  اجلبل  اأ�شفل  امل��وج��ودة 
اإحدى  الفور مت حتريك  وعلى   ، “ت�شلق اجلبل”  املف�شلة 
الطائرات التابعة للق�شم ملكان البالغ وبعد التحري والبحث 
عن املذكورين ، مت الو�شول اإليهم على ارتفاع 4000 قدم ، 
وتقدمي الإ�شعافات الأولية الالزمة لهم بالتعاون مع ق�شم 
اأو�شاعهم  والتاأكد من   ، العامة  بالقيادة  الطبية  اخلدمات 

ال�شحية .

اأحمد بن نا�سر بن زايد ي�سهد احتفال »اأ�سدقاء البيئة« باليوم الوطني » خميم الأمل « ينطلق يف ال�سارقة 16 دي�سمرب
•• ال�سارقة-وام:

الذي   29 ال���  الأم��ل  خميم  فعاليات  املقبل  دي�شمرب   16 تنطلق 

تنظمه مدينة ال�شارقة للخدمات الإن�شانية برعاية �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 

حاكم ال�شارقة، وحتت �شعار “ لنتحدث حول الإعاقة “.
مدير  القا�شمي  حممد  بنت  جميلة  ال�شيخة  ���ش��ع��ادة  وت��راأ���ش��ت   
الجتماعات  من  ع��ددا  املنظمة  العليا  اللجنة  رئي�شة  املدينة  ع��ام 
العاملية،  �شفة  اكت�شب  ال��ذي  للمخيم  اجلديدة  للدورة  ا�شتعدادا 
دول  خمتلف  م��ن  وم�����ش��ارك��ني  م��ت��ط��وع��ني  با�شت�شافة  ب���داأ  ح��ني 

التعاون  دول جمل�س  امل�شاركات مقت�شرة على  كانت  فيما  العامل، 
اخلليجي والبالد العربية.

واأبرز  واأ�شحابها  الإعاقة  للتحدث عن  دعوة  املخيم  �شعار  وميثل 
وكل  واأهدافهم  وطموحاتهم  واهتماماتهم  وم�شاكلهم  ق�شاياهم 

ما يتعلق بحا�شرهم وم�شتقبلهم.
التعريف  على  الإن�����ش��ان��ي��ة  للخدمات  ال�����ش��ارق��ة  مدينة  وحت��ر���س 
بقدرات الأ�شخا�س ذوي الإعاق�������ة احلقيقية واإمكاناتهم وال�شعي 

اإىل دجمهم مع اأقرانه������م وحفظ كرامته��������م وذويهم.
 ويعد خميم الأمل يف ال�شارقة فر�شة جلميع املتطوعني الراغبني 
هذا  يف  اخل��ربة  واكت�شاب  الإع��اق��ة  ذوي  الأ�شخا�س  مع  العمل  يف 
انطالق  منذ  اآلف متطوع   3 املتطوعني  ع��دد  بلغ  امل��ي��دان، حيث 

•• اأبوظبي-وام:

نظمته  ال��ذي  الحتفال  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  نا�شر  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شهد 
للدولة وذلك   47 ال�  الوطني  اليوم  “ مبنا�شبة  البيئة  اأ�شدقاء  “جمعية 

على م�شرح اجلاهلي بنادي �شباط القوات امل�شلحة يف اأبوظبي.
غلوم  حبيب  والدكتور  املعال  را�شد  بن  اأحمد  ال�شيخ  الحتفال  ح�شر  كما 
والدكتور علي �شنجل والإعالمية الدكتورة ن�شوى الرويني وممثلون عن 
وزارة التغري املناخي والبيئة و�شفارة جمهورية م�شر العربية لدى الدولة 

وكاتدرائية الأنبا انطونيو�س يف اأبوظبي.
 25 م�شاركة  �شهدت  التي   - البيئة  اأ���ش��دق��اء  “جمعية  اح��ت��ف��الت  وت��اأت��ي 
اإطار م�شاركتها الفاعلة يف  مدر�شة حتت �شعار ينابيع العطاء البيئي - يف 

اإبراهيم  الدكتور  وهناأ  ال��دول��ة.  يف  املختلفة  والبيئية  الوطنية  املنا�شبات 
على حممد رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية - يف كلمته خالل احلفل - قيادة 
و�شعب الإمارات مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 47، واأو�شح اأن اجلمعية تهدف 
اإىل الهتمام بالبيئة واملحافظة على �شالمتها من اأجل �شالمة الإن�شانية 
بالبيئة  املحدقة  بالأخطار  والتعريف  البيئي  الوعي  م�شتوى  رفع  بجانب 
بن  اأحمد  ال�شيخ  اإىل  ال�شكر  موجها  عليها،  للحفاظ  الكفيلة  والأ�شاليب 

نا�شر بن زايد اآل نهيان لرعايته وح�شوره الحتفال .
اآل نهيان الرعاة وكبار ال�شخ�شيات  اأحمد بن نا�شر بن زايد  وكرم ال�شيخ 
التابعة  العقارية  ام  بي  ام  و�شركة  اأبوظبي  ل�شرطة  العامة  القيادة  وه��م 
مل�شرف اأبوظبي ال�شالمي والدكتور علي �شنجل بجانب عدد من ال�شركات 

واأع�شاء اجلمعية املتميزين لدعمهم جهود اجلمعية.

•• راأ�س اخليمة – الفجر:

امل�شتجدات “لالجراءات التداخلية ملر�شى القلب من الأطفال والكبار” الذي 
يف   اأقيم  وال��ذي  اخليمة  راأ���س  يف  التخ�ش�شي  خليفة  ال�شيخ  م�شت�شفى  نظمه 
قاعة ا ملوؤمترات يف فندق دبل تري هيلتون  وناق�س اآخر ما تو�شلت اإليه العلوم 
الطبية والعالجات املتوافرة ملختلف اأمرا�س القلب. وح�شر املوؤمتر اأكرث من 
200 ا�شت�شاري واخت�شا�شي ف�شاًل عن عدد من الكوادر الفنية والتمري�شية 
يف اأمرا�س القلب املختلفة، من م�شت�شفى ال�شيخ خليفة التخ�ش�شي، كما ح�شر 
املوؤمتر جمموعة من الأطباء املتخ�ش�شني واملهتمني من خمتلف م�شت�شفيات 
راأ�س  التخ�ش�شي  ال�شيخ خليفة  مل�شت�شفى  التنفيذي  الرئي�س  واأف��اد  ال��دول��ة.   

اخليمة الدكتور ميونغ هون �شونغ باأن امل�شت�شفى ا�شتقبل نحو 4400  مري�شاً 
يف القلب يف العيادات اخلارجية، ونحو 500 طفال يعانوا من اأمرا�س القلب 
550 عملية قلب مفتوح وعملية ق�شطرة ت�شخي�شية  املختلفة، واأج��رى نحو 
العام اجل��اري. من جهته ذكر  الت�شعة الأوىل من  وعالجية وذل��ك يف الأ�شهر 
املدير الطبي للم�شت�شفى ورئي�س مركز طب وجراحة القلب الدكتور جيمينغ 
واأن���ه يف ه��ذا الط���ار فقد  اأهمية ك��ربى  امل��وؤمت��رات   ي��ويل  امل�شت�شفى  اأن  �شانغ 
وجراحة  طب  مركز  يف  واملحا�شرات  امل��وؤمت��رات  من  العديد  امل�شت�شفى  اج��رى 
اأحد مراكز التميز الثالث يف امل�شت�شفى. واأ�شاف ان املوؤمتر  القلب الذي يعد 
وفنيي  وممر�شني  اأطباء  من  الطبي  القطاع  يف  للعاملني  بالغة  اأهمية  ميثل 
اأمرا�س  لت�شخي�س  املتبعة  والطرق  الأج��ه��زة  اأح��دث  على  للتعرف  خمتربات 

والتقنيات  الأجهزة  واأح��دث  القلب  ق�شطرة  م�شتجدات  اآخ��ر  �شيما  ول  القلب 
املوؤمتر  اأن  اإىل  ولفت  للقلب.  املقطعية  وال�شور  العالجية  الق�شطرة  لعمليات 
لأمرا�س  امل��ت��واف��رة  وال��ع��الج��ات  الطبية  العلوم  اإل��ي��ه  تو�شلت  م��ا  اآخ��ر  ناق�س 
القلب املختلفة، كما اأنه اأو�شى ب�شرورة ان�شاء �شجل وطني حلالت اجللطات 
فيما  التطورات  اآخ��ر  على  لالطالع  ال��دول��ة،  يف  ال�شمالية  املناطق  يف  القلبية 
يتعلق بت�شخي�س امرا�س القلب املختلفة واأعرا�شها والوقاية منها وعالجها 
. واأكد  اأن امل�شت�شفى عقد و�شارك يف العديد من املوؤمترات التي تتعلق بالقلب 
املتخ�ش�شني حمليا وعامليا  ويحر�س ب�شكل م�شتمر على تبادل  اخل��ربات مع 
لرفع كفاءة الأطباء وحت�شني م�شتوى الرعاية الطبية للمر�شى، لتعزيز اأف�شل 
املمار�شات يف جمال رعاية مر�شى القلب .  واأو�شح  اأن فرق عمل وحدة القلب 

والق�شطرة يقدمون اأف�شل املمار�شات والعالجات جلميع املر�شى الذين يعانون 
من مر�س القلب من خالل عمليات الق�شطرة  والتدخالت اجلراحية لنقاذ 
حياة املر�شى، موؤكدا توافر طاقم طبي على م�شتوى عال من القدرة واملهنية، 
احلالت  اخ��ت��ي��ار  ج��ان��ب  اإىل  مكثفة،  وت��دري��ب��ي��ة  معرفية  ب��ج��رع��ات  وم��زودي��ن 
بهذا  العمليات  لعمل هذه  التقنية  التحتية  البنية  وتوفر  املنا�شبة،  والعمليات 
النجاح. واأ�شاف اأن امل�شت�شفى اأجرى العديد من العمليات الدقيقة والتي تكللت 
الق�شطرة  خ��الل  من  وذل��ك  اخللقية  القلب  مل�شاكل  ع��الج  بينها  من  بالنجاح 
التداخلية والتي تعترب تقنية جديدة واملف�شلة لدى م�شت�شفى ال�شيخ خليفة 
التخ�ش�شي يف راأ�س اخليمة،  وذلك لنها جتنب املري�س م�شاكل جراحة القلب 

املفتوح والقامة الطويلة يف امل�شت�شفى.

   طلبة مدار�س راأ�س اخليمة يتلقون جرعة توعية بال�سالمة املرورية 

جناح اجلو ب�سرطة راأ�س اخليمة ينقذ �سياحا على ارتفاع 4000 قدم 

•• خورفكان-الفجر : 

خورفكان  م��دي��ن��ة  اه����ايل  اح��ت��ف��ل 
لدولة  ال�47  ال���وط���ن���ي  ب���ال���ي���وم 
والتي   ، املتحدة  العربية  الم��ارات 
حممد  ال��وال��د  ونظمها  اليها  دع��ا 
عبد اهلل العماين النقبي من اهايل 
، وذل�����ك على  م��دي��ن��ة خ���ورف���ك���ان 
كورني�س خورفكان، بح�شور �شعادة 
مدير  امل��ن�����ش��وري  يعقوب  �شلطان 
بخورفكان،  الأم�������ريي  ال����دي����وان 
النقبي  را����ش���د  ال��دك��ت��ور  و���ش��ع��ادة 
البلدي،والوالد  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����س 
النقبي،  اأح�����م�����د  ب�����ن  اإب�����راه�����ي�����م 
ا�شتاذ  النقبي  اهلل  عبد  وال��دك��ت��ور 
التاريخ احلديث واملعا�شر بجامعة 
ال�����ش��ارق��ة ف����رع خ���ورف���ك���ان، وعبد 
جمل�س  ع�شو  ال��ن��ق��ب��ي  �شيف  اهلل 
ال�شت�شاري ال�شابق، وبح�شور عدد  
الدوائرواملوؤ�ش�شات   م�����دراء  م���ن 
احلكومية مبدينة خورفكان وعدد 

كبري من املواطنني واملقيمن. 
بعزف  احل����ف����ل  ف���ع���ال���ي���ات  ب��������داأت 

الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  خ��ل��ف  ووق���وف���ه 
ل��ك��ي ت��ع��ل��و راي����ة الإم�������ارات لتظل 
ع��ال��ي��ة خ��ف��اق��ة وم���وط���ن لالمن 
وال�����ش��الم وال��ت��ق��دم وال��ت��ي حققت 
 ، ب��ف�����ش��ل ح��ك��ام��ه��ا راع����ه����م اهلل  
واأ�شبحت المارات مركزا متقدًما 
وي����رج����ع هذا  امل����ج����الت  ك���اف���ة  يف 

لتفاف ال�شعب خلف القيادة . 
الوطني  اليوم  اأن  النقبي  وا�شاف 
ل��ل��دول��ة  ه��و ي���وٌم ت��اري��خ��ي عظيم، 
وم��ن��ا���ش��ب��ة وط��ن��ي��ة خ���ال���دة، نعي�س 
حل��ظ��ات��ه��ا ب��ال��ف��خ��ر والع�����ت�����زاز، 
�شرية  خ���الل���ه���ا  م����ن  ون�����ش��ت��ع��ي��د 
ال�شيخ  له  املغفور  الدولة  موؤ�ش�س 
زاي�������د ب����ن ����ش���ل���ط���ان ال ن���ه���ي���ان ، 
واخوانة حكام الم��ارات موؤ�ش�شني 

الحتاد رحمهم اهلل . 
كما ت�شمن احلفل عر�س حي  لبرز 
الماراتية  واحل��ل��وي��ات  امل���اك���وؤلت 
و�شور  الع��الم  وتوزيع   ، ال�شعبية 
رئي�س ال��دول��ة وح��ك��ام الم����ارات ، 
و�شعارات الحتفال باليوم الوطني 

ال 47 لدولة المارات . 

العقبات والتحديات لتاأ�شي�س دولة 
ع�شرية قوية ومتطورة .

ورح�����ب ال����وال����د حم��م��د ع��ب��د اهلل 
ماأكدا  باحل�شور  النقبي  العماين 
ع��ل��ى وح�����دة ال�����ش��ع��ب الإم����ارات����ي 

هذه املبادرة الوطنية والحتفالت  
املواطنني   ف��ي��ه��ا  ي�������ش���ارك  ال���ت���ي 
بجانب احلكومة احتفالت الوطن 
دولة  �شم�س  وب��زوغ  الحت��اد  بقيام 
الإمارات املوحدة واملتحدة وجتاوز 

الإم���ارات  ل��دول��ة  الوطني  ال�شالم 
كال  ق��دم  بعدها  املتحدة،  العربية 
من رئي�س املجل�س البلدي ،ومدير 
عبد  والدكتور  الأم��ريي،  الديوان 
اهلل النقبي بالقاء كلمة عن اهمية 

اأهايل خورفكان يحتفلون باليوم الوطني 47 لدولة الإمارات 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة -وام:

اطلع �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد 
ال�شارقة، �شباح ام�س على �شري العمل يف م�شروع 
بال�شارقة،  ال��ط��ّي  منطقة  يف  ال�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع 

اإط��ار حر�س �شموه على الوقوف على  وذلك يف 
امل�����ش��اري��ع احليوية  ال��ع��م��ل يف  ج��م��ي��ع جم��ري��ات 
على  والقاطنني  املواطنني  تخدم  التي  واملهمة 
حاكم  ال�شمو  �شاحب  وا�شتمع  الإم����ارة.  اأر����س 
بطي  ب��ن  ���ش��الح  املهند�س  �شعادة  م��ن  ال�شارقة 
املهريي امل�شت�شار يف دائرة التخطيط وامل�شاحة، 

وال��ق��ائ��م��ني ع��ل��ى م�����ش��روع اجل��ام��ع، ح���ول كافة 
واطلع  فيه،  الإجن��از  ومراحل  امل�شروع  تفا�شيل 
والإن�شائية  الهند�شية  املخططات  على  �شموه 
توزيعها،  ومناطق  اخلدمية  ومرافقه  للجامع 
ت�شاميم  وتفا�شيله من  اأعمال اجلامع  وجميع 
اإ�شالمية  داخ��ل��ي��ة ون��ق��و���س وزخ����ارف وخ��ط��وط 

ال��ع��م��ارة الإ���ش��الم��ي��ة، وي�شرف  ت��ع��ك�����س ج��م��ال 
املهند�شني  ك��ب��ار  م��ن  جم��م��وع��ة  تنفيذها  ع��ل��ى 

املعماريني يف العامل الإ�شالمي.
وجمالية  معمارية  حتفة  ال�شارقة  جامع  ويعد 
احلافل  ال�������ش���ارق���ة  اإم�������ارة  ���ش��ج��ل  اإىل  ت�����ش��اف 
ب��امل�����ش��اري��ع احل��ي��وي��ة امل��ه��م��ة ال��ت��ي حت��ق��ق روؤي���ة 

الإم������ارة، وي��خ��دم اجل��ام��ع ���ش��ري��ح��ة ك��ب��رية من 
الطّي  مناطق  وخا�شة  ال�شارقة  مدينة  اأه���ايل 
وال�شيوح ومدينة تالل، ويت�شع  الطّي  وب�شاتني 
وي��ح��ت��وي اجلامع  األ���ف م�شل،   24 م��ن  لأك���رث 
على حدائق ونوافري ومرافق وخدمات ل�شيوف 
ال��رح��م��ن م��ن امل�����ش��ل��ني، ك��م��ا روع���ي ف��ي��ه اإن�شاء 

مرافق خا�شة بكبار ال�شن.
املهم،  ال���ش��رتات��ي��ج��ي  ب��امل��وق��ع  اجل��ام��ع  ويتمتع 
العابر وطريق  الإم���ارات  �شارع  على  حيث يطل 
مليحة عند مدخل الإمارة للقادمني واملتوجهني 
من واإىل كل من اإم��ارة دبي وراأ���س اخليمة، واأم 

القيوين.

•• راأ�س اخليمة  - الفجر:  

توا�شلت احتفالية اليوم الوطني ال� 47 لدولة الإمارات 
العربية املتحدة، يف نادي الإم��ارات بفعاليات متتد ملدة 
ا�شم  الفعاليات  اأي��ام  من  يوم  كل  يحمل  حيث  اأي��ام   7
اإمارة من اإمارات الدولة ال�شبع، اإ�شارًة اإىل روح الوحدة 
و���ش��ارك احت���اد كتاب  الإم���ارات���ي.  لل�شعب  وال��ت�����ش��ام��ن 
واأدب��اء الإم��ارات فرع راأ�س اخليمة يومهم الثاين الذي 
حمل ا�شم اإمارة الفجرية حتت �شعار ) الفجرية العراقة 
من  �شور  و�شم  وط��ن  م�شرية  معر�س  خالله  واأقيم   )

تعر�س  التي  الأث��ري��ة  التحف  وبع�س  الحت���اد  م�شرية 
ما�شي دولة الإمارات واأقيم على هام�س املعر�س بع�س 
نقي  الرحمن  عبد  احلفل  ح�شر  احل����رة.    الفعاليات 
وفاطمة املعمري اأع�شاء جمل�س الإدارة وجمموعة من 
الدكتور حبيب غلوم كما ح�شر  اأع�شاء الحت��اد منهم 
من جانب نادي الإماراحت�شر الربنامج حممود ح�شن 
ال�شم�شي رئي�س جمل�س اإدارة النادي وحممد ا�شماعيل 
العو�شي رئي�س جمل�س اإدارة �شركة نادي الإمارات وعدد 
من اأع�شاء جمل�س الإدارة كما ح�شر  احلفل عدد من 

ال�شياح واملهتمني من اأفراد املجتمع.

•• راأ�س اخليمة  - الفجر:  

ال�  الوطني  اليوم  احتفالية  توا�شلت 
47 لدولة الإمارات العربية املتحدة، 
يف نادي الإم��ارات بفعاليات متتد ملدة 
يوم من اأيام  كل  يحمل  حيث  اأيام   7
ال��ف��ع��ال��ي��ات ا���ش��م اإم������ارة م���ن اإم�����ارات 
الدولة ال�شبع، اإ�شارًة اإىل روح الوحدة 
والت�شامن لل�شعب الإماراتي. و�شارك 
احتاد كتاب واأدباء الإمارات فرع راأ�س 
اخليمة يومهم الثاين الذي حمل ا�شم 
اإمارة الفجرية حتت �شعار ) الفجرية 
معر�س  خ���الل���ه  واأق����ي����م   ) ال���ع���راق���ة 
م�شرية وطن و�شم �شور من م�شرية 
التي  الأثرية  التحف  وبع�س  الحت��اد 
واأقيم  الإم���ارات  دول��ة  تعر�س ما�شي 
على هام�س املعر�س بع�س الفعاليات 
احل��رة.   ح�شر احلفل عبد الرحمن 
نقي وفاطمة املعمري اأع�شاء جمل�س 
الإدارة وجمموعة من اأع�شاء الحتاد 
م��ن��ه��م ال���دك���ت���ور ح��ب��ي��ب غ���ل���وم كما 

ح�شر من جانب نادي الإماراحت�شر 
ال�شم�شي  ح�����ش��ن  حم��م��ود  ال��ربن��ام��ج 

وحممد  ال��ن��ادي  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
ا���ش��م��اع��ي��ل ال��ع��و���ش��ي رئ��ي�����س جمل�س 

اإدارة �شركة نادي الإم��ارات وعدد من 
ح�شر   ك��م��ا  الإدارة  جم��ل�����س  اأع�����ش��اء 

احلفل عدد من ال�شياح واملهتمني من 
اأفراد املجتمع.

•• ال�سارقة-الفجر:

م�شتجدة”  “ق�ش�س  جل�شة  اأك��دت 
للم�شور النيوزلندي روب تاغارت 
ال���ت���ي ع��ق��ده��ا امل���ه���رج���ان ال����دويل 
�شمن  “اإك�شبوجر”  ل��ل��ت�����ش��وي��ر 
ف��ع��ال��ي��ات ال��ن�����ش��خ��ة ال��ث��ال��ث��ة، دور 
ت��غ��ي��ري م�����ش��ار حرب  ال�������ش���ورة يف 
فيتنام ملا ك�شفته من حقائق حول 
الأحداث �شاهمت يف ن�شر التوعية 

بني اأفراد املجتمع.
الثورة  “اإن  ت��اغ��ارت  امل�شور  وق��ال 
ال���ت���ك���ن���ول���وج���ي���ة اأح�����دث�����ت حت����وًل 
ال�����ش��ورة، حيث  ج��ذري��اً يف �شناعة 
الأوق���ات  يف  الب�شرية  ا�شتخدمت 
ال�شابقة ما و�شفه ب�”عامل ال�شور 

ما قبل الأ�شالك” - وهي طريقة 
كانت  التي  ال�شور  لنقل  تقليدية 

ت�شتغرق اأياماً.
اإر�شال  ج��ه��از  ت��اغ��ارت  وا�شتعر�س 
ال��ذي مت اخ��رتاع��ه يف عام  ال�شور 
ا�شتخدامه  �شائعاً  وك��ان   ،1936
اإىل اجلهد  بني امل�شورين، م�شرياً 
والوقت اللذين ي�شتغرقهما اإر�شال 
ال�������ش���ور، ف�������ش���اًل ع����ن الأ�����ش����وات 
جهاز  ي�شدرها  ك��ان  التي  املزعجة 
اأمام  وعر�س  التقليدي.  الطباعة 
التي  الأم��اك��ن  احل�شور ع��دداً من 
كمقرات  امل�������ش���ورون  ا���ش��ت��خ��دم��ه��ا 
ال�شحفي  امل�شور  واأو���ش��ح  ع��م��ل.. 
اأن اإر�شال ال�شور اإىل الوكالة التي 
 16 ك��ان يعمل فيها ع��رب اجل��ه��از 

اإ�س ذو ال�شوت املزعج، كان يتطلب 
ال���واح���دة  ل��ل�����ش��ورة  دق��ي��ق��ة   15
ت�شتغرق  فيما  والأ���ش��ود،  بالبي�س 
ال�������ش���ورة امل���ل���ون���ة ال�����واح�����دة 45 
�شورة  وك��ل  اإر�شالها،  ليتم  دقيقة 
اإىل  لت�شل  مراحل  ث��الث  تتطلب 

املكتب الرئي�شي.
ب���ني تغطية  ت����اغ����ارت  ق�����ارن  ك��م��ا 
روي�����������رتز لث�����ن�����ني م������ن ح���ف���الت 
الزفاف امللكية ، 1981 و 2018 
، م��و���ش��ح��اً ال���ف���رق ال�����ش��ا���ش��ع بني 
الت�شوير  ح���ي���ث  م����ن  احل���ف���ل���ني 
والإ��������ش�������اءة واجل����������ودة، وال����وق����ت 
املطلوب لإر�شال ال�شور يف احلفلة 
احلفلة  ت�شوير  كان  فيما  الأوىل، 
ال��ث��ان��ي��ة اأك����رث ���ش��ه��ول��ة، ح��ي��ث مل 

واإر�شال  الت�شوير  عملية  ت�شتغرق 
ال�شور �شوى دقائق معدودة.

جمموعة  ت����اغ����ارت  وا����ش���ت���ع���ر����س 
م��ن ���ش��ور ال��ث��ورة يف روم��ان��ي��ا عام 
1989، وال�شعوبات التي واجهها 
هذه  اإىل  ل���ل���و����ش���ول  امل���������ش����ورون 
ومواجهة  امل�����ش��ط��رب��ة،  امل��ن��ط��ق��ة 
الأخ�����ط�����ار ب��غ��ي��ة احل�������ش���ول على 

جمموعة من ال�شور. 
واخ������ت������ت������م ت��������اغ��������ارت اجل���ل�������ش���ة 
معاجلة  لغرفة  �شور  با�شتعرا�س 
رويرتز  وكالة  يف  ال�شور  وطباعة 
 ،  1989 ال��ع��ام  اإىل  ت��ع��ود  وال��ت��ي 
كان  اآن���ذاك  العمل  اأن  اإىل  م�شرياً 
�شيما  ل  ح��ق��ي��ق��ي��اً،  حت��دي��اً  ي�شكل 
كانت  التي  ال��دراج��ات  �شباقات  يف 

تتطلب جهوداً كبرية، لفتاً اإىل اأن 
ظروف  يف  العمل  يعتاد  يعمل  من 
توظيفها  ينجح يف  جوية خمتلفة 

خلدمة ال�شورة.
تاغارت عمل يف  اأن روب  اإىل  ي�شار 
الإخبارية  ال��وك��الت  م��ن  ال��ع��دي��د 
روي�����رتز و تقاعد  م��ن��ه��ا  ال��ع��امل��ي��ة، 
موؤخراً مع وكالة ا�شو�شييتد بر�س، 
ال�شور  م�������ش���اري���ع  ب��ع�����س  ل���ت���ويل 
ال�شخ�شية، كما يعمل يف التدري�س 
وال�شت�شارة و�شمن جلان الت�شوير 
الت�شويرية  ال�شحافة  ج��وائ��ز  يف 
اأيرلندا،  م���ن  ك���ل  يف   ، ال��وط��ن��ي��ة 
واأ�شرتاليا،  امل���ت���ح���دة،  وامل��م��ل��ك��ة 
وكوريا  كونغ،  وهونغ  ونيوزيلندا، 

اجلنوبية.

•• دبي -وام:

ن���ظ���م���ت ج���م���ع���ي���ة ت����وع����ي����ة ورع����اي����ة 
اليوم  اح��ت��ف��اًل مب��ن��ا���ش��ب��ة  الح������داث 
ال�����ش��اب��ع والأرب���ع���ني لدولة  ال��وط��ن��ي 
الفريق  م��ع��ايل  ب��ح�����ش��ور  الإم�������ارات 
���ش��اح��ي خ��ل��ف��ان مت��ي��م، ن��ائ��ب رئي�س 
ال�������ش���رط���ة والأم��������ن ال����ع����ام يف دب����ي، 

وعدد  اجلمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
وذلك  الإدارة  جم��ل�����س  اأع�����ش��اء  م���ن 
مب���رك���ز ���ش��ي��ت��ي ���ش��ن��رت م�����ردف دب���ي. 
ال�شرطة  وب��داأ الحتفال بعزف فرقة 
مب�شاركة  الوطني  لل�شالم  املو�شيقية 
الأن�شارية  �شلمى  م��در���ش��ة  ط��ال��ب��ات 
للبنات وطالب مدر�شة املزهر للتعليم 
وزوار  اأم��ور  واأولياء  للبنني  ال�شا�شي 
املركز.  وتقدم معايل الفريق �شاحي 
�شاحب  اىل  بالتهنئة  مت��ي��م  خ��ل��ف��ان 
ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زاي����د اآل 
اهلل”  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حم��م��د بن 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح��اك��م دبي 
ال�شيخ  ال�شمو  اهلل” و�شاحب  “رعاه 
عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
املجل�س  اأع�شاء  واإخ��وان��ه��م  امل�شلحة، 
الأعلى لالحتاد حكام الإمارات، واىل 

�شعب الإمارات مبنا�شبة ذكرى اليوم 
للدولة.  والأرب��ع��ني  ال�شابع  الوطني 
وقال معاليه اإن اليوم الوطني ذكرى 
عزيزة على قلوب الإماراتيني، وتاريخ 
ال��ذاك��رة، يحمل يف طياته  حمفور يف 
كر�شها  التي  وال��ق��وة  اخل��ري  وم�شات 
البلد  ه�����ذا  ق������ادة  ب��ف�����ش��ل  الحت��������اد، 
اإرادتهم  ي��رتج��م  ك��م��ا  اهلل،  حفظهم 
ال�������ش���ادق���ة واإخ���ال����ش���ه���م ل����الإم����ارات 
و���ش��ع��ب��ه��ا. ويف خ���ت���ام احل���ف���ل اأه����دى 
متيم  خلفان  �شاحي  الفريق  معايل 
حممد  ال�����ش��ي��د  اإىل  ت���ذك���اري���ة  درع������اً 
�شنرت  �شيتي  مركز  مدير  اجل�شمي، 
م����ردف دب����ي، واأه������دت اجل��م��ع��ي��ة من 
اليوم  واأو�شحة  الدولة  اعالم  جانبها 
مل�شاركتهم  امل��رك��ز  زوار  اإىل  ال��وط��ن��ي 
ال�شابع  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ي��وم  اح��ت��ف��ال��ه��ا 
اأن يدمي  والأربعني، متمنني من اهلل 
الأم���ن والأم����ان على دول���ة الإم����ارات 

و�شعبها واملقيمني على اأر�شها.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما اأمرييا 
باإن�ساء هيئة ال�سارقة للتعليم اخلا�س

دبي ت�ست�سيف موؤمترا طبيا حول ال�سحة الإجنابية 7 دي�سمرب
•• دبي-وام:

“اآفاق  م��وؤمت��ر  فعاليات  املقبل  دي�شمرب   7 دب��ي  يف  ت��ب��داأ 
جديدة يف الرعاية ال�شحية ملا بعد ال�شحة الإجنابية” 
ال�شيخ  جائزة  رعاية  حتت  يومني  مل��دة  �شي�شتمر  وال��ذي 
من  وبدعم  الطبية  للعلوم  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حمدان 
والتوليد  الن�شا  اأم��را���س  و�شعبة  ب��دب��ي  ال�شحة  هيئة 
الذي  امل���وؤمت���ر،  ويت�شمن  ال��ط��ب��ي��ة.  الإم�����ارات  بجمعية 
التوليد  لأخ�شائيي  امللكية  الكلية  مع  بال�شراكة  يعقد 
وجمعية  الدولية  الياأ�س  �شن  وجمعية  الن�شاء  واأمرا�س 

املكثفة  املحا�شرات  العديد من  الربيطانية،  الياأ�س  �شن 
وور�������س ال��ع��م��ل ال��ت��ف��اع��ل��ي��ة وع���ر����س درا�����ش����ات حل���الت 
م��ر���ش��ي��ة ل��ت��و���ش��ي��ح م��ب��ادئ حت�����ش��ني وت��ط��وي��ر م�شارات 
بعد  ما  مرحلة  يف  ال�شحية  للم�شاكل  ال�شحية  الرعاية 
انقطاع الطمث. واأكد �شعادة عبد اهلل بن �شوقات املدير 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  ح��م��دان  ال�شيخ  جل��ائ��زة  التنفيذي 
للعلوم الطبية حر�س اجلائزة على دعم كل ما من �شاأنه 
املوؤمترات  دع��م  خ��الل  م��ن  ال�شحي  بالقطاع  الرت��ق��اء 
الطبية الهادفة واأن�شطة التعليم الطبي امل�شتمر والبحث 
العلمي يف املجال الطبي. واأو�شحت الربوفي�شورة ماري 

التوليد  لأخ�شائيي  امللكية  الكلية  رئي�شة  لوم�شدين  اآن 
�شريكز  للموؤمتر  العلمي  الربنامج  اأن  الن�شاء  واأمرا�س 
يف  وال�شت�شاريون  الأطباء  يواجهها  التي  الق�شايا  على 
واأطباء  ال�شماء  والغدد  الن�شاء  واأم��را���س  التوليد  طب 
الأولية  الرعاية  واأط��ب��اء  والإجنابية  اجلن�شية  ال�شحة 
واملمر�شات املتخ�ش�شات يف املنطقة. وذكرت الربوفي�شورة 
كاثي اأبرنيتي رئي�شة جمعية �شن الياأ�س الربيطانية اأن 
من  املحا�شرين  م��ن  ع��دد  م�شاركة  �شت�شهد  الفعاليات 
ذوي اخلربة الوا�شعة النطاق حيث �شت�شهم مو�شوعاته 

ومناق�شاته يف تبادل اخلربات بني امل�شاركني.

•• ال�سارقة-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم ال�شارقة، مر�شوما 
اأمرييا باإن�شاء هيئة ال�شارقة للتعليم اخلا�س. ويق�شي 
تن�شاأ  اأن   2018 ل�شنة   45 رق���م  الأم�����ريي  امل��ر���ش��وم 
 “ ال�شارقة ت�شمى  اإم��ارة  املر�شوم، هيئة يف  مبوجب هذا 

بال�شخ�شية  وتتمتع   ،“ اخلا�س  للتعليم  ال�شارقة  هيئة 
الأعمال  جميع  ملبا�شرة  الالزمة  وبالأهلية  العتبارية 
والت�شرفات القانونية التي تكفل حتقيق اأهدافها، وتتبع 
احلكومة املركزية لالإمارة، على اأن ي�شدر قانون بتنظيم 
الهيئة واأهدافها واخت�شا�شاتها وكافة �شوؤونها. ويعمل 
املعنية  اجلهات  وعلى  �شدوره،  تاريخ  من  املر�شوم  بهذا 

تنفيذه كل فيما يخ�شه، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

�سلطان القا�سمي يطلع على �سري العمل يف م�سروع جامع ال�سارقة

احتاد كتاب واأدباء المارات 
يحتفل مب�سرية الوطن 

احتـــاد كتـــاب واأدبـــاء المـــارات يحتفـــل 
مب�سيـــرة الوطـــن 

يف جل�ضة مع اأبرز م�ضوري رويرتز واأ�ضو�ضيتد بر�س

اإك�سبوجر 2018 يروي دور ال�سورة يف تغيري م�سار حرب فيتنام

جمعية توعية ورعاية الأحداث حتتفل باليوم الوطني 47

جو�شيفينا   / امل���دع���و  ف��ق��د 
لورينز�شانا �شاجون ، الفلبني   
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
من   )A7865902P(
يجده عليه الت�شال بتليفون 

رقم  0503246683

فقدان جواز �سفر
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/العمدة املتحدة لل�شقالت

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1722340 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/خليفه احمد حممد علي احلمادي من مالك اىل �شريك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ خليفه احمد حممد علي احلمادي من 100% اىل %51
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة امين حممد علي %49

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/ العمدة املتحدة لل�شقالت

UNITED PILLARS SCAFFOLDING
اىل/العمدة املتحدة لل�شقالت ذ.م.م

UNITED PILLARS SCAFFOLDING 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
التمديدات  ل�شيانة  عب�شان  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�شحية والكهربائية  رخ�شة رقم:1138099 
تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�شاحة 0.50*0.20 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة عب�شان ل�شيانة التمديدات ال�شحية والكهربائية
اىل/ارجنت �ش�شتم اخلدمات الطباعة

URGNT SYSTEM TYPING SERVCES
تعديل عنوان/Building Name من 74528 اىل 220556

تعديل عنوان/Building Owner Name من خلفان �شامل خلفان ال�شحاك واخرين 
اىل علي را�شد علي را�شد علي حممد النيادي

تعديل عنوان/MUNICIPALITY من منطقة الظفرة اىل
Shop اىل Floor من UNIT TYPE/تعديل عنوان

تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات الطباعة وت�شوير امل�شتندات )8219001(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شالح و�شيانة التمديدات والرتكيبات الكهربائية )4329904(

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(

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26

اإعــــــــــالن
للكتابة  الر�شالة  ال�ش�����ادة/مكتب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب والت�شوير رخ�شة رقم:1033004 
null*null تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل

تعديل ا�شم جتاري من/ مكتب الر�شالة للكتابة والت�شوير
AL RISALAH TYPING & PHOTOCOPYING BUREAU

اىل/الر�شالة للطباعة
ALRISALA TYPING

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
لتجهيز  ال�ش�����ادة/�شيرنجي  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

املن�شاآت العامه ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1190207 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة اني�شه م�شاعد عبداهلل املنهايل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد م�شاعد عبداهلل امل�شاعد املنهايل

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 )اأبوظبي(

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26

اإلغاء اعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
CN بال�شم التجاري �شي اند �شاين  رقم: 1077993 
الو�شع  واعادة  الرخ�شة  تعديل  طلب  بالغاء  للهدايا 

كما كان عليه �شابقا
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
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
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شيتي �شتار لتاأجري 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات   رخ�شة رقم:1961341 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة جوهر ربيع مبارك �شنقور النعيمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شالح الدين جميل غامن علي العلوي
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 )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون 

CN 1981643:ايليت لالطفال رخ�شة رقم
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 )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حممد 

�شميم لت�شليح عادم ال�شيارات
رخ�شة رقم:CN 1034388 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 م غ 

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26

اإعــــــــــالن
الغزال  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة جنم  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للنقل الربي العام
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1135479 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد حممد ال�شغري يروان ال�شام�شي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف را�شد حممد ال�شغري غامن ال�شام�شي

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(

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26

جلوبال برودكت �سوليو�سنز للو�ساطة التجارية- 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 2018/10/11
بحل وت�شفية �شركة

 جلوبال برودكت �ضوليو�ضنز للو�ضاطة التجارية - ذ م م
مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 

امل�شفى املعني هاتف رقم
026716055 فاك�س 026716054 �س.ب 53181 ابوظبي بالنادي 
ال�شياحي بناية �شعيد عبداهلل اجلنيبي الطابق )7( مكتب رقم 
)705( واإح�شار امل�شتندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�شاها 

45 يوما من تاريخ هذا العالن.

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26
ذ.م.م  املمتاز للقرطا�شية والطباعة  ال�شركاء يف  بناءا على قرار 
رقم  حتت  بتاريخ:2018/11/4  العدل  كاتب  لدى  امل�شدق 
املمتاز  �شركة  ت�شفية  فيه  تقرر  والذي  ت�شديق:1803010792 
املرزوقي  ذ.م.م تعيني مكتب/عبداملجيد  والطباعة  للقرطا�شية 
امل�شفي/ يعلن  وعليه  ال�شركة  بت�شفية  احل�شابات  لتدقيق 

عبداملجيد حممد املرزوقي على كل من له مطالبات او حقوق 
على �شركة )املمتاز للقرطا�شية والطباعة ذ.م.م( املذكور التقدم 
تاريخ  يوم من   45 ذلك خالل  على  الدالة  الثبوتية  بامل�شتندات 
 - حمدان  �شارع   - التايل:اأبوظبي  العنوان  على  العالن  هذا 
الثامن - مكتب 803( خلف كلية  العني الهلية )الطابق  بناية 
 - ت:026274177   - م:0506111421   - للتكنولوجيا  المارات 

ف:026274188 - �شندوق بريد:30022 اأبوظبي.
امل�ضفي الإتفاقي
عبداملجيد حممد املرزوقي

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة 

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26

اإعــــــــــالن
للخ�شار  ال�ش�����ادة/اخل�شرة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

والفواكه الطازجة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1713334 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعود عبدالعزيز علي ابراهيم املن�شوري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل طار�س �شعيد �شليويح املزروعي

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 م غ 

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26

اإعــــــــــالن
لزينة  ال�ش�����ادة/براند�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب ال�شيارات  رخ�شة رقم:1491045 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة نا�شر ماجد مال اهلل احمد احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف را�شد ماجد مال اهلل احمد احلمادي
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 م غ 

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26

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

CN قد تقدموا الينا بطلب الظفرة  رخ�شة رقم:1880217 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة نا�شر ماجد مال اهلل احمد احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف را�شد ماجد مال اهلل احمد احلمادي
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 م غ 

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حمل طريق الوادي 

CN قد تقدموا الينا بطلب لالقم�شة  رخ�شة رقم:2234454 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة نا�شر ماجد مال اهلل احمد احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف را�شد ماجد مال اهلل احمد احلمادي
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 م غ 

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مكتب توبة للكتابة 

CN قد تقدموا الينا بطلب والت�شوير  رخ�شة رقم:1191940 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة نا�شر ماجد مال اهلل احمد احلمادي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف را�شد ماجد مال اهلل احمد احلمادي
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 م غ 

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26

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

CN 2435359:قرطاج للتجارة العامة رخ�شة رقم
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(

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26

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

النبع ال�شايف للنظافة العامة
رخ�شة رقم:CN 1862291 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(

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة تالل ال�شهل  تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان 

لل�شيانة العامه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1865851 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة فهد حممد احمد �شيف ال�شوايف %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف علي حميد �شامل بطي الدرعي

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(

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة بامان للنجارة 

واحلداده امل�شلحه
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1775029 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبيد علي جمعه را�شد الظاهري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفه �شامل عبداهلل �شامل النعيمي

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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اأخبـار الإمـارات
اأطفال ال�سارقة يحتفلون باليوم الوطني باأوبريت »وطني الأغلى«

•• ال�سارقة-وام:

القادة  ل�شناعة  ق��رن  رب��ع  ملوؤ�ش�شة  التابعة  ال�شارقة”  “اأطفال  تنظم 
“وطني  اأوبريت  ال�شارقة  الثقافة يف  اليوم على م�شرح ق�شر  واملبتكرين 
احتفال  وذل���ك  م��راك��زه��ا  م��ن  وطفلة  طفال   188 مب�شاركة  الأغلى” 
ال�شارقة  ال�47 . ويعرب الأطفال من منت�شبي املراكز يف  باليوم الوطني 
ومنطقتي الو�شطى وال�شرقية - من خالل الأوبريت - عن مدى امتنانهم 
لهم  وتوفر  ومواهبهم  بقدراتهم  توؤمن  التي  الر�شيدة  للقيادة  ووفائهم 
الرعاية لكونهم اأجيال وقادة امل�شتقبل الذين �شيكملون م�شرية النهو�س 
والتطور والنماء التي ت�شهدها دولة الإم��ارات. وياأتي الأوبريت - الذي 
مع  بالتعاون   - املوؤ�ش�شني  والآب���اء  للوطن  وال���ولء  النتماء  قيم  يج�شد 

املكتب الإعالمي للمجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة بال�شارقة ويت�شمن 8 
�شعيد”  “العم  نخلة  واأنا�شيد حول  درامية  وفقرات  ا�شتعرا�شية  لوحات 
اأداء جمموعة من منت�شبي  كرمز للقيم الرا�شخة يف دولة الإم��ارات من 
الأغلى” نخبة  “وطني  اأوبريت  ويجمع   . ال�شارقة” املوهوبني  “اأطفال 
تاأليف �شاحلة  امل�شرحية وذوي اخل��ربة فهو من  الفنون  املواهب يف  من 
غاب�س مدير عام املكتب الثقايف والإعالمي باملجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة 
علي  الوطن  �شاعر  واأ�شعار  وكلمات  �شالح  عبداهلل  وبطولة  ال�شارقة  يف 
واإخراج  ال�شارقة  اأطفال  املو�شيقي يف  امل�شت�شار  �شعد  دينا  واأحل��ان  اخل��وار 
حممد بكر وتوزيع مو�شيقي مهند خ�شر وحممد علي وغناء الفنان جنم 
ال�شلة والعازي عبداهلل املعمري والفنان ح�شن علي بالإ�شافة اإىل كورال 
اأطفال ال�شارقة. وقالت �شاحلة غاب�س يعك�س اأوبريت “ وطني الأغلى” 

من  الإم��ارات��ي  ال�شعب  يحملها  التي  الإن�شانية  والقيم  الوطنية  ال��روح 
جيل اإىل جيل وهي قيم م�شتمدة من ديننا الإ�شالمي احلنيف وهويتنا 
العربية الأ�شيلة وتقاليدنا الإماراتية التي عززها املغفور له ال�شيخ زايد 
البذل والعطاء  “ طيب اهلل ثراه” وحتمل معاين  اآل نهيان  بن �شلطان 

اإ�شافة اإىل تر�شيخ العديد من القيم الإن�شانية والوطنية .
تليق  ب�شورة  وتقدميه  الأوب��ري��ت لإجن��اح��ه  فريق عمل  بجهود  واأ���ش��ادت 
�شمو  لروؤية  الدولة وحتقيقا  تعي�شه  الذي  ال�شتثنائي  الوطني  باحلدث 
ل�شوؤون  الأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  القا�شمي  حممد  بنت  ج��واه��ر  ال�شيخة 
الأ�شرة يف حتقيق التكامل الإداري واملهني بني جميع املوؤ�ش�شات احلكومية 
الثقايف  امل��ك��ت��ب  م��ع  ال�شارقة”  “اأطفال  ت��ع��اون  خ���الل  م��ن  الإم�����ارة  يف 

والإعالمي يف املجل�س الأعلى ل�شوؤون الأ�شرة.

من جانبها قالت عائ�شة علي الكعبي مدير اأطفال ال�شارقة بالوكالة اإن 
خالل  من  ال�47  الوطني  اليوم  احتفالت  يف  ال�شارقة  اأط��ف��ال  م�شاركة 
الأوبريت يهدف اإىل تر�شيخ معاين النتماء والولء لديهم وتعزيز ثقتهم 
باأنف�شهم من خالل تطوير مواهبهم الإبداعية مبا يحقق روؤية �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى 
حاكم ال�شارقة وقرينته �شمو ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي بدعم 
والثقافة  الفنون  يخدم  ما  كل  يف  الكامنة  وقدراتهم  الأط��ف��ال  مواهب 

والعلم واحت�شان الأطفال كمحور مل�شرية الإمارة التنموية.
اإطار  يف  املوؤ�ش�شات  من  عدد  مع  بالتعاون  جاء  الأوبريت  اأن  اإىل  واأ�شارت 
الأعلى  للمجل�س  والإعالمي  الثقايف  املكتب  بينها  من  املوؤ�ش�شي  التكامل 

ل�شوؤون الأ�شرة و�شجايا فتيات ال�شارقة ونا�شئة ال�شارقة.

»تزامًنا مع الذكرى ال�ضابعة والأربعني«

موؤ�س�سة خليفة الإن�سانية و»تدوير« و»اأبوظبي للجودة« يحتفلون بعيد الحتاد
•• اأبوظبي ... رم�سان عطا

اآل  زاي��د  بن  خليفة  ملوؤ�ش�شة  املديرالعام  اخل��وري  حاجي  حممد  �شعادة  رف��ع 
ال�شيخ  ال�شمو  التهاين ل�شاحب  الإن�شانية  نهيان لالأعمال 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة، حفظه اهلل، واأخيه 
نائب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
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 
واأ�شحاب  امل�شلحة،  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي 
على  واملقيمون  ال��دول��ة  ومواطنو  الإم����ارات،  حكام  ال�شمو 

اأر�شها مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 47 للدولة .
التي  امل�شاعر  ه��ذه  اإن    : الحتفال  خ��الل  كلمته  يف  وق��ال 
ال���ي���وم الوطني  ب���ه���ذا  جن�����ش��ده��ا م���ن خ����الل الح���ت���ف���ال 
واللتفاف حول القيادة الر�شيدة للدولة لهو دليل �شاطع 
ع��ل��ى احل���ب وال��ت��ف��اين ل��ب��ذل ال��غ��ايل وال��ن��ف��ي�����س يف خدمة 
جزء  ولو  لرد  طيبة  ومنا�شبة  كبرية  فر�شة  وهي   ، وطننا 

ب�شيط من اجلميل للوطن .  واأ�شاف اخلوري اإننا نحتفل باليوم الوطني ال� 
47 لدولة الإمارات العربية املتحدة هذا العام حتت �شعار« هذا زايد.. هذه 
الإمارات«، ونحتفي ونكرم القائد واملوؤ�ش�س لدولة الإمارات املغفور له- باإذن 

اهلل- ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان- طّيب اهلل ثراه-. كما ياأتي الحتفال 
مبئوية زايد تزامًنا مع الذكرى ال�شابعة والأربعني لحتاد الإمارات .. حيث 
ل ميكننا اأن نذكر زايد دون الإم��ارات كما ل ميكننا اأن نذكر الإم��ارات دون 

اأقامته  ذكر زاي��د. جاء ذلك خالل حفل 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  م��وؤ���ش�����ش��ة 
لالأعمال الإن�شانية، وتدوير »مركز اإدارة 
اأبوظبي  وجمل�س  اأب��وظ��ب��ي«،  النفايات- 
اليوم  مب��ن��ا���ش��ب��ة  وامل���ط���اب���ق���ة،  ل���ل���ج���ودة 
والأرب����ع����ني، وح�شره  ال�����ش��اب��ع  ال��وط��ن��ي 
���ش��ع��ادة حممد ح��اج��ي اخلوري،  ك��ل م��ن 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ملوؤ�ش�شة  العام  املدير 
والدكتور  الإن�����ش��ان��ي��ة،  ل��الأع��م��ال  ن��ه��ي��ان 
مركز  ع��ام  م��دي��ر  الكعبي  خلفان  ���ش��امل 
اأبوظبي لإدارة النفايات »تدوير« بالإنابة 
، و�شعادة �شعيد املهريي، املدير التنفيذي 
جمل�س  يف  امل����رك����زي  امل���خ���ت���رب  ل���ق���ط���اع 

من  عدد  جانب  اإىل  الثالث  املوؤ�ش�شات  وموظفي  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي 
الطلبة والطالبات وممثلي و�شائل الإعالم املختلفة.

وبهذه املنا�شبة، قال الدكتور �شامل خلفان الكعبي، مدير عام مركز اأبوظبي 

لإدارة النفايات » تدوير« بالإنابة: اإن منا�شبة اليوم الوطني خملدة يف وجدان 
الإمارات  دول��ة  مل�شرية  والثناء  وال��وف��اء  بالنتماء  الناب�شة  اجلميع  وقلوب 
ح�شاري،  ع�شري  كنموذج  نف�شها  تقدم  اأن  ا�شتطاعت  التي  املتحدة  العربية 

و�شق  املتغريات،  كافة  مواكبة  على  قائم 
طريق التميز والزدهار و�شوًل اإىل خلق 
مكا�شب ا�شتثنائية على خمتلف الأ�شعدة 

اإقليمياً وعاملياً«.
واأ����ش���اف ال��دك��ت��ور ���ش��امل ال��ك��ع��ب��ي:« اإن 
تبواأت  امل��ت��ح��دة  العربية  الم����ارات  دول���ة 
العاملية،  اخل��ارط��ة  على  متقدماً  مقعداً 
ف��ه��ي ال���ي���وم اأح����د اأب�����رز اأق��ط��اب��ه��ا، ومن 
اأكرثها تفرداً واإثارة لالإعجاب والتاأمل، 
اأن يدمي على  �شائلني اهلل العلي القدير 
اإم��ارات��ن��ا ع��ّزه��ا ومنعتها وت��ط��وره��ا على 
يحفظها  واأن  وامل�شتويات،  ال�شعد  كافة 
احلكيمة  القيادة  ظل  يف  مكروه  كل  من 

والر�شيدة«.
وقال �شعادة �شعيد املهريي، املدير التنفيذي لقطاع املخترب املركزي يف جمل�س 
اأبوظبي للجودة واملطابقة: »اإن الثاين من دي�شمرب من كل عام ي�شادف منا�شبة 

غالية على قلوبنا جميعاً، هي ذكرى قيام احتاد دولة الإمارات العربية املتحدة، 
وي�شرفني اأن اأرفع بهذه املنا�شبة اأ�شمى اآيات التهاين والتربيكات اإىل قيادتنا 
الر�شيدة واإىل كافة مواطني الدولة واملقيمني على اأر�شها املعطاءة، داعياً اهلل 
عّز وجّل اأن يحفظ احتادنا ويزيده قوة وتعا�شداً، واأن تعود 
هذه املنا�شبة الغالية اأعواماً عديدة ودولة الإمارات العربية 
املتحدة تزداد تقدماً وازدهاراً يف كافة املجالت والأ�شعدة، 
ونعاهد قيادتنا على موا�شلة م�شرية البذل والعطاء لهذا 
الوطن الغايل، والعمل دائماً بجٍد واإخال�ٍس لنحافظ على 

ما حتقق من اإجنازات ومكت�شبات«.
وكان احلفل قد بداأ بعزف ال�شالم الوطني لدولة الإمارات 
، ثم تليت اآيات من الذكر احلكيم بح�شور طالب وطالبات 
م��ن م��در���ش��ة ح��م��دان ب��ن زاي����د  وب��ع��ده��ا ك��ل��م��ة ترحيبية 
باحل�شور األقاها �شعادة حممد حاجي اخلوري ، مدير عام 
املنظمة  اللجنة  خاللها  و�شكر  الإن�شانية  خليفة  موؤ�ش�شة 
كما   ، بالطلبة  خا�شة  فقرة  عر�شت  ثم  وم��ن   ، لالحتفال 
يف  و���ش��ارك��ت   ، �شعرية  ق�شائد  املنا�شبة  وح��ي  م��ن  األ��ق��ي��ت 
الحتفال الفرقة ال�شعبية ور�شمت لوحات من الرتاث الإماراتي ، كما توفر 
ال�شعبية  املواطنة مع الأك��الت  مبكان الحتفال ركن لعر�س منتجات الأ�شر 

الإماراتية .

حممد حاجي اخلوري: 
الوطني  »الــيــوم 
منا�ضبة   »47 الـــ 
للحب  وطـــنـــيـــة 
ـــــفـــــاين يف  ـــــت وال
خـــدمـــة الــوطــن

�ضامل الكعبي:
ا�ضتطاعت  الإمــــارات 
نف�ضها  تــــقــــدم  اأن 
ــري  ــض ــ� كــــنــــمــــوذج ع
حــ�ــضــاري، قــائــم على 
مواكبة كافة املتغريات

�ضعيد املهريي:
قيادتنا  نــعــاهــد 
ــة  ــل ــض ــوا� عـــلـــى م
مـــ�ـــضـــرية الـــبـــذل 
والـــعـــطـــاء لــهــذا 
ــايل ــغ ـــن ال ـــوط ال

» الإمارات ملتالزمة دوان « حت�سر للكونغر�س العاملي بدبي 2020 
•• دبي- وام: 

اإدارة جمعية الإم��ارات ملتالزمة داون يف دبي  اأع�شاء جمل�س  عقد عدد من 
اجتماعا مع باندورا �شمرفيلد الرئي�شة التنفيذية جلمعية متالزمة داون يف 
ا�شكتلندا -التي ا�شت�شافت الدورة الثالثة ع�شرة للكونغر�س العاملي ملتالزمة 
التح�شريية  الج��ت��م��اع��ات  اط���ار  يف  »ج��ال���ش��ك��و«  م��دي��ن��ة  يف   2018 داون 

للكونغر�س العاملي ملتالزمة داون الذي �شت�شت�شيفه دبي عام 2020 .
الإم����ارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  رئي�شة  ج��ع��رور  م��ن��ال  ال��دك��ت��ورة  وذك����رت 
ملتالزمة داون راأن الجتماع مع باندورا �شمرفيلد ركز على حتليل خمرجات 
الكونغر�س العاملي يف اأ�شكتلندا والنتائج التي حققها حيث �شيتم ال�شتفادة 

داون  ملتالزمة  العاملي  الكونغر�س  يف  الأف�شل  لتقدمي  املخرجات  ه��ذه  من 
بدبي 2020 .

اإدارة اجلمعية عن  رئي�س جمل�س  نائبة  نا�شر  اآل  نوال  اأعربت  من جانبها 
�شيكون  الإم��ارات  داون يف  العاملي ملتالزمة  الكونغر�س  ا�شت�شافة  باأن  ثقتها 
والتعليم  ال�شحة  يف  املتمثلة  اجل��وان��ب  ل��ك��اف��ة  و�شمولية  ف��ري��دة  جت��رب��ة 
العرتاف  و  الجتماعية  واحلماية  الالئق  املعي�شي  وامل�شتوى  والتوظيف 
القانوين وامل�شاركة يف احلياة العامة واحلياة امل�شتقلة بالإ�شافة اإىل الدمج 
والتي  امل��وا���ش��ي��ع  م��ن  وغ��ريه��ا  الريا�شية  وامل�����ش��ارك��ات  وال��ث��ق��ايف  املجتمعي 
�شت�شكل اإ�شافة نوعية ومنهجية لتحقيق حياة اأف�شل لأ�شحاب الهمم من 

ذوي متالزمة داون .

�سحة دبي تعتزم اإن�ساء مركز التميز لأمرا�س 
القلب مب�ست�سفى را�سد

ب�شكل فاعل يف توفري حلقة تربط 
واملوؤ�ش�شات  امل���رك���ز  اأط����ب����اء  ب���ني 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ومب���ا ي�����ش��م��ن تقدمي 
خ���دم���ات م��ب��ت��ك��رة وف���ق���اً لأح����دث 
وي�شاهم  العاملية  والأدل���ة  املعايري 
وتدريب  ت��ط��وي��ر  ا���ش��ت��م��راري��ة  يف 
الأط����ب����اء واط���الع���ه���م ع��ل��ى اآخ���ر 

امل�شتجدات العاملية يف هذا املجال.
م����ن ج���ه���ت���ه���ا، اأك��������دت ال���دك���ت���ورة 
اإدارة  م���دي���رة  ال��ب�����ش��ت��ك��ي  اب��ت�����ش��ام 
القطاع  م��ع  وال�شراكة  ال�شتثمار 
بدبي  ال�����ش��ح��ة  ب��ه��ي��ئ��ة  اخل����ا�����س 
يف  �شي�شاهم  ال��ذي  امل�شروع  اأهمية 
القطاعني  ب���ني  امل��خ��اط��ر  ت���وزي���ع 
التكاليف  وخف�س  واخلا�س  العام 
الت�شغيلية لالأ�شول، حيث �شيوفر 
فعالية  اأكرث  النموذج طريقة  هذا 
وتوفري  و�شيانتها  امل��راف��ق  لإدارة 
للمر�شى  م���ت���ك���ام���ل���ة  خ�����دم�����ات 
ب���ا����ش���ت���خ���دام اأح���������دث ال���و����ش���ائ���ل 
هذا  يف  التكنولوجية  وال��ت��ق��ن��ي��ات 
امل��ج��ال م��ع وج����ود ت��ك��ال��ي��ف ثابتة 
و�شول  ت�شمن  بها  التنبوؤ  ميكن 

اخلدمة لكافة �شرائح املجتمع.
لأمرا�س  التميز  مركز  اإن  وقالت 
اإن���������ش����اوؤه مبوقع  ���ش��ي��ت��م  ال���ق���ل���ب 
ا����ش���رتات���ي���ج���ي يف جم���م���ع را����ش���د 

حمطة  ليكون  املركز  من  املرجوة 
الرعاية  من  �شل�شلة  توفر  واح��دة 
التي  واملتكاملة  ال�شاملة  ال�شحية 
اأف�شل  م��ع  تتوافق  خ��دم��ات  تقدم 
امل��م��ار���ش��ات ال��ع��امل��ي��ة ال��ق��ائ��م��ة مع 
الرتكيز على الفحو�شات والك�شف 
امل��ب��ك��ر ع���ن اأم����را�����س ال��ق��ل��ب واأن 
ي��ك��ون امل��رك��ز ح��ل��ق��ة و���ش��ل تربط 
ال��ع��ام��ل��ني يف املركز  ب��ني الأط���ب���اء 
وغريهم من الأطباء العاملني يف 
على  الرائدة  التعليمية  املوؤ�ش�شات 
م�����ش��ت��وى ال���ع���امل وال���رتك���ي���ز على 
وتوفري  لالأطباء  امل�شتمر  التعليم 
ف���ر����س ال���ت���دري���ب وال���ت���ط���وي���ر يف 
البحث  وتوفري فر�س  دب��ي  اإم���ارة 
والب���ت���ك���ار وت���ق���دمي ح��ل��ول مرنة 
عن  املري�س  حالة  مراقبة  تدعم 
الهدف  دع��م  يف  ي�شاهم  ومب��ا  بعد 
ال�شرتاتيجي لهيئة ال�شحة بدبي 
للرعاية  عاملية  وجهة  دب��ي  بجعل 
نظام  تطبيق  خ��الل  من  ال�شحية 
وم���ت���ك���ام���ل يحقق  ف���ع���ال  ���ش��ح��ي 

اجلودة والقيمة امل�شافة.
من جانبه، قال الدكتور فهد عمر 
با�شليب املدير التنفيذي مل�شت�شفى 
را�شد اإن تبني منوذج ال�شراكة بني 
القطاعني العام واخلا�س �شي�شاهم 

•• دبي -وام:

اأعلنت هيئة ال�شحة بدبي عن بدء 
واإن�شاء  ت�شميم  اإج���راءات  مرحلة 
القلب  لأم����را�����س  ال��ت��م��ي��ز  م���رك���ز 
بحرم  اإن�شاوؤه  الهيئة  تعتزم  ال��ذي 
را�شد من خالل منوذج  م�شت�شفى 
العام  ال��ق��ط��اع��ني  ب���ني  ال�����ش��راك��ة 
واخل��ا���س ب��ه��دف ت��ق��دمي خدمات 
وعالجية  وت�����ش��خ��ي�����ش��ي��ة  وق��ائ��ي��ة 
املر�شى  احتياجات  تلبي  متكاملة 
وت�شتجيب للنمو ال�شكاين املتزايد 

يف الإمارة.
املدير  يون�س كاظم  الدكتور  واأك��د 
للرعاية  دب��ي  ملوؤ�ش�شة  التنفيذي 
اأه��م��ي��ة املركز  ب��ال��ه��ي��ئ��ة  ال�����ش��ح��ي��ة 
الذي �شي�شكل نقلة نوعية يف جمال 
القلب  اأم��را���س  وع��الج  ت�شخي�س 
من خالل توفري خدمات متكاملة 
تتما�شى مع اأحدث املعايري العاملية 
توفري  اإىل  اإ�شافة  املجال،  ه��ذا  يف 
اأمرا�س  عن  املبكر  الك�شف  فر�س 
بعد  ع��ن  املر�شى  ومراقبة  القلب 
ت��ق��دمي اخلدمة  ل�����ش��م��ان م��رون��ة 

ملحتاجيها من املر�شى.
التميز لأمرا�س  اأن مركز  واأو�شح 
كم�شت�شفى  اإن�����ش��اوؤه  �شيتم  القلب 
ترتاوح  �شريرية  ب�شعة  متخ�ش�س 
�شريرا   120 اإىل   110 ب����ني 
القلب  اأم���را����س  ح����الت  لتغطية 
اخلدمات  اإىل  بالإ�شافة  الطارئة 
القلب  باأمرا�س  الأخ��رى اخلا�شة 

وال�شرايني كالعيادات اخلارجية.
وقال كاظم اإن الهيئة تتطلع حاليا 
لإيجاد ال�شريك الأمثل من القطاع 
اخلا�س لتنفيذ هذا امل�شروع الرائد 
وفق حزمة من ال�شروط واملعايري 
الأهداف  حتقيق  يف  ت�شاهم  ال��ت��ي 

الو�شول  مي��ك��ن  ب��ح��ي��ث  ال��ط��ب��ي 
را�شد  م�شت�شفى  من  ب�شهولة  اإليه 
وم���رك���ز الإ�����ش����اب����ات وال����ط����وارئ، 
اخلا�س  ال���ق���ط���اع  اأن  م��و���ش��ح��ة 
وم�شوؤول  للهيئة  �شريكا  �شيكون 
عن ت�شميم وبناء ومتويل و�شيانة 
لأمرا�س  التميز  م��رك��ز  وت�شغيل 
اإىل  اإ�شافة  �شنة،   25 مل��دة  القلب 
اإدارة اخلدمات ومراقبة العمليات 
و�شيانة املعدات الطبية والإ�شراف 
ع��ل��ى ال��ع��م��ل��ي��ات ال��ط��ب��ي��ة ع��ل��ى اأن 
اإدارة  ب��دب��ي  ال�شحة  هيئة  ت��ت��وىل 

املركز بعد انتهاء فرتة التعاقد.
ال�شحة  ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  واأ�����ش����ارت 
بدبي عينت فريقا من امل�شت�شارين 
هاوو�س  وتر  براي�س  �شركة  بقيادة 
من  وب����دع����م   ”PwC“ ك����وب����رز 
 ”MMD“ م���اك���دون���ال���د  م����وت 
اوفري  اآن��د  اآل��ن  و  فني  كم�شت�شار 
قانوين  كم�شت�شار   ”A & O“
وذلك للتمكن من اختيار ال�شريك 

الأمثل للم�شروع.
كافة  الب�شتكي  ال��دك��ت��ورة  ودع����ت 
امل�شتثمرين  من  املهتمة  الأط��راف 
التناف�شية  املناق�شة  يف  للم�شاركة 
لإجن�����از ه���ذا امل�����ش��روع م���ن خالل 
الإلكرتوين  ال��ربي��د  ع��رب  ال��ت��ق��دم 
AE _ccoe .dubai@

هيئة  ب��اأن  منوهة   pwc.com
ور�شة عمل  �شتنظم  بدبي  ال�شحة 
بفندق  اجل�����اري  ن��وف��م��رب   29 يف 
ك����ون����راد دب����ي ب��ح�����ش��ور ع����دد من 
اخلا�س  القطاع  م��ن  امل�شتثمرين 
املعلومات  ك����اف����ة  ل����ش���ت���ع���را����س 
فيها  مب�����ا  ب����امل���������ش����روع  امل���ت���ع���ل���ق���ة 
موا�شفات ومراحل الإجناز والرد 
يف  امل�شتثمرين  ا�شتف�شارات  على 

هذا املجال.

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
 مذكرة تبليغ مدعي عليه بالن�شر  

�شادرة من حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية 
يف الدعوى رقم 2018/4290 جتاري جزئي ال�شارقة 

اإعالن املدعي عليهم بورود التقرير    
اىل املدعى عليهما / 1-�شركة اللية لتجارة قطع غيار ال�شيارات )ذ م م(  2- حنيف احمد بافا 

احمد بافا  - حيث ان املدعية / �شركة اخلليج للتمويل - �س م خ 
قد اقامت عليكم الدعوى رقم اعاله لدى هذه املحكمة.   

وبتاريخ 2018/10/28 م ورد تقرير اخلربة واودع ملف الدعوى.  لذلك يقت�شي ح�شوركم 
امام هذه املحكمة )الدائرة اجلزئية الرابعة( يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح 
يوم 2018/11/28 م وذلك لالجابة على الدعوى وتقدمي ما لديكم من بيانات ، ول�شتالم 
ن�شختكم من التقرير والتعقيب عليه ، ويف حالة تخلفكم عن احل�شور او عدم اإر�شال وكيل 

عنكم يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر نظر الدعوى يف غيابكم. 
مكتب اإدارة الدعوى
امني �شر الدائرة  

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة العدل

  حمكمة ال�شارقة االحتادية االبتدائية         

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
 اإعادة اإعالن املدعي عليه  بالن�شر   

يف الق�شية رقم  2018/4359 مدين جزئي 
اىل املدعى عليه / نايل بدوي ادم نا�شر - �شوداين اجلن�شية 

حيث ان املدعي / بنك الإحتاد الوطني - �س م ع 
قد اقام عليكم الدعوى املذكورة رقمها اعاله ويطالبك فيها :  

الزام املدعي بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 00. 455.515.30 درهم . 
مع الزامه بالر�شوم وامل�شاريف ومقابل اتعاب املحاماة. 

اجلزئية  الدائرة  البتدائية  الحتادية  ال�شارقة  حمكمة  امام  ح�شورك  يقت�شي  و 
الوىل القاعة رقم 137 الطابق الأول يف متام ال�شاعة الثامنة والن�شف من �شباح يوم 
، ويف حال  بيانات  الدعوى وتقدمي ما لديك من  و ذلك لالجابة على   2018/12/18
تخلفكم عن احل�شور او عدم ار�شال وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �شتبا�شر 

نظر الدعوى يف غيابك. 
اإدارة الدعوى 

    االمارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
اإعالن بالن�شر 

اال�شتئناف رقم 1202 ل�شنة 2018  لدى حمكمة ا�شتئناف ابوظبي
امل�شتاأنف : عثمان ا�شحاق 

امل�شتاأنف �شده : �شركة اأي كابيتال 
امل�شتاأنف �شده / �شركة اأي كابيتال ، مدعو للح�شور �شخ�شيا او بوا�شطة 
احلادية  ال�شاعة  عقده  املقرر  احل�شابية  اخلربة  لجتماع  معتمد  وكيل 
اخلبري  مبقر  وذلك   2018/12/4 املوافق  الثالثاء  يوم  �شباحا  ع�شرة 
الكائن يف اأبوظبي - منطقة جزيرة الرمي - بناية اأدك�س تاور - الطابق 
35 - مكتب رقم 3505   م�شطحبني معكم ن�شختني من كافة امل�شتندات 

التي ترغبون يف تقدميها للخبري.  
اخلبري/ اأ�شعد عبا�س     

اإجتمـــــاع خبــــــرة

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
اعالن بيع  عقار بالن�شر  للمنفذ �شده 

فى الدعوى رقم  2017/3470 تنفيذ جتاري 
طالب التنفيذ: �شركة ميادين لالإ�شتثمارات - عنوانه : عنوانها خارج الدولة - الردن - عمان - 193 - �شارع زهران - 
اإم��ارة دبي - منطقة  11 - عنوانها املختار داخل الدولة : مكتب هادف و�شركاوؤه :  اب��راج اعمار - مبنى )c( - الطابق 

برج خليفة - اإعمار �شكوير - بناية 3 - الطابق 5 
املنفذ �شده : ال�شركة اخلليجية لال�شتثمارات العامة - �س م ع   عنوانه :  اإمارة دبي - ديرة - �شارع املطار - مقابل فندق 
 الب�شتان روتانا - برج الفتان بالزا - الطابق 4 - مكتب رقم 413 - هاتف / 2821888-04  فاك�س : 04-2868828  
انه يف يوم الربعاء املوافق 2018/11/28 ال�شاعة 5.00 م�شاء ويف اليام الثالث التالية ان اقت�شى احلال �شيجرى 
بيع العقار املو�شحة او�شافه ادناه لدى اجلهة التى انيط بها البيع)�شركة المارات للمزادات وعلى موقعها اللكرتوين 
)www.emiratesauction.ae( وعلى راغبي ال�شراء من مواطني الدولة  ايداع تاأمني ل يقل عن %20 من 
الثمن الأ�شا�شي قبل دخول املزايدة ولكل من لديه اعرتا�س على البيع التقدم باعرتا�شه معززا مبا يربره من م�شتندات 
قبل اجلل�شة املحددة للبيع ويف املواعيد املبينة باملادة 301 من قانون الإج��راءات املدنية وعلى من يعتمد عطاوؤه ايداع 
كامل الثمن وامل�شاريف خالل ع�شرة ايام التالية جلل�شة البيع. وفيما يلي او�شاف املمتلكات  :  قطعة ار�س ف�شاء - رقم 
الر�س : 108 - املنطقة : �شيح �شعيب 2 - امل�شاحة : 10000.73 مرت مربع - املقدرة ب��� )16.685.262( درهم ، 
ب��  املقدرة  5718.55 مرت مربع -   : امل�شاحة   - 2 : �شيح �شعيب  املنطقة   - 104  : ار���س مبنية - رقم الر���س  قطعة 

)60.000.000( درهم -  مالحظة : يدفع املبلغ فورا.

 رئي�س الق�شم      

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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منوذج اإعالن الن�ضرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك :

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 168080 بتاريخ : 2012/01/18

امل�شجلة بالرقم : 168080بتاريخ : 2017/01/15
باإ�شم املالك:�شيزارز وورلد ال ال �شي

وعنوانه : وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
ا�شم املتنازل له: �شيزارز لي�شن�س  كومباين، ال ال �شي 

وعنوانه: وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
بتاريخ: 2014/09/01 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 144 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/05/24         تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/07/08   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

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

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 168081 بتاريخ : 2012/01/18

امل�شجلة بالرقم : 168081 بتاريخ : 2013/04/03
باإ�شم املالك:�شيزارز وورلد ال ال �شي

وعنوانه : وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له: �شيزارز لي�شن�س  كومباين، ال ال �شي 

وعنوانه: وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
بتاريخ: 2013/01/30 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 125 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/05/24      تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/07/08   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

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

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 168082 بتاريخ : 2012/01/18

امل�شجلة بالرقم : 168082 بتاريخ : 2013/04/03
باإ�شم املالك:�شيزارز وورلد ال ال �شي

وعنوانه : وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
ا�شم املتنازل له: �شيزارز لي�شن�س  كومباين، ال ال �شي 

وعنوانه: وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
بتاريخ: 2013/01/30 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 125 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/05/24         تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/07/08   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

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

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 168083 بتاريخ : 2012/01/18

امل�شجلة بالرقم : 168083 بتاريخ : 2013/04/03
باإ�شم املالك:�شيزارز وورلد ال ال �شي

وعنوانه : وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
ا�شم املتنازل له: �شيزارز لي�شن�س  كومباين، ال ال �شي 

وعنوانه: وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
بتاريخ: 2013/01/30 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 125 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/05/24         تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/07/08   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

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

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 200979 بتاريخ : 2013/11/14

امل�شجلة بالرقم : 200979 بتاريخ : 2015/05/11
باإ�شم املالك:�شيزارز وورلد ال ال �شي

وعنوانه : وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
ا�شم املتنازل له: �شيزارز لي�شن�س  كومباين، ال ال �شي 

وعنوانه: وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
بتاريخ: 2014/06/01 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 141 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/07/08    تاري�خ انتقال امللكية: 2018/05/24       

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

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

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 200982 بتاريخ : 2013/11/14

امل�شجلة بالرقم : 200982 بتاريخ : 2015/05/11
باإ�شم املالك:�شيزارز وورلد ال ال �شي

وعنوانه : وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
ا�شم املتنازل له: �شيزارز لي�شن�س  كومباين، ال ال �شي 

وعنوانه: وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
بتاريخ: 2014/06/01 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 141 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/05/24         تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/07/08   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

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

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 200983 بتاريخ : 2013/11/14

امل�شجلة بالرقم : 200983 بتاريخ : 2014/09/10
باإ�شم املالك:�شيزارز وورلد ال ال �شي

وعنوانه : وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
ا�شم املتنازل له: �شيزارز لي�شن�س  كومباين، ال ال �شي 

وعنوانه: وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
بتاريخ: 2014/06/01 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 141 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/05/24         تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/07/08   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

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

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 200985 بتاريخ : 2013/11/14

امل�شجلة بالرقم : 200985 بتاريخ : 2014/09/21
باإ�شم املالك:�شيزارز وورلد ال ال �شي

وعنوانه : وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
ا�شم املتنازل له: �شيزارز لي�شن�س  كومباين، ال ال �شي 

وعنوانه: وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
بتاريخ: 2014/06/01 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 141 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/05/24         تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/07/08   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

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

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 172433 بتاريخ : 2012/04/23

امل�شجلة بالرقم : 172433 بتاريخ : 2013/08/22
باإ�شم املالك:�شيزارز وورلد ال ال �شي

وعنوانه : وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
ا�شم املتنازل له: �شيزارز لي�شن�س  كومباين، ال ال �شي 

وعنوانه: وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
بتاريخ: 2013/05/01 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 128 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/05/24         تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/07/08   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

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

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 172435 بتاريخ : 2012/04/23

امل�شجلة بالرقم : 172435 بتاريخ : 2013/08/25
باإ�شم املالك:�شيزارز وورلد ال ال �شي

وعنوانه : وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
 ا�شم املتنازل له: �شيزارز لي�شن�س  كومباين، ال ال �شي 

وعنوانه: وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
بتاريخ: 2013/05/01 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 128 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/05/24         تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/07/08   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

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

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 172436 بتاريخ : 2012/04/23

امل�شجلة بالرقم : 172436 بتاريخ : 2013/07/28
باإ�شم املالك:�شيزارز وورلد ال ال �شي

وعنوانه : وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
ا�شم املتنازل له: �شيزارز لي�شن�س  كومباين، ال ال �شي 

وعنوانه: وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
بتاريخ: 2013/05/01 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 128 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/05/24         تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/07/08   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

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

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 172438 بتاريخ : 2012/04/23

امل�شجلة بالرقم : 172438 بتاريخ : 2013/08/25
باإ�شم املالك:�شيزارز وورلد ال ال �شي

وعنوانه : وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
ا�شم املتنازل له: �شيزارز لي�شن�س  كومباين، ال ال �شي 

وعنوانه: وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
بتاريخ: 2013/05/01 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 128 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/05/24         تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/07/08   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

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

التميمي وم�شاركوه
 بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 223483 بتاريخ : 2014/12/17

امل�شجلة بالرقم : 223483 بتاريخ : 2015/08/26
باإ�شم املالك:�شيزارز وورلد ال ال �شي

وعنوانه : وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
ا�شم املتنازل له: �شيزارز لي�شن�س  كومباين، ال ال �شي 

وعنوانه: وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
بتاريخ: 2015/02/01 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 149 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 41
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/05/24         تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/07/08   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

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

التميمي وم�شاركوه
بطلب انتقال ملكية العالمة التجارية التالية :
املودعة بالرقم: 223484 بتاريخ : 2014/12/17

امل�شجلة بالرقم : 223484 بتاريخ : 2015/08/26
باإ�شم املالك:�شيزارز وورلد ال ال �شي

وعنوانه : وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية. 
ا�شم املتنازل له: �شيزارز لي�شن�س  كومباين، ال ال �شي 

وعنوانه: وان �شيزارز بال�س درايف، ل�س فيغا�س، ان يف 89109، الوليات  املتحدة الأمريكية.
بتاريخ: 2015/02/01 واملن�شورة يف اجلريدة الر�شمية العدد: 149 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43
تاري�خ انتقال امللكية: 2018/05/24         تاريخ التاأ�شري يف ال�شجل : 2018/07/08   

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

 منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
رقم الأولوية: 1942467 بتاريخ : 2018-07-19 املودعة بالرقم: 297527:بتاريخ: 2018/08/29 

باإ�شم : �شتاي ويل هولدينغز بي تي واي ليمتد
وعنوانه:   ليفل 10 ، 80 كالرن�س �شرتيت ، �شيدين ، نيو �شاوث ويلز، 2000، ا�شرتاليا.

�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 35 
اخلدمات الإعالنية والت�شويقية والرتويجية والدعائية للفنادق وال�شقق املخدومة ، توفري الأن�شطة املكتبية ، توفري مرافق املكاتب 
للمعدات والآلت املكتبية ، خدمات توجيه �شوؤون الأعمال وحمالت البيع بالتجزئة وامل�شورة واملعلومات وال�شت�شارات املتعلقة مبا ذكر 
اأو من خالل �شبكات الت�شالت العاملية ،  اآنفاً ميكن تقدميه كذلك من قواعد بيانات كمبيوتر عرب النرتنت  ، جميع ما ذكر  اآنفاً 
خدمات البيع بالتجزئة م�شتملة على م�شتح�شرات التجميل ومنتجات اجلمال واملعادن النفي�شة والأحجار واملجوهرات و�شاعات اليد 
وال�شاعات و�شاعات احلائط والورق واملطبوعات والقرطا�شية واحلقائب والأواين الزجاجية واأواين اخلزف ال�شيني والأواين اخلزفية 
واملن�شوجات ومنتجات الن�شيج واملالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س والدمى والألعاب واأدوات اللعب والأدوات واملعدات الريا�شية 
البيع بالتجزئة عرب النرتنت م�شتملة  ، خدمات  واأدوات املدخنني  الزهور  الغذائية وامل�شروبات والزهور وتن�شيق  والأطعمة واملواد 
احلائط  و�شاعات  وال�شاعات  اليد  و�شاعات  واملجوهرات  والأحجار  النفي�شة  واملعادن  اجلمال  ومنتجات  التجميل  م�شتح�شرات  على 
ومنتجات  واملن�شوجات  اخلزفية  والأواين  ال�شيني  اخلزف  واأواين  الزجاجية  والأواين  واحلقائب  والقرطا�شية  واملطبوعات  والورق 
الن�شيج واملالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س والدمى والألعاب واأدوات اللعب والأدوات واملعدات الريا�شية والأطعمة واملواد الغذائية 
وامل�شروبات والزهور وتن�شيق الزهور واأدوات املدخنني ، اخلدمات الرتويجية للفنادق واملطاعم وامل�شارب واملنتجعات ، اإدارة الأعمال 

للفنادق وال�شقق املخدومة. 
لزهرة  مميز  ر�شم  بداخلها  دائ��رة  فوقهم  الإجنليزية  باللغة   PARK PROXI العالمة عبارة عن كلمات  العالمة:   و�شف 

الزنبق. 
   ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل، وذلك 
خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

 منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 297528:بتاريخ: 2018/08/29
رقم الأولوية: 1942467 بتاريخ : 2018-07-19
باإ�شم : �شتاي ويل هولدينغز بي تي واي ليمتد

وعنوانه:   ليفل 10 ، 80 كالرن�س �شرتيت ، �شيدين ، نيو �شاوث ويلز، 2000، ا�شرتاليا.
�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 43 
فنادق  خ��دم��ات   ، الفنادق  خ��دم��ات   ، وامل�شروبات  الأطعمة  توفري  خ��دم��ات   ، املوؤقتة  الإق��ام��ة  اأم��اك��ن  توفري 
يف  احلجز  خدمات   ، للفنادق  وال�شراب  بالطعام  التزويد  خدمات   ، الفندقية  الإق��ام��ة  خدمات   ، املنتجعات 
اأماكن فندقية ملعار�س الأعمال واملعار�س التجارية واملوؤمترات  الفنادق ، خدمات مطاعم الفنادق ، توفري 
واللقاءات واملحا�شرات والجتماعات ، توفري الت�شهيالت لإدارة املوؤمترات والتفاقيات واملعار�س واملعار�س 
الإقامة  جم��ال  يف  املعلومات  توفري   ، ال�شيافة  خدمات   ، الجتماعات  غ��رف  تاأجري   ، والعطالت  التجارية 
املوؤقتة للم�شافرين بغر�س ق�شاء العطالت ، املطاعم ، املقاهي ، التزويد بالطعام وال�شراب ، خدمات امل�شورة 
بحجوزات  املتعلقة  الإنرتنت  عرب  املعلومات  توفري   ، اآنفاً  ذكر  ما  بجميع  املتعلقة  وال�شت�شارات  واملعلومات 

الفنادق.
 و�شف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات PARK PROXI باللغة الإجنليزية فوقهم دائرة بداخلها 

ر�شم مميز لزهرة الزنبق. 
ال�شرتاطات:

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  املالك: التميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم: 301521    بتاريخ: 2018/11/13

باإ�شم : جموهرات داما�س )�س.ذ.م.م(
وعنوانه : الطابق الثالث ، مبنى �شوق الذهب اجلديد ، الراأ�س ، 

ديرة ، �س.ب. 1522 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�ضورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 14
املعادن النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو املطلية بها غري الواردة يف فئات اأخرى ، املجوهرات 
والأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقية ، ذهب ، اأملا�س ، اأ�شاور )جموهرات( ، دبابي�س للزينة 
، قالئد  للمجوهرات  ، علب  اأق���راط   ، ، حلي متدلية �شغرية )جم��وه��رات(  �شل�شلية )جم��وه��رات(  ، قالئد  )جم��وه��رات( 
، جموهرات  ، خلخال )جموهرات(  ، حلي �شغرية )جموهرات(  ، خوامت )جموهرات(  ، حلي )جموهرات(  )جموهرات( 
الباجنا )جموهرات يدوية مكونة من �شوار وخامت مت�شلني ب�شل�شلة قابلة للتعديل( ، اأحزمة )جموهرات( ، اأ�شاور للحقائب 
)جموهرات(  ، حلي متدلية )جموهرات( ، نيا�شني اأو اأو�شمة من معادن نفي�شة ، �شناديق من معادن نفي�شة ، هياكل جذعية 
من معادن نفي�شة ، قطع نقدية ، زمامات )مرابط( اأكمام ، ميداليات كبرية )جموهرات( ، دبابي�س حلي ، بالتني )فلز( ، 
اأحجار �شبه كرمية ، حلي ف�شية ، �شاعات ، اأ�شغال فنية من معادن نفي�شة ، �شاعات يد، م�شابك ربطات العنق، �شاعات حائط 
حلقات   ، لل�شاعات  الزجاجية  الأغطية   ، �شاعات  نواب�س   ، �شاعات  �شال�شل   ، �شاعات  �شيور   ، �شاعات  �شوار   ، �شاعات  علب   ،
، علب ل�شاعات احلائط و�شاعات اجليب  اأو �شال�شل �شغرية( ، متاثيل �شغرية من معادن نفي�شة  للمفاتيح )حلي �شغرية 

واليد ، ميداليات.
 و�شف العالمة: العالمة عبارة عن ر�شم فني مميز عامودي لقطعة جموهرات.

ال�شرتاطات:
اإر�شاله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 

امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

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

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم: 301514    بتاريخ: 2018/11/13
باإ�شم : جموهرات داما�س )�س.ذ.م.م(

وعنوانه : الطابق الثالث ، مبنى �شوق الذهب اجلديد ، الراأ�س ، 
ديرة ، �س.ب. 1522 ، دبي ، الإمارات العربية املتحدة.

�ضورة العالمة   
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة: 14

املعادن النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو املطلية بها غري الواردة يف فئات اأخرى ، املجوهرات 
والأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقية ، ذهب ، اأملا�س ، اأ�شاور )جموهرات( ، دبابي�س للزينة 
، قالئد  للمجوهرات  ، علب  اأق���راط   ، ، حلي متدلية �شغرية )جم��وه��رات(  �شل�شلية )جم��وه��رات(  ، قالئد  )جم��وه��رات( 
، جموهرات  ، خلخال )جموهرات(  ، حلي �شغرية )جموهرات(  ، خوامت )جموهرات(  ، حلي )جموهرات(  )جموهرات( 
الباجنا )جموهرات يدوية مكونة من �شوار وخامت مت�شلني ب�شل�شلة قابلة للتعديل( ، اأحزمة )جموهرات( ، اأ�شاور للحقائب 
)جموهرات(  ، حلي متدلية )جموهرات( ، نيا�شني اأو اأو�شمة من معادن نفي�شة ، �شناديق من معادن نفي�شة ، هياكل جذعية 
من معادن نفي�شة ، قطع نقدية ، زمامات )مرابط( اأكمام ، ميداليات كبرية )جموهرات( ، دبابي�س حلي ، بالتني )فلز( ، 
اأحجار �شبه كرمية ، حلي ف�شية ، �شاعات ، اأ�شغال فنية من معادن نفي�شة ، �شاعات يد، م�شابك ربطات العنق، �شاعات حائط 
حلقات   ، لل�شاعات  الزجاجية  الأغطية   ، �شاعات  نواب�س   ، �شاعات  �شال�شل   ، �شاعات  �شيور   ، �شاعات  �شوار   ، �شاعات  علب   ،
، علب ل�شاعات احلائط و�شاعات اجليب  اأو �شال�شل �شغرية( ، متاثيل �شغرية من معادن نفي�شة  للمفاتيح )حلي �شغرية 

واليد ، ميداليات.
 و�شف العالمة: العالمة عبارة عن ر�شم فني مميز ثالثي الأبعاد لزهرة كقطعة جموهرات.

ال�شرتاطات:
بالربيد  اإر�شاله  اأو  الإقت�شاد  وزارة  التجارية يف  العالمات  لإدارة  به مكتوبا  يتقدم  اأن  ذلك  اعرتا�س على  لديه  فعلى من 

امل�شجل، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا الإعالن. 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

منوذج اإعالن الن�ضرعن 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 : 123178
باإ�شم : جون�شون اند جون�شون.

وعنوانه: وان جون�شون اند جون�شون بالزا، نيوبرنزويك، نيوجري�شي، 08933-7001 
 الوليات املتحدة  الأمريكية.

بتاريخ:2011/02/02 وامل�شجلة حتت الرقم : 131232 
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
مواد جتميل وزينة للعناية ولتنظيف الب�شرة وال�شعر.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/12/01 
وحتى تاريخ: 2028/12/01

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

EAT 118796

EAT 118796

EAT 118796

EAT 118796

EAT 127978

EAT 118796

EAT 118796

EAT 118796

EAT 118796

EAT 118796

EAT 118796

EAT 118796

EAT 123693

EAT 127979

EAT 118796

EAT 118796

EAT 118796

EAT 123694

EAT 41425

منوذج اإعالن الن�ضرعن 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 : 123180
باإ�شم : جون�شون اند جون�شون.

وعنوانه: وان جون�شون اند جون�شون بالزا، نيوبرنزويك، نيوجري�شي، 08933-7001 
 الوليات املتحدة  الأمريكية.

بتاريخ:2011/02/03 وامل�شجلة حتت الرقم : 131295 
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
لإزالة  عالجية  م�شتح�شرات  وال�شعر،  الب�شرة  ح��الت  لعالج  مو�شعية  طبية  م�شتح�شرات 

التجاعيد..
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/12/01 

وحتى تاريخ: 2028/12/01

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

EAT 41426
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مب�ضاركة اأكرث من 300 ع�ضو من النادي مع عائالتهم

نادي دبي لأ�سحاب الهمم ي�ست�سيف الن�سخة الثانية من برنامج الأمل  

زاره الآلف يف نهاية الأ�ضبوع

مهرجان ال�سمحة الرتاثي التا�سع يوا�سل فعالياته املتنوعة

برعاية عبد اهلل بن زايد

»اأبو ظبي التقني« ي�ستقبل وفود 20 دولة ت�سارك
 يف م�سابقة مهارات اآ�سيا العاملية والفتتاح اليوم 

مكونات  ج��م��ي��ع  م����ع  وال����ت����ع����اون 
اإط����ار اجلهود  امل��ج��ت��م��ع، وذل���ك يف 
الهمم  اأ�شحاب  دم��ج  اإىل  الرامية 
لدولة  الج���ت���م���اع���ي  ال��ن�����ش��ي��ج  يف 
الإمارات العربية املتحدة واملنطقة 
اأن  اإىل  الإ������ش�����ارة  ك����ك����ل«.  جت����در 
اأّثر  املتطوعون”  “اأ�شرت  م��ب��ادرة 
األ����ف   854 م����ن  اأك������رث  ح���ي���اة  يف 
تعمل  ال���ت���ي  ال�������دول  يف  ���ش��خ�����س 
مبادرة  م��ت��ط��وع��و  وي��ع��م��ل  ف��ي��ه��ا. 
دول،   9 يف  املتطوعون”  “اأ�شرت 
التعاون  دول جمل�س  ذل��ك  مب��ا يف 
وا�شتطاعوا  وال���ه���ن���د،  اخل��ل��ي��ج��ي 
 99792 ل�������  ال������ع������الج  ت�����وف�����ري 
مع�شكرات  خ�����الل  م����ن  ���ش��خ�����ٍس 
على  واأ�شرفوا  كما  متنقلة،  طبية 
140120 جل�شة تدريب اأ�شا�شي 
ل���دع���م احل����ي����اة، ب���الإ����ش���اف���ة اإىل 
22988 عملية جراحية جمانية 
وفحو�شات طبية و�شحية، ف�شاًل 
عن توظيف 71 �شخ�س من ذوي 
وتنظيم  اخل���ا����ش���ة  الح���ت���ي���اج���ات 
وا�شتفاد  ط��ب��ي.  مع�شكر   2608
من برنامج امل�شاعدات 233488 
�شخ�س يف اأر�س ال�شومال والأردن 

وبنغالدي�س وكريال.

الذاتي  التطور  بت�شجيع  الأ�شا�شي 
لأ�شحاب الهمم واملهنيني على حد 
مبادرة  م�شاركة  وي�شعدنا  ���ش��واء. 
رحلتنا  يف  متطوعون”  “اأ�شرت 

نحو حتقيق هذا الهدف«.
وق�����ال�����ت األ���ي�������ش���ا م����وب����ني امل���دي���ر 
وعيادات  مل�شت�شفيات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
جمل�س  دول  يف  وم��ي��دك��ري  اأ���ش��رت 
التعاون اخلليجي: “لقد اأ�شبحت 
مركزاً  املتحدة  العربية  الم���ارات 
ل���الأم���ل وال�������ش���الم وال��ت�����ش��ام��ح يف 
جميع اأنحاء املنطقة بعد اأن طورت 
للتفوق  اجلميع  فيها  ي�شعى  بيئة 
معاً.  فيها  ويتعاي�شون  والجن����از 
ت�شليط  الأم��ل  برنامج  هدفنا من 
ع��ل��ى اجل��وان��ب اجلمالية  ال�����ش��وء 
الرائعة لدى اأ�شحاب الهمم والتي 
ق��د ت��ك��ون خ��اف��ي��ة ع��ن ال��ب��ع�����س يف 

كثري من الأحيان«. 
»ن��ح��ن يف جم��م��وع��ة اأ���ش��رت نهدف 
اأ�شحاب  على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل 
ال��ه��م��م وق��درات��ه��م امل��ت��م��ي��زة التي 
حتت�شن  بيئة  يف  بها  اهلل  خ�شهم 
يعك�س  والخ�����ت�����الف.  ال���ت���ع���ددي���ة 
العمل  ال��ت��زام��ن��ا يف  احل����دث  ه���ذا 

مع�شكر  ت��ن��ظ��ي��م  احل�����دث  و���ش��ه��د 
جمانية  فحو�شات  لتقدمي  طبي 
اأ�شرف  ال���ت���ي  ال���ه���م���م،  لأ����ش���ح���اب 
ع��ل��ي��ه��ا جم���م���وع���ة م����ن الأط����ب����اء 
الطبيني  وامل�شاعدين  واملمر�شني 
ميدكري  وم��راك��ز  م�شت�شفيات  من 
وعيادات  وم�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  ال��ط��ب��ي��ة 
الفحو�شات  ه��ذه  و�شملت  اآ���ش��رت. 
العظام  وج��راح��ة  الن�شاء  اأم��را���س 
النف�س  وع���ل���م  الأرج���������ل  وع������الج 
الدعم  وت����وف����ري  ال����ع����ام  وال����ط����ب 
على  والتدريب  لالأفراد  الأ�شا�شي 
الجتماعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ن�شاطات 

لل�شركات.
رئي�س  بالرقاد،  جمعة  ثاين  وق��ال 
لأ�شحاب  دب��ي  ن��ادي  اإدارة  جمل�س 
دور  ن��درك  اأن  املهم  “من  الهمم: 
الأن�شطة  دعم  يف  اخلا�س  القطاع 
من  لنتمكن  لل�شركات  التطوعية 
دمج اأ�شحاب الهمم �شمن املدار�س 
ال��ع��م��ل واجل��ت��م��ع ككل.  واأم����اك����ن 
وتطوير  دف���ع  يف  دورن����ا  يتلخ�س 
بالت�شاوي  الهمم  اأ�شحاب  وتاأهيل 
والثقافية  الريا�شية  امل��ج��الت  يف 
هدفنا  ي��ت��م��ث��ل  والج���ت���م���اع���ي���ة. 

الواجهة  ورك���ن  ال��رتاث��ي��ة  ال��ق��ري��ة 
وغريها  الفخار  و�شناعة  البحرية 
ال��ع��م��ل��ي��ة للمهن  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات  م���ن 
بجانب  ه��ذا  التقليدية،  ال��رتاث��ي��ة 
التثقيفية  للمحا�شرات  ا�شتماعهم 
اجلهات  قدمتها  ال��ت��ي  وال��ت��وع��وي��ة 

التي  ال�شعبية  والدكاكني  الرتاثية 
املنتجات  اأن������واع  خم��ت��ل��ف  ت��ع��ر���س 
جولتهم  يف  ب���ج���ان���ب  ال����رتاث����ي����ة 
املعرو�شات  على  الرتاثية  بالقرية 
التي  والأرك����ان  املختلفة  ال��رتاث��ي��ة 
تقدم ور�شاً تراثية عملية مثل ركن 

وبقية اجلهات الراعية والداعمة.
كما ت��وال��ت ال���زي���ارات امل��در���ش��ي��ة يف 
الفرتات ال�شباحية، التي ت�شهم يف 
والطالبات  الطالب  عالقة  متتني 
ب�����ال�����رتاث الإم�������ارات�������ي الأ����ش���ي���ل 
القرية  يف  ج���ولت���ه���م  خ����الل  م���ن 

املتوا�شل  لدعمه  الإم�����ارات  ت���راث 
للحركة الرتاثية يف الدولة، �شرياً 
على نهج املغفور له باإذن اهلل الوالد 
�شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  امل��وؤ���ش�����س 
وقالت:  اهلل”،  “رحمه  نهيان  اآل 
يف  املقيمني  نحن  نتاأكد  ي��وم  “كل 

ال�������ش���ب���ت ال�������ش���ي���دة زه��������رة ج���الل 
ب�شفارة جمهورية  الأول  ال�شكرتري 
ال�����ش��ودان، ال��ت��ي ت��وج��ه��ت، يف كلمة 
لها، بال�شكر اإىل �شمو ال�شيخ �شلطان 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل �شاحب  اآل  ب��ن زاي���د 
نادي  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 

احلكومية والداعمة.
زي������ارات يومية  امل���ه���رج���ان  و���ش��ه��د 
لعدد من الدبلوما�شيني والفنانني، 
وتنظيمه،  بفعالياته  اأ�شادوا  الذين 
الجتماعي  دوره  ع��ل��ى  اأث���ن���وا  ك��م��ا 
اأم�س  امل��ه��رج��ان  زارت  حيث  امل��ه��م. 

رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
و�شاحب  اهلل،  ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
را�شد  ب��ن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي، 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زايد 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
كافة  للمركز  وف��رت  امل�شلحة، قد 
والب�شرية  التقنية  الإم��ك��ان��ي��ات 
العامل  ���ش��ب��اب  لتمكني  ال���الزم���ة 
م���ن الإب��������داع يف ك���اف���ة امل���ه���ارات 
التقنية والهند�شية، وغريها من 
الوثيقة  ال��ع��الق��ة  ذات  امل���ه���ارات 

••دبي-الفجر: 

لأ�شحاب  دب����ي  ن�����ادي  ا���ش��ت�����ش��اف 
الهمم الن�شخة الثانية من برنامج 
“اأ�شرت  اأط��ل��ق��ه  ال����ذي  “الأمل” 
م��ت��ط��وع��ون، وذل���ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
م���رك���ز امل�����ش��ت��ق��ب��ل ل���ت���اأه���ي���ل ذوي 
الحتياجات اخلا�شة. ويعك�س هذا 
احلدث ال�شوء على اأهمية التعاون 
ال���ق���ط���اع���ات لدعم  ب����ني خم��ت��ل��ف 
الإمارات  دول��ة  يف  الهمم  اأ�شحاب 
مع  يتما�شى  مبا  املتحدة  العربية 
اجل��ه��ود احل��ك��وم��ي��ة ال��رام��ي��ة اإىل 
خالل  من  الهمم  اأ�شحاب  متكني 
بدور  للقيام  وت�شجيعهم  دعمهم 
جمتمعي فاعل. ويعمل حالياً حتت 
“اأ�شرت متطوعون”  مظلة مبادرة 
الهمم  اأ���ش��ح��اب  م��ن  �شخ�ٌس   71
يف وحدات تتوزع عرب دول جمل�س 

التعاون اخلليجي والهند.
و�شارك يف هذا احل��دث الرتفيهي 
300 ع�شو من  اأك��رث من  الطبي 
نادي دبي لأ�شحاب الهمم ومركز 
امل�شتقبل لتاأهيل ذوي الحتياجات 
اخل��ا���ش��ة م��ع ع��ائ��الت��ه��م بح�شور 
اأكرث من 100 متطوع يف املجالت 
وموظفون  الطبية  وغ��ري  الطبية 
من حمتلف اأق�شام جمموعة اأ�شرت 
الذين  ال�شحية،  للرعاية  اإم  دي 
الأن�شطة  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  ت���ع���اون���وا 
التي تخللها الربنامج. وقد تلقى 
اأ�شحاب الهمم امل�شاركون تدريبات 
اخلربة  اأ���ش��ح��اب  قبل  م��ن  خا�شة 
م���ن امل��ت��ط��وع��ني امل��ت��خ�����ش�����ش��ني يف 
الفوتوغرايف  وال��ت�����ش��وي��ر  ال��ر���ش��م 
واأع���م���ال ال��ف��خ��ار، ل��ي��ت��م��ك��ن��وا من 
ت�شجع  ف���ن���ي���ة  اأع������م������ال  ت���ط���وي���ر 
الذاتي.  والك��ت��ف��اء  الإب�����داع  ع��ل��ى 
وعر�شت هذه الأعمال الفنية التي 
نفذها اأ�شحاب الهمم للبيع خالل 
م��ع��ر���س ���ش��م��ن احل�����دث، وذهبت 
عائدات هذا املعر�س اإىل امل�شاركني 

ومنظماتهم.

•• ابوظبي-الفجر:

الرتاثية  ال�شمحة  قرية  ا�شتقبلت 
اآلف  الأ����ش���ب���وع  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة  يف 
ال���زوار ال��ذي��ن ق��دم��وا م��ن خمتلف 
فعاليات مهرجان  حل�شور  املناطق 
الذي  ال��ت��ا���ش��ع،  ال��رتاث��ي  ال�شمحة 
التابع  ال�����ش��م��ح��ة  م���رك���ز  ي��ن��ظ��م��ه 
ت��راث الإم��ارات منذ التا�شع  لنادي 
ع�شر من نوفمرب اجلاري مبنطقة 
�شمو  ورع��اي��ة  بتوجيهات  ال�شمحة 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة 
املهرجان،  و���ش��ه��د  ال���ن���ادي.  رئ��ي�����س 
���ش��ن��وي��ا ينتظره  ال����ذي ي��ع��د ح��دث��ا 
طوال  لفتاً  ح�شوراً  املنطقة،  اأه��ل 
الأ�شبوع يف فرتتي ال�شباح وامل�شاء، 
وامل�شابقات  ال��ربام��ج  ت��وال��ت  حيث 
اجلمهور،  اه���ت���م���ام  ج���ذب���ت  ال���ت���ي 
ال�شعبية  الأك����الت  م�شابقات  مثل 
واخلو�س،  وال��ت��ج��دي��ل،  ال��رتاث��ي��ة، 
تراثية،  ر�شمة  واأج��م��ل  وال�شقارة، 
بجانب  ت�������راث�������ي،  زي  واأج�������م�������ل 
وغريها  واحل��ن��اء  التلي  م�شابقات 
التي ح�شل  اليومية  امل�شابقات  من 
قيمة  ج��وائ��ز  على  فيها  ال��ف��ائ��زون 
الرئي�شي  ال����راع����ي  م����ن  م���ق���دم���ة 
العاملية لالأملونيوم  الإم��ارات  �شركة 

اأ�شباب  اأه��م  اأن من  دول��ة الإم���ارات 
جناحها هو حفاظها على موروثها 
على  احلفاظ  فيه  ي�شعب  وق��ت  يف 
واأ�شافت:  الرتاث يف هذا الع�شر”، 
“روؤية هذه الجيال اجلديدة وهي 
تفا�شيله  ك��ل  يف  ب��ال��رتاث  تتم�شك 
الإمارات  ودول��ة  ال�شدر،  يثلج  اأم��ر 
كثري  ت�شتطعه  ما مل  بذلك حتقق 
احل�شور  ه��ن��اأت  كما  الدول”.  م��ن 
امل�����ش��ط��ف��ى عليه  م���ول���د  ب����ذك����رى 
ال�����ش��الة وال�����ش��الم، ون��ق��ل��ت تهنئة 
�شعادة ال�شفري حممد اأمني الكارب 
وح��ك��وم��ة و���ش��ع��ب ال�������ش���ودان لأهل 
ال�����ش��م��ح��ة ودول�����ة الإم��������ارات بعيد 
ال�شهيد والعيد الوطني، واأ�شافت: 
على  اهلل  ي���ح���ف���ظ  اأن  “نتمنى 
ا�شتقرارها  ال��ك��رمي��ة  ال��دول��ة  ه��ذه 

و�شعادتها وازدهارها
اليومني  يف  امل��ه��رج��ان  زار  ك��ذل��ك 
ال��ف��ن��ان �شعيد  امل��ا���ش��ي��ني ك���ل م���ن 
ال�شعدي، والفنان �شامل اخلا�شوين، 
ال�شيابي  عادل  �شلطان  والإعالمي 
نادي  قبل  من  تكرميهم  مت  الذين 
الإعالمي  بجانب  الإم����ارات  ت��راث 
الأوىل  اإذاع��ة  الفال�شي من  خليفة 
ال��ت��اب��ع��ة مل��رك��ز ح��م��دان ب��ن حممد 
لإحياء الرتاث التي غطت املهرجان 

يف بث مبا�شر لثالثة اأيام.

القارة مبا ين�شجم مع اأكرث نظم 
وت���ط���وراً، معرباً  ت��ق��دم��اً  ال��ع��امل 
�شمو  لرعاية  الكبري  تقديره  عن 
ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان 
ي�شمن  العاملي، مبا  لهذا احلدث 
والو�شول  امل�����ش��ارك��ني  ت�����ش��ج��ي��ع 
باملهارات الوطنية ل�شباب الوطن 
التي  العاملية  امل�شتويات  اآرقى  اإىل 

تن�شدها القيادة الر�شيدة.
وب��دوره��م اأع��رب ع��دد من روؤ�شاء 
خال�س  ع����ن  امل�������ش���ارك���ة  ال����وف����ود 
ال�شكر والتقدير للقيادة الر�شيدة 
العربية  الإم��������������ارات  دول��������ة  يف 
ي�شهد  جهودا  تبذل  التي  املتحدة 
ا�شتحداث  م��ن��ه��ا  اجل���م���ي���ع  ب���ه���ا 
املنظمة  واإن�����ش��اء  امل�����ش��اب��ق��ة،  ه���ذه 
الأ���ش��ي��وي��ة ل��ل��م��ه��ارات وج��ع��ل اأبو 
ظبي مقراً دائما لها، مبا ي�شمن 
ا�شرتاتيجية  وف��ق  املنظمة  �شري 
عاملية  م���ع���اي���ري  ذات  م���ت���ق���دم���ة 
حتقيق  ب��ي��ن��ه��ا  م����ن  وب������اأه������داف 
يف  وال�شناعي  التعليمي  التقدم 
وهو  الأ�شيوية،  القارة  دول  كافة 
الأمر الذي يتوافق مع متطلبات 
ال�����ث�����ورة ال�������ش���ن���اع���ي���ة ال���راب���ع���ة، 
يف  ال�شناعية  النه�شة  و���ش��م��ان 

والتكنولوجي  ال�شناعي  بالتقدم 
وامل���ه���ن���ي يف ال����ع����امل، م��ع��رب��ا عن 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  ترحيب 
ب��اجل��م��ي��ع، مب���ا ي�شمن  امل��ت��ح��دة 
الإق����ام����ة وحت��ق��ي��ق كامل  ط��ي��ب 
الأهداف املرجوة من هذا احلدث 
يتناف�س  ال�����ذي  ال��ك��ب��ري  ال��ع��امل��ي 
مهاراتهم  لإب��راز  ال�شباب  خالله 
من  اأقرانهم  بجانب  املتخ�ش�شة 

خمتلف الدول املتقدمة.
ال�شام�شي  مبارك  �شعادة  واأو�شح 
امل�شابقة  اف���ت���ت���اح  ح��ف��ل  اأن  اإىل 
م���ن م�شاء  ال�����ش��اد���ش��ة  ���ش��ي��ق��ام يف 
ال���ي���وم الث���ن���ني 26 ن��وف��م��رب يف 
مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س، 
بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  برعاية 
زايد، فيما تنطلق املناف�شات �شباح 
املركز  اأن  اإىل  الثالثاء، لفتا  غد 
اكت�شبها  التي  اخل���ربات  �شيطبق 
له  وامل�شهود  املتميز  تنظيمه  من 
للمهارات  العاملية  امل�شابقة  خالل 
اأبو ظبي 2017، لتكون يف خدمة 
وغريهم  الآ�شيوية  القارة  �شباب 
التي  الأخ������رى  ال���ع���امل  دول  م���ن 
ت�شارك لإثراء امل�شابقة باخلربات 
ال��ع��امل��ي��ة امل��ن�����ش��ودة يف ك��اف��ة دول 

•• ابوظبي – الفجر:

للتعليم  ظبي  اأب��و  مركز  ا�شتقبل 
وفود  واملهني،  التقني  والتدريب 
ال�����دورة  م�����ش��ارك��ة يف  دول�����ة   20
اآ�شيا  الأوىل من م�شابقة مهارات 
التي   ،2018 اأب��وظ��ب��ي  ال��ع��امل��ي��ة 
ينظمها »اأبو ظبي التقني« خالل 
 -29 ف��ع��ال��ي��ات��ه��ا من27  ف����رتة  
ن��وف��م��رب اجل������اري يف م���رك���ز اأب���و 
ظ��ب��ي ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���س، حتت 
بن  اهلل  عبد  ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة 
اخلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
جمل�س  رئي�س  ال��دويل  والتعاون 
لتنمية  الإم����ارات  موؤ�ش�شة  اإدارة 
و�شول  ت������واىل  ح���ي���ث  ال�������ش���ب���اب، 
ك��اف��ة ال���وف���ود م���ن خم��ت��ل��ف دول 
من  كبري  ترحيب  و���ش��ط  ال��ع��امل 
التقني«  ظبي  »اأب��و  يف  امل�شوؤولني 

والدولة.
�شعيد  م�����ب�����ارك  �����ش����ع����ادة  وق��������ال 
اأبو  م��رك��ز  ع��ام  م��دي��ر  ال�شام�شي 
التقني  والتدريب  للتعليم  ظبي 
الأ�شيوية  املنظمة  رئي�س  واملهني 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  اأن  ل��ل��م��ه��ارات 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  يف   ممثلة 

علي بن �سعود املعال ي�سيد بفريق امل�سرعات احلكومية
هذه  اأن  اللقاء  خ��الل  امل��ع��ال  �شعود  ب��ن  علي  ال�شيخ  واأك���د 
امل���ب���ادرة ت��دع��م خم��رج��ات م�����ش��روع من���وذج ت��ط��وي��ر العمل 
احلكومي يف اإمارة اأم القيوين، وحث الفريق خالل اللقاء 
على متابعة جهودهم لتحقيق الهدف الذي يقوم �شخ�شياً 
ال��ذك��ي��ة وهو  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  دائ����رة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  مبتابعته 
�شاعة   24 خ��الل  ذكية  بناء  رخ�شة  اإ���ش��دار  اىل  الو�شول 

فقط بحلول العام 2020.
مايو  �ش����������هر  يف  اأعلنت  قد  القيوي������ن  اأم  بلدي���������ة  وكانت 
املا�شي عن اإجناز م�شروع تقلي�س امل��������دة الزمنية لإ�شدار 
رخ�شة البناء من خ������الل اتباع نظام امل�شرعات احلكومية 
الزمنية  امل���دة  تقلي�س  يف  وجن��ح��ت  الم����ارات  حكومة  يف 

عمل  اأي���ام   5 اىل  عمل  ي��وم   45 م��ن  الرخ�ش�ة  لإ�ش������دار 
فقط.

ت�شم  م�شتقبلية  عمل  اآلية  احلكومية  امل�شرعات  وتعترب 
والقطاعني  احلكومة  موظفي  م��ن  م�شرتكة  عمل  ف��رق 
اخلا�س والأكادميي ويرتكز عملها يف القطاعات الرئي�شية 
وترية  لرفع  واح���دة  مظلة  وحت��ت  واح��د  مكان  يف  وتعمل 
حتقيق الأجندة الوطنية وت�شريع تنفيذ م�شاريع احلكومة 
ومبتكرة  خم�ش�شة  م�شاحات  خ��الل  م��ن  ال�شرتاتيجية 
نخبة من  اإ�شراف  فيها فرق عمل م�شرتكة حتت  �شتعمل 
برامج  لتقدمي  العاملية  وال��ك��ف��اءات  وامل�����ش��رف��ني  امل��درب��ني 

مكثفة يف مدد ق�شرية.

•• اأم القيوين-وام:

دائرة  رئي�س  املعال  را�شد  بن  �شعود  بن  علي  ال�شيخ  اأ���ش��اد 
بلدية اأم القيوين بجهود اأع�شاء فريق امل�شرعات احلكومية 
البناء  رخ�شة  لإ���ش��دار  الزمنية  امل���دة  بتقلي�س  اخل��ا���س 
وعمله املتوا�شل ل�شتدامة امل�شروع وتو�شيع النطاق الذي 

يهدف اىل رفع م�شتوى �شعادة املتعاملني لهذه اخلدمة.
اأم  بلدية  مقر  يف  الفريق  اأع�شاء  لقائه  خ��الل  ذل��ك  ج��اء 
القيوين بح�شور حميد را�شد ال�شام�شي اأمني عام املجل�س 
طوير�س  �شلطان  وعبيد  القيوين  اأم  لإم����ارة  التنفيذي 

القائم باأعمال مدير عام بلدية اأم القيوين.

�سعيد وذياب بن طحنون 
يعزيان عبداهلل الأحبابي يف وفاة والدته

•• العني-وام:

قدم معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون بن حممد اآل نهيان وال�شيخ ذياب بن طحنون بن حممد اآل نهيان 
م�شاء اأم�س الول واجب العزاء اإىل �شعادة عبداهلل فالح الأحبابي يف وفاة املغفور لها والدته وذلك خالل 

زيارتهما جمل�س العزاء يف جمل�س اخلبي�شي يف العني.
واأعرب معايل ال�شيخ �شعيد بن طحنون وال�شيخ ذياب بن طحنون عن اأحر تعازيهما و�شادق موا�شاتهما 
لأ�شرة وذوي الفقيده �شائلني املوىل عز وجل اأن يتغمدها بوا�شع رحمته واأن ي�شكنها ف�شيح جناته ويلهم 

اأهلها ال�شرب وال�شلوان .
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•• دبي -وام:

الجتماعية  ال�����ش��وؤون  جلنة  ع��ق��دت 
الب�شرية  وامل���وارد  وال�شكان  والعمل 
ل���ل���م���ج���ل�������س ال����وط����ن����ي الحت���������ادي 
اخلدمات  ب��ع��ن��وان  ن��ق��ا���ش��ي��ة  ح��ل��ق��ة 
امل��ق��دم��ة لأ���ش��ح��اب ال��ه��م��م يف مقر 
دب��ي مب�شاركة  �شرطة  �شباط  ن��ادي 
الحتادي  الوطني  املجل�س  اأع�شاء 
الهمم  اأ�شحاب  من  ع��دد  وبح�شور 
واملخت�شني  وال��رتب��وي��ني  وذوي���ه���م 
احللقة  تنظيم  ياأتي  والعالميني. 
اللجنة ملناق�شة  اإط��ار خطة عمل  يف 
تنمية  وزارة  ���ش��ي��ا���ش��ة   “ م��و���ش��وع 

املقدمة  اخل��دم��ات  �شاأن  يف  املجتمع 
تت�شمن  وال��ت��ي  الهمم”  لأ���ش��ح��اب 
زي�������ارات م��ي��دان��ي��ة وت��ن��ظ��ي��م وعقد 
املخت�شني  م��ع  ول��ق��اءات  اجتماعات 
املعنية  ال�����وزارة واجل��ه��ات  ومم��ث��ل��ي 
مع  للتوا�شل  نقا�شية  حلقات  وعقد 
واملعنيني  وذوي��ه��م  الهمم  اأ���ش��ح��اب 
والطالع على اآرائهم ومقرتحاتهم 
والتحديات التي تواجههم للو�شول 
وت�شمينها  التو�شيات  اأف�����ش��ل  اإىل 
اإىل  ل���رف���ع���ه  ال���ل���ج���ن���ة  ت���ق���ري���ر  يف 
احللقة  يف  �شارك  ملناق�شته.  املجل�س 
ال�شوؤون  جل��ن��ة  اأع�����ش��اء  ال��ن��ق��ا���ش��ي��ة 
كال  �شعادة  املجل�س  يف  الجتماعية 

اللجنة  رئي�س  الرحومي  حمد  من 
وعزة �شليمان مقررة اللجنة و�شامل 
ال��رم��ي��ث��ي وعلياء  و���ش��ع��ي��د  ال�����ش��ح��ي 
فيها  ���ش��ارك  ك��م��ا  اجل��ا���ش��م  �شليمان 
النائب  غليطة  ب��ن  م����روان  ���ش��ع��ادة 
الأول لرئي�س املجل�س و�شعادة عفراء 
الوطني  املجل�س  ع�����ش��وة  الب�شطي 
�����ش����ع����ادة حمد  الحت�����������ادي. وق�������ال 
الرحومي رئي�س اإن اللجنة ا�شتمعت 
واملقرتحات  املالحظات  جميع  اإىل 
لأ�شحاب  املقدمة  اخل��دم��ات  ب�شاأن 
التحديات  اأه��م  مناق�شة  ومت  الهمم 
مو�شحا   .. وذويهم  تواجههم  التي 
احللقات  ه������ذه  م�����ن  ال�����ه�����دف  اأن 

هو  امل��ي��دان��ي��ة  وال���زي���ارات  النقا�شية 
التحديات  ال�شتماع عن قرب لأهم 
التي تواجه اأ�شحاب الهمم وذويهم 
مزيد  وب��ذل  متطلباتهم  ومناق�شة 
م��ن اجل��ه��ود لتقدمي الأف�����ش��ل لهم 
العربية  امل��ن��ط��ق��ة  م�����ش��ت��وى  ع���ل���ى 
والعامل. واأفاد الرحومي باأنه �شيتم 
البدء باإعداد التقرير والجتماع مع 
لال�شتف�شار  واحل��ك��وم��ة  املخت�شني 
والإ�شكاليات  املالحظات  بع�س  عن 
امل��ع��ن��ي��ون لإيجاد  ل��ه��ا  ال��ت��ي ت��ط��رق 
ل��ه��ا وب��ع��د الجتماع  ال��ن��اج��ع  احل���ل 
و�شع  و  امل��ق��رتح��ات  مناق�شة  �شيتم 
للمجل�س  التقرير  ورفع  التو�شيات 

من  ال��ق��ادم��ة.  جل�شاته  يف  ملناق�شته 
�شليمان  ع���زة  ���ش��ع��ادة  اأك����دت  جهتها 
ال��ق��وان��ني اخلا�شة  ت��ف��ع��ي��ل  اأه��م��ي��ة 
اأنه  اإىل  م�شرية   .. الهمم  باأ�شحاب 
امليدانية  الزيارات  النتهاء من  بعد 
اللجنة  �شتعد  النقا�شية  واحللقات 
الإ�شكاليات  جميع  يت�شمن  تقريرا 
اجتماع  يف  ملناق�شتها  وامل��ق��رتح��ات 
امل��ع��ن��ي��ني م���ن مم��ث��ل��ي اجلهات  م���ع 
قالت  ناحيتها  م��ن  احلكومة.  وم��ع 
احللقات  اإن  اجل��ا���ش��م  علياء  ���ش��ع��ادة 
نقلت  امليدانية  والزيارات  النقا�شية 
التحديات  اأهم  ب�شاأن  واقعية  �شورة 
التي تواجه اأ�شحاب الهمم وذويهم 

لدرا�شتها  اللجنة  دور  �شي�شهل  مما 
ورفعها  لها  املنا�شبة  احللول  وو�شع 
للمجل�س لتخرج على �شكل تو�شيات 
الرميثي  �شعيد  �شعادة  اأك��د  فيما   ..

جميع  رف��ع  على  �شتعمل  اللجنة  اأن 
املخت�شة  اجل��ه��ات  اإىل  امل��ق��رتح��ات 
ب���ع���د درا����ش���ت���ه���ا . م����ن ج���ان���ب���ه قال 
امل�شوؤولية  اإن  ال�شحي  �شامل  �شعادة 

م�شوؤولية  هي  الهمم  اأ�شحاب  جتاه 
تقدمي  ب�شرورة  مطالبا  جمتمعية 
ليكونوا  لهم  واخل��دم��ات  الدعم  كل 
اأكرث اندماجاً واإجنازاً يف جمتمعهم

»اجتماعية الوطني الحتادي« تناق�س اخلدمات املقدمة 
لأ�سحاب الهمم يف دبي

•• اأبوظبي-وام:

احتفلت موؤ�ش�شة زايد العليا للرعاية الإن�شانية وذوي الحتياجات 
اأ�شحاب  الطلبة  اأم���ور  اأول��ي��اء  م��ن  دف��ع��ة  اأول  بتخريج  اخل��ا���ش��ة 
الهمم يف اأبوظبي عقب اجتيازهم بنجاح اأوىل الربامج التاأهيلية 
لربنامج “تاآلف” لتدريبهم وتزويدهم باملهارات الأ�شا�شية لإدارة 
ال�شلوكيات ال�شعبة لأطفالهم وذلك تنفيذا ملذكرة التفاهم التي 
تو�شعة  وال�شراكة يف جمال  للتعاون  وقعتها مع موؤ�ش�شة اجلليلة 
احلميدان  العايل  عبد  اهلل  عبد  �شعادة  واأع��رب  الربنامج.  نطاق 
الأم����ني ال��ع��ام مل��وؤ���ش�����ش��ة زاي����د ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��رع��اي��ة الإن�����ش��ان��ي��ة وذوي 
الحتياجات اخلا�شة - يف كلمته خالل برنامج الحتفال بح�شور 
ممثلي اجلهات امل�شاركة - عن �شعادته بامل�شاركة يف الحتفال الذي 
47.. م�شيفا جندد  ال���  بعر�شها  ال��دول��ة  احتفالت  ظ��ل  ي��اأت��ي يف 

العهد لقيادتنا الر�شيدة على بذل جل جمهودنا وال�شعي لتقدمي 
امل�شمولني  الهمم  لأ�شحاب  وامل�شاعدة  والرعاية  العون  �شبل  كل 
برعاية املوؤ�ش�شة التي ما زالت توا�شل م�شريتها نحو تقدمي اأرقى 
�شبل الرعاية والهتمام لفئات اأ�شحاب الهمم العزيزة على قلوبنا 
جميعا. وتوجه �شعادته بخال�س ال�شكر والتقدير اإىل القائمني على 
الربنامج الذي يلعب دورا حيويا يف تعزيز الندماج الجتماعي، 
وميثل منوذجا يف التعاون املجتمعي الناجح الذي تقوم به املوؤ�ش�شة 
وب�شورة مكثفة لتوعية وتثقيف جميع اأفراد املجتمع وخا�شة اأ�شر 
واأولياء اأمور اأ�شحاب الهمم ب�شاأن كل ما يخ�س تلك الفئات وذلك 
يف اإطار حر�س املوؤ�ش�شة على حتويل جمتمع الإمارات اإىل جمتمع 
مع  والتعاطي  بالتوا�شل  لهم  وي�شمح  الهمم،  لأ�شحاب  �شديق 
اجلميع وخلق بيئة اجتماعية �شحية لهم لتمكينهم واندماجهم 

يف املجتمع دون عقبات.

زايد العليا حتتفل بتخريج الدفعة الأوىل من برنامج تاآلف 

عبداهلل بن زايد يفتتح معر�س ال�سيخ زايد واأوروبا..رحلة  يف �سرح زايد املوؤ�س�س
•• اأبوظبي-وام:

افتتح �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون 
زاي���د  “ال�شيخ  م��ع��ر���س  ال������دويل 
واأوروب����ا.. رحلة” واملقام يف �شرح 
اأب��وظ��ب��ي وذلك  زاي���د امل��وؤ���ش�����س يف 
ب��ح�����ش��ور م���ع���ايل ال���دك���ت���ورة اأم���ل 
املجل�س  رئي�شة  القبي�شي  عبداهلل 

الوطني الحتادي .
كما ح�شر حفل الفتتاح .. معايل 
زكي اأنور ن�شيبة وزير دولة و�شعادة 
اآن��ت��ون��ي��ال م���ي بوخرت  ال���دك���ت���ورة 
اخلا�شة  الحت����ادي����ة  امل�����ش��ت�����ش��ارة 
امل�شوؤولني  م����ن  وع������دد  ل��ل��ن��م�����ش��ا 
و���ش��ف��راء ال����دول اأع�����ش��اء الحت���اد 

الأوروبي املعتمدين لدى الدولة.
ت�شتمر  ال���ذي   - امل��ع��ر���س  وت��ن��ظ��م 
اأعماله حتى 31 دي�شمرب املقبل - 
بعثة الحتاد الأوروبي لدى الدولة 
والنم�شاوية  البلغارية  والرئا�شة 
ل��الحت��اد الأوروب�����ي ل��ع��ام 2018 
وذلك حتت رعاية وزارة اخلارجية 

والتعاون الدويل.
واأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 

اهلل ثراه - يف اأنحاء العامل.
واأكد اأن املغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان مد يد ال�شداقة 
اإىل  .. م�شريا  اأوروب��ا وخارجها  يف 
اأن املعر�س يرثي جتربة الزوار يف 
من  وميكنهم  املوؤ�ش�س  زاي��د  �شرح 
معرفة املزيد عن رحلة ال�شيخ زايد 
م�شهور حيث  ع��امل��ي  دول���ة  ك��رج��ل 
تظل قيادته احلكيمة م�شدر اإلهام 
لنا جميعا. وياأخذ معر�س “ال�شيخ 
زاي���د واأوروب������ا: رحلة” ال����زوار يف 
ت��ت�����ش��م��ن �شورا  رح��ل��ة وج���دان���ي���ة 
ومقتنيات  فيديو  ومقاطع  ن���ادرة 
�شخ�شية ومقتب�شات لل�شيخ زايد - 
رحمه اهلل– يف رحالته اإىل اأوروبا 

منذ بداية اخلم�شينيات.
وي�����ش��م امل���ع���ر����س اأك�����رث م���ن 50 
ال�شيخ  ل��ه  للمغفور  ن����ادرة  قطعة 
ن��ه��ي��ان كما  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن  زاي����د 
عطر  جتربة  من  ال���زوار  �شيتمكن 
اأن املعر�س  اإىل  ال�شيخ زايد. ي�شار 
ي��ف��ت��ح اأب���واب���ه ل���ل���زوار ج��م��ي��ع اأي���ام 
�شباحا  ال��ت��ا���ش��ع��ة  م���ن  الأ����ش���ب���وع 
وح��ت��ى ال��ع��ا���ش��رة م�����ش��اء ح��ت��ى 31 

دي�شمرب 2018.

ودوره  امل��ع��ر���س  اأه��م��ي��ة  ن��ه��ي��ان  اآل 
اجلهود  ع��ل��ى  ال�����ش��وء  ت�شليط  يف 
ال��رائ��دة ال��ت��ي ق��ام بها امل��غ��ف��ور له 
نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
تر�شيخ  يف   - ث�����راه  اهلل  ط��ي��ب   -
وا�شرتاتيجية  ق���وي���ة  ع����الق����ات 
الإم���ارات ودول الحتاد  بني دول��ة 

الأوروبي.
وقال �شموه - يف ت�شريح له بهذه 

الإن�����ش��ائ��ي��ة وال��ت��ن��م��وي��ة ال��ه��ام��ة يف 
ينعم  اأن  ل�شمان  الإم�����ارات  دول���ة 
عالية  اجتماعية  برفاهية  الأف��راد 
للنمو  ف���ر����س  ع���ل���ى  وي���ح�������ش���ل���وا 

وحتقيق طموحاتهم”.
اأنور  ق��ال م��ع��ايل زك��ي  م��ن جانبه 
خا�س  امل��ع��ر���س  ه���ذا  “اإن  ن�شيبة 
ي�شلط  ك���ون���ه  يل  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  ج����دا 
ال�����ش��وء على اإجن����ازات امل��غ��ف��ور له 

خالل  امل��ع��ر���س  لتنظيم  ���ش��ع��ادت��ه 
زايد”. “عام 

وق����ال اإن���ن���ا ���ش��ع��داء ب��ت��ن��ظ��ي��م هذا 
رعاية  حت��ت  ال�شتثنائي  امل��ع��ر���س 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزارة 
و�شكان  مل��واط��ن��ي  ال��ف��ر���ش��ة  لنتيح 
الإم���������ارات لإح����ي����اء عالقة  دول�����ة 
باأوروبا  ال��ت��اري��خ��ي��ة  زاي����د  ال�����ش��ي��خ 
التي  الوطيدة  العالقات  وملعرفة 

ال�شيخ  راآه  م��ا  �شكل   “  - املنا�شبة 
رحالته  اأث����ن����اء  اأوروب��������ا  يف  زاي�����د 
اخلم�شينات  يف  اخل����������ارج  اإىل 
وال�����ش��ت��ي��ن��ات م�����ش��در اإل���ه���ام فعقد 
و�شعبه  دولته  تنعم  اأن  على  العزم 
مل�شه من تطور ونه�شة هناك  مبا 
املالية  الإي������������رادات  ت���دف���ق  وم�����ع 
مبيعات  وف��رت��ه��ا  ال��ت��ي  اجل���دي���دة 
بامل�شاريع  ال��ب��دء  ا�شتطاع  النفط 

نهيان  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
كان  ال���ذي   - ث���راه  اهلل  ط��ي��ب   –
روابط  اإق��ام��ة  اأ���ش��ا���ش��ي يف  دور  ل��ه 
قوية بني دولة الإم��ارات والحتاد 
اأع�����رب  ج��ه��ت��ه  م����ن  الأوروبي”. 
فوندي  باتري�شيو  ال�شفري  �شعادة 
رئي�س بعثة الحتاد الأوروبي لدى 
الرتحيبية  ك��ل��م��ت��ه  يف   - ال���دول���ة 
امل����ع����ر�����س - عن  اف����ت����ت����اح  خ������الل 

جت��م��ع دول����ة الإم�������ارات والحت����اد 
�شعادة  ناحيته قال  الأوروب���ي. من 
مدير  العبيديل  يو�شف  ال��دك��ت��ور 
اإننا  امل���وؤ����ش�������س  زاي������د  ����ش���رح  ع�����ام 
املجموعة  هذه  ل�شت�شافة  �شعداء 
تعك�س  والتي  الثمينة  القطع  من 
النا�س  ي���ت���ذك���ره  ال������ذي  ال�����ش��غ��ف 
عندما يتذكرون املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان – طيب 

وفد جلنة حقوق الإن�سان العربية ي�سيد بخدمات ق�ساء اأبوظبي
•• اأبوظبي-وام:

اأ�شاد وفد جلنة حقوق الإن�شان العربية بامل�شتوى املتقدم للخدمات يف دائرة 
الق�شاء باأبوظبي وال�شتخدام الوا�شع للتقنيات املتطورة، مبا يحقق �شهولة 

الو�شول اإىل العدالة وتقدمي خدمات ق�شائية رائدة وفق اأرقى املعايري.
و�شيادة  الإن�شان  مبادئ حقوق  تر�شيخ  الدائرة يف  الوفد على جهود  واطلع 
ا�شتلهام ر�شالة الإ�شالم ال�شمحة وما ت�شمنه الرتاث العربي  القانون عرب 
ال��دول��ة م��ن حقوق واأك���دت عليه  والإ���ش��الم��ي م��ن قيم وم��ا ت�شمنه د�شتور 
املواثيق الدولية. جاء ذلك خالل زيارة قام الوفد اإىل الدائرة يف اإطار تعزيز 

ي�شهم يف  العربية، ومبا  والهيئات  املوؤ�ش�شات  امل�شرتك بني  التعاون  عالقات 
القانون  و�شيادة  العدالة  دعائم  اإر�شاء  نحو  الفاعلة  ال�شراكة  اأوا�شر  تقوية 
يف دول املنطقة. ح�شر اللقاء، الدكتور �شالح خمي�س اجلنيبي مدير قطاع 
اإدارة  املوؤ�ش�شي والتعاون الدويل، وامل�شت�شار ح�شن احلمادي مدير  الت�شال 

النيابات يف اأبوظبي، وفاطمة البدواوي مدير مكتب حقوق الإن�شان.
جلنة  رئي�س  فزيع  جمعة  حممد  امل�شت�شار  برئا�شة  ال��زائ��ر  ال��وف��د  وت��ع��رف 
باجلانب  الق�شاء  دائ��رة  توليه  ال��ذي  الهتمام  اإىل  العربية  الإن�شان  حقوق 
وبث  وال��واج��ب��ات  باحلقوق  والتعريف  القانونية  الثقافة  لن�شر  ال��ت��وع��وي 
من  ان��ط��الق��ا  ع���دة،  م��ب��ادرات  ع��رب  املجتمع  اأف����راد  ب��ني  التوعوية  الر�شائل 

توجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س دائرة الق�شاء لتحقيق الأولوية ال�شرتاتيجية 
املتمثلة بامل�شاهمة يف احلفاظ على الأمن عرب امل�شاركة امل�شتدامة مع مكونات 
املجتمع املحلي والدويل. واطلع على املبادرات امل�شتحدثة يف دائرة الق�شاء، 
ومن بينها تفعيل حمكمة اليوم الواحد العمالية، ودورها يف اخت�شار الكثري 
من الإجراءات وتق�شري اأمد التقا�شي و�شمان �شهولة الو�شول اإىل العدالة، 
الدائم على حفظ و�شون  الإم���ارات وحر�شها  اإط��ار اهتمام دول��ة  وذل��ك يف 

حقوق العمال يف ظل �شيادة القانون.
وا�شتمع اإىل �شرح حول تفعيل نظام “املحاكمة عن بعد” يف املحاكم اجلزائية، 

عن طريق ا�شتخدام تقنية الت�شال املرئي من خالل الربط مع اإدارة املن�شاآت 
تتيح  وحية  مبا�شرة  ب�شورة  اجلل�شات  ب��ث  يتم  اإذ  والعقابية،  الإ�شالحية 
حماكمة املتهم اأثناء تواجده يف مقر املن�شاآت العقابية عرب ال�شا�شات املرئية، 

ومن ثم اإ�شدار القرار اأو احلكم يف الق�شية.
وزار الوفد مقر نيابة الأ�شرة والطفل واطلع على اخلدمات املقدمة وجهود 
النيابات املتخ�ش�شة يف جمال حقوق الإن�شان، كما تعرف على اخلدمات التي 
الدعاوى  ونظر  لقيد  متنقاًل  مركزاً  تعد  والتي  املتنقلة،  املحكمة  تقدمها 

اجلماعية وتنظيم احلمالت التوعوية لن�شر الثقافة القانونية.
ويف ختام الزيارة تبادل الطرفان الدروع والهدايا التذكارية.

من�سور بن زايد ي�ستقبل النائب الأول 
لرئي�س جمل�س وزراء كازاخ�ستان

•• اأبوظبي - وام:

الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن  ال�شيخ من�شور  �شمو  ا�شتقبل 
مامني  اأ�شكار  الول،  اأم�س  الرئا�شة،  بق�شر  مكتبه  يف  الرئا�شة،  �شوؤون  وزي��ر 

النائب الأول لرئي�س جمل�س وزراء كازاخ�شتان الذي يزور البالد حاليا.
و�شبل  البلدين  ب��ني  وال��ت��ع��اون  ال�شداقة  ع��الق��ات  بحث  اللقاء  خ��الل  ج��رى 
وامل�شتجدات  الق�شايا  م��ن  ع��دد  اإىل  اإ���ش��اف��ة  امل��ج��الت  خمتلف  يف  تطويرها 

الإقليمية والدولية ذات الهتمام امل�شرتك.
ح�شر اللقاء �شعادة را�شد �شعيد العامري وكيل وزارة �شوؤون الرئا�شة لقطاع 

التن�شيق احلكومي.
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اإعطاء  رف�شوا  ال�شوي�شريني  الناخبني  اأن  اإىل  اأولية  تقديرات  ت�شري 
ق��وان��ني ال��ب��الد الأول���وي���ة ع��ل��ى ال��ق��ان��ون ال����دويل وه���و م��ق��رتح يقول 
واأفادت  �شوي�شرا.  تتبعها  التي  احلياد  ب�شيا�شة  �شي�شر  اإن��ه  معار�شوه 
 67 نحو  اأن  ال�شوي�شرية  )اإ�����س.اآر.اإف(  قناة  اأجرتها  التي  التقديرات 
م�شروع  �شد  �شوتوا  ع��ام  ا�شتفتاء  يف  امل�شاركني  الناخبني  م��ن  باملئة 
اأن�شار الفكرة  “القانون ال�شوي�شري بدل من الق�شاة الأجانب«. كان 
قد طالبوا باإ�شافة بنود للد�شتور تعطي القانون اأولوية �شريحة على 
الأخرى.  ال��دول  مع  �شوي�شرا  وقعتها  التي  الدولية  التفاقيات  اآلف 
ويفيد املقرتح الذي يجري ال�شتفتاء عليه والذي يعرف اأي�شا با�شم 
فاإنه يتعني  اإذا حدث تعار�س بني الثنني  باأنه  امل�شري  مبادرة تقرير 
على �شوي�شرا حتديث التزاماتها الدولية لتتما�شى مع الد�شتور. واإذا 
مل يتم التو�شل اإىل اتفاق فاإنه ميكن للدولة اخلروج من التفاقيات 
تقل�س  التاريخي  �شوي�شرا  حياد  اإن  املقرتح  موؤيدو  ويقول  الدولية. 
البيئة  حماية  مثل  جم���الت  ت�شمل  دول��ي��ة  ات��ف��اق��ي��ات  يف  مب�شاركتها 
والتعاون ال�شرطي والنقل اجلوي والتجارة. وتفيد حملتهم التي قادها 
�شا�شة من حزب ال�شعب ال�شوي�شري اليميني باأن مثل هذه التفاقيات 
تهدد تقليد الدميقراطية املبا�شرة املتبع منذ فرتة طويلة يف �شوي�شرا 
عرب  ال�شيا�شية  ال��ق��رارات  يف  الأخ��رية  الكلمة  للمواطنني  يكون  حيث 
حزب  يف  الع�شو  مارتولو-بلو�شر  ماجدالينا  وق��ال��ت  ال���ش��ت��ف��ت��اءات. 
ال�شابق  النائب  امللياردير كري�شتوفر بلو�شر  ال�شوي�شري وابنة  ال�شعب 

لرئي�س احلزب “حقوقنا الت�شويتية ينبغي اأن ت�شتمر يف امل�شتقبل«.

باري�س   يف  ال�شنزليزيه  ���ش��ارع  يف  العنيفة  الح��ت��ج��اج��ات  ا���ش��ت��م��رت 
اأ�شحاب  املحتجني  اآلف  خاللها  اأغلق  ال�شرطة  مع  مواجهات  بعد 

“ال�شرتات ال�شفراء” ال�شارع ال�شهري.
اأ�شعار  ارتفاع  على  فعل  كرد  قائد  لها  لي�س  التي  املظاهرات  وب��داأت 
اأخ��رى من  ملفات  على  ذل��ك لالحتجاج  بعد  تو�شعت  لكنها  الوقود 
الرئي�س  الإنفاق يف عهد حكومة  على  الأ�شر  ق��درة  تقل�س يف  بينها 

اإميانويل ماكرون التي تولت ال�شلطة منذ 18 �شهرا.
خالل  املياه  وخراطيم  للدموع  امل�شيل  الغاز  ال�شرطة  وا�شتخدمت 
ا�شتمرت  الليل  وخ���الل  الغا�شبني.  املحتجني  اآلف  م��ع  ا�شتباكها 
ال�شرطة  ووا�شلت  املواجهات  خ��الل  ا�شتعلت  التي  احل��رائ��ق  ن��ريان 

حماولتها ال�شيطرة على املوقف.
اأنحاء خمتلفة من  اأملظاهرات يف  �شخ�س يف  األ��ف  و�شارك نحو مئة 

فرن�شا منهم ثمانية اآلف يف باري�س.
ويف يوم ال�شبت املا�شي �شارك نحو 300 األف �شخ�س يف مظاهرات 

ال�شرتات ال�شفراء التي نظمت يف خمتلف اأنحاء البالد

دعت رئي�شة الوزراء الربيطانية ترييزا ماي الأحد اأع�شاء الربملان 
الربيطاين اإىل دعم اتفاق خروج البالد من الحتاد الأوروبي، قائلة 
اأي�شا  لكنه  اإل��ي��ه  التو�شل  ا�شتطاعت  ات��ف��اق  اأف�شل  فقط  لي�س  اإن��ه 

التفاق الوحيد الذي كان مطروحا على الطاولة.
وقالت ماي خالل موؤمتر �شحفي بعد قمة زعماء الحتاد الأوروبي 
اأع�شاء الربملان بدعم التفاق  اإنها �شت�شعى الآن لإقناع  يف بروك�شل 
بن�شر حتليالت واحلديث اإىل املواطنني موؤكدة اأن رف�س هذا التفاق 

يعني اأن بريطانيا �شتواجه املزيد من الغمو�س.

قالت قناة رو�شيا 24 التلفزيونية الرو�شية اإن مو�شكو منعت ثالث 
اآزوف عرب م�شيق  �شفن تابعة للبحرية الأوكرانية من دخول بحر 

كريت�س بو�شع �شفينة �شحن �شخمة اأ�شفل ج�شر ت�شيطر عليه.
وتبادلت رو�شيا واأوكرانيا التهامات اليوم بانتهاك القانون الدويل 
اأوك��ران��ي��ة من  �شفن  منع  ال��رو���ش��ي يف  احل���دود  ح��ر���س  ف�شل  بعدما 

الإبحار حول �شبه جزيرة القرم يف طريقها اإىل ميناء اأوكراين.
وقال مرا�شل قناة رو�شيا 24 التي تديرها رو�شيا من منطقة ج�شر 
اأغلق متاما اجل�شر  اإن ما فعلته رو�شيا  القرم  م�شيق كريت�س قرب 
اآزوف واإن طائرات هليكوبرت  الذي يربط بني البحر الأ�شود وبحر 

رو�شية حتلق يف ال�شماء.

عوا�سم

جينيف

بروك�سل

مو�سكو

باري�س

رئي�س ت�ساد يزور اإ�سرائيل لأول مرة 
•• القد�س املحتلة-رويرتز:

ديبي  اإدري�����س  اإن  نتنياهو  بنيامني  الإ�شرائيلي  ال���وزراء  رئي�س  مكتب  ق��ال 
رئي�س ت�شاد �شيلتقي بنتنياهو يف القد�س يف اأول زيارة يقوم بها رئي�س البلد 
الأفريقي امل�شلم لإ�شرائيل منذ قطع العالقات الثنائية بني البلدين عام 

.1972
واأكد م�شدران يف حكومة ت�شاد اأنباء الزيارة.

اإ�شرائيل  اأن  م�شيفا  الأمن”  على  ال��زي��ارة  “تركز  لرويرتز  م�شدر  وق��ال 
اأمدت جي�س ت�شاد بال�شالح والعتاد هذا العام مل�شاعدته يف حماربة متمردين 

يف ال�شمال.
ت�شادي  رئي�س  بها  ي��ق��وم  زي���ارة  اأول  “اإنها  ب��ي��ان  يف  نتنياهو  مكتب  وق���ال 
لإ�شرائيل منذ تاأ�شي�س الدولة )اإ�شرائيل(. وتاأتي بعد الكثري من اجلهود 

الدبلوما�شية بقيادة رئي�س الوزراء نتنياهو يف ال�شنوات القليلة املا�شية«.
اأفريقيا حيث ما زالت بع�س  وحتر�س حكومة نتنياهو على التوا�شل مع 
احتالل  منذ  اإ�شرائيل  وب��ني  بينها  م�شافة  على  تبقي  الأفريقية  البلدان 

اأرا�س فل�شطينية يف حرب عام 1967.
ال��ذي كان  ت�شاد دوري جولد  ا�شت�شاف ديبي يف   ،2016 ويف يوليو متوز 
ب�شاأن حت�شني  اأجريا مباحثات  الإ�شرائيلية حيث  مديرا لوزارة اخلارجية 

العالقات الثنائية.
وقال جولد لالإذاعة الإ�شرائيلية اإن م�شيفيه يف ت�شاد قالوا له اإنهم قطعوا 
العالقات مع اإ�شرائيل قبل 44 عاما حتت �شغط من ليبيا واإن هذا ال�شبب 

زال بالإطاحة مبعمر القذايف عام 2011.
 

فريدمان مل يبد اأي اهتمام باملنظمة واحتياجاتها 

وا�سنطن ت�سرح موظفي الوكالة الأمريكية يف ال�سفة والقطاع

احتجاج يف راخني على خطة لإعادة الروهينغا 

•• بغداد-اأ ف ب:

ن�شاء  بينهم  �شخ�شا   21 ق�����ش��ى 
واأط������ف������ال م���ن���ذ اجل���م���ع���ة ج�����راء 
نتجت  التي  والفي�شانات  ال�شيول 
من اأمطار غزيرة يف اأنحاء العراق، 
واأدت اأي�شا اإىل نزوح ع�شرات اآلف 
العائالت، بح�شب ما قال متحدث 
با�شم وزارة ال�شحة لوكالة فران�س 
بر�س اأم�س. واأو�شح املتحدث �شيف 
بفعل  ق��ت��ل  “البع�س  اأن  ال���ب���در 
اأو حوادث  امل��ن��ازل،  اأ���ش��ق��ف  ان��ه��ي��ار 
يف  بالكهرباء”  ���ش��ع��ق��ا  اأو  ���ش��ري، 
واجلنوبية  ال�شمالية  املحافظات 

على ال�شواء.
وم���ن اأك����رث امل��ن��اط��ق ت���اأث���را كانت 
ناحية ال�شرقاط )250 كيلومرتا 
اآلف  دم��رت  حيث  ب��غ��داد(،  �شمال 
املنازل وفرت العائالت مع اجتياح 
جهتها،  م��ن  للمنطقة.  ال�����ش��ي��ول 
اأ�شارت بعثة الأمم املتحدة لل�شوؤون 
الإن�شانية يف العراق يف بيان اإىل اأن 
للقتلى  اإ���ش��اف��ة  اأدت،  الفي�شانات 
ع�شرات  ن������زوح  اإىل  واجل�����رح�����ى، 
واأ�شافت  الأ�شخا�س.  من  الآلف 
هما  ال��دي��ن  و���ش��الح  “نينوى  اأن 
املحافظتان الأكرث ت�شرراً كما مت 
ت�شجيل اأ�شرار يف اجلزء اجلنوبي 
يقرب من  ما  وهناك  ال��ب��الد.  من 
10 اآلف �شخ�س يف �شالح الدين 

مياه  من�شوب  ارتفاع  اأدى  املو�شل، 
اجل�شرين  غ����رق  اإىل  دج��ل��ة  ن��ه��ر 
الرئي�شيني اللذين يربطان �شطري 
املدينة. وم�شاألة الفي�شانات لي�شت 
 58 اإذ ق�شى  ال��ع��راق،  ج��دي��دة يف 
نتيجة   2015 ال��ع��ام  يف  ع��راق��ي��ا 
الكهربائية  وال�����ش��ع��ق��ات  ال�����ش��ي��ول 
اأمطار غزيرة، وذلك  اأثناء هطول 
املتهالكة  التحتية  ال��ب��ن��ى  ب�شبب 
التي عا�شتها  بفعل �شنوات احلرب 

البالد.
 
 

و15 األف �شخ�س يف نينوى بحاجة 
اآلف  ف��ي��ه��م  مب���ن  امل�����ش��اع��دة،  اإىل 
ت��ع��ي�����س يف خميمات  ال��ت��ي  الأ����ش���ر 
ال��ن��ازح��ني«. وغ��ال��ب��ي��ة ه����وؤلء من 
ال����ن����ازح����ني ال����ذي����ن ي��ع��ي�����ش��ون يف 
خم��ي��م��ات، جل����اأوا اإل��ي��ه��ا ه��رب��ا من 
الإ�شالمية  ال��دول��ة  تنظيم  ع��ن��ف 
ي��ق��ارب ثلث  ال��ذي �شيطر على م��ا 
م�شاحة البالد لنحو ثالث �شنوات. 
وكان رئي�س الوزراء العراقي عادل 
“خلية  بت�شكيل  وج��ه  املهدي  عبد 

•• �سيتوي-اأ ف ب:

امل�شطربة  راخ��ني  ولي��ة  يف  تظاهرة  يف  ع�شرات  �شارك 
الروهينغا  لإع��ادة  على خطة  احتجاجا  اأم�س  بورما  يف 
امل�شلمني من بنغالد�س، وا�شفني اأفراد الأقلية امل�شلمة 

امل�شطهدة بانهم “لجئون فارون«.
بوذيون  ره��ب��ان  ي��ق��وده��م  �شخ�س   100 ن��ح��و  ون��ّظ��م 
م�����ش��رية يف ���ش��ي��ت��وي ع��ا���ش��م��ة ولي����ة راخ����ني يف �شمال 
�شعارات  ومرددين  حمراء  لفتات  حاملني  بورما  غرب 

مناه�شة للروهينغا.
الوطن  “�شكان  املحتجني  اأم����ام  ال��ره��ب��ان  اأح���د  وق���ال 
بح�شب بث  جميعا م�شوؤولون عن حماية اأمن البالد”، 

مبا�شر لفعاليات الحتجاج.
واأ�شاف “لن تكون هناك منفعة لنا اأو لبلدنا اإذا قبلنا 
للروهينغا  مهينا  م�شطلحا  م�شتخدما  البنغاليني”، 
بنغالد�س  اإىل  ينتمون  اأن��ه��م  اإىل  خ��اط��ئ  ب�شكل  ي�شري 

املجاورة.
اتفاق  تنفيذ  بدء  اأي��ام من  بعد ع�شرة  وياأتي الحتجاج 
مقرر بني بورما وبنغالد�س لإعادة جمموعة اأوىل من 
دامية  ع�شكرية  عملية  من  هربوا  ممن  لجئا   2251
باأنها  املتحدة  الأمم  و�شفتها   2017 اأغ�شط�س  اآب  يف 

“عملية ابادة«.
األ��ف من الروهينغا من ولي��ة راخني   700 وف��ر نحو 
اأمنية عنيفة  اأطلقت بورما حملة  اإىل بنغالد�س بعدما 
يف اآب اغ�شط�س 2017 �شد جمموعات متمردة �شمن 

الأقلية.
حرق  عمليات  وق���وع  ع��ن  ال��ف��ارون  الروهينغا  وحت���دث 
وقتل واغت�شاب باأيدي اجلنود احلكوميني وع�شابات يف 

البلد الذي ي�شكل البوذيون غالبية �شكانه.

واحتياجاتها، وجتنب عقد اجتماعات مع الوكالة حول 
اإن �شيا�شة  امل�����ش��ادر  ت��ل��ك  امل�����ش��رتك��ة. وق��ال��ت  امل�����ش��اري��ع 
الفل�شطيني  الرئي�س  على  ال�شغط  اإىل  تهدف  ترامب 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

الأمريكية  الوكالة  الأمريكية،  اخلارجية  وزارة  اأبلغت 
حوايل  �شت�شرح  اأن��ه��ا   ،USAID ال��دول��ي��ة  للتنمية 
الأ�شابيع  يف   ،180 ع��دده��م  ال��ب��ال��غ  موظفيها  ن�شف 
املقبلة، و من املتوقع اأن تعلن الإدارة الأمريكية يف بداية 

2019 اإغالق الفرع الذي ي�شاعد الفل�شطينيني.
الأمنية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  اأن  “هاآرت�س”  ���ش��ح��ي��ف��ة  وذك�����رت 
الإ�شرائيلية ت�شعر بالقلق من توقف الن�شاط املتوقع يف 

قطاع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. 
اإىل  ف��اإن��ه  الأم��ن��ي��ة،  املوؤ�ش�شة  يف  ك��ب��ار  م�شوؤولني  ووف���ق 
الأمم  وكالة  ميزانية  يف  الوا�شعة  التخفي�شات  جانب 
وت�شغيلهم  الفل�شطينيني  ال��الج��ئ��ني  ل��غ��وث  امل��ت��ح��دة 
“اأونروا” قد يوؤدي اإغالق الوكالة الأمريكية للتنمية 

الدولية اإىل تدهور الو�شع الإن�شاين يف غزة.
ويقول م�شوؤولون اإ�شرائيليون كبار اإن اإ�شرائيل معر�شة 
على  املرتتبة  والقت�شادية  الأمنية  التكاليف  لتحمل 
للتنمية  الأمريكية  الوكالة  اأن  اإىل  ي�شار  الو�شع.  هذا 
اأكرب املنظمات الإن�شانية واأكرثها  الدولية، واحدة من 

اأهمية يف قطاع غزة وال�شفة الغربية.
وت��ع��م��ل ال��وك��ال��ة امل�����ش��وؤول��ة ع��ن امل�����ش��اع��دات اخلارجية 
املدنية للوليات املتحدة، يف ال�شفة الغربية وغزة منذ 

ميزانية  جتميد  ترامب  حكومة  ق��رار  وبعد   .1994
من  كان  للفل�شطينيني،  بالكامل  الأمريكية  امل�شاعدات 
املفرت�س اأن حتول الوليات املتحدة هذه ال�شنة حوايل 
عرب  ذل��ك  يف  مب��ا  للفل�شطينيني،  دولر  مليون   250
الوكالة الأمريكية، وهناك 215 مليون دولر من هذه 
وامل�شاعدات  القت�شادية  للتنمية  خم�ش�شة  امليزانية 

الإن�شانية ومبادرات التعاي�س.
 5.5 اأخ��رى، ا�شتثمرت الوكالة حوايل  اأم��ور  ومن بني 
م�شاريع  يف  وغ���زة  الغربية  ال�شفة  يف  �شيكل  م��ل��ي��ارات 
بناء، وترميم طرق، واإن�شاء عيادات، ومدار�س، ومرافق 

جمتمعية، واأنظمة مياه، و�شرف �شحي.
ك��م��ا ا����ش���رتت ال��وك��ال��ة م���ع���دات ط��ب��ي��ة، ودرب�����ت اأطباء 
ومعلمني، و�شجعت الفل�شطينيني على البقاء يف الأطر 

التعليمية.
ويف اإط����ار حم����اولت ال��ت��و���ش��ل اإىل ت��رت��ي��ب��ات م��ع غزة، 
املا�شي،  )اآب(  اأغ�شط�س  يف  للوكالة،  اإ�شرائيل  �شمحت 
املياه  لتحلية  ك��ب��رية  حم��ط��ة  ل��ب��ن��اء  م���ع���دات  ب���اإدخ���ال 
مليون   60 تبلغ  بكلفة  لل�شرب  مياه  خزانات  وثمانية 
اإ���ش��رائ��ي��ل��ي ج���دي���د. وب�����ش��ب��ب ���ش��ي��ا���ش��ة ترامب،  ���ش��ي��ك��ل 
روجت  التي  امل�شاريع  ه��ذه  وق��ف  اإىل  الوكالة  ا�شطرت 
لها.  ووفق م�شادر مطلعة، فاإن ال�شفري الأمريكي لدى 
اإ�شرائيل، ديفيد فريدمان، مل يبد اأي اهتمام باملنظمة 

ويوؤكد الحتجاج البوذي يف �شيتوي الأحد وجهة نظر 
تدعو  لفتات  امل�شاركون  حمل  اإذ  امل�شلمني،  الروهينغا 
الالجئني  توطني  باإعادة  “ال�شماح  عدم  اإىل  ال�شلطات 

الهاربني” يف اأجزاء من ولية راخني ال�شمالية.
وق���ال���ت ك���اوي���ت ���ش��ني ع�����ش��و جل��ن��ة الح���ت���ج���اج “على 
احلكومة اتخاذ اإجراءات دقيقة �شد )عودة(املهاجرين 
غالبية  بورما  وتنفي  بنغالد�س«.   ال�شرعيني من  غري 

2017 تو�شلت بنغالد�س  ويف ت�شرين الثاين نوفمرب 
وبورما اإىل خطة لإعادة الالجئني الروهينغا.

امل��خ��ي��م��ات يف بنغالد�س  م���ن  ي���ف���رون  ال��الج��ئ��ني  ل��ك��ن 
لتجنب اإعادتهم اإىل بورما وخ�شو�شا انهم مل يح�شلوا 
بلدهم  يف  كاملة  وحقوق  اجلن�شية  لنيل  �شمانات  على 
من  يخ�شون  كما  والتعليم.  ال�شحية  اخل��دم��ات  مثل 

اعتداءات ال�شكان غري امل�شلمني يف الولية.

حممود عبا�س، ل�شتئناف احلوار مع الوليات املتحدة 
املعروفة  الأمريكية  ال�شالم  خطة  ن�شر  قبل  واإ�شرائيل 

ب�شفقة القرن.

اإن ح��م��ل��ة اجلي�س  ت��ط��اول��ه��ا وت��ق��ول  ال��ت��ي  الت��ه��ام��ات 
�شرورية ملكافحة الإرهاب. لكن حمققي الأمم املتحدة 
برمتها  الق�شية  باإحالة  ال��دويل  المن  جمل�س  اأو�شوا 
على املحكمة اجلنائية الدولية اأو اإقامة حمكمة دولية. 
منفذي  على  حم��ددة  عقوبات  فر�س  اىل  اأي�شا  ودع��وا 
والحتجاجات  ال�شلحة.  على  حظر  وفر�س  اجل��رائ��م 
اندلعت  حيث  �شيتوي،  يف  ماألوف  اأم��ر  الروهينغا  �شد 
اأعمال عنف طائفية العام 2012 اأّدت اإىل مقتل املئات 
ونزوح اأكرث من 120 األفا من الروهينغا اإىل خميمات 

يف الداخل ل يزالون فيها مذاك.

قتيال جراء ال�سيول خالل يومني يف العراق    21

اأزمة من قيادة عمليات واحلكومة 
باملروحيات  م���دع���وم���ة  امل��ح��ل��ي��ة 
الفوري  للتدخل  الثقيلة  والآليات 
امل��ب��ا���ش��ر ع��ل��ى عمليات  وال����ش���راف 
من  �شادر  بيان  بح�شب  الإنقاذ”، 
م��ك��ت��ب��ه. م���ن ج��ه��ت��ه، ع��ل��ق رئي�س 
�شالح  برهم  العراقي  اجلمهورية 
ال�شخ�شي  تغريدة عرب ح�شابه  يف 
على تويرت، معزيا اأهايل ال�شحايا 
الذي يوؤكد على  املوؤمل  ب�”احلادث 
�شرورة الإع��م��ار واخل��دم��ات«. ويف 

اإ�سرائيل توقف حمافظ
 القد�س للمرة الثانية 

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

الثانية  للمرة  غيث  عدنان  الفل�شطيني  القد�س  حمافظ  ا�شرائيل  اأوقفت 
ال�شرائيلية،  ال�شرطة  با�شم  متحّدث  ام�س  اأعلن  ما  بح�شب  �شهرين  يف 
حمافظ  واأُوق����ف  اأرا�����س.  بيع  �شفقة  ح��ول  حتقيق  ع��ن  تقارير  ورود  بعد 
املتحدث  اأعلن  ما  بح�شب  ال�شرقية،  القد�س  يف  ليال  الفل�شطيني  القد�س 
اإعطاء مزيد  دون  بيان من  روزنفلد يف  ال�شرائيلية ميكي  ال�شرطة  با�شم 
من التفا�شيل. واكتفت قوات الأمن ال�شرائيلية بالقول اإن التوقيف جاء 
القد�س وقد  اأمام حمكمة  باملال. و�شيمثل غيث  على خلفية ق�شايا تتعّلق 
يتم اإعالن التهامات املوّجهة اإليه بعد جل�شة ال�شتماع. واأوقف غيث للمرة 

الأول/اأكتوبر،  ت�شرين   20 يف  الأوىل 
واأعلن  ي��وم��ني.  بعد  �شراحه  واأط��ل��ق 
الإ�شرائيلي  ال��داخ��ل��ي  الأم����ن  ج��ه��از 
جاء  توقيفه  اأن  حينها  بيت”  “�شني 
ارتكبتها  “خمالفات  خ��ل��ف��ي��ة  ع��ل��ى 

ال�شلطة الفل�شطينية يف القد�س«.
ويف الأ���ش��اب��ي��ع الأخ����رية اق��ت��ي��د غيث 
ل��ال���ش��ت��ج��واب م�����رارا، وده��م��ت قوات 
الأم������ن ال���ش��رائ��ي��ل��ي��ة م��ك��ت��ب��ه يف 4 

ت�شرين الثاين/نوفمرب.
اأّن  اإ�شرائيلية  اإع��الم  و�شائل  واأوردت 
ال�شلطة  توقيف  بعد  ُف��ت��ح  التحقيق 
رجاًل  امل��ا���ش��ي  ال�شهر  الفل�شطينية 

ال�شرقّية  القد�س  اأمالك يف  بيع  بتهمة 
ليهودّي. وتثري عمليات بيع الأمالك جدًل وا�شعاً يف �شفوف الفل�شطينيني 

القلقني من �شراء م�شتوطنني اإ�شرائيليني اأمالكهم يف القد�س ال�شرقية.
املوقوف.  ���ش��راح  ب��اإط��الق  الفل�شطينية  ال�شلطة  الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ون  وط��ال��ب 
اجلن�شية  يحمل  فل�شطيني  اإّن��ه  الإ�شرائيلية  “هاآرت�س”  �شحيفة  وقالت 

الأمريكية.

والتن�شئة  ال���دور الجتماعي  اإب���راز  ه��و  م��ن اخلطة  ال��ه��دف 
�شواء  الرتبوية  واملوؤ�ش�شة  والثقافة  والإع���الم  الجتماعية 
الدينية  املوؤ�ش�شات  دور  وكذلك  اجلامعة  اأو  املدر�شة  كانت 
ودور موؤ�ش�شات املجتمع املدين، اإ�شافة اإىل البعد القت�شادي 
يف مكافحة الفقر والق�شاء على اجلوع يف مو�شوع اٍلرهاب 
اأو  الأمني  البعد  اٍلره��اب على  القت�شار يف مو�شوع  وع��دم 

الع�شكري.
واأ�شارت اإىل اأن الجتماع يهدف اأي�شا ملناق�شة حماور اخلطة 
النهائية ورفعها لالجتماع  امل�شودة يف �شورتها  وو�شع هذه 
املقرر  ال��ع��رب  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال�����ش��وؤون  وزراء  ملجل�س  ال��ق��ادم 

مبدينة �شرم ال�شيخ 4 و 5 دي�شمرب املقبل.
واأو�شحت اأن اخلطة �شتنتقل بعد ذلك اإىل املراحل التنفيذية 

•• القاهرة - وام:

اأعمال  العربية  للجامعة  العامة  الأمانة  مبقر  ام�س  ب��داأت 
بالإرهاب  املعني  العربي  الفريق  لأع�شاء  الثالث  الجتماع 

والتنمية الجتماعية.
ن��ائ��ب وزي���رة الت�شامن  ال��ق��ب��اج  ال��دك��ت��ور نيفني  واأو���ش��ح��ت 
م�شر  بجمهورية  الجتماعية  احلماية  ل�شوؤون  الجتماعي 
العمل  خ��ط��ة  مناق�شة  الج��ت��م��اع  م��ن  ال��ه��دف  اأن  ال��ع��رب��ي��ة 
العربية ملكافحة اٍلرهاب والتي اأعدها الفريق بالرتكيز على 
البعد الجتماعي للظاهرة يف �شوء املالحظات واملقرتحات 

التي وردت من بع�س الدول العربية.
واأ�����ش����اف����ت، يف ت�����ش��ري��ح��ات ع���ل���ى ه���ام�������س الج����ت����م����اع، اأن 

وبرنامج عمل زمني حمدد وتق�شيم الأدوار بني ال�شركاء من 
اأجل متابعة تنفيذها.

من جانبه، قال امل�شت�شار طارق النابل�شي مدير اإدارة التنمية 
الأمانة  العربية م�شوؤول  وال�شيا�شات الجتماعية باجلامعة 
الفنية ملجل�س وزراء ال�شوؤون الجتماعية العرب اإن الجتماع 
ملكافحة  عربية  عمل  خلطة  الأول��ي��ة  امل�����ش��ودة  ملناق�شة  ج��اء 
الظاهرة  لهذه  الجتماعي  البعد  على  بالرتكيز  اٍلره���اب 
اْلردن  وذلك يف �شوء القرار ال�شادر عن القمة العربية يف 

.2017
تت�شمن  اخل��ط��ة  اأن  لل�شحفيني،  ت�شريحات  يف  واأ����ش���اف، 
ت�شورا عربيا معينا للق�شاء على اٍلرهاب من خالل الرتكيز 
ع��ل��ى ال��ب��ع��د الج��ت��م��اع��ي وال��ث��ق��ايف واخل��ط��اب ال��دي��ن��ي وفق 

الجتماعي  البعد  ان  دول��ة.واأو���ش��ح  لكل  خمتلفة  مقاربات 
العنا�شر للم�شاعدة يف الق�شاء على  والتن�شئة هى من اهم 

اٍلرهاب .
خلطة  الأوىل  امل�شودة  بو�شع  اليوم  معني  الفريق  اإن  وق��ال 
العمل وت�شور عربي ملكافحة اٍلرهاب من منظور اجتماعي 
ب�شرم  العرب  الجتماعية  ال�شوؤون  وزراء  لجتماع  ورفعها 
مار�س  تون�س  يف  العربية  للقمة  ذلك  بعد  رفعه  ثم  ال�شيخ، 

املقبل لعتمادها.
امل�شاركة  دور  املحاور حول  العمل عددا من  وتت�شمن خطة 
التن�شئة  حتقيق  يف  امل���دين  املجتمع  ومنظمات  املجتمعية 
الجتماعية ال�شليمة، وحمورا خا�شا باملجال الديني وثالثا 

مبجال التعليم والثقافة واآخر خا�شا مبجال الإعالم.

اجتماع باجلامعة العربية يبحث خطة عمل ملكافحة الإرهاب بالرتكيز على البعد الجتماعي
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:2 فرباير 2018   املودعة حتت رقم:  286819 
 تاريخ اإيداع الأولوية:  18 اأغ�شط�س 2017 

با�ش��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو،     �شوي�شرا

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
م�شتح�شرات تبيي�س الأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س؛ م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط؛  
�شابون؛ عطور؛ زيوت عطرية؛ م�شتح�شرات جتميل؛ غ�شول ) لو�شن( لل�شعر؛ منظفات اأ�شنان؛ كرميات ا�شتحمام )غري 
احلالقة  بعد  ما  وكرميات  لل�شم�س  التعر�س  بعد  وكرميات  ال�شم�س  وكرميات  جتميلية  وكرميات  �شعر  وكرميات  طبية( 
للوجه؛  )جيل(  ه��الم  باجلمال؛  للعناية  )لو�شن(  غ�شول  ال�شتحمام؛  وك��رمي��ات  معطرة  وك��رمي��ات  التنظيف  وك��رمي��ات 
م�شتح�شرات حالقة؛ م�شتح�شرات ما بعد احلالقة؛ م�شتح�شرات للعناية بالب�شرة؛ كرمي اجل�شم؛ غ�شول )لو�شن( اجل�شم؛ 
زيوت اجل�شم )لال�شتخدام التجميلي(؛ مق�شرات للج�شم؛ مق�شرات للوجه )م�شتح�شرات جتميل( كرميات لليدين؛ غ�شول 
العناية  غ�شول  جتميل(؛  )م�شتح�شرات  بالب�شرة  العناية  كرميات  طبي(؛  لل�شفاه)غري  مرطب  مرهم  لليدين؛  )لو�شن( 
بالب�شرة )م�شتح�شرات جتميل(؛ م�شتح�شرات جتميل للعناية باجلمال؛ حجر ال�شبة لأغرا�س التجميل؛ م�شاحيق للج�شم؛ 
املعطرة؛ عبوات ملء موزع  واملياه  ال��ورد  ماء  للزينة؛  التالك  الب�شرة؛ م�شحوق  لت�شمري  للعينني؛ كرميات وغ�شول  كرمي 
اأوراق الورد املجففة املعطرة )روائ��ح(؛ نا�شرات  العطور غري الكهربائي؛ م�شتح�شرات تعطري اجلو؛ بخور؛ مزيجات من 
عطر من الق�شب؛ م�شتخرجات عطرية؛ خال�شات اأثريية؛ روائح طيبة؛ كولونيا؛ عطور �شائلة؛ بخاخات تعطري الغرف؛ 
اأكيا�س معطرة للبيا�شات؛ م�شتح�شرات وعالجات لل�شعر؛ جل ت�شفيف ال�شعر وغ�شول ت�شفيف ال�شعر؛ م�شتح�شرات العناية 
بال�شعر لي�شت لأغرا�س طبية؛ �شامبو؛ بل�شم ال�شعر؛ �شبغة �شعر؛ م�شتح�شرات تنظيف ال�شعر )�شامبو-بل�شم(؛ مواد تواليت؛ 
زيت ا�شتحمام؛ م�شتح�شرات ا�شتحمام، لي�شت لغايات طبية؛ م�شادات للعرق لال�شتخدام ال�شخ�شي؛ مزيل الروائح الكريهة 
اأظافر  م�شتعارة؛  رمو�س  امل�شتعارة؛  الرمو�س  لتثبيت  لوا�شق  مكياج؛  للج�شم؛  بخاخات  )عطور(؛  ال�شخ�شي  لال�شتخدام 
م�شتعارة؛ لوا�شق لتثبيت ال�شعر امل�شتعار؛ ملمع ال�شفاه؛ م�شتح�شرات املكياج للوجه واجل�شم؛ غ�شولت للج�شم؛ غ�شولت 
طالء  واجل�شم؛  للوجه  ب��راق  م�شحوق  العيون؛  ظالل  للوجه؛  جتميلية  م�شاحيق  للحمام؛  فقاقيع  للحمام؛  لآل��ئ  للفم؛ 

 ال�شفاه؛ م�شكرة؛ مل�شقات فنية لالأظافر؛ ملمع الأظافر؛ مزيل طالء الأظافر؛ جل ال�شتحمام.   
3 الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة "LIVETOSPARKLE#  " باأحرف لتينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.  و�شف العالمة:  
ال�ش��رتاطات: 

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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 11 يناير 2018 املودعة حتت رقم:  285834 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�س القاب�شة �س.ذ.م.م  
وعنوانه: �س.ب.: 123311،  دبي،    الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات الإعالن؛ خدمات وكالت الإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�شاعدة يف اإدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ 
اإدارة الأعمال وال�شت�شارات التنظيمية؛ اإدارة اأعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�س وحدائق 
اأو ال�شناعية؛ خدمات  اإدارة اأعمال )الغري(؛ امل�شاعدة يف الإدارة التجارية  اإدارة م�شاريع الأعمال؛  املالهي؛ 
الت�شويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفري ت�شهيالت املكاتب، خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع 
الإمداد  خدمات  وي�شر؛  ب�شهولة  الب�شائع  هذه  و�شراء  معاينة  من  الزبائن  يتمكن  حتى  الآخرين  ل�شالح 
امل�شاحات  تاأجري  اأو دعائية؛  لغايات جتارية  التجارية  والأ�شواق  املعار�س  تنظيم  ال�شناعية؛  الإدارة  للغري؛ 
ال�شوق فيما يتعلق بو�شائل الإعالم؛  اأبحاث  الإع��الم؛ خدمات  تاأجري وقت لالإعالن يف و�شائل  الإعالنية؛ 
برامج  خدمات  العلنية؛  ب��امل��زادات  الأم��الك  بيع  الأع��م��ال(؛  اإدارة  يف  م�شاعدة  )باعتبارها  التعهيد  خدمات 
الولء؛ خدمات برامج الولء واحلوافز واملكافاآت؛ توفري اأك�شاك الطعام وامل�شروبات والمتيازات والتذكارات 
ذلك  بكافة هذه اخلدمات مبا يف  يتعلق  فيما  املعلومات  توفري  والرتفيهية؛  الريا�شية  للفعاليات  �شتاد  يف 

توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
الواق�عة بالفئة:  35

الطلب    منوذج  يف  مبني  هو  كما  الإجنليزية  و�شف العالمة:  كتبت عبارة "THE YARD" باللغة 
ال�ش��رتاطات:  

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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 30 يوليو 2018   املودعة حتت رقم:  296218 
تاريخ اإيداع الأولوية: 

با�ش��م:  مرا�س القاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنوانه:    �س.ب.: 123311، دبي، الإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات الإعالن؛ خدمات وكالت الإعالن؛ خدمات اإدارة الأعمال؛ امل�شاعدة يف اإدارة الأعمال؛ تقييم الأعمال؛ 
اإدارة الأعمال وال�شت�شارات التنظيمية؛ اإدارة اأعمال املطاعم والفنادق واحلدائق ذات الطابع اخلا�س وحدائق 
اأو ال�شناعية؛ خدمات  اإدارة اأعمال )الغري(؛ امل�شاعدة يف الإدارة التجارية  اإدارة م�شاريع الأعمال؛  املالهي؛ 
الت�شويق؛ خدمات الدعاية والعالقات العامة؛ توفري ت�شهيالت املكاتب، خدمات التجزئة، خدمات التجزئة 
لبيع الأطعمة وامل�شروبات يف حمطة خدمة؛ خدمات التجزئة املبا�شرة؛ خدمات جتميع ت�شكيلة من الب�شائع 
الإمداد  خدمات  وي�شر؛  ب�شهولة  الب�شائع  هذه  و�شراء  معاينة  من  الزبائن  يتمكن  حتى  الآخرين  ل�شالح 
امل�شاحات  تاأجري  اأو دعائية؛  لغايات جتارية  التجارية  والأ�شواق  املعار�س  تنظيم  ال�شناعية؛  الإدارة  للغري؛ 
ال�شوق فيما يتعلق بو�شائل الإعالم؛  اأبحاث  الإع��الم؛ خدمات  تاأجري وقت لالإعالن يف و�شائل  الإعالنية؛ 
خدمات التعهيد )باعتبارها م�شاعدة يف اإدارة الأعمال(؛ بيع الأمالك باملزادات العلنية؛ توفري اأك�شاك الطعام 
وامل�شروبات والمتيازات والتذكارات يف �شتاد للفعاليات الريا�شية والرتفيهية؛ توفري املعلومات فيما يتعلق 

بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات املتعلقة بهذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
الواق�عة بالفئة:  35

و�شف العالمة:  تتكون العالمة من عبارة LAST EXIT داخل جهاز درع ب�شكل مميز.     
ال�ش��رتاطات:  

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 االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 300595    بتاريخ: 2018/10/27
با�ش��م : لوك�شري ري�شتورنت ريتيل ليمتد .

وعنوانه: دبي   الإمارات العربية املتحدة.، �شندوق الربيد: 476427
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات التعليم والتدريب والرتفيه والن�شطة الريا�شية والثقافية
الواقعة بالفئة : )41(

و�شف العالمة: : )BASE (حيث كتبت باللون الأبي�س وبخط كبري وب�شكل اأفقي يعلوها ر�شم على �شكل 
احلرف )B(ب�شكل اأفقي باللون الأحمر وب�شكل مميز وكل من الكلمة واحلرف كتبا �شمن م�شتطيل باللون 
الأ�شود، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف ال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر .

ال�شرتاطات: ل توجد.
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.
ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:300587    بتاريخ: 2018/10/27
با�ش��م : كالد كوريا فونغ كو ال تي دي.

وعنوانه: 57 ،دا�شونغ رو، 101بيون جل نام جو، بوهنج �شي، جينغ�شونغ بوك،دو، جمهورية كوريا
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

معادن غري نفي�شة وكل خليط منها ، مواد بناء معدنية ، مباين معدنية قابلة للنقل ، مواد معدنية خلطوط 
، وخردوات  ، م�شنوعات ح��داده  نفي�شة  واأ�شالك غري كهربائية من معادن غري  ، حبال  ال�شكك احلديدية 
معدنية �شغرية ، موا�شري واأنابيب معدنية ، خزائن حفظ الوثائق والأ�شياء الثمينة م�شنوعة من معادن 

غري نفي�شة ) غري واردة يف فئات اأخرى ( خامات معادن .
الواقعة بالفئة : )6(

و�شف العالمة : عبارة عن الكلمة الالتينية التالية: )DALK ( وقد كتبت باللون الأ�شود وبخط كبري 
العالمة  بال�شكل، وجممل  كما هو مو�شح  بي�شاء  على خلفية  كتبت  العالمة  وكامل  اأفقي،  وب�شكل  ومميز 

مميز ومبتكر.
ال�شرتاطات: ل توجد.

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.

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
ال�شق�ر لالإ�شت�ش�ارات ، راأ�س اخليم�ة ،

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 285306    بتاريخ :  28 / 12 / 2017 م .                               
باإ�ش��م : ال�ش�ادة / �ش�رك�ة ن��ي��ون  الإم��ارات  ) ذ. م. م ( .         

وعنوانه: �س. ب 5975 ، اإم�ارة ال��ش�ارق�ة ، دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة .     
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

واملخطوطة  املر�شومة  واخل�شبية  والبال�شتكية  املعدنية  الإعالنات  ولوحات  لفتات   – والإع��الن  الدعاي�ة 
الالفتات   – التجارية  املحال  اأ�شماء  لوحات  لفتات   – واملتحركة  الثابتة  بالنيون  وامل�شاءة  والكهربائية 
– الدعاية  �شكل هدايا  ت��وزع على  التي  الدعاية  – م��واد  الثالثية  الأبعاد  ذات  املتحركة  امل�شاءة  واللوحات 

والإعالن بال�شحف واملجالت والإذاعة والتلفزيون والن�شرات والكتيب�ات املطب�وع�ة .
الواق�عة بالفئة رقم :  35 .

.  )  EMIRATES  NEON   و�شف العالمة :  كلم�ات ب�اأح�رف ع�رب�ي�ة و لتيني�ة ) ن�ي�ون  الإم�ارات
ال�ش��رتاط��ات : عدم املطالبة بحق ح�شري عند اإ�شتخدام الكلمة ) المارات EMIRATES ( مبعزل عن 

العالمة لإعتبارها اإ�شم منطقة جغرافية .  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 300597    بتاريخ: 2018/10/27
با�ش��م : التكوين موؤ�ش�شة فردية

وعنوانه: ابوظبي   الإمارات العربية املتحدة.، �شندوق الربيد: 26009
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س.
الواقعة بالفئة : )25(

و�شف العالمة : عبارة عن الكلمات الالتينية التالية: )GRAND SLAM  GOLF ( وقد كتبت 
الخر  والن�شف  بي�شاء  بخلفية  ن�شفه  م�شتطيل  �شمن  ومميز،  كبري  وبخط  الأ���ش��ود  باللون  اأفقي  ب�شكل 
بخلفية حمراء، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل العالمة مميز 

ومبتكر.
ال�شرتاطات: ل توجد.

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.

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:   300596  بتاريخ: 2018/10/27
با�ش��م : التكوين موؤ�ش�شة فردية

وعنوانه: : ابوظبي   الإمارات العربية املتحدة.، �شندوق الربيد: 26009
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعالن وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .
الواقعة بالفئة : )35(

�شكل العالمة: عبارة عن ر�شم والكلمة الالتينية التالية: )GETFIT ( وقد كتبت ب�شكل اأفقي باللون 
الأ�شود وبخط كبري ومميز، واىل ي�شار الكلمة يوجد ر�شم على �شكل ا�شارة الزائد ر�شم بداخلها ب�شكل ايحائي 
بال�شكل، وجممل  هو مو�شح  كما  بي�شاء  على خلفية  كتبت  العالمة  وكامل  الأ�شود،  باللون  يرك�س  لرجل 

العالمة مميز ومبتكر.
ال�شرتاطات: ل توجد.

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.

 ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 300825    بتاريخ: 2018/10/30
با�ش��م : مطعم مي�شرت كراب

وعنوانه: دبي   الإمارات العربية املتحدة.، �شندوق الربيد: 86315
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات تقدمي الطعام وال�شراب والإيواء املوؤقت ) خدمات املطاعم والفنادق (.
الواقعة بالفئة : )43(

ال�شفل  الكلمة يف  كتبت  التالية: )Mr.Crab( وقد  الالتينية  والكلمة  ر�شم  بارة عن   : العالمة  و�شف 
باللون البي�س وبخط كبري وب�شكل اأفقي �شمن اطار يحيط بالكلمات باللون البني، وفوق الكلمات يوجد 
ر�شم ايحائي ل�شلطعون باللون البني ويرتدي قبعة باللون البي�س وي�شع �شارب باللون الأ�شود وقد ر�شم 
وجممل  بال�شكل،  مو�شح  هو  كما  بي�شاء  خلفية  على  كتبت  العالمة  وكامل  الأزرق،  باللون  دائ��رة  �شمن 

العالمة مميز ومبتكر.
ال�شرتاطات: ل توجد.

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.

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 300598    بتاريخ:2018/10/27
با�ش��م :  التكوين موؤ�ش�شة فردية

وعنوانه: ابوظبي   الإمارات العربية املتحدة.، �شندوق الربيد: 26009
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعالن وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .
الواقعة بالفئة : )35(

و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم والكلمات والرقام الالتينية التالية: )genesis Since  1990(وقد 
كتبت الكلمة)genesis ( ب�شكل اأفقي باللون الأحمر وبخط كبري ومميز، وفوق الكلمة يوجد ر�شم على 
 )genesis( باللون الأحمر وحتت الكلمة )G( شكل دائرة باللون الأزرق كتب بداخلها احلرف الالتيني�
على خلفية  كتبت  العالمة  وكامل  اأفقي،  وب�شكل  الأحمر  باللون   )Since 1990( والرقم  الكلمة  كتبت 

بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل العالمة مميز ومبتكر
ال�شرتاطات: ل توجد.

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.

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:301190    بتاريخ: 2018/11/07
با�ش��م : فيجي هولدينجز ليمتد .

وعنوانه: دبي   الإمارات العربية املتحدة.، �شندوق الربيد: 19524
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات التعليم والتدريب والرتفيه والن�شطة الريا�شية والثقافية
الواقعة بالفئة : )41(

حيث)  كتبت  الكلمات   BERKELEY التالية:  الالتينية  والكلمات  ر�شم  عن  عبارة   : العالمة  و�شف 
اأفقي  الأ�شود وب�شكل  )باللون   PREPS Future Begins here )PREPS BERKELEY
كما  �شغري،  وبخط  اأفقي  وب�شكل  الأ�شود  )باللون   here Begins Future( الكلمات  كتبت  وحتتها 
يوجد اعلى الكلمات ر�شم ايحائي لطائر جارح باللون الحمر، وكامل العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما 

هو مو�شح بال�شكل اأعاله، وجممل العالمة مميز ومبتكر.
ال�شرتاطات: ل توجد.

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.

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم:300715    بتاريخ: 2018/10/29
با�ش��م : : اخرت علي 

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

و  املالب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  اأخرى  الأقم�شة ومواد  م�شتح�شرات ق�شر 
جلي وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان.

الواقعة بالفئة : )3 (
و�شف العالمة : : عبارة عن الكلمة الالتينية التالية: )Whitly ،)وقد كتبت باللون الأ�شود بخط كبري 
العالمة مميز  ال�شكل، وجممل  العالمة كتبت على خلفية بي�شاء كما هو مو�شح يف  اأفقي، وكامل  وب�شكل 

ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

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.

ق�ضــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/نور اجلوهرة للنقليات 

واملقاولت العامة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2008735 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حممد املا�س حممد املا�س ال�شحي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف خليفه �شامل عبداهلل �شامل النعيمي

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(

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26

اإعــــــــــالن
ميد�شتار  ال�ش�����ادة/�شيدلية  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب حمدان ذ.م.م رخ�شة رقم:1199889 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هيلث انف�شتمنت�س 1 �س.ذ.م.م
RIGHT HELATH INVESTMENTS 1 LLC

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ميد�شتار انف�شتمنت�س �س.ذ.م.م
MEDSTAR INVESTMENTS LLC

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 12488 بتاريخ 2018/11/26

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة حممد عبداهلل �شعيد  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب لالعمال الكهربائية  رخ�شة رقم:1161780 
تعديل لوحة العالن/اإجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/ موؤ�ش�شة حممد عبداهلل �شعيد لالعمال الكهربائية
MOHAMMED ABDULLA SAEED ELECTRICAL WORKS EST

اىل/موؤ�ش�شة حممد عبداهلل �شعيد ال�شيعري للمقاولت الكهربائية
MOHAMMED ABDULLA SAEED ALSEIAR ELECTRICAL CONTRACTING

تعديل ن�شاط/ا�شافة املقاولت الكهربائية )4220904(
تعديل ن�شاط/حذف تركيب التمديدات والرتكيبات الكهربائية )4321001( 

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

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

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/3222 

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�سرَا (
تعلن المارات للمزادات وبناء على تكليف مركز ف�س املنازعات الإيجارية يف دبي باأنه �ضينعقد مزاد 
علني على موقع المارات للمزادات www.emiratesauction.ae وذلك يف متام ال�ضاعة 6:00 
كوميوبرنت  �ضدها  للمنفذ  ملكيتها  العائدة  املحجوزات  لبيع   2018/12/10 الثنني  يوم  م�ضاءا 

)�س.ذ.م.م( او�ضاف املحجوزات على النحو التايل :
                                                                 الو�ضف         �ضعر التقييم  
                                                            مكائن طباعه            411،480 

فعلى من يرغب باملزايدة ان يتقدم بتاأمني نقدي او ب�ضيك �ضمان وللمزيد من املعلومات التف�ضل بزيارة 
باعرتا�ضه  التقدم  له اعرتا�س  من  . وعلى كل   www.emiratesauction.ae املوقع اللكرتوين

معززا اإياه مبا يربره من م�ضنتدات قبل املوعد املحدد للبيع بثالثة اأيام على الأقل .
المارات للمزادات

مركز ف�س املنازعات االيجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/7504 (

املنذر : بريل ازور للعقارات - ذ م م 
�شد املنذر اليها : �شريين جولف لتنظيم املعار�س - �س ذ م م 

العقاري  التنظيم  موؤ�ش�شة  لدى  وامل�شجل  اليجار  عقد  جتديد  ب�شرورة  الن��ذار  هذا  مبوجب  نخطركم 
حتت رقم 0120151013000413 و�شداد القيمة اليجارية املرت�شدة يف ذمتكم عن الفرتة من تاريخ انتهاء 
عقد اليجار بتاريخ 2018/8/26 وذلك بواقع قيمة ايجارية �شنوية قدرها )119.691.26( درهم بالإ�شافة 
ل�شريبة القيمة امل�شافة وذلك خالل ا�شبوع من تاريخ هذا الخطار وال �شيعترب هذا مبثابة اإبداء الرغبة 
ال�شواغل  من  خالية  وت�شليمها  املوؤجرة  العني  اخ��الء  �شرورة  عليكم  يتوجب  ثم  ومن  التجديد  عدم  يف 
وال�شخا�س وباحلالة التي كانت عليها قبل التاأجري مع �شرورة �شداد القيمة اليجارية امل�شتحقة حتى 
ال�شحي  وال�شرف  واملياه  الكهرباء  من  ذمة  ب��راءة  ا�شل  ووتقدمي  التام  وال�شداد  الفعلي  الخ��الء  تاريخ 
والبلدية ، وال �شن�شطر ا�شفني اىل اتخاذ كافة الج��راءات القانونية �شدكم مع حتميلكم كافة الر�شوم 

وامل�شاريف القانونية. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2018/30356 (

املنذر : م�شرف اأبوظبي ال�شالمي.
املنذر اإليه :  احمد عبداهلل عثمان عبداهلل .

درهم  وق��درة )121،369.06(  �شداد مبلغ  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�شيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�شهرية  الأق�شاط  ب�شداد  الإخ��الل  نتيجة 
اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�شيارة رقم ) 59599/ خ�شو�شي /8/ ابوظبي ( من نوع 
)دودج �شارجر - �شالون( موديل )2016 ( اللون )ا�شود/ ر�شا�شي(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12488 بتاريخ 2018/11/26   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم )2018/30357 (

املنذر : م�شرف اأبوظبي ال�شالمي.
املنذر اإليه : علي �شعيد را�شد حممد .

درهم   )308،081.96( وق��درة  مبلغ  �شداد  ب�شرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
نتيجة الإخالل ب�شداد الأق�شاط ال�شهرية املتعلقة بعقد البيع بالتق�شيط  وذلك 
خالل اأ�شبوع من تاريخ الن�شر واإل �شي�شطر املنذر لتخاذ الإجراءات التنفيذية 
على ال�شيارة رقم ) 945/ خ�شو�شي /C/ را�س اخليمة ( من نوع )مر�شيد�س 
ايه ام جي – جي تي ا�س - كوبيه( موديل )2015 ( اللون )ابي�س(  واملمولة 

ل�شاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
  الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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عربي ودويل

وا�شنطن  يف  احل����دي����ث  *ي��������زداد 
الفكر  ���ش��ح��وة  ع���ن  ون���ي���وي���ورك 
الي�شاري يف مواجهة الرتامبية.. 

�شراب اأم حقيقة؟
فيها،  ج���دال  ل  ال�شحوة  ه��ذه   -
ي���زداد  ت��وت��ر  ت��ت��ع��اي�����س م��ع  لكنها 
ي�شار  ب��ني  دائ��رت��ه  وتت�شع  عمقا 
يتخندق يف مواقف راديكالية اإىل 
ح��د م��ا، وج��ن��اح اخ��ر م��ن الي�شار 

اأكرث توافقاً مع اقت�شاد ال�شوق. 
ومن نواح عديدة، يبدو ان دونالد 
ترامب يدرك انق�شام التقدميني 
هذا، وميكن حقا اأن نت�شاءل اإن مل 
حماولة  اأفعاله  من  العديد  يكن 
لت�شجيع حتّول مركز ثقل احلزب 
ال��ي�����ش��ار، ففي  اإىل  ال��دمي��ق��راط��ي 
العام  وه��و   ،2020 ع��ام  اعتباره 
ال����ذي ���ش��رياه��ن ف��ي��ه اىل اإع����ادة 

انتخابه.
يلعب  اأن����ه  ب��ج��دي��ة  تعتقد  ه��ل   *
ورق����ة دف���ع ال��دمي��ق��راط��ي��ني اىل 

الي�شار؟
اجتاه  يف  ي�شري  ذل��ك  لأن  نعم،   -
خ�������الل جعل  م������ن  م���������ش����احل����ه، 
للرتامبية  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال���ب���دي���ل 
والراديكالية.  ال��ت��ط��رف  �شجني 
املت�شددة  امل��واق��ف  ت�شاعفت  ف���اإذا 
للي�شار  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  ال��ف�����ش��اء  يف 
الأمريكي، فاإن ذلك �شيجعل من 
انتخاب رموزه اأكرث �شعوبة، لأن 
الرئا�شية حت�شم يف الو�شط، حتى 

يف الوليات املتحدة!
اإن ي�شار الي�شار، هو اأف�شل خدمة 
ميكن ان مينحها الدميوقراطيون 
العديد من  ت��رام��ب. وه��ن��اك  اىل 
ال�����ش��واب��ق ال��ت��اري��خ��ي��ة مل��ث��ل هذا 
على  املناف�س  للمع�شكر  الت�شجيع 

التطرف.
* اىل من ت�شري وت�شتح�شر؟

ميرتان!  فران�شوا  ذك��ر  يكفي   -  
وابداعه يف هذا املجال. لقد �شّكل 
تطّور اجلبهة الوطنية، على ميني 
م�شكلة  �شجعه،  وال���ذي  ال��ي��م��ني، 
ال�شرتاكيني،  مل��ع��ار���ش��ي  دائ���م���ة 
�شامنا مليرتان اإعادة انتخابه عام 

.1988

يك�شف  بينما  �شناً،  اأ�شغر  ���ش��وداء 
بي  جي  ملوؤ�ش�شة  ال�شابق  الرئي�س 
طموحاته  ع���ن  اأي�������ش���اً  م���ورغ���ان 
اأنه  م��ن  ال��رغ��م  على  ال�شيا�شية، 
الراأ�شمالية  روح  ك��ث��ريا  يج�شد 

بالن�شبة اإىل الي�شار.
*م�شهد اإيديولوجي مركب جداً، 

ويف قمة تطوره... 
ل���الأ����ش���ف، رغم  ول���ك���ن  ن���ع���م،   -  
ه��������ذا ال������زخ������م م������ن امل�������ب�������ادرات 
ال�شيناريو  ف��اإن  وال�شيناريوهات، 
الأك��������رث اح����ت����م����اًل ي���ظ���ل اإع�������ادة 
انتخاب دونالد ترامب. باملنا�شبة، 
ان ترامب اأكرث من جمرد حادث 

عابر يف التاريخ الأمريكي.
*مب�������ع�������ن�������ى؟ ه���������ل حت���م���ل�������������������ه 

النعزالية؟
- وب�شبب الرف�س املتزايد للعمل 
املتعدد الطراف الذي �شبق بعدة 
�شنوات انتخابه. لقد دخلت اأمريكا 
“جاك�شونية”  حل��ظ��ة  يف  ق��ب��ل��ه 
ترامب  يتوىل  التي   )1( جديدة 

اليوم ن�شرها وتكثيفها.
 باخت�شار: يحقق ترامب طالًقا 
جديًدا بني اأمريكا وبقية العامل.. 
احلقيقي  ال�����ش��ي��ا���ش��ي  وال���ب���دي���ل 
من  ي��ن��ب��ث��ق  اأن  مي���ك���ن  ال���وح���ي���د 
الطريقة  ع��ل��ى  م��اك��رون��ي��ة  ح��ال��ة 

الأمريكية.
)1( يف اإ�شارة اإىل اأندرو جاك�شون، 
الرئي�س ال�شابع للوليات املتحدة 
�شيا�شة خارجية  ع��ن  داف��ع  ال��ذي 
التا�شع  القرن  اأوائ��ل  يف  انعزالية 
ترامب  دون����ال����د  وي���ع���ل���ق  ع�������ش���ر. 

�شورته فوق املكتب البي�شاوي.
عن لك�ضربي�س

املتحدة..  ال���ولي���ات  اإىل  لنعد   *
هل �شي�شقط الي�شار الأمريكي يف 

الفخ الذي ين�شبه ترامب؟
- ف��ع��ال! وك����ان ه���ذا ه���و احل���ال، 
لعام  التمهيدية  الن��ت��خ��اب��ات  يف 
ب���ريين  اأ�������ش������وات  م����ع   ،2016
ب�شكل  ت��ن��ت��ق��ل  ال��ت��ي مل  ���ش��ان��درز 
جيد وغابت عن هيالري كلينتون 

على نحو خطري.
ال���������ي���������وم، بني  *ه����������ل ه��������ن��������اك، 
�شخ�شية  ال����دمي����وق����راط����ي����ني، 
الو�شطيني  ج���م���ع  ع���ل���ى  ق�������ادرة 

والراديكاليني؟
- ل يوجد، لالأ�شف، بل يبدو يل 
اأن البع�س يراهنون على الجتاه 
املعاك�س، اأي بب�شاطة، الهروب من 
احلزب الدميقراطي مع احتمال 
تذكرة جديدة  الو�شط،  و�شع، يف 
عابرة لالأحزاب، توؤلف بني ي�شار 

الو�شط وميني الو�شط.
*ان�����ه�����ا ن�������ش���خ���ة ام����ري����ك����ي����ة من 

املاكرونية!

- قطعا! يتطلع الي�شار الأمريكي 
“التجاوز”  ه����ذا  ن��ح��و  امل��ع��ت��دل 

الو�شطي. 
وه���ن���اك م���ن ي��ج�����ش��د ح��ال��ي��ا هذا 
بلدية  رئ���ي�������س  وه�����و  ال����ط����م����وح، 
مايكل  ال���������ش����اب����ق،  ن�����ي�����وي�����ورك 
ب���ل���وم���ربغ، غ����ري اأن������ه م������رتدد يف 

ترامب تكمن يف خط معتدل.
للدميقراطيني  ب��ال��ن�����ش��ب��ة  اأم�����ا 
التقليديني، فهم يفكرون الآن يف 
وامراأة  بايدن  بني جو  “تذكرة” 

ال�شرتاتيجية، ب�شبب التجاوزات 
الدميقراطيني  ب���ني  امل��ت��ن��اظ��رة 
كان  اإذا  ويت�شاءل  واجلمهوريني، 
م���ن احل��ك��م��ة اإن�����ش��اء ح���زب كبري 

ال�شطو على احلزب الدميقراطي 
التي  الواقعية  على  ال��ره��ان  عرب 
اأن  ب��دا  اإذا  داخله  ت�شود  اأن  ميكن 
على  للتغلب  ال��وح��ي��دة  الفر�شة 

ثالث يف الو�شط، على غرار منوذج 
“اىل المام«.

اإن مل يكن  اي�����ش��ا،  ي��ت�����ش��اءل  ك��م��ا 
اأجل  من  القتال  له  الأف�شل  من 

الرئا�ضية عادة حت�ضم يف الو�ضط:

ترامب يح�سر الدميوقراطيني يف زاوية الي�سار...!
ميثل ي�ضار الي�ضار اأف�ضل خدمة ميكن اأن مينحها الدميوقراطيون للرئي�س الأمريكي

ترامب ين�شب فخا ملناف�شيه الرئا�شية حت�شم يف الو�شط

الدميقراطيون..  وجوه جديدة.. خارطة جديدة

مايكل بلومربغ  رمز الو�شط بني الدميقراطيني جو بايدن مر�شح الدميقراطيني الكال�شيكيني

يفكر التيار التقليدي الدميقراطي يف »تذكرة« بني جو بايدن وامراأة �سوداء اأ�سغر منه �سنًا
البديل ال�سيا�سي احلقيقي الوحيد قد ينبثق من حالة ماكرونية على الطريقة الأمريكية

•• الفجر - خرية ال�سيباين
ي�ضعى الأمريكيون التقدميون اىل جت�ضيد معار�ضة 
النتخابات  يف  تــرامــب  لدونالد  م�ضداقية  ذات 
حول  منق�ضمون  انهم  ال   ،2020 عــام  الرئا�ضية 

ال�ضرتاتيجيات. 
الدولية،  العالقات  يف  املتخ�ض�س  مو�ضي،  دومينيك 
ومــوؤلــف  مــونــتــني،  معهد  يف  ــس  ــا� اخل واملــ�ــضــتــ�ــضــار 
ال�ضيا�ضية  “اجلغرافيا  منها  البحوث،  من  العديد 
يحلل النقا�س واجلدل الدائر داخل  للم�ضل�ضالت”، 
لك�ضربي�س  ملجلة  حوار  يف  الدميقراطية،  الأ�ضرة 

الفرن�ضية اجراه الك�ضي�س لكروا:

ـــــز  ـــــج ـــــن ي
ــــــد ــــــال دون

ــــــب  ــــــرام ت
ـــــــا طـــــــالًق

جــــــديــــــًدا 
ــني اأمــريــكــا  ب
العامل وبقية 

ــــــد ــــــال دون
ــــــب ــــــرام ت
مــن ــــــر  اأك  
ــادث  جمــرد ح
عــــــابــــــر يف 
الــــتــــاريــــخ 
الأمـــريـــكـــي

ذخرية من موقع العملية.
مع  ا�شتبكوا  املنطقة  �شكان  اإن  بال�شرطة  م�����ش��وؤول  وق���ال 
ورد  العملية  بعد  ب��احل��ج��ارة  ور���ش��ق��وه��ا  الهندية  ال��ق��وات 
اجلنود باإطالق الغاز امل�شيل للدموع واخلرطو�س والذخرية 

احلية. وقتل �شخ�س واأ�شيب اآخر بجروح بالغة.
وت��اأت��ي العملية يف اإط����ار اأح���د اأك���رث الأ���ش��اب��ي��ع دم��وي��ة يف 
املنطقة هذا العام حيث �شقط 16 م�شلحا وجنديان قتلى 

من بني 23 قتيال.
الولية  ك�شمري  يف  العام  بداية  منذ  �شخ�شا   411 وقتل 
امل�شلمون.  �شكانها  ع��ل��ى  يغلب  ال��ت��ي  ال��وح��ي��دة  ال��ه��ن��دي��ة 
ومعظم القتلى كانوا م�شلحني يعار�شون احلكم الهندي. 

•• �رسيناجار-رويرتز:

م�شلحني  �شتة  اأم�س  قتلت  قواته  اإن  الهندي  اجلي�س  قال 
انف�شاليني يف تبادل لإطالق النار مبنطقة ك�شمري املتنازع 
عليها فيما �شعدت القوات الهندية عملياتها يف اأحد اأكرث 

اأ�شابيع القتال دموية هذا العام اإذ �شقط 23 قتيال.
اجلي�س  با�شم  امل��ت��ح��دث  كاليا  راج��ي�����س  الكولونيل  وق���ال 
الهندي يف ك�شمري اإن امل�شلحني ال�شتة قتلوا يف قرية تقع 
�شاعة  يف  اجلي�س  اأطلقها  عملية  ويف  �شريناجار  جنوبي 

مبكرة من �شباح الأحد. وقتل جندي يف العملية.
وذكر املتحدث اأن ال�شلطات نقلت جثث امل�شلحني و�شادرت 

م�ستوطنون يغلقون الطرق املوؤدية ملعابر غزة
•• غزة -وام:

ام�س  �شباح  غ��زة  غ��الف  م�شتوطنات  �شكان  من  الع�شرات  اأغلق 
الطرق املوؤدية ملعرب كرم اأبو �شامل ملنع و�شول �شاحنات الب�شائع 
 100 اأن ح��واىل  العربي  “كان”  وذك��ر موقع  غ��زة.  اىل قطاع 
تظاهرات  ام�س  �شباح  اأج��روا  غ��زة  غ��الف  �شكان  م�شتوطن من 
على طريق م�شتوطنة “اأ�شكول” احتجاجا على الأو�شاع الأمنية 
باجلنوب وا�شتمرار التظاهرات على احلدود مع قطاع غزة. وقال 
الطرق  اغلقوا  الغالف  �شكان  من  الع�شرات  اإن  العربي  املوقع 
الب�شائع  �شاحنات  واعرت�شوا  �شامل  اأب��و  ك��رم  اىل معرب  امل��وؤدي��ة 
املتظاهرين  اأن  واأ�شاف  غ��زة.  قطاع  اىل  طريقها  يف  كانت  التي 

غالبيتهم من طالب املدار�س الثانوية مب�شتوطنات الغالف.

ماكرون: م�ستعدون لكل 
اخليارات ب�ساأن بريك�ست

 •• بروك�سل-رويرتز:

رف�س  اإن��ه يف حال  ام�س  ماكرون  اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  قال 
�شيكون  الأوروب���ي  الحت��اد  اخل��روج من  اتفاق  الربيطاين  الربملان 

على لندن تقدمي مقرتحات جديدة.
بت�شويت  يتعلق  فيما  ���ش��يء  تخمني  اأ�شتطيع  “ل  م��اك��رون  وق���ال 
الأم��ر وا�شح للغاية  ف��اإن  )ال��ربمل��ان( الربيطاين. ويف ه��ذه احلالة 
علينا  ل��ك��ن  م��ق��رتح��ات.  ت��ق��دمي  العظمى  بريطانيا  ع��ل��ى  �شيكون 

م�شوؤولية اأن نكون م�شتعدين لكل اخليارات وهذا ما فعلناه«.

القوات الهندية تقتل �ستة م�سلحني يف ك�سمري 

رغم زخم ال�ضيناريوهات، يظل �ضيناريو اإعادة انتخاب ترامب الأكرث احتماًل

الربملان العربي ي�سيد 
بالنتخابات البحرينية

•• القاهرة-وام:

اأك��������د ال����دك����ت����ور م�������ش���ع���ل ب�����ن فهم 
اأن  العربي  الربملان  رئي�س  ال�شلمي، 
والبلدية  النيابية  النتخابات  جناح 
عك�شت  البحرين  مملكة  يف   2018
الدولة  م��وؤ���ش�����ش��ات  امل���واط���ن يف  ث��ق��ة 
وحرية اإختيار ممثليه .وبارك رئي�س 
ال���ربمل���ان ال��ع��رب��ي ل��ل��ب��ح��ري��ن جناح 
والبلدية  النيابية  النتخابات  تلك 
والتي �شهدت م�شاركة �شعبية و�شلت 

. ن�شبتها الأولية اىل 67% 
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عربي ودويل

اإ�سبانيا تناق�س الإدارة امل�سرتكة جلبل طارق 
•• بروك�سل-رويرتز:

اإ�شبانيا  اإن  ام�س  �شانت�شيث  ب��ي��درو  الإ���ش��ب��اين  ال����وزراء  رئي�س  ق��ال 
�شت�شعى لإجراء حمادثات ب�شاأن ال�شيادة امل�شرتكة على منطقة جبل 
طارق مبجرد خروج بريطانيا من الحتاد الأوروبي، م�شيفا اأنه اأبلغ 

نظريته الربيطانية برغبته يف حل النزاع امل�شتمر منذ 300 عام.
اأن موقف بالده  واأكد �شانت�شيث بعد قمة زعماء الحتاد الأوروب��ي 
1713، �شار  عام  بريطانية منذ  ب�شاأن جبل ط��ارق، وهي منطقة 
اإقرار التفاق ب�شاأن ان�شحاب بريطانيا اليوم الأحد لأن  اأقوى بعد 

ال�شيا�شة الإ�شبانية بهذا ال�شدد �شارت �شيا�شة لالحتاد الأوروبي.
وقال �شانت�شيث يف موؤمتر �شحفي “�شنحل �شراعا دائرا منذ اأكرث 

رئي�شة  م��ع  اخل�شو�س  بهذا  حت��دث  اأن��ه  م�شيفا  عام”   300 م��ن 
الوزراء الربيطانية ترييزا ماي.

اإذا كان �شي�شعى لبحث ال�شيادة امل�شرتكة على  وردا على �شوؤال عما 
جبل طارق مبجرد خروج بريطانيا من الحتاد يف 29 مار�س اآذار 

املقبل، قال “�شنناق�س كل الأمور«.
وجبل طارق، وهو �شبه جزيرة �شغرية مت�شلة باإ�شبانيا، مثار توتر 
وقت  منذ  تطالب  التي  واإ�شبانيا  بريطانيا  بني  العالقات  يف  كبري 

طويل بال�شيادة عليها.
ومن املقرر اأن تخرج هذه املنطقة من الحتاد الأوروبي مع بريطانيا 
رغم اأن 96 يف املئة من �شكانها �شوتوا خالل ا�شتفتاء عام 2016 

ل�شالح بقاء بريطانيا يف التكتل.

نواب يف النيجر يطالبون بك�سف م�سري املختطفات 
 •• نيامى-اأ ف ب:

طالب نواب من مدينة ديفا جنوب �شرق النيجر اأم�س، احلكومة بالتحرك للعثور على خم�س ع�شرة امراأة خطفتهن 
اجلمعة جماعة بوكو حرام اجلهادية النيجريية يف قرى بهذه املنطقة القريبة من نيجرييا. وقال متحدث با�شم 
الواقعة �شرق  ام��راأة ليل اجلمعة يف �شواحي قرية تومور”  “ح�شلت عمليات كثيفة �شملت خم�س ع�شرة  النواب 
مدينة ديفا. وحتدثت اوىل املعلومات ال�شبت عن خطف نحو ع�شر فتيات، ون�شبت العملية فورا اىل بوكو حرام. 
وا�شاف املتحدث “نطلب من احلكومة، على رغم كل اجلهود التي بذلتها حتى الن، ان تتخذ على الفور تدابري 
ل  “انت�شارا ع�شكريا كثيفا”  للعثور على هاتيك الن�شاء واإعادتهن اىل منازلهن«. وطلب نواب ديفا من احلكومة 
“طماأنة �شكان تومور” الذين “يعي�شون حلظات بالغة ال�شعوبة«. وحذر هوؤلء النواب الذين ينتمون اىل املعار�شة 
والكرثية الرئا�شية من “اأننا اذا مل ن�شتبق التحركات الدامية لبوكو حرام، ف�شن�شطر اىل التعامل مع اأو�شاع اأكرث 
�شركة  الربعاء اخلمي�س وح�شدت مدنيني يعملون يف  ليل  �شعوبة«. وح�شلت عملية اخلطف بعد جمزرة وقعت 

فوراكو بقرية تومور، ون�شبت اي�شا لبوكو حرام.

مقتل 12 باأيدي م�سلحني يف موزمبيق املك�سيك ت�ست�سيف طالبي اللجوء اإىل الوليات املتحدة  
•• وا�سنطن-اأ ف ب:

الوليات  اإىل  اللجوء  طالبي  اأّن  ترامب  دونالد  الأمريكي  الرئي�س  اأعلن 
املتحدة �شيبقون يف املك�شيك بانتظار بت ال�شلطات الأمريكية بطلباتهم، يف 
ما بدا اأّنه تاأكيد لتقرير ن�شرته �شحيفة “وا�شنطن بو�شت” يف وقت �شابق 

عن تو�شل وا�شنطن ومك�شيكو لتفاق بهذا ال�شاأن.
ولقيت اخلطوة الأمريكية ترحيبا حذرا من قبل عدد من طالبي اللجوء 
املوجودين حاليا عند احلدود، على الرغم من نفي اأولغا �شان�شيز كورديرو، 
وزيرة الداخلّية يف احلكومة املك�شيكّية املقبلة، ما ن�شرته �شحيفة “وا�شنطن 

بو�شت” التي كانت نقلت عنها تاأكيدها التو�شل لتفاق.
وكتب ترامب على تويرت “املهاجرون على احلدود اجلنوبّية لن ُي�شمح لهم 
)بدخول( الوليات املّتحدة، يف انتظار اأن تتّم املوافقة على طلباتهم ب�شكل 

فردي من قبل الق�شاء«.

•• مابوتو-اأ ف ب:

قتل 12 قرويا بينهم ن�شاء واأطفال يف بلدة نائية يف اأق�شى �شمال موزمبيق 
يف اآخر هجوم مروع ن�شب اإىل مت�شددين بح�شب ال�شرطة واأدى اإىل نزوح اآلف 
الأ�شخا�س اإىل تنزانيا املجاورة. ووقع الهجوم فجر اجلمعة يف قرية ت�شيكوايا 

فيليا التي تبعد ب�شعة كيلومرتات عن احلدود مع تنزانيا.
داخل  واإم��ا حرقا  بال�شواطري  اإما  قتلوا  ال�شحايا  اأن  واأو�شح �شحايف حملي 
بيوتهم بعدما اأ�شرم املت�شددون فيها النار. وقال م�شوؤول يف ال�شرطة يف اإقليم 
كابو ديلغادو لوكالة فران�س بر�س طالبا عدم ك�شف هويته الأحد اإن “هجوما 
ق��وات الأم��ن دوريات” فجر  اإقليم نانغاين يف منطقة ل ت�شري فيها  وقع يف 
الن�شاء  م��ن  معظمهم  �شخ�شا   12 قتلوا  “املهاجمني  اأن  واأو���ش��ح  اجلمعة. 
اإىل  الهجوم  بعد  ف��روا  الأ�شخا�س  اآلف  اأن  نف�شه  امل�شدر  وتابع  والأط��ف��ال«. 
تن�شيق  ي�شارك يف  اآخ��ر  �شرطي  واأو���ش��ح  روف��وم��ا.  نهر  ع��ربوا  بعدما  تنزانيا 

اإليها  القادمني  ب��دخ��ول  “�شت�شمح  املتحدة  ال��ولي��ات  اأن  ت��رام��ب  واأ���ش��اف 
�شيبقون  “جميعهم  اأن  موؤكدا  اإىل بالدنا ب�شورة قانونية”،  ياأتون  الذين 
يف املك�شيك«. وياأتي هذا الّتفاق مع تزايد غ�شب ترامب، اإثر توافد اآلف 
املهاجرين من اأمريكا الو�شطى يف قوافل و�شلت اإىل اجلانب املك�شيكي من 

احلدود على اأمل دخول الوليات املّتحدة �شعًيا اىل حياة اأف�شل.
املوافقة  اإعالنها  �شان�شيز كورديرو  ال�شحيفة الأمريكية نقلت عن  وكانت 

راهنا على ا�شت�شافة املك�شيك لطالبي اللجوء )اإىل الوليات املتحدة(.
غري اأّن مكتب الوزيرة اأ�شدر يف وقت لحق بياًنا قال فيه “لي�س هناك اأّي 

اتفاق من اأّي نوع بني احلكومة املك�شيكّية املقبلة والإدارة الأمريكية«.
وكان ترامب اأمر بن�شر نحو �شتة اآلف جندي على طول احلدود مع املك�شيك 
من اأجل تقدمي الدعم لأجهزة اجلمارك وحماية احلدود ولقوات احلر�س 
مهاجرين  قافلة  ب�”اجتياح”  و�شفه  م��ا  ودرء  ه��ن��اك،  املنت�شرة  الوطني 

وطالبي جلوء لبالده.
 

العمليات �شد املت�شددين اأن “اإقليم نانغادي بعيد عن البحر الذي ترتكز فيه 
والرحيل  ومهاجمتها  القرية  بدخول  للمهاجمني  �شمح  ما  ال�شرطة،  جهود 
بدون اأي تدخل«. وا�شاف هذا ال�شرطي الذي طلب عدم ك�شف هويته “اإنهم 
الع�شابات مبهاجمتهم بلدات متباعدة يف وقت  ا�شرتاتيجيات حرب  يتبعون 
واحد، لذلك من ال�شعب ال�شيطرة على الو�شع«. ومنذ عام، يبث م�شلحون 
ديلغادو  كابو  يف  الرعب  ال�شريعة،  تطبيق  اإىل  يدعون  نا�شطون  اأنهم  يرجح 
املنطقة ذات الغالبية امل�شلمة يف �شمال موزمبيق والغنية بالغاز. وبعد هدوء 
ق�شري يف ت�شرين الأول اأكتوبر، تكثفت الهجمات من جديد. وهجوم اجلمعة 
هو الرابع يف ت�شرين الثاين/نوفمرب وحده بح�شب ما ذكر ايريك مورييه-

بلفا�شت”  يونيفر�شيتي  “كوينز  جامعة  يف  اإفريقيا  تاريخ  يف  اخلبري  جينو 
املتخ�ش�س ب�شوؤون موزمبيق. ونقل معهد الدرا�شات الأمنية عن م�شادر عدة 
الثاين/ ت�شرين   14 يف  قتل  ماكوميو  منطقة  يف  ناغولوي  قرية  زعيم  اأن 

نوفمرب بقطع راأ�شه واأ�شيب عدد من القرويني بجروح ودمر 18 منزل.
 

مب�����ش��ري اأجن���ي���ال م���ريك���ل، حيث 
تتقا�شم معها اأفكار ي�شار الو�شط. 
ا�شتمرارية  �شيمثل  انتخابها  اإن 
التجديد  اإىل  الدعوات  بينما  ما، 

تزداد حدة واإحلاًحا.

مر�ضح التجديد
املر�شح  ���ش��ب��ان،  جين�س  وي��ف��ت��خ��ر 
التجديد.  ه��ذا  بتج�شيد  الثالث، 
وعلى  عاما،   39 العمر  من  يبلغ 
�شّنا  الأك�������رب  م��ن��اف�����ش��ي��ه،  ع��ك�����س 
الجيال.  تغيري  ميثل  فهو  منه، 
اأكرث  احل��زب  يجعل  اأن  يريد  اإن��ه 
هجروه  ال��ذي��ن  لل�شباب،  جاذبية 
ل�شالح  ل��ل��ت�����ش��وي��ت  ك��ب��ري  ب�����ش��ك��ل 

حزب اخل�شر.
اأول من  ���ش��ب��ان  ج��ي��ن�����س  وي��ع��ت��رب 
ع��ار���س ع��الن��ي��ة اأجن��ي��ال مريكل 
عام 2015، عندما قررت ال�شماح 
الالجئني  م��ن  الآلف  ل��ع�����ش��رات 
وقتها  وك��ان  اأملانيا.  اإىل  بالدخول 
غري  املالية،  وزارة  يف  دول��ة  كاتب 
وممثل  اجلمهور،  لعامة  معروف 

اجلناح اليميني للحزب.
هذا  اأ�شبح  و�شحاها،  ع�شية  بني 
امل��ث��ل��ي، ال���ذي ت���زوج م��ن �شديقه 
عند اعتماد قانون الزواج للجميع 
يف اأملانيا، اأ�شبح يف مقدمة امل�شهد 
يقود  ال�������ذي  وه������و  ال�������ش���ي���ا����ش���ي. 
ال��غ��ا���ش��ب��ني وامل���ت���م���ردي���ن داخ����ل 
الدميقراطي،  امل�شيحي  الحت���اد 
املعروف بان�شباط اع�شائه عادة. 
وبهدف ح�شن تكميم فمه واإلزامه 
مريكل  اأجن��ي��ال  منحته  ب��ال��ولء، 
من�شب وزير ال�شحة يف ائتالفها 

الكبري.
اخ��ت��ف��ى جين�س  اأ����ش���ه���ر،  ل��ب�����ش��ع��ة 
���ش��ب��ان ع��ن الن���ظ���ار، ل��ك��ن عندما 
م���ريز تر�شحه،  ف��ري��دري��ك  اأع��ل��ن 
الحداث  ب��ان  �شبان  جين�س  �شعر 
ت�����دارك ما  ع��ل��ي��ه  جت����اوزت����ه، وان 
ف����ات. ف��ه��ذا امل��ر���ش��ح ال�����ش��خ��م قد 
ي��ف��ت��ك م��ن��ه ال��ك��ر���ش��ي ال����ذي كان 

يرت�شده منذ فرتة طويلة. 
“ الظهور  ���ش��ب��ان،  ج��ي��ن�����س  ق����رر 
ال�شحافة  ت��ع��ل��ق  والتمايز”، 
الأملانية، واألقى بحجر يف الربكة، 
وطالب باأن ي�شوت موؤمتر احلزب 
اأملانيا  م�����ش��ارك��ة  ���ش��د  اأو  ل�����ش��ال��ح 
املتحدة  ل��الأمم  العاملي  امليثاق  يف 
�شتتم  ال�������ذي  ال����ه����ج����رة،  ب�������ش���اأن 
بعد  ن��ي��وي��ورك  يف  عليه  امل�شادقة 

يومني من املوؤمتر.
عن لوبوان

وق��ب��ل اأي�����ام م���ن م���وؤمت���ر احل���زب، 
يف  جديًدا  رئي�ًشا  �شينتخب  ال��ذي 
ال�شابع من دي�شمرب يف هامبورغ، 
ث���الث���ة م��ر���ش��ح��ني لتويل  ت���ق���ّدم 

املن�شب.
 63 م��ريز،  فريدريك  اأوًل  هناك 
�شنة، وهو الأوفر حظا. �شخ�شية 
طموحه  ُي��خ��ف��ي  ل  ك���اري���زم���ي���ة، 
ي�شتنكر  ح������زب،  زم������ام  ت�����ويل  يف 
و�شول  منذ  الي�شار  اإىل  انحرافه 

اأجنيال مريكل.
 حم����اف����ظ ج��������دا، وم������ن اب���ط���ال 
ال�����ل�����ي�����ربال�����ي�����ة الق�����ت�����������ش�����ادي�����ة، 
�شخ�شي  غي�س  مريز  لفريدريك 
ازاحت  التي  انها  امل�شت�شارة.  �شد 
املحتمل  مناف�شها   ،2002 ع��ام 
ع��ل��ى ال�����ش��ل��ط��ة ه�����ذا، م���ن خالل 
للكتلة  انتخابه كزعيم  اإعادة  منع 
امل�شيحي  ل���ل���ح���زب  ال����ربمل����ان����ي����ة 
امل�شيحي  الحت��اد   - الدميقراطي 

الجتماعي يف الربملان الأملاين. 
عهدته  ع��ن  امل��ح��ام��ي  ه���ذا  تخلى 
كنائب يف الربملان، وترك ال�شيا�شة 
وان�شم اإىل عامل امل��ال، ال انه مل 

ين�س ابدا ذاك الإذلل.

نهاية التيه لعدو امل�ضت�ضارة؟
يعود بعد ت�شع �شنوات �شعبة. واإذا 
انُتخب، فاإنه لن يرتدد يف تعقيد 
م��ه��م��ة امل�����ش��ت�����ش��ارة ب�������ش���دة، ومن 
�شيحكمان  انهما  تخّيل  ال�شعب 
يف ان�شجام وتناغم، يف وقت حتتاج 
فيه امل�شت�شارة اإىل حليف خمل�س 
�شفوف  داخل  الن�شباط  لفر�س 

حزبها.
رئا�شة  م��ريز  فريدريك  ت��ويل  اإن 

اأ�شغر  الرئي�شة ملقاطعة �شارلند، 
م��ق��اط��ع��ات اأمل���ان���ي���ا ع��ل��ى احل����دود 
ال��ف��رن�����ش��ي��ة. وق���ال���ت م����وؤخ����راً يف 
“ميكنك  ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة:  م��ق��اب��ل��ة 
الناحية  م����ن  لم����ع����اً  ت���ك���ون  اأن 
اخلطابية، ولكن يف النهاية، املهم 
وح�شاد  منجز  ل��ك  ي��ك��ون  ان  ه��و 
ح�����ادة  ل�������ش���ع���ة  يف  لتقدميه”، 
ل��ف��ري��دري��ك م���ريز، ال���ذي ي�شتهر 

مبواهبه كخطيب.
املراأة،  ه��ذه  ام��ام  الكبري  والعائق 
التي تتمتع بتقدير داخل حزبها: 
ارتباط م�شريها ب�شكل وثيق جدا 

اإع��الن��ا لنهاية  ق��د يكون  احل���زب، 
التي حكمت  اأجنيال مريكل  عهد 
عاما.  ع�شر  ث��الث��ة  طيلة  ال��ب��الد 
وق���د ت�����ش��ط��ر، ه���ي ال��ت��ي تعهدت 
عام  وليتها  نهاية  حتى  بالبقاء 
2021، اإىل املغادرة يف وقت اأبكر 
بالن�شبة  م��ت��وق��ًع��ا.اأم��ا  ك���ان  مم���ا 
الدميقراطيني،  ل��ال���ش��رتاك��ي��ني 
ح�����ل�����ف�����اء الحت��������������اد امل�������ش���ي���ح���ي 
امل�شيحي  الحت��اد   - الدميقراطي 
الج����ت����م����اع����ي داخ�������ل الئ����ت����الف 
املحافظ  الكبري، فاإن و�شول هذا 
التي  الأخ���رية  القطرة  ي��ك��ون  ق��د 

�شعدت اأنغريت كرامب- كارينباور 
ه����ذا  ����ش���اح���ب���ة  ع������ام������ا(،   56(
اإىل  نقطه،  ي�شعب  ال���ذي  ال���ش��م 
للحزب  ال��ع��ام��ة  الأم��ي��ن��ة  من�شب 
بداية  يف  امل�شيحي  الدميقراطي 
العام بف�شل اأجنيال مريكل. وهي 
امراأة ميدان، تعودت على الفوز يف 

النتخابات وممار�شة احلكم.
الوزيرة  �شنوات  �شبع  طيلة  كانت 

امل���ل���يء ا�شال،  ال��ك��ا���س  ���ش��ُت��ف��ي�����س 
وميكنهم ا�شتغالل الفر�شة لك�شر 

الئتالف.
لقد ق��دم ف��ري��دري��ك م��ريز خطة 
م��ن خم�س ن��ق��اط، وه���و ي��اأم��ل يف 
اعادة مليون ناخب اىل مهد حزب 
الدميقراطي  امل�شيحي  الحت����اد 
ك�����ان�����وا ق�����د ف�������ش���ل���وا الل���ت���ح���اق 
يف  املانيا  اج��ل  من  البديل  بحزب 

�شبتمرب  الت�شريعية  النتخابات 
اعمدة  2017. يقول مريز على 
بيلد ال�شحيفة ال�شعبية الكبرية، 
ول  قوميني  لي�شوا  ه����وؤلء،  “اإن 
ناخبون  انهم  لل�شامية،  معادين 

حمبطون من املحافظني«.
التي  ال��ت�����ش��ع  ال�������ش���ن���وات  خ�����الل 
والعمال،  امل��ال  دوائ��ر  يف  ق�شاها 
راك��م ث��روة كبرية. وقد ي�شيء له 

ذل��ك، لأن الأمل��ان ي�شكون يف قدرة 
الأغ��ن��ي��اء ع��ل��ى الن�����ش��ات ملطالب 
�شحيفة  يف  الجتماعية.  العدالة 
اإذا كان  ���ش��األ��ت��ه ع��م��ا  ال��ت��ي  ب��ي��ل��د، 
مليونريا، اأقر فريدريك مريز يف 
الأخري هم�شا، اأن ثروته “ل تقل 

عن ذلك«.

مر�ضحة ال�ضتمرارية

امل�ضيحي الدميقراطي �ضينتخب رئي�ًضا جديًدا: 

خلالفة مريكل: ثالثة فر�سان على خط ال�سباق...!

مريكل  ترمي املنديل حزبيااأنغريت كرامب كارينباور �شيدة ميدان  جين�س �شبان املر�شح الثالث

الحتاد امل�شيحي الدميقراطي احل�شم يف املوؤمتر فريدريك مريز الوفر حظا

اأجنيال  �ضيخلف  من 
ــى راأ�ــــس  مــريكــل عــل
امل�ضيحي  الحتـــــاد 
منذ  الــدميــقــراطــي؟ 
اأجنيال  اأعــلــنــت  اأن 
مريكل عدم تر�ّضحها 
الذي  املن�ضب،  لهذا 
ثمانية  طيلة  �ضغلته 
ُفتح  ـــا،  ـــاًم ع عــ�ــضــر 
على  الــ�ــضــبــاق  ـــاب  ب

خالفتها. 

•• الفجر - خرية ال�سيباين

يريد جين�س �سبان اأن يجعل الحتاد 
امل�سيحي الدميقراطي اأكر جاذبية لل�سباب

العائق الكبري اأمام اأنغريت كرامب،
 تقا�سمها اأفكار ي�سار الو�سط مع مريكل 

قد ت�سطر امل�ست�سارة، التي تعهدت بالبقاء حتى نهاية وليتها، اإىل املغادرة يف وقت اأبكر مما كان متوقًعا 
انتخاب مريز قد يكون اإعالنا لنهاية عهد اأجنيال مريكل التي حكمت البالد طيلة ثالثة ع�ضر عاما

ن�ضري الليربالية فريدريك مريز الأوفر حظا يف ال�ضباق
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الفجر الريا�ضي

اأ���ش��اف ن���ادي ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ش��ي ل��ل��م��راأة اإىل �شجل 
توج  حيث  ال�شلة،  ك��رة  يف  ج��دي��دي��ن  لقبني  اإجن���ازات���ه 
ف��ري��ق ال�����ش��ي��دات ب��ل��ق��ب ال������دوري امل��رت��ب��ط، ك��م��ا توج 
ف��ري��ق ال�����ش��اب��ات يف ال���ن���ادي بلقب ك��اأ���س ال�����ش��اب��ات، يف 
�شباب  ن��ادي  �شالة  يف  اأقيمتا  اللتني  البطولتني  ختام 
الأهلي باملمزر. وكان فريق �شيدات ال�شارقة توج بكاأ�س 
وغرميه  مناف�شه  الن�شر  فريق  ح�شاب  على  البطولة 
 -  35 امل�شابقة  خ��ت��ام  يف  عليه  ال��ف��وز  بعد  التقليدي 
ال�شارقة  فريق  اختتمها  ماراثونية  مباراة  بعد   33
الو�شافة  تاركاً  باللقب،  ليتوج  فقط،  نقطتني  بفارق 
من  الثالث  امل��رك��ز  ك��ان  فيما  الن�شر،  �شيدات  لفريق 
املركز  اأم��ا  الأه��ل��ي،  �شباب  �شيدات  ن��ادي  فريق  ن�شيب 
نادي  ن�شيب  م��ن  ف��ك��ان  امل�شابقة  يف  والأخ����ري  ال��راب��ع 

�شيدات ال�شرقية التابع لإمارة ال�شارقة. وعلى �شعيد 
م�شابقة كاأ�س ال�شابات، جنح فريق �شابات نادي �شيدات 
ال�شارقة يف حتقيق الفوز باللقب، رغم خ�شارته املباراة 
فوز  ورغ��م   ،45  -  29 الن�شر  �شابات  اأم���ام  النهائية 
ال��ف��ري��ق ح��ل يف  اأن  اإل  ب��امل��ب��اراة،  ن���ادي الن�شر  ���ش��اب��ات 
امل��رك��ز ال��ث��اين، وج���اء �شباب الأه��ل��ي يف امل��رك��ز الثالث 
اللواء  ال��ف��ائ��زة  ال��ف��رق  ت��ّوج  ال��راب��ع.  ال�شرقية  وف��ري��ق 
الإماراتي  الحت��ادي��ن  رئي�س  القرقاوي  اإ�شماعيل  »م« 
والعربي لكرة ال�شلة، وندى ع�شكر النقبي نائب رئي�س 
الحتاد العربي لكرة ال�شلة مدير عام موؤ�ش�شة ال�شارقة 
لريا�شة املراأة، وقا�شم حممد ع�شو جمل�س اإدارة �شركة 
الألعاب الريا�شية م�شرف كرة ال�شلة يف نادي الن�شر، 
املراأة  ري��ا���ش��ة  اإدارة  م��دي��رة  ال�شام�شي  �شيف  وح��م��دة 

دب��ي، وع��دد كبري من م�شوؤويل  الأهلي  ال�شباب  بنادي 
كرة ال�شلة الن�شائية بالدولة. اأهدت ندى النقبي مدير 
نائب  وم��وؤخ��راً  امل���راأة  لريا�شة  ال�شارقة  موؤ�ش�شة  ع��ام 
ال�شلة  اإجن��از فرق  ال�شلة  لكرة  العربي  الحت��اد  رئي�س 
الريا�شي  ال�شارقة  ب��ن��ادي  وال�����ش��ي��دات  النا�شئات  م��ن 
�شمّو  ال�شارقة،  ال�شمو حاكم  اإىل حرم �شاحب  للمراأة 
ال�شيخة جواهر بنت حممد القا�شمي، رئي�شة موؤ�ش�شة 
ال�شارقة لريا�شة املراأة ، واأكدت اأن هذا الإجناز يعترب 
الكبري  لدعمها  تقديراً  �شموها  اإىل  نهديه  �شيء  اأق��ل 
واملتوا�شل الذي �شاهم يف حتقيق النجاح والفوز بلقب 
بطولة الدوري املرتبط لل�شيدات وال�شابات ويف حتقيق 
ك��اف��ة الإجن�����ازات ال��ت��ي حتققها ف��رق ال��ن��ادي يف كافة 
اللعاب. وقالت اأن هذا التتويج جاء نتيجة للمجهود 

الذي  بالدور  املو�شم م�شيداً  الفريق طيلة  الذي بذله 
واإعتربت  ب��ال��ن��ادي  وال��ف��ن��ي  الإداري  اجل��ه��ازي��ن  لعبه 
للتخطيط  طبيعية  ح�شيلة  اللقب  ه��ذا  ب��اأن  النقبي 
للفرق  ال�شا�شية  بالقاعدة  والهتمام  املنظم  والعمل 
بفئاته ا�شافة اىل تطور امل�شتوى الفني لالعبات من 

خالل تكثيف الحتكاك واملناف�شات والبطولت
�شيجعل  ال����دوري  ب��ط��ول��ة  بلقب  ال��ت��ت��وي��ج  اإن   وق��ال��ت 
لع��ب��ات ال��ف��ري��ق اأك���رث ح��م��ا���ش��اً وحت��دي��اً ل��ل��ف��وز بلقب 

الدوري العام لل�شلة املقبل والذي �شينطلق مبا�شرة
وحر�شت النقبي على توجيه ال�شكر جلميع الالعبات 
املا�شية  الفرتة  خالل  م�شاعفة  جهوداً  بذلن  الالتي 
اأك��رث تعاوناً  اأول��ي��اء الأم��ور الذين كانوا  وم��ن خلفهم 

واإمياناً بالدور املهم الذي تقوم به جميع بناتهن

ت��راث الإمارات  ن��ادي  اختتم فريق 
ل��ل�����ش��ب��اح��ة، اأم���������س، م�����ش��ارك��ت��ه يف 
ال�شمو  “بطولة �شاحب  مناف�شات 
رئي�س الدولة لل�شباحة” للنا�شئني 
وال���ع���م���وم���ي ال���ت���ي ن��ظ��م��ه��ا احت���اد 
الإم��ارات لل�شباحة، يومي اجلمعة 
حمدان  جممع  م�شبح  يف  وال�شبت 
الريا�شي يف دبي، بنتائج متقدمة، 
على  الفريق  �شباحو  ح�شل  حيث 
ميداليتني ذهبيتني، و15 ميدالية 
ف�شية، و�شت برونزيات، بالإ�شافة 
للفريق.  ال��ث��اين  امل��رك��ز  ك��اأ���س  اإىل 
ال��ن��ادي على م���دار يومي  و���ش��ارك 
البطولة، يف مناف�شات مرحلة 13 
حممد  ال�شباح  اأح���رز  حيث  �شنة، 
الذهبية  امليدالية  را�شد احلمادي، 
وذهبية  ���ش��در،  م��رت   50 ل�شباحة 
�شباق 200 مرت حرة، كما ح�شل 
�شدر،  م���رت   200 ف�����ش��ي��ة  ع��ل��ى 

وف�شية  100 مرت �شدر.
حممد  احمد  ال�شباح  ح�شل  فيما 
الف�شية  امل��ي��دال��ي��ة  على  امل��رزوق��ي 
ظ���ه���ر،  م������رت   200 ل���������ش����ب����اح����ة 
 100 �شباق  من  كل  يف  وبرونزية 

ظهر،  م�����رت  و50  ظ����ه����ر،  م�����رت 
و200 مرت متنوع. 

واأحرز ال�شباح �شيف را�شد احلمادي، 
امليدالية الربونزية ل�شباحة 100 

م��رت ح���رة، وب��رون��زي��ة 400 مرت 
 50 برونزية  اإىل  بالإ�شافة  ح��رة، 

مرت حرة. 
ويف ���ش��ب��اق��ات ال��ت��ت��اب��ع مل��رح��ل��ة 13 

ال�شباحون �شيف را�شد  اأحرز  �شنة، 
احلمادي، واأحمد حممد املرزوقي، 
وحمدان حممد احلمادي، وحممد 
الف�شية  امليدالية  احلمادي،  را�شد 

تتابع،  ح���رة  م��رت   400 ل�شباحة 
تتابع،  ح���رة  م��رت   800 وف�����ش��ي��ة 
متنوع،  تتابع  مرت   400 وف�شية 

التي جرت خالل يومي البطولة.

بنادي  ال�شباحة  فريق  ح�شل  كما 
ت��راث الإم���ارات يف ختام البطولة، 
على كاأ�س املركز الثاين ملرحلة 13 
�شنة. يذكر اأن مناف�شات العمومي 

ومرحلة 11 عاما لبطولة �شاحب 
لل�شباحة،  ال��دول��ة  رئ��ي�����س  ال�شمو 
ن��ادي اجلزيرة يف  �شتقام يف م�شبح 
اأبوظبي يومي 23 - 24 نوفمرب 

اجلاري، فيما ي�شهد نادي اأبوظبي 
للريا�شات البحرية مناف�شات املياه 
ال��ث��اين م��ن دي�شمرب  امل��ف��ت��وح��ة يف 

املقبل.

الريا�شة  احت��اد  اإدارة  جمل�س  اأق��ر 
امل��در���ش��ي��ة ب��رئ��ا���ش��ة ���ش��ع��ادة م���روان 
ال�����ش��وال��ح رئ��ي�����س جمل�س  اأح���م���د 
املو�شم  م�����ش��اب��ق��ات  خ��ط��ة  الدارة 
ت�شتهدف  والتي  احل��ايل  الريا�شي 
طلبة املدار�س على م�شتوى الدولة 
والتي  ال�����ش��ن��ي��ة  امل���راح���ل  ك���اف���ة  يف 
لألعاب  بطولة   19 تنفيذ  �شت�شهد 
مع  ين�شجم  مب��ا  وجماعية  ف��ردي��ة 
للريا�شة  ال����دويل  الحت����اد  اج��ن��دة 
املدر�شية. ووفقاً للخطة مت تق�شيم 
الأن�شطة الريا�شية لهذا العام اإىل 
الف�شل  ي�شهد  حيث  مراحل  ثالث 
م�شابقات   4 اإقامة  الأول  الدرا�شي 
والبولينغ  ال��ق��دم  ك��رة  يف  ريا�شية 
وال���ط���ائ���رة   3×3 ال�����ش��ل��ة  وك������رة 
و�شيتم  والبنات.  للبنني  ال�شاطئية 
انطالق املناف�شات التمهيدية لكرة 
ت�شتهدف  التي  ال�شلة  وك��رة  القدم 
و2005   2004 مواليد  الطلبة 
نوفمرب  ���ش��ه��ر  خ�����الل  و2006 

مناف�شات  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة  اجل����اري 
التي  ال�شاطئية  البولينغ والطائرة 
 2001 مواليد  الطلبة  ت�شتهدف 
وت�شرتط  و2002و2003. 
اخل��ط��ة ل��ل��م��دار���س امل�����ش��ارك��ة بفئة 
يتكون  بفريق  امل�شاركة   E بطولت 
املواطنني  ال��ط��ل��ب��ة  م���ن  اع�������ش���اوؤه 
تقل  ل  بن�شبة  امل��واط��ن��ات  اب��ن��اء  و 
اتاحة  اىل  ب��الإ���ش��اف��ة   70% ع��ن 
الدولة  م��وال��ي��د  للطلبة  الفر�شة 
بامل�شاركة �شمن هذه الفئة اأما فئة 
بطولت O فامل�شاركة فيها مفتوحة 
بدون  اجلن�شيات  كافة  من  للطلبة 
الدرا�شي  الف�شل  و�شي�شهد  قيود. 
الثاين تنظيم 12 م�شابقة متنوعة 
اذ �شتكون النطالقة يف 20 يناير 
منت�شف  حتى  املناف�شات  وت�شتمر 
حيث  2019م  م������ار�������س  ����ش���ه���ر 
ال�شلة  ك��رة  مناف�شات  على  ت�شتمل 
والكرة  وال�شباحة  ال��ق��وى  واأل��ع��اب 
اىل  بالإ�شافة  والفر�شبي  الطائرة 

والتايكوندو  اجل�����ودو  م��ن��اف�����ش��ات 
والتن�س  وامل�������ش���ارع���ة  وال���ك���ارات���ي���ه 
الأر�شي والرتايثلون والت�شلق. اأما 
الثالث  الدرا�شي  الف�شل  مناف�شات 
اإبريل   21 يف  ف�����ش��ت��ب��داأ  والأخ������ري 
اليد  ك��رة  مناف�شات  باإقامة  املقبل 
الطائرة.  والري�شة  الطاولة  وك��رة 
م�شاركات  على  اخلطة  ت�شتمل  كما 
املدر�شية  ال��ب��ط��ول��ة  يف  خ���ارج���ي���ة 
العربية لكرة الطاولة والتي �شتقام 
بجمهورية  املقبل  م��ار���س  �شهر  يف 
م�����ش��ر ال��ع��رب��ي��ة ومب�����ش��ارك��ة عدد 
العامل  ب���ط���ولت  امل����دار�����س يف  م���ن 
امل���در����ش���ي���ة يف ال�����ش��ب��اح��ة وال���ع���اب 
ور�س  تنفيذ  اىل  بالإ�شافة  القوى 
الرتبية  ملعلمي  ت��دري��ب��ي��ة  ودورات 
واأك���د  ���ش��ه��ري��ة.  ب�شفة  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
اأهمية  ال�����ش��وال��ح  م�����روان  ���ش��ع��ادة 
ال���ذي ي�شطلع به  امل��ح��وري  ال���دور 
للنهو�س  املدر�شية  الريا�شة  احتاد 
لها  ملا  بالدولة  املدر�شية  بالريا�شة 

قاعدة  ت��اأ���ش��ي�����س  يف  ك��ب��ري  دور  م��ن 
لكافة  امل���م���ار����ش���ني  م����ن  ع��ري�����ش��ة 
يف  ي�شاهم  مما  الريا�شية،  الألعاب 
رفد الأندية والحتادات الريا�شية 
م�شتمرة  ب�شفة  اجلديدة  باملواهب 
. وق��ال اإن��ه من خالل اخلطة التي 
جرى اعتمادها فاإننا ن�شعى اإىل بناء 
املجال�س والحت���ادات  م��ع  ���ش��راك��ات 
الريا�شية  والكادمييات  الريا�شية 
الأداء  اأجل جتويد  املتخ�ش�شة من 
وحتقيق اأف�شل النتائج يف امل�شابقات 
الريا�شية هذا املو�شم م�شرياً اإىل اأن 
املجال مفتوح امام املدار�س املتميزة 
بطولت  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  ري��ا���ش��ي��ا 
اأن  �شعادته  وذك��ر  املدر�شية.  العامل 
تتزايد  اأخ���ذت  املدر�شية  الريا�شة 
اهميتها وذلك على خمتلف ال�شعد 
الذهني  ال��ب��ن��اء  يف  ت�����ش��ه��م  ك��ون��ه��ا 
دعامة  وت�شكل  للطالب  وال�شحي 
حقيقية لبناء اأجيال ريا�شية حتقق 

املنجزات والبطولت .

نادي �سيدات ال�سارقة يفوز بلقبي دوري ال�سيدات وال�سابات لل�سلة

�سباحــو نــادي تــراث الإمــارات يتاألقــون يف بطولــة رئيــ�س الدولــة

» الريا�ســـة املدر�سيـــة« يقـــر خطـــة م�سابقـــات املو�ســـم احلالـــي

»جلنة الريا�سات اجلوية« تعرف ب�سوابط ا�ستخدام الطائرات بدون طيار
اجلوية  ال��ري��ا���ش��ات  ن��ظ��ام  تنفيذ  متابعة  جل��ن��ة  وا���ش��ل��ت 
اخلفيفة بالتعاون مع الهيئة العامة للطريان املدين وهيئة 
التوعية  جهود  تعزيز  واملقايي�س  للموا�شفات  الإم����ارات 
الريا�شات اجلوية  القانوين ب�شوابط ممار�شة  والتثقيف 
م�شتهدفة  “الدرونز”  طيار  ب��دون  وال��ط��ائ��رات  اخلفيفة 
واملقايي�س  وامل��وا���ش��ف��ات  اجل���م���ارك  جم���ال  يف  ال��ع��ام��ل��ني 
ودوائر  البلديات  مثل  احلكومية  الهيئات  من  واملعنيني 
التنمية القت�شادية. ونظمت اللجنة ور�شتي عمل يف هيئة 
الطريان املدين يف دبي تناولت موا�شيع قانونية متعلقة 
بالت�شريعات  وعرفت  “الدرونز”  طيار  ب��دون  بالطائرات 
اخلا�شة بها و�شوابط و�شروط اإ�شدار الرخ�س التجارية 

اخلفيفة  الريا�شية  الطائرات  وبيع  بال�شترياد  اخلا�شة 
وط��ائ��رات التحكم ع��ن بعد واآل��ي��ة اإ���ش��دار ه��ذا ال��ن��وع من 
التفتي�س  دور  اإىل  اإ�شافة  املبدئية  املوافقات  اأو  الرخ�س 
ومواد  والعقوبات  الق�شائية  ال�شبطية  وعر�س  والرقابة 
ال��ق��ان��ون الحت����ادي ب�����ش��اأن ال��ط��ريان امل���دين واأ���ش�����س منح 
من  وال��وق��اي��ة  ال��ع��ام��ة  ال�شالمة  وا���ش��رتاط��ات  الت�شاريح 
الآثار ال�شلبية ملثل هذه الطائرات اخلفيفة اإذا ا�شتخدمت 
ب�شورة خاطئة . واأكد اللواء الدكتور اأحمد نا�شر الري�شي 
مفت�س عام وزارة الداخلية رئي�س جلنة متابعة تنفيذ نظام 
بالتن�شيق  ما�شية  اللجنة  اأن  اخلفيفة  اجلوية  الريا�شات 
لتوحيد  م�شتمرة  جهود  يف  احلكومية  الهيئات  جميع  مع 

اإجراءات العمل والت�شريعات اخلا�شة مبثل هذا النوع من 
ا�شتهدف  ال��ذي  التوعية  برنامج  اأن  م�شيفا   .. الطائرات 
املر�شومة  اخلطط  وف��ق  �شي�شتمر  الطلبة  �شريحة  بداية 
واأ�شار  املعنية.  واجل��ه��ات  املجتمع  �شرائح  جلميع  و�شول 
اآثاره واجلميع  اإىل وجود عمل حقيقي ومتوا�شل ظهرت 
م�شتمر يف تعزيز هذه اجلهود حماية لالأ�شخا�س والأرواح 
واملمتلكات واحلفاظ على منجزات الوطن .. منوها بالعمل 
اجلماعي التكاملي بني املوؤ�ش�شات والهيئات املعنية لإتخاذ 
الإجراءات الكفيلة لتنفيذ الت�شريعات ال�شادرة من الهيئة 
اجلوية  بالريا�شات  يتعلق  فيما  امل��دين  للطريان  العامة 

اخلفيفة والطائرات بدون طيار “الدرونز«.
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حر�س نادي دبي الدويل للريا�شات 
مناف�شات  خ���ت���ام  وم�����ع  ال���ب���ح���ري���ة 
التجديف  ل����ق����وارب  دب����ي  ب��ط��ول��ة 
اإق���ام���ة  30 ق���دم���ا وم�����ع  امل��ح��ل��ي��ة 
رقم  الغالية  مكتوم  اآل  كاأ�س  عر�س 
22 الأ�شبوع املا�شي على الحتفاء 
املراكز  ع��ل��ى  احل��ا���ش��ل��ة  ب��ال��ق��وارب 
للمو�شم.  العام  الرتتيب  الأوىل يف 
وظفر بنامو�س بطولة دبي لقوارب 
ال��ت��ج��دي��ف امل��ح��ل��ي��ة 30 ق��دم��ا يف 
 2019-2018 الريا�شي  املو�شم 
النوخذة  بقيادة   44 عمان  القارب 
ح���م���ي���د �����ش����امل ح���م���ي���د ال���ب���ح���ري 
التجديف  ملو�شم  توج بطال  وال��ذي 
للبطولة  العام  الرتتيب  بت�شدره  
 3 بر�شيد  وا�شتحقاق  ج���دارة  ع��ن 
الأوىل  امل��راك��ز  ت�شيد  بعدما  نقاط 
ليتفوق  متتالية  ج��ولت  ثالثة  يف 
على جميع القوارب امل�شاركة والتي 
50 قاربا يف كل  جتاوز عددها عن 

اجلولت.
املو�شم  يف  ال��ل��ق��ب  ح��ام��ل  واح���ت���ل   
القارب   2018-2017 امل��ا���ش��ي 
النوخذة  ب��ق��ي��ادة   1 دب����ي  ���ش��رط��ة 

الفال�شي  اإ�شماعيل م�شموم  حممد 
امل�����رك�����ز ال�����ث�����اين »ال����و�����ش����ي����ف« يف 
ال����رتت����ي����ب ال�����ع�����ام ب���ر����ش���ي���د 15 
يف  الثالث  املركز  احتل  فيما  نقطة 
الرتتيب العام القارب راأ�س اخليمة 
50  بقيادة النوخذة حممد اأحمد 
يخيك ال�شحي بر�شيد 18 نقطة.

 وج��اء ال��ق��ارب م��زاح��م 70 بقيادة 
يف  اأحمدوه  حممد  اأحمد  النوخذة 

نقطة   18 بر�شيد  ال��راب��ع  امل��رك��ز 
3  بقيادة  دب���ي  ���ش��رط��ة  ق����ارب  ث���م 
م�شموم  اإ�شماعيل  حممد  النوخذة 
اخلام�س  امل����رك����ز  يف  ال���ف���ال����ش���ي  
واحتل  اأي�����ش��ا  نقطة   18 بر�شيد 
قارب وادي �شهم 2 بقيادة النوخذة 
املركز  م�شعود  عبيد  �شعيد  ���ش��امل 
ال�شاد�س بر�شيد 19 نقطة . وجنح 
39 بقيادة النوخذة  اأ�شا�س  القارب 

املركز  خادم عبيد خادم يف احتالل 
لبطولة  العام  الرتتيب  يف  ال�شابع 
املحلية  ال��ت��ج��دي��ف  ل����ق����وارب  دب����ي 
23 نقطة وهو  30 قدما بر�شيد 
12 نف�شه  ادن����وك  ال��ق��ارب  ر���ش��ي��د 
احلمادي  ع��اب��د  ال��ن��وخ��ذة  ب��ق��ي��ادة 
وال������ذي اح���ت���ل امل���رك���ز ال���ث���ام���ن يف 
الرتتيب العام بينما ح�شل القارب 
اأحمد  ال��ن��وخ��ذة  ب��ق��ي��ادة   51 دب���ي 

املركز  على  املرعي  اإبراهيم  حممد 
ن��ق��ط��ة وهو    24 ب��ر���ش��ي��د  ال��ت��ا���ش��ع 
 88 ح�����ام  وادي  ال����ق����ارب  ر����ش���ي���د 
عباد  يو�شف  النوخذة  بقيادة  نف�شه 
ال�شحي، والذي احتل املركز العا�شر 
نا�شر  ع���ل���ي  وق������ام  ال���رتت���ي���ب.  يف 
باحلبالة نائب رئي�س جمل�س اإدارة 
للريا�شات  ال��������دويل  دب�����ي  ن������ادي 
اهلل  عبد  حممد  يرافقه  البحرية 

املدير  الإدارة  جمل�س  ع�شو  ح��ارب 
القمزي  حممد  وه��زمي  التنفيذي 
مدير اإدارة ال�شباقات وحممد عبد 
اهلل ال�شام�شي مدير الدعم املوؤ�ش�شي 
الثالثة  امل���راك���ز  اأ���ش��ح��اب  ب��ت��ت��وي��ج 
هام�س  ع��ل��ى  ال��ب��ط��ول��ة  يف  الأوىل 
حفل ختام مناف�شات كاأ�س اآل مكتوم 
والع�شرين  ال��ث��ان��ي��ة  ن�����ش��خ��ت��ه��ا  يف 
وال��ت��ي ج���رت م���وؤخ���را. ك��م��ا �شهدت 

تكرميا  اأي�شا  الح��ت��ف��الت  مرا�شم 
دبي  ن��ادي  اإدارة  خا�شا من جمل�س 
ال����دويل ل��ل��ري��ا���ش��ات ال��ب��ح��ري��ة اإىل 
التعاون  جمل�س  دول  اأب��ن��اء  ق���وارب 
م����ن مملكة  الأ�����ش����ق����اء  اخل��ل��ي��ج��ي 
البحرين و�شلطنة عمان حيث قدم 
عبد  وحممد  باحلبالة  نا�شر  علي 
اهلل حارب دروع النادي اإىل الأ�شقاء 
ال���ك���ث���ري اإىل  وال����ل����ذي����ن ا�����ش����اف����وا 

عر�س  اإىل  حتولت  التي  املناف�شات 
بالذكر  اجل���دي���ر  ك���ب���ري.  خ��ل��ي��ج��ي 
لقوارب  دب��ي  بطولة  مناف�شات  اأن 
اأ�ش�شها  وال��ت��ي  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ت��ج��دي��ف 
كل  ت�����ش��ه��د   1997 ع����ام  ال����ن����ادي 
مو�شم اإقامة ثالث جولت يتم بعد 
نهايتها احت�شاب جمموع النقاط يف 
كل مرحلة ليتم اختيار اأف�شل 25 
قاربا للم�شاركة يف اأغلى البطولت 
ب���داأت منذ  وال��ت��ي  اآل مكتوم  ك��اأ���س 
ع���ام 1998 ح��ي��ث  ت��ع��دُّ الأق����وى 
الأعلى  اجلوائز  و  البطولت،  بني  
 25 القرطا�شي  القارب  توج  كلها. 
حميد  بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  ملالكه 
التنمية  دائ������رة  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
وبقيادة  ع���ج���م���ان  يف  ال�����ش��ي��اح��ي��ة 
ال���ن���وخ���ذة ع���م���ران امل���ه���ريي بطال 
والع�شرين  الثانية  الن�شخة  ل�شباق 
التجديف  اآل مكتوم لقوارب  لكا�س 
اأن��ه��ى هذا  وق��د  ق��دم��ا   30 املحلية 
القارب جولت بطولة دبي لقوارب 
التجديف املحلية 2019-2018 
ع�شر  اخل����ام���������س  امل�����رك�����ز  حم���ت���ال 

بر�شيد 31 نقطة.

زار اأع�شاء وع�شوات جلنة �شوؤون الرتبية والتعليم والثقافة 
والإعالم وال�شباب باملجل�س ال�شت�شاري اأندية املنطقة الو�شطى 
خدمة  يف  وجهودها  اأدواره����ا  على  وتعرفوا  ال�شارقة  لإم���ارة 
نفذوها  ال��ت��ي  جولتهم  خ��الل  واملجتمع  والثقافة  الريا�شة 
م�شاء اأم�س الأول يف رحاب املنطقة الو�شطى لإمارة ال�شارقة 
. تلك الزيارات  التي  قامت بها اللجنة تاأتي يف �شل�شلة تعد 
الرابع من  العادي  النعقاد  دور  اللجنة خالل  الأهم لأعمال 
اأعمال  كافة  على  الوقوف  بهدف   التا�شع  الت�شريعي  الف�شل 
ن��ادي��ا واإعداد   21 ال�شارقة وع��دده��ا  اإم���ارة  اأن��دي��ة  واإجن����ازات 
التقارير الالزمة عنها. الزيارات اخلم�س  تعد حلقة يف حلقات 
التح�شري جلل�شة املجل�س املقبلة واملخ�ش�شة ملناق�شة �شيا�شة 
جمل�س ال�شارقة الريا�شي بحكومة ال�شارقة . �شملت الزيارات 
كل من نادي البطائح ونادي املدام ونادي ال�شارقة لل�شقارين 
�شلطان  الذيد، و�شمت كل من حممد  ون��ادي  ون��ادي مليحة 
اخلا�شوين الكتبي رئي�س اللجنة ووحيدة عبدالعزيز وحممد 

�شامل بن هويدن عبداهلل امل�شافري ورا�شد الغول ال�شالمي ، 
ومن الأمانة العامة للمجل�س اإ�شالم ال�شيوي . ا�شتقبل اللجنة 
يف خمتلف الأندية روؤ�شاء واأع�شاء جمال�س الإدارات واملدراء 
اإجنازات  على  اللجنة   تعرفت  ال��زي��ارات  اأوىل  ويف  التنفيذي 
نادي البطائح ودوره يف ا�شتقطاب املواهب كما تعرفت اللجنة 
اإىل نادي املدام واطلعت على دوره يف ن�شر الريا�شة والثقافة 
كثب  ع��ن  الط���الع  على  اللجنة  . وحر�شت  املنطقة  رب��وع  يف 
ودوره يف  لل�شقارين  ال�شارقة  ن��ادي  وطبيعة عمل  مهام  على 
خدمة هذه الريا�شة التي تتميز بها اإمارة ال�شارقة يف اإحيائها 
ودعمها كما وتعرفت على كافة جهود نادي مليحة ودوره يف 
الرتقاء بالنواحي الريا�شية والثقافية واملجتمعية . ويف اإطار 
الذيد، وما يحققه من  نادي  دور  تعرفت على  الزيارات  تلك 
النادي  ملكانة  وتر�شيخ  جمتمعي  وتوا�شل  ريا�شية  ط��ف��رات 
اإىل �شرح مو�شع على خمتلف الأعمال والإجنازات  وا�شتمعت 

واأهم التحديات التي تواجه الأندية .

بطولة  م��ن  الرابعة  املرحلة  �شهدت 
القو�س  ل���رم���اي���ة  الإم���������ارات  ك���اأ����س 
ميادين  احت�شنتها  وال��ت��ي  وال�شهم 
غري  جناحا  بال�شارقة  مليحة  ن��ادي 
ك��م��ا وك��ي��ف��ا ح��ي��ث تفاعل  م�����ش��ب��وق 
كبري  وع�����دد  ال��ل��ع��ب��ة  اإدارة  جم��ل�����س 
الأندية  اإدارة  جمل�س  اأع�����ش��اء  م��ن 
ال����ذي����ن و�شل  وال�����رم�����اة  امل�������ش���ارك���ة 
عددهم اإىل 75 مت�شابقا ومت�شابقة 
م��ن الأ���ش��وي��اء واأ���ش��ح��اب الهمم من 
ل���وح���ة فنية  ل���ري����ش���م���وا  اجل��ن�����ش��ني 
واإ�شرار الحتاد على  اهتمام  عك�شت 
اأرحب  اآف����اق  اإىل  باللعبة  التحليق 
رفع  املنا�شبة  وبهذه   . ودوليا  عربيا 
اللواء الركن را�شد خمي�س بن عابر 
ال��ه��ام��ل��ي رئ��ي�����س احت�����اد الإم�������ارات 
ل��ل��رم��اي��ة وال��ق��و���س وال�����ش��ه��م با�شمه 

وبا�شم الحتاد وبا�شم حمبي وع�شاق 
اآيات  اأ�شمى  األ��وان��ه��ا  بكافة  ال��رم��اي��ة 
اإىل �شاحب ال�شمو  ال�شكر والعرفان 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ق��ا���ش��م��ي 
للريا�شة  دعمه  على  ال�شارقة  حاكم 
هذه  بت�شييد  وتكرمه  والريا�شيني 
بنية  ت�شكل  التي  الريا�شية  املن�شاآت 
من  اجليل  لهذا  لي�س  رائ��ع��ة  حتتية 
مقبلة  لأجيال  بل   ، فح�شب  ال�شباب 
. وقال اللواء الهاملي اإن ما ن�شاهده 
يدعونا  م��ل��ي��ح��ة  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال���ي���وم 
العلي  اهلل  وندعو  والع��ت��زاز  للفخر 
القدير اأن يوفقنا جميعا لرد الدين 
ل��ق��ادت��ن��ا وال���وف���اء ب��ال��ت��زام��ات��ن��ا جتاه 
والتفاين  ب��الإخ��ال���س  ووط��ن��ن��ا  اهلل 
يف عملنا . واأ�شار اللواء الهاملي اإىل 

اأن الرماية عامة ت�شهد عهدا جديدا 
وعمال علميا م�شنيا �شنجني ثماره 
يف امل�����ش��ت��ق��ب��ل ال��ق��ري��ب ،م��ن��وه��ا اإىل 
يف  ب���داأت  وال�شهم  القو�س  رم��اي��ة  اأن 
جتلى  ،وه���ذا  وا���ش��ع  ب�شكل  النت�شار 
ب�����ش��ورة وا���ش��ح��ة يف امل��راح��ل الأرب���ع 
الإمارات  كاأ�س  بطولة  �شهدتها  التي 
والتي كانت املرحلة الرابعة والأخرية 
منها يف نادي مليحة م�شك اخلتام . 
لفريق  ال�شكر  الهاملي  اللواء  ووجه 
دب��ي لأ�شحاب  ن��ادي  العمل ولأ���ش��رة 
والبناء  الدائم  تعاونهم  على  الهمم 
امل����دام  ون������ادي  م��ل��ي��ح��ة  ن�����ادي  واإىل 
كل  واإىل  الأوىل  اجل��ول��ة  حمت�شن 
الغالية،  الكاأ�س  اإجن��اح  يف  اأ�شهم  من 
بالعجيد  م�����ش��ب��ح  ب��ال�����ش��ك��ر  وخ�������س 
اأحمد  د. نهى  و  ن��ادي مليحة  رئي�س 

���ش��ام��ي امل���دي���ر ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ل��ن��ادي . 
�شعادة  البطولة  نهائي  ح�شر  وق��د 
اللواء الركن را�شد خمي�س بن عابر 
والدكتور  الحت����اد  رئ��ي�����س  ال��ه��ام��ل��ي 
الرئي�س  م�����ش��اع��د  ال��ك��ع��ب��ي  ���ش��ع��ي��د 
ح�شن  م�����ش��ب��و  للقو�س وال�شهم 
الفال�شي و�شلمى  و�شالح  النعيمي  
اأع�شاء  احل��و���ش��ن��ي  وه���ن���د  ال��ك��ع��ب��ي 
نتائج  واأ����ش���ف���رت   . الدارة  جم��ل�����س 
امل���رح���ل���ة ال���راب���ع���ة ع���ن ف����وز جمال 
نادي  م��ن  ال��ب��دواوي  مع�شد  خليفة 
بامليدالية  ال��ه��م��م  لأ����ش���ح���اب  دب����ي 
الذهبية يف رماية فئة القو�س املركب 
مرتا   50 مل�شافة  الهمم  لأ���ش��ح��اب 
وامليدالية  ال��ث��اين  امل��رك��ز  يف  وت����اله 
نادي  م��ن  خ��ور���ش��ي��د  غ���الم  الف�شية 
امليدالية  ونال  ثالثا  وحل  اأي�شا  دبي 

الربونزية حبيب البلو�شي من نادي 
الثقة بال�شارقة . ويف م�شابقة القو�س 
للرجال  م��رتا   70 مل�شافة  الأومل��ب��ي 
ف��ق��د ن����ال امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة علي 
امل��دام وتاله  ن��ادي  الكتبي من  عتيق 
را�شد  اأحمد  زميله  الثاين  املركز  يف 
امليدالية الف�شية وحل  الكعبي ونال 
الكعبي  عتيق  حممد  زميلهما  ثالثا 
ال���ربون���زي���ة وعلى  امل��ي��دال��ي��ة  ون�����ال 
�شعيد ال�شيدات نالت لعبة بني يا�س 
ف�شة حممد لوتاه امليدالية الذهبية 
ون����ال����ت زم��ي��ل��ت��ه��ا مل���ي���اء احل����م����زاوي 
امل�شابقة  ويف   . ال��ف�����ش��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ة 
مرتا   70 الأومل��ب��ي  القو�س   « نف�شها 
لل�شباب فاز حممد �شعيد الكتبي من 
وفاز  الذهبية  بامليدالية  امل��دام  ن��ادي 
حمدان املن�شوري من نادي بني يا�س 

بامليدالية الف�شية وفاز زميله را�شد 
العب�شي بامليدالية الربونزية اأما فئة 
الذهبية  امليدالية  نال  فقد  ال�شابات 
غاية البلو�شي من نادي العني ونال 
الأحمد من  الف�شية علياء  امليدالية 
نادي بني يا�س ونالت زميلتها  �شمية 
ويف   . الربونزية  امليدالية  املن�شوري 
للرجال  امل���رك���ب  ال��ق��و���س  م�����ش��اب��ق��ة 
امليدالية  ن�����ال  م�����رتا   50 مل�����ش��اف��ة 
الذهبية عمرو �شمري غامن من نادي 
بني يا�س ونال اأيوب قا�شم عري من 
امليدالية  الهمم  لأ�شحاب  دبي  ن��ادي 
الف�شية ونال جون  رو�شوو من نادي 
رماة دبي امليدالية الربونزية ونالت 
يا�س  بني  نادي  ال�شام�شي من  مهرة 
زميلتها  ون��ال��ت  ال��ذه��ب��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ة 
عائ�شة املن�شوري امليدالية الف�شية .

النادي يكرم قوارب مملكة البحرين و�ضلطنة عمان

دبـــي البحـــري يحتفـــي باأبطـــال �سباقـــات مو�ســـم التجديـــف

�ضملت الزيارات نادي البطائح ونادي املدام ونادي مليحة ونادي ال�ضقارين ونادي الذيد 

جلنة الرتبية والتعليم والثقافة والإعالم باملجل�س ال�ست�ساري تزور خم�سة اأندية يف املنطقة الو�سطى وتتعرف على خططها وبراجمها يف ن�سر الريا�سة والثقافة بني اأو�ساط املجتمع 

احتاد المارات للرماية ي�ضكر حاكم ال�ضارقة

الهاملــي :البنيــة التحتيــة لريا�ســة الإمــارات م�ســدر فخــر واعتــزاز لنـا

ال���دورة  ف��ع��ال��ي��ات  م���وؤخ���راً  اختتمت 
التي نظمتها جمعية الريا�شيني يف 
الدولة بعنوان » التميز الوظيفي يف 
ا�شتمرت  والتي   ،» الريا�شي  املجال 
على مدار يومني وح�شرها عدد من 
املديرين التنفيذين واأمناء ال�شر يف 
يف  والأن��دي��ة  الريا�شية  الحت����ادات 
ال���دورة على مدار  تناولت  ال��دول��ة. 
والإب����داع  التميز  مفاهيم  ي��وم��ني، 
الريا�شي  امل����ج����ال  يف  ال���وظ���ي���ف���ي 
يف  الأ�شاليب  اأح��دث  على  والتعرف 
التفكريية  ال��ق��درات  ى  م�شتو  رف��ع 
والقيادي  الداري  العمل  جم��ال  يف 
املمكنات  ب��ني  ورب���ط  ال��ري��ا���ش��ة،  يف 

وال����ن����ت����ائ����ج وحت�����دي�����د ال����ع����الق����ات 
م�شتوى  وزي���ادة  بينهما،  التفاعلية 
الرابطة  ال��ع��الق��ات  ب�شبكة  ال��وع��ي 
املتكامل،  الداري  العمل  ملنظومة 
العمل  م�����ش��ت��وى  وك���ذل���ك حت�����ش��ني 
من  النتائج  وحتقيق  الفريق  ب��روح 
خالل العمل امل�شرتك، ون�شر ثقافة 
التميز املوؤ�ش�شي يف املجال الريا�شي. 
ح��ا���ش��ر يف ال����دورة ال��دك��ت��ور موفق 
دكتوراة يف  على  احلا�شل  الزيادات، 
القيادي،  والبتكار  الب��داع  القيادة 
التقييم  خ�����رباء  م���ن  ي��ع��د  وال�����ذي 
ولديه  وع��رب��ي��ا،  اقليميا  املوؤ�ش�شي 
العمل  يف  ال��ع��م��ل��ي��ة  اخل������ربة  م����ن 

اخلتام  ح�شر  ���ش��ن��ة.   27 الداري 
رئي�س  ال�����ش��ري��ف  اأح���م���د  ال���دك���ت���ور 
جمعية الريا�شيني والأ�شتاذ عدنان 
والأ�شتاذ  ال��ع��ام،  الأم���ني  ال�شم�شي 
�شهيل الب�شتكي مدير اإدارة ال�شعادة 
والت�شويق يف تعاونية الحتاد.  تقدم 
ال�شريف بال�شكر اىل الأ�شتاذ �شهيل 
الحتاد  ت��ع��اون��ي��ة  مم��ث��ل  الب�شتكي، 
جلميع  ودع����م����ه����ا  رع���اي���ت���ه���ا  ع���ل���ى 
اأن�شطة اجلمعية اجلمعية مبا يوؤكد 
القيادة  عليها  حتث  التي  ال�شراكة 
اأجل ت�شافر اجلهود  الر�شيدة، من 
ملا  الإم���ارات  موؤ�ش�شات جمتمع  بني 
والنماء  التطور  ا�شتمرار  �شاأنه  من 

والقطاع  العمل،  جم���الت  �شتى  يف 
اخل�شو�س.  وج���ه  ع��ل��ى  ال��ري��ا���ش��ي 
تعاونية  ب���اأن   “ الب�شتكي:  و���ش��رح 

الإحتاد توؤكد على دورها الفعال يف 
تدعمها  التي  املجتمعية  امل�شوؤولية 
ب�����ش��ك��ل ك���ب���ري، واأه���م���ي���ة دع����م مثل 
ال��ري��ا���ش��ي��ة، كونها  ال������دورات  ه���ذه 
ت���وؤه���ل  ك����وادر وط��ن��ي��ة ف��ن��ي��ة ق���ادرة 
يف  اجلماعية  الأل��ع��اب  تطوير  على 
التنمية  م�����ش��رية  وت��خ��دم  ال���دول���ة، 
الريا�شة  ت�شكل  وال��ت��ي  امل�شتدامة 
ف��ي��ه��ا ق���وة ه��ائ��ل��ة، مل���ا ل��ه��ا م���ن اأثر 
ال�شباب  ق������درات  دع����م  يف  وت����اأث����ري 
وتوجيهها  ط��اق��ات��ه��م  وا���ش��ت��ث��م��ار 
ن��ح��و اإع����داده����م ل��ل��ق��ي��ام ب���اأدواره���م 
باعتبارهم  ب���ك���ف���اءة  امل��ج��ت��م��ع  يف 
ال��ت��ي يعتمد  الأ���ش��ا���ش��ي��ة  ال���رك���ي���زة 

التنمية  عملية  ا�شتمرار  يف  عليها 
التطلعات  وحت���ق���ي���ق  امل�������ش���ت���دام���ة 
�شكر  ك���م���ا  ل����ل����وط����ن«.  امل����ن���������ش����ودة 
الريا�شية على  ال�شريف الحت��ادات 
يف  الريا�شيني  جمعية  مع  تعاونها 
تنظيم الدورة، واملحا�شر يف الدورة 
ال��دك��ت��ور م��وف��ق ال���زي���ادات، وكذلك 
ح�شور  على  حلر�شهم  ال��دار���ش��ني 
يف  لأهميتها  منهم  اإدراك�����ا  ال����دورة 
اإعدادهم للعمل يف املجال الريا�شي 
. ون����وه ع���دن���ان ال�����ش��م�����ش��ي الأم����ني 
عمل  مبنطلقات  للجمعية،   ال��ع��ام 
ي�شعدها  الريا�شيني،التي  جمعية 
الأ�شرة  اإىل  الن�����ش��م��ام  وي�����ش��رف��ه��ا 

تنطلق  والتي   ، بالدولة  الريا�شية 
اأداء  ر���ش��ال��ت��ه��ا وح��ر���ش��ه��اع��ل��ى  م���ن 
ال���ب���ن���اء يف دعم  واج���ب���ه���ا ودوره��������ا 
بالدولة  والريا�شة  ال�شباب  قطاع 
خدمة  يف  موؤ�ش�شاته  كل  ،وم�شاندة 
من  تعمل  ،ح��ي��ث  الإم����ارات  ريا�شة 
اأجل حتقيق اأهداف نبيلة ت�شهم يف 
املهنية،عربالرتقاء  تكري�س مفهوم 
البدنية  ال��رتب��ي��ة  مهنة  مب�����ش��ت��وى 
والريا�شة من خالل تركيزاجلهود 
امل�شتدامة  ال���ت���ن���م���ي���ة  ل���ت���ح���ق���ي���ق 
خلربات اأبناءالدولة من املخت�شني 
من  لتمكينهم  املجال  يف  والعاملني 
تنمية  يف  ب�����اأدواره�����م  ال����ش���ط���الع 

وتطوير ريا�شة الإمارات .
و دعا ال�شريف يف ختام ال��دورة اإىل 
الكوادر  بانتقاء  اله��ت��م��ام  ���ش��رورة 
وخا�شة  ال���ري���ا����ش���ي���ة،  ال���وط���ن���ي���ة 
ال��ع��ام��ل��ني يف ق���ط���اع ال��ن��ا���ش��ئ��ني يف 
تكون  واأن  والأك��ادمي��ي��ات،  الأن��دي��ة 
لدي الأندية واملوؤ�ش�شات احلكومية 
ت�شاعد  ومبادرات  برامج  والوطنية 
يف اإع����������داد ج���ي���ل م�����ن الإداري����������ني 
وامل���درب���ني امل��واط��ن��ني ل��الإ���ش��ه��ام يف 

تطوير الريا�شة الإماراتية.
والب�شتكي  ال�شريف  قام  اخلتام  ويف 
وال�شم�شي مبنح �شهادة امتام الدورة 

للدار�شني اخلريجني 

»جمعيـــة الريا�سييــن« تختتـــم برنامـــج التميـــز الوظيفـــي يف املجــال الريا�ســي 
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الفجر الريا�ضي

ح���ق���ق لع�����ب م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال���وط���ن���ي ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و عمر 
بطولة  56 كجم يف  وزن  الذهبية يف  امليدالية  الف�شلي 
اأم�س  مناف�شاتها  اختتمت  ال��ت��ي  للجوجيت�شو  ال��ع��امل 
الحتاد  ونظمها  ال�����ش��وي��دي��ة  ماليمو  م��دي��ن��ة  يف  الول 
ال�شويدي  الحت���اد  م��ع  بالتن�شيق  للجوجيت�شو  ال���دويل 

للجوجيت�شو.
وجنح الف�شلي يف حتقيق امليدالية الذهبية بعد خو�شه 

ث����الث م���ب���اري���ات ح��ا���ش��م��ة م���ع ال��ك��ن��دي دي��ن��ي�����س بينني 
نورزان  والكازاخ�شتاين  جريز  ويجيكيت�س  والبولندي 

�شيدوايل.
هذا  بتحقيق  �شعادته  عن  الف�شلي  عمر  البطل  واأع��رب 
النحاز ورفع ا�شم الدولة عاليا ..م�شريا اإىل اأن املناف�شات 
كانت �شعبة والالعبني امل�شاركني على م�شتوى عال من 
اخلربة واللياقة. واأهدى هذا الإجناز اإىل �شاحب ال�شمو 

ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
التي  اإىل عائلته  امل�شلحة وكذلك  الأعلى للقوات  القائد 
�شجعته على ممار�شة هذه الريا�شة ..موؤكداً اأنه وجميع 
وال�شرار  العزمية  لديهم  الوطني  املنتخب  يف  زمالئه 
العاملية  البطولت  من  املزيد  يف  وامل�شاركة  بجد  للعمل 
واإحراز النت�شارات ورفع ا�شم الإمارات عالياً يف خمتلف 

املحافل.

ح��ق��ق ك��ل م��ن ح��ام��ل ال��ل��ق��ب غ��ول��دن ���ش��ت��اي��ت ووري����رز 
وو�شيفه كليفالند كافاليريز، الفوز الثاين تواليا بعد 
�شل�شلة هزائم متتالية، �شمن مباريات دوري كرة ال�شلة 

الأمريكي للمحرتفني.
44 نقطة هي  م��ن خ��الل  دوران���ت  النجم كيفن  وق���اد 
الأعلى له هذا املو�شم، فريقه غولدن �شتايت اىل حتقيق 
فوز �شعب على �شيفه �شاكرامنتو كينغز 116-117، 
روكت�س  هيو�شنت  �شيفه  على  كليفالند  ت��ف��وق  بينما 

.108-117
وهو الفوز الثاين تواليا لغولدن �شتايت، بطل املو�شمني 
املا�شيني وحامل اللقب ثالث مرات يف املوا�شم الأربعة 
كانت  متتالية  ه��زائ��م  اأرب���ع  م��ن  �شل�شلة  بعد  الأخ����رية، 

الأ�شواأ له منذ عام 2013.
�شتايت  غولدن  اعتمد  ال�شبت،  اأقيمت  التي  املباراة  ويف 
التا�شعة  ل��ل��م��ب��اراة  ك���وري  �شتيفن  اف��ت��ق��د جن��م��ه  ال���ذي 
يف  لع��ب  )اأف�شل  دوران��ت  على  الإ�شابة،  ب�شبب  تواليا 
الدور النهائي مرتني( �شاحب 44 نقطة و13 متابعة 
و�شبع متريرات حا�شمة، وزميله كالي طوم�شون الذي 
النتيجة  التي ح�شمت  املحاولة  31 نقطة، منها  �شجل 

ل�شالح فريقه.
خم�س  قبل  احلا�شمتني  النقطتني  طوم�شون  و�شجل 
ت��اب��ع بنف�شه بنجاح  امل���ب���اراة، ع��ن��دم��ا  ن��ه��اي��ة  ث���وان م��ن 

حماولة غري موقفة قام بها من داخل القو�س.
اأع��رف ما اذا كنت قد  “ل  وق��ال طوم�شون بعد امل��ب��اراة 
ت�شجيل  من  متكنت  لقد  يهم،  ل  لكن  خلطاأ،  تعر�شت 
عندما  امل��ح��اول��ة.  ك��ان��ت  كيف  اأك���رتث  ل   )...( املتابعة 

تكون اأمام فر�شة حل�شم املباراة، تاأخذها كيفما كانت«.
مع  الفريقني،  بني  كبري  ب�شكل  متقاربة  امل��ب��اراة  واأت��ت 
والثاين  الأول  ال��رب��ع��ني  يف  لل�شيف  ن�شبية  اأف�شلية 
اأن  ال  ���ش��اك��رام��ن��ت��و(،  ل�����ش��ال��ح  و32-35   28-29(
35-29، يف  ال��ث��ال��ث  ال��رب��ع  ت��ف��وق يف  الأر�����س  �شاحب 
-23 الأخ��ري  الربع  �شاكرامنتو يف  حني مل يكن تفوق 

لفوزه. كافيا   ،22
وهو الفوز الرابع ع�شر من 21 مباراة لغولدن �شتايت، 
اخل�شارة  تفادى  وال��ذي  الغربية،  املنطقة  ترتيب  ثاين 
بف�شل دوران����ت وط��وم�����ش��ون اىل ح��د ك��ب��ري، ن��ظ��را لأن 
اأف�شل م�شجل بعدهما يف الفريق كان داميان جونز مع 

نقطة.  13
واأك�����د م����درب غ���ول���دن ���ش��ت��اي��ت ���ش��ت��ي��ف ك���ري اأن ك���وري، 
اأف�شل لعب يف الدوري مرتني، يقرتب من العودة اىل 
اأن الالعب خ�شع لإعادة تقييم طبي  �شفوفه. واأو�شح 
الأ�شبوع  من  ب��دءا  التمارين  يعاود  اأن  ويتوقع  ال�شبت، 

املقبل.
اأ�شاف “هو اأف�شل بكثري، و�شنتابع الأمر على قاعدة كل 

يوم على حدة«.
نقطة.   28 ل�شاكرامنتو مع  الأف�شل  بادي هيلد  وكان 
هذا  له  مباراة   19 يف  التا�شعة  اخل�شارة  فريقه  وتلقى 

املو�شم.
وو�شيف   2016 ب��ط��ل  ك��اف��ال��ي��ريز  كليفالند  وح��ق��ق 
غولدن �شتايت يف األقابه الثالثة الأخرية، فوزه الثاين 

تواليا والرابع اإجمال، على ح�شاب هيو�شنت.
نقطة   40 ه����اردن  جيم�س  جن��م��ه  حتقيق  رغ���م  وع��ل��ى 
من  هيو�شنت  لعبو  يتمكن  مل  حا�شمة،  متريرة  و13 
ك��ول��ني �شك�شتون )29  ال�����ش��اب  ال��الع��ب  ع��ل��ى  ال��ت��ف��وق 
نقطة واأربع متابعات( وجوردان كالرك�شون )20 نقطة 
الذي  الفريق  ت�شكيلة  وخم�س متابعات( وزمالئهما يف 
يعاين هذا املو�شم بعد انتقال جنمه ليربون جمي�س اىل 

�شفوف لو�س اأجنلي�س ليكرز.
واأتى فوز كليفالند بعد يومني من حتقيقه فوزا غري 
متوقع على م�شيفه فيالدلفيا �شفنتي �شيك�شرز 121-

.112
كافاليريز  فيها  يحقق  املو�شم  ه��ذا  الأوىل  امل���رة  وه��ي 

فوزين متتاليني.
املو�شم كلفت مدربه  وقدم كافاليريز بداية �شيئة لهذا 
تايرون لو من�شبه. فهو تلقى �شت هزائم متتالية قبل اأن 
يحقق الفوز الأول. وتبع ذلك خ�شارته خم�س مباريات 

متتالية، قبل حتقيق فوز ثاٍن تلته ثالث هزائم.
يف امل��ق��اب��ل، ت��ل��ق��ى ه��ي��و���ش��نت ال����ذي ي��ع��اين ب�����دوره بعد 
بلوغه املو�شم املا�شي الدور النهائي للمنطقة الغربية، 
خ�شارته التا�شعة يف 18 مباراة. وهي الثانية تواليا بعد 
اأمام ديرتويت بي�شتونز   116-111 �شقوطه اجلمعة 

بعد التمديد.
وحقق ثاين املنطقة ال�شرقية ميلووكي باك�س فوزا على 
�شان انتونيو �شبريز 135 - 129، هو الثاين تواليا له 

بعد �شل�شلة من ثالث هزائم.
ياني�س  ال����ي����ون����اين  ل���ل���ف���ائ���ز  م�����ش��ج��ل  اأف�������ش���ل  وك�������ان 
18 متابعة،  اأ�شاف اليها  34 نقطة  اأنتيتوكومنبو مع 
بينما �شاهم دميار ديروزن ب�34 نقطة و�شبع متريرات 

حا�شمة ل�شالح �شبريز.
كان  بعدما  الأخ���ري،  الربع  يف  امل��ب��اراة  ميلووكي  وح�شم 
�شيفه �شان انتونيو قد حقق اأف�شلية ن�شبية يف الأرباع 
اأن  ال   ،95-102 متقدما  واأن��ه��اه��ا  الأوىل  ال��ث��الث��ة 

باك�س تفوق يف الرابع بنتيجة 27-40.
وهو الفوز الرابع ع�شر مليلووكي يف 19 مباراة، مقابل 

اخل�شارة العا�شرة ل�شان اأنتونيو يف 19 مباراة اأي�شا.
وف���از وا���ش��ن��ط��ن وي�����زاردز ع��ل��ى ن��ي��و اأورل��ي��ان��ز بيليكانز 
بورتر  اأوت��و  خاللها  �شجل  مباراة  يف   ،114  -  124
ل�شالح  املو�شم  ه��ذا  له  الأعلى  هي  نقطة   29 جونيور 
راندل  جلوليو�س  اأي�شا  نقطة   29 مقابل  وا�شنطن، 

لعب بيليكانز.
كما فاز دال�س مافريك�س على بو�شطن �شلتيك�س 113 
بولز  �شيكاغو  على  مت��ربوول��ف��ز  وميني�شوتا   ،104  -
�شيتي  اأوكالهوما  على  ناغت�س  ودنفر   ،96  -  111

ثاندر 98-105.

عمر الف�سلي يحرز امليدالية الذهبية لالإمارات يف 
بطولة العامل للجوجيت�سو بال�سويد

امل��ن��ت��خ��ب الفرن�شي  ن����واه، ق��ائ��د  اخ��ت��ار ي��ان��ي��ك 
ل��ك��رة امل�����ش��رب ال���ذي ي��خ��و���س ال����دور النهائي 
لعبه  ال��ك��روات��ي،  �شيفه  ���ش��د  ديفي�س  ل��ك��اأ���س 
لوكا�س بوي ملحاولة معادلة النتيجة مبواجهة 

الكرواتي مارين �شيليت�س .
يف  الثاين  لقبها  عن  الباحثة  كرواتيا  وتتقدم 
حاملة  على   1-2 بنتيجة  املرموقة،  امل�شابقة 
اللقب فرن�شا، وحتتاج اىل فوز واحد يف مباراتي 
الفردي املتبقيتني الأحد يف مدينة ليل، حل�شم 

الدور النهائي ل�شاحلها.
وف�����ش��ل ن�����واه الع���ت���م���اد ع��ل��ى ب����وي ب����دل من 
ال���ذي خ�شر م��ب��اراة الفردي  ���ش��اردي  ج��ريمي��ي 
بورنا  الكرواتي  اأمام  الأول )اجلمعة(  اليوم  يف 
ت�شوريت�س، على اأن يكون اأمام قائدي الفريقني 
اليوم،  ال��ف��ردي  م��ب��اراة  نهاية  بعد  دقائق  ع�شر 

املباراة  �شيخو�شان  اللذين  الالعبني  لت�شمية 
اخلام�شة الأخرية.

وك����ان امل��وق��ع الل���ك���رتوين ل��ك��اأ���س دي��ف��ي�����س قد 
يف  �شيليت�س  �شيالقي  ���ش��اردي  اأن  ال�شبت  اأورد 
املباراة الأوىل الأحد، على اأن جتمع الثانية بني 
علما  ت�شونغا،  والفرن�شي  ت�شوريت�س  الكرواتي 
اأن قدرة الأخري على امل�شاركة غري موؤكدة بعد 
نواه  وف�شل  اجلمعة.  طفيفة  لإ�شابة  تعر�شه 
ال�شبت عدم التطرق اىل م�شاألة جاهزية ت�شونغا 
عامليا  امل�شنفني  اأف�شل  بوي  ويعد  من عدمها. 
الفرن�شي،  املنتخب  لع��ب��ي  ب��ني   )32 )امل��رك��ز 
الأ�شهر  خ��الل  كبري  ب�شكل  تراجعه  رغ��م  على 
الأخ����رية ب��ع��د ب��ل��وغ��ه امل��رك��ز ال��ع��ا���ش��ر يف اآذار/

مار�س املا�شي. ال اأن الالعب البالغ 24 عاما، 
منح فرن�شا لقب العام املا�شي يف كاأ�س ديفي�س، 

عندما تفوق على البلجيكي �شتيف دار�شي�س يف 
املباراة اخلام�شة احلا�شمة، مانحا فرن�شا الفوز 
�شيليت�س امل�شنف  التقى  ان  لبوي  و�شبق   .2-3
�شابعا مرة واحدة، وذلك يف ن�شف نهائي كاأ�س 
م��ب��اراة من  اأم��ام��ه يف  وخ�شر   ،2016 ديفي�س 
اأرب�����ع جم��م��وع��ات. وك����ان ال��ف��رن�����ش��ي��ان نيكول 
اأع��ادا الأم��ل لفرن�شا  ماهو وب��ي��ار-اأوغ هريبري 
الكرواتيني  على  الزوجي  يف  بفوزهما  ال�شبت، 
 ،4-6  ،4-6 ب��اف��ي��ت�����س  وم���ات���ي  دودي�����غ  اإي���ف���ان 
ثالث  امتدت  مباراة  يف   )3-7(  6-7  ،6-3
ب�شكل  الثنائي  وعو�س  �شاعة.  ون�شف  �شاعات 
الفردي اجلمعة  اإحراز كرواتيا نقطتي  ن�شبي، 
اأر���س ترابية،  املقام على ملعب ذي  النهائي  يف 
بفوز �شيليت�س على ت�شونغا 6-3 و7-5 و4-6، 

وت�شوريت�س على �شاردي 6-2 و7-5 و4-6.

اأعرب الأملاين توما�س توخل مدرب فريق باري�س �شان جرمان 
الفرن�شي عن اعتقاده باأن جنميه امل�شابني الربازيلي نيمار 
املباراة  يف  امل�شاركة  على  قادرين  �شيكونان  مبابي،  وكيليان 

املهمة �شد ليفربول الإنكليزي الأربعاء �شمن دوري اأبطال 
اأوروبا يف كرة القدم.

وي�شتعد بطل فرن�شا ل�شت�شافة الفريق الإنكليزي يف اجلولة 
للم�شابقة  املجموعات  دور  م��ن  الأخ���رية  قبل  م��ا  اخلام�شة 
التاأهل  بطاقتي  على م�شري  م��وؤث��رة  م��ب��اراة  يف  الأوروب��ي��ة، 
نابويل  ويت�شدر  ال�شاد�شة.  املجموعة  ع��ن  ال�16  دور  اىل 

النقاط  من  مت�شاو  بر�شيد  املجموعة  ترتيب  الإيطايل 
مع ليفربول الثاين )6 نقاط(، يف حني يحتل �شان 

جرمان املركز الثالث بر�شيد 5 نقاط، بفارق 
ن��ق��ط��ة ف��ق��ط اأم����ام ال��ن��ج��م الأح���م���ر بلغراد 
ال�����ش��رب��ي. ويف ظ��ل امل��ن��اف�����ش��ة امل��ف��ت��وح��ة يف 
املجموعة، يحتاج �شان جرمان لكامل 

مواجهة  يف  اأ���ش��ل��ح��ت��ه 

�شيفه الذي مل يخ�شر اأي مباراة يف الدوري الإنكليزي هذا 
املو�شم، وفاز على الفريق الباري�شي ذهابا على ملعب اأنفيلد 

.2-3
الأ�شبوع  اأ�شيبا مطلع هذا  اللذين  توخل عن لعبيه  وقال 
خالل م�شاركتهما مع منتخبي بلديهما “الآن اأعتقد اأنهما 
قادران على اللعب لأنهما قاما اليوم )ال�شبت( 

بتمرين فردي على اأر�س امللعب«.
لربنامج  ت�����ش��ري��ح��ات  يف  اأ����ش���اف 
قناة  ت��ب��ث��ه  ال����ذي  “تيليفوت” 
الفرن�شية الأحد   ”1 اأف  “تي 
لنا  ويتبقى  يوميا،  “يتح�شنان 
وق��ت حتى الأرب��ع��اء، وه��ذا اأمر 
اأعتقد  اإل��ي��ن��ا.  بالن�شبة  ج��ي��د 
اأنهما �شيكونان قادرين على 

اللعب«.
وت������ع������ر�������س ن����ي����م����ار 
مع  لالإ�شابة  ومبابي 
بلديهما  م��ن��ت��خ��ب��ي 
�����ش����د ال����ك����ام����ريون 
والأوروغ�����واي على 
الثالثاء  ال���ت���وايل 
بنتيجة  )ف��������������ازا 
-1�شفر(  واح��������دة 
ودي������������������ا. واأ�������ش������ي������ب 
ال����ربازي����ل����ي ب�������ش���د يف 
ال�شامة  ال���ع�������ش���ل���ة 
ل���ل���ف���خ���ذ الأمي����������ن، 
وم��ب��اب��ي ب��ك��دم��ة يف 
بح�شب  ال����ك����ت����ف، 
ناديهما،  اأع��ل��ن  م��ا 
اأن يحدد  من دون 
غيابهما.  ف����رتة 
ي�����������ش�����ارك  ومل 
ال�شارب  الثنائي 
خ�����������ط  يف 
ال���������ه���������ج���������وم، 
امل������������ب������������اراة  يف 
خا�شها  ال�����ت�����ي 
ال�شبت  ف��ري��ق��ه��م��ا 
ت��ول��وز يف  ���ش��د �شيفه 
ال��راب��ع��ة ع�شرة  امل��رح��ل��ة 
الفرن�شي  ال������دوري  م���ن 
بفوز  وانتهت  القدم،  لكرة 
وتابعاها  -1�شفر،  امل�شيف 
م���ن م���درج���ات م��ل��ع��ب بارك 
العا�شمة  يف  ب����ران���������س  دي 

الفرن�شية.
بداية  ج����رم����ان  ����ش���ان  وح���ق���ق 
مل��و���ش��م��ه حم��ل��ي��ا، ففاز  م��ث��ال��ي��ة 
ال����دوري،  يف  ال�14  م��ب��اري��ات��ه  يف 
وي��ت�����ش��در ال��رتت��ي��ب ب��ر���ش��ي��د 42 
ليون  نقطة عن   15 بفارق  نقطة، 
نقطة(   26( ليل  ويحتل  ال��ث��اين. 
املركزين  نقطة(   25( ومونبيليه 
ت��وال��ي��ا، ويخو�س  وال���راب���ع  ال��ث��ال��ث 
املرحلة  يف  م����ب����ارات����ه  م���ن���ه���م���ا  ك�����ل 
الرابعة ع�شرة يف وقت لحق الأحد، 
في�شت�شيف مونبلييه رين، ويحل 

ليل �شيفا على اأميان.

فـــوز ثـــاٍن لغولـــدن �ستايـــت توخل متفائل بلعب مبابي ونيمار اأمام ليفربول 
وكليفالنـــد 

فـرن�ســــا تـراهــــن عـلــــى بــــوي 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / بـكــــاأ�س ديـفيــــ�س

ال�شق�ر لالإ�شت�ش�ارات ، راأ�س اخليم�ة 
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 290915    بتاريخ :  19 / 04 / 2018 م .                               
باإ�ش��م : ال�شي�د / ح�ام�د عل�ي ر�ش�ا ع�زي�ز ب��ور .         

وعنوانه: �س. ب 57678 ، اإم�ارة دب�ي ، دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة .     
وذلك لتمييز الب�شائع / املنتجات :

ال�شج�ائ�ر – ال�شيج�ار – املع�ش�ل – الكب�ري�ت – ال�ولع�ات - ل�وازم امل�دخني�ن الغي�ر نفي�ش�ة ، وجميعه�ا ت�ق�ع 
ف�ي ال�ف�ئ�ة رق�م ) 34 ( .

الواق�عة بالفئة رقم :  34 .
 ADVANVCED FILTER  ( ال���ك���ل���م�������ات  ب���داخ���ل���ه�������ا  ب���ط�������اق�������ة    : ال����ع����الم����ة  و�����ش����ف 
الأح�رف الالتيني�ة )   : مبا�ش�رة  اأ�شفله�ا  يف  و   ، مائ�ل  ب�شك�ل  الأ�ش�ود  بالل�ون   )  TECHNOLOGY
�شع�ار بي�ش�اوي على �شك�ل مرب�ع بالل�ون الأزرق ، و عل�ى ميي�ن  اأ�شفله�ا  ، و يف  العري��س  الأ�ش�ود  بالل�ون   )  aft
املرب�ع : اإ�ش�م الع�الم�ة OPERA  ب�اأح�رف لتيني�ة كبي�رة بالل�ون الأزرق نف�ش�ه ، و ر�شم�ة مت�وي�ج م�ائل�ة يف 
اأق�ش�ى اليمي�ن يف اأعل�ى البطاق�ة باللوني�ن الأزرق الغ�ام�ق و الف�ات�ح ، و اأي�ش�اً نف��س التم�وي�ج املائ�ل يف جه�ة 

اأق�ش�ى الي�ش�ار من اأ�شف�ل البط�اق�ة باللوني�ن الأزرق الغ�ام�ق و الف�ات�ح .
ال�ش��رتاط��ات :  ب�دون �ش��رط .  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل ) 30 ( يوماً من تاريخ هذا الإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / 
ال�شق�ر لالإ�شت�ش�ارات ، راأ�س اخليم�ة ،

بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 289206    بتاريخ :  18 / 03 / 2018 م .                               
باإ�ش��م : ال�ش�ادة / �ش�رك�ة ن��ي��ون  الإم��ارات  ) ذ. م. م ( .         

وعنوانه: �س. ب 5975 ، اإم�ارة ال��ش�ارق�ة ، دول�ة الإم�ارات العربي�ة املتح�دة .     
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، الأعمال املكتبية ، تزيني واجهات املحالت ،   ، خدمات الدعاية و الإع��الن 
امل�شاعدة يف تطوير واإدارة املوؤ�ش�شة التجارية ، جتميع جمموعة متنوعة من املنتجات ل�شالح الغري ) باإ�شتثناء 
طريق  عن  توفريها  ميكن  اخلدمات  هذه  مثل   ، ب�شهولة  و�شراوؤها  معاينتها  من  العمالء  لتمكني   ) نقلها 
متاجر البيع بالتجزئة و منافذ البيع باجلملة ، من خالل كتالوجات الطلب الربيدي اأو عن طريق الو�شائط 

الإلكرتونية ، على �شبيل املثال ، من خالل مواقع الويب اأو برامج الت�شوق التلفزيوني�ة .
الواق�عة بالفئة رقم :  35 .

و�شف العالمة :  الأح�رف ال�التيني�ة ) ENG ( باأح�رف كبي�رة عري�ش�ة بالل�ون الأح�م�ر ويف اأ�شفله�ا اإ�ش�م 
م�ال�ك العالم�ة ) EMIRATES NEON GROUP  ( ب�اأح�رف كبي�رة بالل�ون الأ�ش�ود .

ال�ش��رتاط��ات :  ب�دون �ش��رط .  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

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

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االثنني  26  نوفمرب 2018 العدد 12488



بعد 60 عاما من الزواج    
عجوز يقتل زوجته بدافع الغرية!

بعد �شتني ع��ام��ا م��ن ال����زواج، اأج��ه��ز رج��ل اأمل���اين ط��اع��ن يف ال�شن 
العلوي من  قاتلة يف اجل��زء  لها طعنات  على زوجته، بعدما وجه 
ج�شدها، ح�شبما نقلت و�شائل اإعالم اأملانية. فما الذي دفع العجوز 

الأملاين لرتكاب جرميته؟
ذكر موقع �شحيفة "�شاربروكن- ت�شايتونغ" اأن عجوزاً )89 عاماً( 
من ولية �شمال الراين وي�شتفاليا قتل زوجته التي كان ُمرتبطاً 
بها ملدة ت�شل اإىل حوايل 60 عاماً، واأ�شاف املوقع الأملاين اأن دافع 
"دي فيلت" الأملانية اإىل  القتل هو الغرية. واأ�شار موقع �شحيفة 
هذه  من  يونيو/حزيران  من  الرابع  يف  وقعت  القتل،  جرمية  اأن 
 88( ال�شحية  اأن  واأ���ش��اف  كولونيا،  مدينة  م��ن  بالقرب  ال�شنة 
عاماً( فاحتت زوجها برغبتها يف فك الرتباط به وق�شاء مع تبقى 
من حياتها مع رجل اآخر، واأردف اأن الزوج الطاعن يف ال�شن قرر 
"فرانكفورته-األغيماينه"  اإثر ذلك قتل زوجته. واأفاد موقع  على 
الأملانية اأن الزوج �شرب زوجته مبطرقة يف الراأ�س، ثم طعنها �شت 
اأن  واأ���ش��اف  ب�شكني مطبخ،  العلوي من ج�شدها  اجل��زء  م��رات يف 
ال�شحية فارقت احلياة نتيجة النزيف الدموي، الذي ت�شببت فيه 

طعنات الزوج القاتلة.

الباركور تقتل �سبيا يف تركيا
اأظ���ه���ر ت�����ش��ج��ي��ل م�����ش��ور ح���ادث���ا م���روع���ا ت��ع��ر���س ل���ه ���ش��ب��ي رو�شي 
يف ال��ع��ا���ش��م��ة ال��رتك��ي��ة اأن���ق���رة، وذل���ك خ���الل مم��ار���ش��ت��ه م��ا يعرف 

ب�"الباركور"، وفق ما ذكرت و�شائل اإعالم تركية حملية.
�شطح  من  يقفز  وه��و  عاما،   17 العمر  من  البالغ  ال�شبي،  ويبدو 
مبنى اإىل اآخر، اإل اأنه ف�شل يف الو�شول اإىل حافة �شطح املبني الثاين 
لي�شقط على الأر�س، بح�شب ما ذكرت �شحيفة "حرييت" الرتكية. 
اأحد  تك�شف عن هويته، ميار�س هوايته يف  الذي مل  ال�شبي،  وكان 
اأن  اأنقرة، ويقفز من مبنى اإىل اآخر، حني تعرث و�شقط بعد  اأحياء 
ف�شل يف الت�شبث ب�شطح املبنى. و�شاع يف الآونة الأخرية اأن ميار�س 
القفز  على  املعتمدة  الباركور،  ريا�شة  العامل  يف  ال�شبية  من  كثري 

على حواجز، مثل اأ�شطح املنازل اأو الأر�شفة والبنايات العالية.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

تقنية ت�ساعد اأ�سحاب الهمم على ا�ستخدام الكمبيوتر اللوحي
تو�شل باحثون يف الوليات املتحدة الأمريكية اإىل تقنية جديدة ت�شمح لأ�شحاب الهمم با�شتخدام اأجهزة الكمبيوتر 

اللوحي التقليدية دون م�شاعدة خارجية، عن طريق التحكم يف حتركات املوؤ�شر والنقر على �شا�شات تلك الأجهزة.
وجنح فريق بحثي يف موؤ�ش�شة "براين غيت" املتخ�ش�شة يف تطويع و�شائل التكنولوجيا احلديثة خلدمة املعاقني يف 

ابتكار واجهة م�شتخدم تنا�شب احتياجات اأ�شحاب الهمم. 
لت�شجيل  احلركية  الق�شرة  منطقة  ف��وق  امل�شتخدم  راأ���س  على  يثبت  �شغري  ا�شت�شعار  جهاز  على  التقنية  وتعتمد 

الأن�شطة الدماغية ب�شكل مبا�شر وحتويلها اإىل اإ�شارات حركية تظهر على �شا�شة الكمبيوتر اللوحي.
ول يزيد جهاز ال�شت�شعار يف حجمه عن قر�س الأ�شربين، وير�شد الإ�شارات املرتبطة باحلركة داخل املخ، ويفك 

�شفرتها وير�شلها اإىل اأجهزة اإلكرتونية خارجية. 
وا�شتطاع باحثو "براين غيت" ا�شتخدام نف�س التقنية يف حتريك اأذرع روبوتات، ومتكني بع�س املعاقني من حتريك 

اأطرافهم التي فقدوا ال�شيطرة عليها ب�شبب حوادث اأو اأمرا�س.
وتتيح التقنية اجلديدة لأ�شحاب الهمم ت�شغيل خمتلف التطبيقات على الكمبيوتر اللوحي مثل الربيد الإلكرتوين، 

وت�شغيل امللفات املو�شيقية، وتبادل ملفات الفيديو، وت�شفح �شبكة الإنرتنت وغريها.
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�سافر لالحتفال ب�سفائه من ال�سرطان فتويف باملر�س  
املحيط  اإىل  �شياحية  رح��ل��ة  يف  ب��ري��ط��اين  �شائح  انطلق 
ال��ه��ن��دي ل��الح��ت��ف��ال ب�����ش��ف��ائ��ه م���ن ال�����ش��رط��ان، ق��ب��ل اأن 
اأودى بحياته. وكان  الذي  املر�س اخلبيث  يكت�شف عودة 
جون بول مكالي�شرت )38 عاماً( قد انطلق يف رحلة مع 
�شريكه كريغ بارك، اإىل كل من جنوب اأفريقيا ومدغ�شقر 
و�شي�شل، لالحتفال بالتوقف عن تلقي العالج الكيماوي، 
�شريع. ومت  ب�شكل  تتدهور  ال�شحية  بداأت حالته  عندما 
نقل مكالي�شرت جواً اإىل جزيرة يونيون الفرن�شية، حيث 
اأخ����ربه الأط���ب���اء اأن ���ش��رط��ان امل��ع��دة ع����اوده م��ن جديد، 
من  عاطفي  فيديو  مقطع  ن�شر  امل��ا���ش��ي،  الأ���ش��ب��وع  ويف 
اإنه كان يف حالة �شحية  امل�شت�شفى، وقال فيه  �شريره يف 
موطنه  اإىل  بالطائرة  ال�شفر  من  متنعه  للغاية،  �شيئة 
مريور  �شحيفة  بح�شب  ال���ع���الج،  لتلقي  ا���ش��ك��ت��ل��ن��دا  يف 
اإىل  مكالي�شرت  ي��ع��ود  اأن  امل��ق��رر  م��ن  وك���ان  الربيطانية. 
ا�شكتلندا يوم ال�شبت املا�شي، لكن حالته ال�شحية حالت 
دون ذلك، ويف وقت لحق، مت الإعالن عن موته املفجع، 
على ال�شفحة التي مت اإن�شاوؤها يف موقع "ج�شت غيفينغ" 
نعيه  املوقع يف  وذك��ر  الوطن.  اإع��ادت��ه على  للم�شاعدة يف 
ب�شدة  مكالي�شرت  ب��ول  ج��ون  "نا�شل  مكالي�شرت  لل�شيد 
الأمعاء  �شرطان   4 )امل��رح��ل��ة  الفظيع  امل��ر���س  ه��ذا  �شد 

امل�شتع�شي( ملدة ت�شعة اأ�شهر، وهو الآن يرقد يف �شالم".

حافالت ذاتية القيادة قيد التجربة 
من املزمع اأن يبداأ العمل يف الن�شخة التجريبية للدفعة 
مطلع  ا�شكتلندا  يف  القيادة  ذاتية  احلافالت  من  الأوىل 
العام املقبل.  ومن املقرر اأن يتم ت�شغيل 5 حافالت ذاتية 
كل  ط��ول  يبلغ  التجربة،  من  الأوىل  املرحلة  يف  القيادة 

منها 12 مرتاً، وتت�شع ل� 42 �شخ�شاً. 
النقل يف هولريود، مايكل ماثي�شون:  دائرة  وقال مدير 
تغيرياً  �شيحدث  ا�شكتلندا  يف  املركبات  ه��ذه  ن�شر  "اإن 
اأن  امل��زم��ع  وم��ن  بها.  نتنقل  التي  الطريقة  على  ج��ذري��اً 

تقوم احلافالت اجلديدة بع�شرة اآلف رحلة اأ�شبوعياً".
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ي�ستبدلن ال�سور يف 
متجر اآيكيا ب�سورهما

ل��ي��ت��وان��ي��ا �شهرة  اك��ت�����ش��ب زوج������ان م���ن 
اأم�شيا  اأن  بعد  الإن���رتن���ت،  على  ك��ب��رية 
�شل�شلة  م��ت��اج��ر  اأح�����د  يف  ك���ام���اًل  ي���وم���اً 
اآي��ك��ي��ا ل��ل��م��ف��رو���ش��ات، وا���ش��ت��ب��دل جميع 
ال�شور املعرو�شة يف اإطارات داخل املتجر 

ب�شورهما ال�شخ�شية. 
مالي�شوك�شا�س  اإري��ك��ا���س  وج���د  اأن  ب��ع��د 
وزوجته اأن ال�شور يف متجر اآيكيا مملة، 
ذل���ك، ويف  ح��ي��ال  ���ش��ي��ئ��اً  اأن يفعال  ق���ررا 
واأح�شيا  املتجر  زارا  امل��ا���ش��ي،  الأ���ش��ب��وع 
اإطارات  يف  معرو�شة  �شورة   100 نحو 

بحاجة اإىل ا�شتبدال.
وع��ل��ى ال��رغ��م م��ن اأن ع���دد ال�����ش��ور كان 
على  ح�شابهما  اأن  اإل  توقعا،  مم��ا  اأك��رث 
من  يحتاجانه  م��ا  لهما  وف��ر  اإن�شتغرام 
�شور، قبل اأن يتوجها اإىل متجر حملي 
املتجر  اإىل  وع��ادا  ال�شور،  ه��ذه  لطباعة 
اأن  دون  ال�����ش��ور  ل���ش��ت��ب��دال  ال�شبت  ي��وم 
اأوديتي  موقع  بح�شب  املوظفون،  ي�شعر 

�شنرتال.
يوم  اختارا  اإنهما  مالي�شوك�شا�س  ويقول 
ال�شبت الذي يكون عادة الأكرث ازدحاماً 
يف الأ�شبوع، لتجنب لفت النتباه اإىل ما 
يفعالنه، ويف البداية، قاما بنزع ال�شور 
املعرو�شة وا�شتبدالها يف احلّمام، لكنهما 
�شرعان ما اأدركا اأن املكان مزدحم للغاية، 

لدرجة اأن اأحداً ل يهتم مبا يفعالنه.
وا�شتخدم الزوجان �شوراً من رحالتهما، 
املو�شيقية،  احل��ف��الت  يف  وم�شاركاتهما 
5 ���ش��اع��ات، حتى  وا���ش��ت��غ��رق الأم���ر نحو 
مت��ك��ن��ا م��ن ا���ش��ت��ب��دال ج��م��ي��ع ال�����ش��ور يف 

املتجر.

طائر البل�ضون يلتقط طعامه يف ا�ضتاد الكريكيت الدويل بنادي �ضينهالي�س الريا�ضي يف 
كولومبو خالل اليوم الثالث من املباريات التجريبية بني �ضريالنكا واجنلرتا  . )ا ف ب(


