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فاطمة بنت مبارك تدعو اأبناءها الطلبة اإىل اجلد 
واالجتهاد لتحقيق النجاح املميز يف التح�صيل العلمي

•• ابوظبي-وام:

الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وجهت 
االأعلى  الرئي�سة  والطفولة  للأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة  العام 
ملوؤ�س�سة التنمية االأ�سرية التهنئة اىل كل العاملني بالقطاع التعليمي 

يف الدولة بالعام الدرا�سي اجلديد 2018 2019-.
ودعت �سموها يف كلمة لها مبنا�سبة توجه الطلبة اىل مدار�سهم اليوم 
العاملني بالقطاع التعليمي خا�سة املعلمني واملعلمات اىل م�ساعفة 
اجلهد يف رعاية وتقدمي ما لديهم من علم اىل بناتنا وابنائنا الطلبة 
يف  املميز  ال��ن��ج��اح  لتحقيق  واالج��ت��ه��اد  اجل��د  اىل  الطلبة  دع��ت  كما 

التح�سيل العلمي مبختلف فروعه.               )التفا�سيل �س3(

نظم العر�س اجلماعي الثاين يف املكال وال�ساد�س على م�ستوى اليمن
الهالل  يد�صن م�صروع حفر 23 بئرا ارتوازية بال�صاحل الغربي 

•• املكال-احلديدة-وام:

نظمت هيئة الهلل االأحمر االإماراتي الليلة قبل املا�سية العر�س اجلماعي 
ال�ساد�س على م�ستوى اليمن والثاين يف مدينة املكل مبحافظة ح�سرموت 
ا�ستفاد منه 200 �ساب وفتاة. ياأتي ذلك �سمن �سل�سلة االأعرا�س اجلماعية 
اآل نهيان ويل عهد  ال�سيخ حممد بن زايد  ال�سمو  التي وجه بها �ساحب 
ال�سباب  ا�ستقرار  لدعم  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي 

اليمني والتي ي�ستفيد منها 2400 �ساب وفتاة يف 8 حمافظات مينية.
الهلل  هيئة  د�سنت   .. االإم����ارات  �سقيا  م��ب��ادرة  و�سمن  اخ��رى  م��ن جهة 
بالطاقة  تعمل  ارتوازية  بئراً   23 م�سروع حفر  ام�س  االإم��ارات��ي  االأحمر 
لليمن  الغربي  ال�ساحل  امتداد  على  حتلية  مبحطات  وم��زودة  ال�سم�سية 

تروي ظماأ 58 األف مواطن ميني.                            )التفا�سيل �س2(
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مبنا�سبة بدء العام الدرا�سي اجلديد 
حممد بن را�صد الأبنائه الطالب والطالبات: مدر�صتك 
تبنيك لتبني وطنك ..تعطيك علمًا لتعطينا اأنت جمدًا

•• دبي-الفجر:

الطلب  اأب��ن��اءه  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  دع��ا 
التح�سيل  يف  املميز  النجاح  لتحقيق  واالجتهاد  اجل��د  اىل  والطالبات 

العلمي وذلك مبنا�سبة بدء العام الدرا�سي اجلديد 2018 2019-.
وقال �سموه يف تغريدة على ح�سابه ال�سخ�سي على )تويرت( اأم�س: غدا 
طالب  مليون  من  الأكرث  التعليم  رحلة  ون�ستاأنف  الدرا�سي  عامنا  يبداأ 
..تعطيك  وط��ن��ك  لتبني  تبنيك  ..م��در���س��ت��ك  لهم  ..كلمتي  وطننا  يف 
 .. واأحلمكم  اأحلمنا  تبداأ  �سفوفكم  من  جم��داً.  اأن��ت  لتعطينا  علماً 
..فاجعلوا  الوطن  يعلو  بلدكم..بكم  ت�سطرون م�ستقبل  دفاتركم  وعلى 

مدار�سكم وطناً لكم.. وفقكم اهلل ورعاكم.
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قوات ال�سرعية اليمنية توا�سل تقدمها يف مديرية حيفان جنوب تعز

عنا�سر من اجلي�س ال�سوري احلر يعاينون موقع انفجار ال�سيارة املفخخة يف عزاز بريف حلب )رويرتز(

الجئة فل�سطينية تنتظر الفح�س الطبي يف مركز االونروا بال�سفة )ا ف ب(

ميلي�سيا احلوثي تقطع الت�سالت والإنرتنت عن التحيتا

اجلي�ش اليمني يتقدم يف حيفان ومقتل ع�صرات احلوثيني جنوب تعز

م�سرع قائد ع�سكري حلزب اهلل يف ال�سويداء 

قتلى بانفجار �صيارة مفخخة يف ريف حلب
فل�سطني تدر�س التوجه للجمعية العامة وجمل�س الأمن

رف�ش اأممي وغ�صب عاملي لقرار وا�صنطن حول االأونروا

بهجوم  ج��ن��دي��ا   30 مقتل 
ع��ل��ى ق���اع���دة ن��ي��ج��ري��ي��ة

•• كانو-اأ.ف.ب:

ع�����س��ك��ري��ة وكالة  م�����س��ادر  اف�����ادت 
جماعة  ان  ام�����س  ب��ر���س  ف��ران�����س 
ب��وك��و ح���رام اجل��ه��ادي��ة قتلت 30 
على  هجوم  يف  االق��ل  على  جنديا 
�سرق  ����س���م���ال  ع�����س��ك��ري��ة  ق����اع����دة 
ن��ي��ج��ري��ا. وق���ال ���س��اب��ط مل ي�ساأ 
ك�سف هويته "خ�سرنا 30 عن�سرا 
على االقل يف معارك مع ارهابيي 
بوكو حرام هاجموا قواتنا يف زاري 

)قرب احلدود مع النيجر( .

ان��������ح��������راف ط�����ائ�����رة 
 18 واإ����ص���اب���ة  رو����ص���ي���ة 

•• مو�سكو-رويرتز:

ق���ال م�����س��وؤول��ون وو���س��ائ��ل اإعلم 
رو�سية  رك���اب  ط��ائ��رة  اإن  ر�سمية 
انحرفت عن املدرج يف مطار خارج 
رو�سيا  بجنوب  �سوت�سي  مدينة 
ام�س  ���س��ب��اح  م��ن  وق���ت مبكر  يف 
ال�سبت ون�سبت فيها النران مما 

اأ�سفر عن اإ�سابة 18 �سخ�سا.

اإيران تهدد املن�صمني لتحالف 
»ال�صدر- العبادي«.. بالقتل

•• بغداد-وكاالت:

ك�سفت م�سادر �سيا�سية عراقية مطلعة ، ام�س ال�سبت، اأن قائد احلر�س 
ال�سيا�سية  الكتل  �سليماين، هدد عددا من قادة  االإي��راين قا�سم  الثوري 
ال�سنية ب�"القتل" يف حال قرروا االن�سمام اإىل حتالف يقوده رجل الدين 

مقتدى ال�سدر ورئي�س الوزراء حيدر العبادي.
بالقتل  مبا�سرة  تهديد  ر���س��ائ��ل  "اأر�سل  �سليماين  اأن  امل�����س��ادر  وذك���رت 
قررت  ح��ال  يف  ال�سنية  ال�سيا�سية  الكتل  ق��ادة  م��ن  ع��دد  اإىل  والت�سفية 

االن�سمام اإىل حتالف �سائرون-الن�سر".
بزعامة  و"الن�سر"  ال�سدر،  من  "�سائرون" املدعومة  قوائم  وحتالفت 
بزعامة  و"الوطنية"  احل��ك��ي��م،  ع��م��ار  ب��زع��ام��ة  و"احلكمة"  ال��ع��ب��ادي، 
لت�سكيل  ال��رمل��ان، يف م�سعى  اأك��ر كتلة يف  ت�سكيل  اإي��اد ع��لوي، بهدف 

احلكومة املقبلة.
اإىل  ال�سنية  القوى  دف��ع  اإىل  التهديد  ه��ذا  وراء  من  �سليماين  ويهدف 
القانون"  و"دولة  العامر،  هادي  التحالف مع قائمتي "الفتح" بزعامة 
قائمتان  وهما  ال�سابق،  العراقي  ال���وزراء  رئي�س  املالكي،  ن��وري  بقيادة 

مدعومتان من اإيران.
الرملانية،  االنتخابات  باأ�سواتهم  العراقيون  اأدىل  املا�سي،  مايو  ويف 
و�سط  ت��وت��رات  اجل��دي��دة  احلكومة  ت�سكيلة  ب�ساأن  الغمو�س  ث��ار  بينما 
وارتفاع  االأ�سا�سية  �سوء حالة اخلدمات  ب�سبب  ال�سعبي  اال�ستياء  تنامى 
يف  االنتخابات  نتائج  العليا  االحت��ادي��ة  املحكمة  واأق��رت  البطالة.  ن�سبة 
الرئي�س العراقي فوؤاد مع�سوم، االثنني املا�سي،  واأ�سدر  اأغ�سط�س،   19
مر�سوما جمهوريا يق�سي بدعوة جمل�س النواب اإىل االنعقاد يف دورته 

الرابعة يف 3 �سبتمر املقبل.

•• بريوت-وكاالت:

ق��ت��ل 3 اأ���س��خ��ا���س ع��ل��ى االأق�����ل يف 
�سمايل  حلب  بريف  اأع���زاز  مدينة 
�سيارة  انفجار  يف  ال�سبت،  �سوريا، 
م�سادر  ذك���رت  م��ا  وف���ق  مفخخة، 
طبية  م�������س���ادر  وق����ال����ت   . ط��ب��ي��ة 
امل������دين يف ريف  ال����دف����اع  وم����رك����ز 
حلب، اإن 3 مدنيني قتلوا، يف حني 
اأولية  ح�سيلة  يف  الع�سرات،  ج��رح 
قرب  مفخخة  �سيارة  انفجار  اإث��ر 

املجل�س املحلي باملدينة.
التفجر  ف������اإن  ي���ب���دو  م����ا  وع���ل���ى 
لعدد من  اعت�سام  ا�ستهدف خيمة 
ال�����س��ك��ان اأم����ام امل��ج��ل�����س امل��ح��ل��ي يف 
كانت ت�سم ع�سرات  اأع��زاز،  مدينة 
املعت�سمني املطالبني بحل جمل�س 

املدينة.
من جهة اأخرى، اأعلن يف حمافظة 
ال�����س��وي��داء ال�����س��وري��ة، ع���ن مقتل 
القادة  اأح��د  اإبراهيم حيدر،  ط��ارق 
الع�سكريني مليلي�سيات "حزب اهلل" 

اللبناين.

•• عوا�سم-وكاالت:

قال الناطق الر�سمي با�سم الرئا�سة 
اإن  ردي��ن��ة  اأب����و  ن��ب��ي��ل  الفل�سطينية 
القيادة الفل�سطينية تدر�س التوجه 
اإىل اجلمعية العامة للأمم املتحدة 
ملواجهة  ال����دويل  االأم����ن  وجم��ل�����س 
وكالة  بخ�سو�س  االأمركي  القرار 
القرارات  الت��خ��اذ  وذل���ك  االأون�����روا 

ال�سرورية ملنع تفجر االأمور.
واأجج قرار الواليات املتحدة اإيقاف 
ك���ل ال��ت��م��وي��ل ال����ذي ك��ان��ت تقدمه 
الإغ���اث���ة  امل���ت���ح���دة  االأمم  ل���وك���ال���ة 
الفل�سطينيني  اللجئني  وت�سغيل 
يف ال�������س���رق االأدن��������ى )االأون�����������روا(، 
الفل�سطينية  ال��ق��ي��ادة  ب��ني  ال��ت��وت��ر 

واإدارة الرئي�س االأمركي، ترمب.
الرئي�س  ب���ا����س���م  م���ت���ح���دث  ون�������دد 
عبا�س،  حم����م����ود  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي، 
بالقرار وو�سفه باأنه "اعتداء �سافر 
وحتٍد  الفل�سطيني  ال�����س��ع��ب  ع��ل��ى 

لقرارات االأمم املتحدة".
با�سم  املتحدثة  ق��ال��ت  جهتها،  م��ن 
اخلارجية االأمركية، هيذر ناورت، 
اإن من���وذج عمل االأون����روا  ب��ي��ان،  يف 
معيبة  "عملية  املالية  وممار�ساتها 

ب�سكل ال ميكن اإ�سلحه".
االإدارة  "راجعت  ن�����اورت:  وت��اب��ع��ت 
اأن  اإىل  وخل�ست  ب��ح��ر���س  امل�����س��األ��ة 
الواليات املتحدة لن تقدم م�ساهمات 
اأن  اإىل  اإ�سافية للأونروا"، م�سرة 
"تو�سع جمتمع امل�ستفيدين اأ�سعافاً 
م�ساعفة واإىل ما ال نهاية مل يعد 

اأمراً قابًل لل�ستمرار...".
اإعلن  من  اأ�سبوع  بعد  ذل��ك  وياأتي 
االإدارة اأنها �ستخف�س 200 مليون 
دوالر من اأموال الدعم االقت�سادي 
ال�سفة  يف  ل���رام���ج  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي 

الغربية وقطاع غزة.

م���ن ج��ان��ب��ه، ع���ر امل��ت��ح��دث با�سم 
االأون����������روا، ك��ري�����س ج��ان��ي�����س، عن 
اأملها  وخيبة  العميق  الوكالة  اأ�سف 
ب��ع��د ال���ق���رار ال����ذي ق���ال اإن����ه مثر 
التمويل  اتفاق  الأن  نظراً  للده�سة، 
باالإدارة  اأقر  دي�سمر  يف  االأمركي 
وق��ال جاني�س  ل��لأون��روا.  الناجحة 
تويرت:  ع��ل��ى  ت��غ��ري��دات  �سل�سلة  يف 
املمكنة  ال��ع��ب��ارات  ب��اأ���س��د  "نرف�س 
ومراكزها  االأون��روا  مدار�س  انتقاد 
للم�ساعدة  وب���راجم���ه���ا  ال�����س��ح��ي��ة 
)معيبة  باأنها  ال��ط��وارئ  ح��االت  يف 

ب�سكل ال ميكن اإ�سلحه(!.

وذك�����ر م���وق���ع )ال�������س���وي���داء 24( 
يف  اهلل"  "حزب  ق��ت��ل��ى  ع�����دد  اأن 
املا�سيني،  اليومني  يف  ال�سويداء، 
ارتفع اإىل 4، مبقتل حيدر، بعدما 
بتفجر  عن�سران  ل��ه  �سقط  قتل 
)ال�سفا(  حم����ور  يف  ���س��ي��ارت��ه��م��ا، 
"داع�س"،  ف��ي��ه  ي��ت��ح�����س��ن  ال�����ذي 
اآخرين  عنا�سر  مقتل  اإىل  م�سراً 
تابعني للحزب، يحملون اجلن�سية 

ال�سورية.
واأ�سار املوقع املذكور، اإىل اأن "حزب 
على  واإداري�����ا،  م��ال��ي��اً  اهلل" ي�سرف 
التابع  ال��وط��ن��ي(  )ال���دف���اع  ق��ط��اع 

لنظام االأ�سد، يف جنوبي �سوريا.
وطارق اإبراهيم حيدر، ينحدر من 
بلدة )كفردان( اللبنانية البقاعية، 

من مواليد 1973.
م�سطفى  ال�سيخ  خطبة  يف  وورد 
"يعمل  ك�����ان  ح����ي����در  اأن  ي����زب����ك، 

ب�سمت" يف �سوريا.
م�سجد  من  ال�سبت،  حيدر،  و�سّيع 
اإىل  دم�������س���ق،  زي���ن���ب يف  ال�������س���ي���دة 
كفردان  ب���ل���دة  يف  راأ�����س����ه  م�����س��ق��ط 

وفيما مل ت�سر امل�سادر اإىل طبيعة 
م�سطفى  ال�����س��ي��خ  ن���ع���اه  م��ق��ت��ل��ه، 
جممع  يف  الديني  امل�سرف  ي��زب��ك، 
بلدة  يف  ال�����رتب�����وي(  )امل���رت�������س���ى 
اللبنانية،  ال��ب��ق��اع��ي��ة  )ب��������وداي( 

خلل  اهلل"،  ل�"حزب  وال���ت���اب���ع 
)ال�سيدة  م�����س��ج��د  يف  ل���ه  خ��ط��ب��ة 
اأم�����س االول  ب���وداي،  زي��ن��ب( ببلدة 
اجلمعة، م�سراً اإىل مقتل )احلاج 
اإياه  وا�سفاً  اإبراهيم حيدر(  طارق 

اإخبارية  �سفحات  وقالت  بالقائد. 
االجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على 
اأغ�سط�س/  30 يف  قتل  حيدر  اإن 

يف  "داع�س"  م��ع  مب��واج��ه��ات  اآب، 
بادية ال�سويداء.

•• اليمن-وكاالت:

اليمني  اجل���ي�������س  ق������وات  ح��ق��ق��ت 
تقدماً ميدانياً جديداً يف مديرية 

حيفان، جنوب حمافظة تعز.
نقلت  ع�������س���ك���ري،  م�������س���در  وذك������ر 
ع���ن���ه و����س���ائ���ل اإع�������لم مي���ن���ي���ة، اأن 
ال��وط��ن��ي تخو�س  ق����وات اجل��ي�����س 
ميلي�سيا  ����س���د  ع��ن��ي��ف��ة  م����ع����ارك 
االأع��ب��و���س يف  احل��وث��ي يف منطقة 
خللها  متكنت  حيفان،  مديرية 
ال�سله  ج��ب��ل  ع��ل��ى  ال�سيطرة  م��ن 

واملم�ساح.
اجلي�س  ق��وات  اأن  امل�سدر  واأو���س��ح 
الطريق  فتح  من  متكنت  الوطني 
العذير  م��ن��ط��ق��ت��ي  ب���ني  ال����راب����ط 
واملفالي�س، بعد اأن ظلت مقطوعة 
ع��ام��ني ب�سبب تفجر  الأك���رث م��ن 

امليلي�سيا لعبارات املياه.
واأكد امل�سدر اأن املعارك اأ�سفرت عن 
اأك��رث من ثلثني  واإ�سابة  م�سرع 
اإىل  الف��ت��اً  امليلي�سيا،  م��ن  عن�سراً 
تزال  ال  امليلي�سيا  قتلى  ج��ث��ث  اأن 
�سيطرت  التي  امل��واق��ع  يف  متناثرة 

عليها قوات اجلي�س.
ق��وات اجلي�س  اأن  امل�سدر  اأك��د  كما 
ع�����رثت ع���ل���ى ك���م���ي���ات ك���ب���رة من 
واملتفجرات  االأر����س���ي���ة  االأل����غ����ام 

منطقة  يف  ل��ل��م��ي��ل��ي�����س��ي��ا  ال��ت��اب��ع��ة 
العذير التابعة لعزلة االأعبو�س.

احلوثي،  ميلي�سيا  وق��ط��ع��ت  ه���ذا 
للهاتف  االت�����������س�����االت  خ����ط����وط 
التحيتا  م��دي��ري��ة  ع���ن  االأر�����س����ي، 
مب���ح���اف���ظ���ة احل�������دي�������دة، غ���رب���ي 

اليمن. 
ب��اأن ميلي�سيا  واأف��اد م�سدر حملي 
احل���������وث���������ي، ق�����ط�����ع�����ت خ����ط����وط 
للأر�سي  ل��ل��ه��ات��ف  االت���������س����االت 
التحيتا  ع���ن  االإن���رتن���ت  وخ���دم���ة 
قطع  اإن  اإىل  واأ����س���ار  ك��ل��ي،  ب�سكل 
االت�ساالت واالإنرتنت يتزامن مع 
امليلي�سيا  ترتكبها  مروعة،  جرائم 

احلوثية بحق املدنيني يف التحيتا 
ومناطق جنوب احلديدة.

عمليات  احلوثي،  ميلي�سيا  وت�سن 
ق���������س����ف م�����دف�����ع�����ي م����ت����وا�����س����ل، 
م�������س���ت���ه���دف���ة م������ن������ازل امل���دن���ي���ني 
وامل���ن���اط���ق امل���اأه���ول���ة ب��ال�����س��ك��ان يف 
وقد  وح��ي�����س،  التحيتا  م��دي��ري��ت��ي 
اأ�سفرت قذائف الهاون عن �سقوط 
ع�سرات ال�سحايا من ال�سكان قتلى 
واأطفال،  ن�ساء  غالبيتهم  وجرحى 
خلل االأيام املا�سية، فيما تدمرت 

عديد من املنازل امل�ستهدفة. 
اليمني  اجل���ي�������س  اأع�����ل�����ن  وك��������ان 
الظاهر  مديرية  حترير  ا�ستكمال 

الرئي�س  املعقل  �سعدة،  مبحافظة 
عملية  ب��ع��د  ب��ال��ك��ام��ل،  للحوثيني 
ت���ك���ب���دت فيها  وا����س���ع���ة  ع�����س��ك��ري��ة 
االنقلبية  احل�����وث�����ي  م��ل��ي�����س��ي��ا 

خ�سائر باهظة.
وحت������ظ������ى م������دي������ري������ة ال����ظ����اه����ر 
احلدودية باأهمية كبرة، ال �سيما 
واأنها حتاذي مديرية حيدان حيث 
امللك  عبد  امليلي�سيات  زعيم  معقل 

احلوثي.
وقال اجلي�س اإن قواته وباإ�سناد من 
ا�ستكملت  العربي،  التحالف  قوات 
بالكامل،  الظاهر  مديرية  حترير 
مناطق  ح������ررت  اأن  ب���ع���د  وذل������ك 
)الكحل، نقيل بن حارث، املجرن، 

طيبان، جزاع، اخللبة، قمامة(.
واأ����س���اف، اأن امل��ع��ارك اأ���س��ف��رت عن 
واجلرحى  القتلى  ع�سرات  �سقوط 
من عنا�سر امللي�سيا، بينهم قيادات 
م��ي��دان��ي��ة اأب���رزه���ا م�����س��وؤول اإم���داد 
�سياء"  "اأبو  املنطقة  يف  امللي�سيا 
الذي لقي م�سرعه مع �سبعة من 
امللي�سيا  يف  وامل�����س��رف  م��راف��ق��ي��ه، 
اإ�سافة  ح�سن،  علي  ح�سن  امل��دع��و 
م�سلحي  م�����ن   20 م���ق���ت���ل  اإىل 
ق�سف  يف  احل����وث����ي  م��ي��ل��ي�����س��ي��ات 
مدفعي للتحالف يف مديرية كتاف 

والبقع ب�سعدة.

جرحى بتجدد الق�سف الع�سوائي و�سط طرابل�س 

بيان رباعي يتوعد امل�صوؤوليني عن تقوي�ش اأمن ليبيا
•• عوا�سم-وكاالت:

اأدانت الواليات املتحدة وفرن�سا واإيطاليا وبريطانيا 
ام�����س ال�����س��ب��ت م��ا و���س��ف��ت��ه ب��اأن��ه ت�����س��اع��د للعنف يف 
اجلماعات  اإن  وق��ال��ت  وحميطها  الليبية  العا�سمة 

امل�سلحة التي قو�ست اأمن ليبيا �ستحا�سب.
االأرب��ع يف بيان م�سرتك ن�سرته وزارة  ال��دول  وقالت 
اخلارجية الفرن�سية "هذه املحاوالت التي تهدف اإىل 
اإ�سعاف ال�سلطات ال�سرعية يف ليبيا وعرقلة العملية 

ال�سيا�سية غر مقبولة".
وقف  اإىل  امل�سلحة  اجلماعات  "ندعو  البيان  واأ�ساف 
كل االأعمال الع�سكرية ونحذر من ي�سعون لتقوي�س 
بليبيا من  االأخ��رى  واملناطق  اال�ستقرار يف طرابل�س 

اأنهم �سيحا�سبون على اأفعالهم".
3 مدنيني يف فندق  اإ�سابة  هذا واأعلن م�سدر طبي 
ال�����ودان و���س��ط ال��ع��ا���س��م��ة ال��ل��ي��ب��ي��ة ط��راب��ل�����س جراء 

الق�سف ال�ساروخي الع�سوائي.
وقال املتحدث الر�سمي با�سم جهاز االإ�سعاف والطوارئ 
الدكتور اأ�سامة علي ام�س ال�سبت: "بعد خرق الهدنة 
الع�سوائي على  ال�ساروخي  الق�سف  توا�سل  جمدداً، 
اإىل  االأوىل"، منوهاً  ال�سباح  �ساعات  عدة مناطق يف 
�سقوط قذيفة على منزل مبنطقة عا�سور على اأحد 
املنازل دون وقوع اأي خ�سائر ب�سرية، ونتج عنه اأ�سرار 

مادية فقط.
واأو�سح اأنه "مل تردنا اأي بلغات عن �سقوط �سحايا 
اإثر �سقوط قذيفة �ساروخية قرب مقر رئا�سة الوزراء 

اإن�ساء م�ست�سفى  العمل على  بطريق ال�سكة"، موؤكداً 
ميداين اآخر مبنطقة اأبو �سليم حت�سباً الأي طارئ.

ي��ذك��ر اأن ط���ريف ال���ن���زاع ت��و���س��ل الت��ف��اق ع��ل��ى وقف 
الع�سوائي  ال�ساروخي  الق�سف  اأن  اإال  النار  الإط��لق 
بعد  ام�����س  �سباح  الق�سف  جت��دد  حيث  ي��ت��وق��ف،  مل 
بلدية  على  ع�سوائي  قذيفة   15 م��ن  اأك��رث  �سقوط 

�سوق اجلمعة اأم�س االول اجلمعة.
وك��ان قد مت االإع���لن عن وق��ف الإط��لق النار اأنهى 
ا�ستباكات يف طرابل�س بداأت يوم االإثنني املا�سي بني 
من  "الكانيات"  اللواء ال�سابع م�ساة املعروف بكتيبة 
جهة، وكتيبتي ثوار طرابل�س والنوا�سي وقوات االأمن 

املركزي التابعة حلكومة الوفاق املدعومة دولياً.
اىل ذلك، اأكد معاون اآمر ال�سرية االأوىل االأبرق م�ساة 
يف اجلي�س الليبي، �سلح بوطبنجات، اأن �سلح اجلو 
الليبي ا�ستهدف �سباح ام�س ال�سبت، موقعني اثنني 
القدمية  املدينة  املتطرفة يف حي  للجماعات  تابعني 

يف درنة.
وقال بوطبنجات، بح�سب "بوابة اإفريقيا االإخبارية"، 
اإن هناك ا�ستعدادات مكثفة يقوم بها اجلي�س القتحام 

حي املدينة القدمية خلل �ساعات.
اأن اجلي�س  ���س��اب��ق،  ب��وط��ب��ن��ج��ات ذك���ر يف وق���ت  وك���ان 
املدينة  حي  القتحام  اال�ستعدادات  اإنهاء  على  اأو�سك 
با�ستهداف  يقوم  اجل��و  �سلح  اأن  مو�سحاً  القدمية، 
اجل��م��اع��ات امل��ت��ط��رف��ة يف ح��ي امل��دي��ن��ة ال��ق��دمي��ة، اإال 
اخل�سائر يف  يتمكن من معرفة حجم  ال  اجلي�س  اأن 

�سفوف املتطرفني.

ال�سيا�سي الأكرث �سعبية يف تاريخ الربازيل احلديث:
لوال يف الت�صلل، اأي �صيناريو للرئا�صية الربازيلية؟

•• الفجر - خرية ال�سيباين

واالآن؟ والرئا�سية الرازيلية االأكرث غمو�سا خلل ثلثني عاما تزداد 
غرقا يف املجهول، الن املر�سح االأوفر حظا يف االقرتاع، الرئي�س ال�سابق 
لوي�س اإينا�سيو لوال دا �سيلفا )حزب العمال(، الذي يق�سي منذ 7 اأبريل، 
حكما بال�سجن مدته اثني ع�سر عاما بتهمة الف�ساد وغ�سل االأموال، لن 
39 باملائة من نوايا الت�سويت  يكون حا�سرا. علما ان لوال يحوز على 

وفقا ال�ستطلع ن�سر يف 22 اأغ�سط�س املنق�سي.
اأخرى،  مرة  ينهزم  اال�سرتاتيجيني  كبر  دور  يلعب  الذي  "ال�سجني 
املحكمة  �سطبت  فقد  اليميني،  الكاتب  نونز  اوغ�ستو  تويرت  على  يقول 
واحد،  �سوت  مقابل  ا�سوات   6 ب�  القرار  اتخذ  وق��د  تر�سيحه".  مزحة 
االإدان����ة  ب����اأن  يق�سي  ال����ذي  النظيف"  "ال�سجل  ي�سمى  ق��ان��ون  ب��ا���س��م 
�سنوات.  ث��م��اين  طيلة  امل��دن��ي��ة  احل��ق��وق  ف��ق��دان  ت�����س��اوي  اال�ستئناف  يف 

ان�ساره: لوال او ال احد
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�ش اأوزبك�صتان باليوم الوطني لبالده
•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل«، برقية تهنئة اإىل فخامة الرئي�س �سوكت مرزيايف رئي�س جمهورية 

اأوزبك�ستان، وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني لبلده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة، برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س �سوكت مرزيايف.

رئي�ش الدولة ونائبه وحممد بن زايد يهنئون 
رئي�ش �صلوفاكيا باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي -وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
جمهورية  رئي�س  كي�سكا  اأن��دري��ه  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل« 

�سلوفاكيا وذلك مبنا�سبة اليوم الوطني لبلده.
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  بعث  كما 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  حممد 

امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س اأندريه كي�سكا.

»الهالل االأحمر« ينظم العر�ش اجلماعي الثاين يف املكال وال�صاد�ش على م�صتوى اليمن

االإمارات ملتطلبات ال�ساحة اليمنية 
ال���دع���م وامل�����س��ان��دة يف جميع  م���ن 
الوالد  املجاالت تزامنا مع مئوية 
املوؤ�س�س ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 

نهيان » طيب اهلل ثراه« .
وقال �سموه » هذه املبادرة الكرمية 
واخل����ط����وة امل���ب���ارك���ة ت���وؤك���د �سر 
زايد  على خطى  الر�سيدة  القيادة 
اليمن وتلبية  ملنا�سرة اال�سقاء يف 

احتياجاتهم االأ�سا�سية«.
بن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو  واأ���س��اف 
االأع���را����س  اإن   « ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د 

يف  املن�سود  اال�ستقرار  عوامل  اأه��م 
اليمن ال�سقيق.

م��ن ج��ان��ب��ه اأك���د ال��دك��ت��ور حممد 
العام  االأم�������ني  ال���ف���لح���ي  ع��ت��ي��ق 
االإماراتي  االأح��م��ر  الهلل  لهيئة 
معدة  خطة  وفق  تعمل  الهيئة  اأن 
�ساحب  توجيهات  لتنفيذ  بعناية 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
نهيان بتنظيم االأعرا�س اجلماعية 
ومتابعة  �سموه  برعاية  اليمن  يف 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�سيخ  �سمو 
توؤكد  املبادرة  اإن هذه  نهيان وقال 

م��ق��دم��ت��ه��ا ت��ق��ل��ي��ل ن��ف��ق��ات ال����زواج 
وتي�سر �سبله واحلد من االإ�سراف 
االجتماعية  املنا�سبات  يف  وال��ب��ذخ 
ال��ت��ك��اف��ل والرتاحم  ق��ي��م  وت��ع��زي��ز 
اليمني  امل���ج���ت���م���ع  اأف�����������راد  ب�����ني 
مظاهر  وحم�����ارب�����ة  امل���ت���ج���ان�������س 
ال��ت��ب��اه��ي وال��ت��ف��اخ��ر يف م��ث��ل هذه 

املنا�سبات«.
الهلل  هيئة  اأن  ال��ف��لح��ي  واأك���د 
لتنظيم  ترتيباتها  اأكملت  االأحمر 
االأعرا�س اجلماعية يف املحافظات 
االأخ����������رى وق���������ال« ب����ال����رغ����م من 

االإمارات  نظرة  جت�سد  اجلماعية 
ال�ساحة  الح��ت��ي��اج��ات  ال�����س��م��ول��ي��ة 
وامل�ساندة  ال���دع���م  م���ن  ال��ي��م��ن��ي��ة 
ال��دول��ة وقيادتها  اه��ت��م��ام  وت��وؤك��د 
بتوفر �سبل اال�ستقرار االجتماعي 
الذي  اليمني  لل�سباب  والنف�سي 
واالإعمار  التنمية  عبء  عليه  يقع 
يف اليمن لذلك البد من رعايتهم 
اأمورهم  وت��ي�����س��ر  ب��ه��م  وال��ع��ن��اي��ة 
وع���ل���ى راأ����س���ه���ا ت��ه��ي��ئ��ة ال���ظ���روف 
م�سرا  ال����س���ت���ق���راره���م  امل���لئ���م���ة 
من  يعتر  ال����زواج  اأن  اإىل  ���س��م��وه 

مبجريات  الر�سيدة  قيادتنا  امل���ام 
واالجتماعية  االإن�سانية  االأو���س��اع 
واالقت�سادية على ال�ساحة اليمنية 
ال�سباب  ومدى اهتمامها بظروف 
حتديات  ي���واج���ه  ال�����ذي  ال��ي��م��ن��ي 
ك���ب���رة م���ن اأج�����ل حت��ق��ي��ق حلمه 

وتطلعاته يف اال�ستقرار االأ�سري.
ت�سببت  ال����ف����لح����ي«  واأ�������س������اف 
ال�ساغطة  االقت�سادية  ال��ظ��روف 
يف ال��ي��م��ن يف ع���زوف ال�����س��ب��اب عن 
املبادرة  ال���زواج لذلك ج��اءت ه��ذه 
لتحقق ال��ع��دي��د م��ن االأه����داف يف 

ب��ه��ا اليمن  ال���ت���ي مي���ر  ال���ظ���روف 
تعيد  اجلماعية  االأع��را���س  اأن  اإال 
االأمل وتدخل ال�سرور على نفو�س 
ي��رون من خللها  الذين  ال�سباب 
بهمومهم  ي��ح�����س  م���ن  ه��ن��اك  اأن 
وي��ه��ت��م ب��ق�����س��اي��اه��م وي��ع��م��ل على 

حت�سني �سبل ا�ستقرارهم«.
م���ن ج��ه��ت��ه اأع�����رب ال���ل���واء الركن 
حمافظ  البح�سني  ���س��امل��ني  ف���رج 
اليمن  ت��ق��دي��ر  ع���ن  ح�����س��رم��وت 
ل��رع��اي��ة �ساحب  ح��ك��وم��ة و���س��ع��ب��ا 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن زايد 

•• املكال-وام:

ن��ظ��م��ت ه��ي��ئ��ة ال����ه����لل االأح���م���ر 
املا�سية  ق��ب��ل  ال��ل��ي��ل��ة  االإم����ارات����ي 
ال��ع��ر���س اجل��م��اع��ي ال�����س��اد���س على 
اليمن والثاين يف مدينة  م�ستوى 
ح�سرموت  مب���ح���اف���ظ���ة  امل����ك����ل 

ا�ستفاد منه 200 �ساب وفتاة.
ياأتي ذلك �سمن �سل�سلة االأعرا�س 
�ساحب  بها  وج��ه  التي  اجلماعية 
اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ال�����س��ب��اب اليمني  ا���س��ت��ق��رار  ل��دع��م 
والتي ي�ستفيد منها 2400 �ساب 

وفتاة يف 8 حمافظات مينية.
ح�����س��ر م��را���س��م ال��ع��ر���س حمافظ 
االأحمر  الهلل  ووف��د  ح�سرموت 
الرتتيبات  ع���ل���ى  اأ�����س����رف  ال������ذي 
واأ�سرهم  ال��ع��ر���س��ان  بجانب  ك��اف��ة 
ومعارفهم وجمع غفر من اأهايل 

املحافظة.
واأكد �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الهلل  ه��ي��ئ��ة  رئ���ي�������س  ال���ظ���ف���رة 
مبادرة  اأن  االإم�����ارات�����ي  االأح����م����ر 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
زايد اآل نهيان تاأتي �سمن ا�ستجابة 

اجلماعي  ال����زواج  ل��ه��ذا  نهيان  اآل 
اأن امل���ب���ادرة ال��ك��رمي��ة من  م���وؤك���دا 
����س���م���وه جت�������س���د ع���م���ق ال����رواب����ط 
الرا�سخة  ال��ي��م��ن��ي��ة  االإم����ارات����ي����ة 
حتقيق  يف  وت�������س���اه���م  وال���ث���اب���ت���ة 
واالجتماعي  االأ���س��ري  اال�ستقرار 

والنف�سي لل�سباب.
واأ�ساد مبتابعة �سمو ال�سيخ حمدان 
اآل نهيان جلهود الهلل  زاي��د  بن 
التي  االإن�سانية  االإماراتي  االأحمر 
خلل  امل��ح��اف��ظ��ة  ع��ن  تنقطع  مل 
الهيئة  اإن  وق��ال  املا�سية  ال�سنوات 
املنظمات  ����س���ائ���ر  دون  مت����ي����زت 
االأخرى من خلل تبنيها لق�سايا 
التنمية واالإعمار يف اليمن خا�سة 
وال�سحة  االإ����س���ك���ان  جم�����االت  يف 

والتعليم.
عن  ال����ع����ر�����س����ان  ع�����ر  ذل������ك  اإىل 
البالغة بتحقيق حلمهم  �سعادتهم 
يف اال�ستقرار واحلياة الكرمية ومل 
�سملهم عر هذه الزيجات املباركة 
لهم  اأف�سل  مل�ستقبل  توؤ�س�س  التي 
والأ�سرهم وتقدموا بجزيل ال�سكر 
الر�سيدة  الدولة  والعرفان لقيادة 
ويف  عينيها  ن�سب  و�سعتهم  التي 
بر�سم  وب���ادرت  اأولوياتها  مقدمة 
هذه  ع��ر  وجوههم  على  الب�سمة 

املبادرة االجتماعية الرائدة.

�صرطة ال�صارقة و�صلطة املوانئ البحرية باحلمرية تبحثان تعزيز التعاون 
•• ال�سارقة-وام:

بحث ق�سم �سرطة ميناء احلمرية باإدارة املنافذ واملطارات ب�سرطة 
ال�سارقة وق�سم االأمن وال�سلمة ب�سلطة املوانئ البحرية مبدينة 
احلمرية اأوجه التعاون والتن�سيق امل�سرتك خلل اجتماع تن�سيقي 
بني  وال��ت��وا���س��ل  ال��ت��ع��اون  �سبل  تعزيز  اإط���ار  يف  امليناء  مبقر  عقد 

املوؤ�س�سات احلكومية.
امل�سرتك  االهتمام  ذات  املو�سوعات  م��ن  ع���دداً  املجتمعون  ناق�س 
اأعلى  يحقق  مبا  العمل  جم��االت  يف  التن�سيق  اأوج��ه  تعزيز  و�سبل 

م�ستويات التطوير وحتقيق االإجناز.
ميناء  ���س��رط��ة  ق�سم  رئ��ي�����س  ال�سحي  �سعيد  حم��م��د  ال��رائ��د  واأك����د 

التوا�سل  تعزيز  على  وامل���ط���ارات  امل��ن��اف��ذ  اإدارة  ح��ر���س  احل��م��ري��ة 
تطلعات  يلبي  مب��ا  احلكومية  وامل��وؤ���س�����س��ات  اجل��ه��ات  خمتلف  م��ع 
 .. املجتمعي  واال�ستقرار  االأم��ن  ت�������عزيز  يف  ال�سرطي�����ة  القيادة 
م�سيداً بجهود �سلطة املوانئ البحرية باحلمرية يف دعم القدرات 
النتائج  لتحقيق  اجلهود  وتوحيد  االإمكانيات  وتعزيز  التطويرية 

والتطلعات.
االأمن  ق�سم  م�����س��وؤول  ال�سلمان  اأح��م��د  في�سل  اأ���س��ار  ج��ان��ب��ه  م��ن 
التوا�سل  تعزيز  التن�سيقية يف  االجتماعات  اأهمية  اإىل  وال�سلمة 
ودفع اجلهود امل�سرتكة .. معرباً عن تقديره ل�سرطة ال�سارقة واإىل 
اإدارة املنافذ واملطارات على التعاون البناء الذي نتطلع من خلله 

اإىل حتقيق املخرجات امل�سرتكة يف تعزيز االأمن واالأمان.

�صرطة اأبوظبي توفر خدمة نقل 
ملكية املركبة اإلكرتونيا على موقعها

•• ابوظبي-وام:

اإلكرتونياً  املركبة  ملكية  نقل  خدمة  توفر  عن  اأبوظبي  �سرطة  ك�سفت 
عر موقعها اعتباراً من ام�س ال�سبت ، وحددت اإجراءات النقل اإلكرتونياً، 
مبراجعة املتعامل مراكز �سعادة املتعاملني مرة واحدة وحتديد رقم هاتف 
متحرك ال�ستقبال ر�سالة ن�سية من �سلطة الرتخي�س حتمل كود املوافقة 
واعتماد عملية البيع ل� “ البائع “ واأخرى ل� “ امل�سرتي” تفيد بالت�سجيل.

وي�سرتط الإجناز عملية النقل ت�سديد خمالفات املرور املرتتبة على مركبة 
القيادة  رخ�سة  على  واحل�سورية  ملكيتها،  بنقل  يرغب  التي  ال�سخ�س 
وامل��ح��ول��ة ع��ل��ى ال��رم��ز امل����روري للبائع وامل�����س��رتي، وع���دم وج���ود مركبات 
التعامل  اأو تغير رهن للمركبة يتم  اإ�سافة  اأو  منتهية للأخر، ويف حال 

معها اإلكرتونياً.
وت�سنف العملية اإىل “نقل املركبة مبا�سرة” يف حال كان الرقم غر مميز 
احلاجة  دون  اجلديد  املالك  با�سم  وت�سجيله  احلالية  التاأمني  مدة  بنف�س 

للفح�س الفني ونقله مع التجديد.
ويتطلب  الفني،  الفح�س  من  اجلديد  املوديل  ذات  املركبة  ا�ستثناء  ويتم 
التي جتاوزت ثلث �سنوات  التاأمني، فيما يكون الفح�س للمركبة  توفر 

من تاريخ الت�سجيل.
وت�سليم  ال�سابقة،  االإج����راءات  ات��ب��اع  رق��م فيجب  وتغير  نقل  ح��ال  اأم��ا يف 
لوحات االأرقام اإىل اأقرب مركز خدمة قبل دفع الر�سوم وللعميل اختيار نوع 
و�سكل اللوحة من املوقع االإلكرتوين ل�سرطة اأبو ظبي ،فيما تلغى املعاملة 

يف حال عدم ت�سليم اللوحات وت�سديد القيود.

�صمن »�صقيا االإمارات« .. »الهالل« يد�صن م�صروع حفر 23 بئرا ارتوازية بال�صاحل الغربي لليمن
•• احلديدة-وام:

���س��م��ن م���ب���ادرة ���س��ق��ي��ا االإم������ارات 
االأحمر  ال��ه��لل  هيئة  د���س��ن��ت   ..
االإم����ارات����ي ام�����س م�����س��روع حفر 
23 بئراً ارتوازية تعمل بالطاقة 
مبحطات  وم��������زودة  ال�����س��م�����س��ي��ة 
ال�ساحل  ام�����ت�����داد  ع���ل���ى  حت��ل��ي��ة 
 58 ت���روي ظ��م��اأ  ال��غ��رب��ي لليمن 
األ������ف م����واط����ن مي���ن���ي وذل������ك يف 
امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ت��ع��اين ���س��ح املياه 
ا�ستقرار  ي�سمن  مب��ا  وانعدامها 
االأ�سر اليمنية يف موطنها وتلبية 
احتياجاتها ال�سرورية للتخفيف 
الظروف  ج�����راء  م��ع��ان��ات��ه��ا  م���ن 
نتيجة  ال����راه����ن����ة  االإن���������س����ان����ي����ة 
اليمن وحر�سا على  االأح��داث يف 
توفر املياه النظيفة التي ت�ساعد 

على مكافحة انت�سار الكولرا.
»�سقيا  م������ب������ادرة  وت���������س����ت����ه����دف 
�ساحب  اأطلقها  التي  االإم����ارات« 
را�سد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
»رعاه اهلل« توفر املياه ال�ساحلة 
خلم�سة مليني �سخ�س يف الدول 
امل�سدر  ه��ذا  يف  �سحا  تعاين  التي 

احليوي.
وي����ت����م ت���ن���ف���ي���ذ م���������س����روع االآب�������ار 
حيث  متكامل  ب�سكل  االرت���وازي���ة 
ي�����س��م��ل اإىل ج���ان���ب ح��ف��ر االآب�����ار 
اإ�سافة  ال�����س��خ  ب��خ��ط  ت��و���س��ل��ي��ه��ا 
اإىل تركيب وحدات ال�سخ وتنفيذ 
املواقع  اإىل  ت�����س��ل  م���ي���اه  ���س��ب��ك��ة 
توفر  يف  ي�سهم  مب��ا  امل�ستهدفة 
ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة م��ن امل��ي��اه النقية 
ل�سكان املناطق والقرى امل�ستفيدة 
من امل�سروع يف مديريات اخلوخة 
وبيت  وال���دري���ه���م���ي  وال���ت���ح���ي���ت���ا 

الفقيه وزبيد و احل�سينية.

االآدمي كابو�سا يهدد حياة االأهايل 
بال�ساحل  امل���ي���اه  ���س��ح  م��ن��اط��ق  يف 
ل��ل��ي��م��ن. وج����اء تد�سني  ال��غ��رب��ي 
ال��ه��لل االأح��م��ر االإم��ارات��ي لهذا 
االأم��ل يف  ليعيد  امل�سروع احليوي 
احلياة للأ�سر اليمنية التي تعاين 
ال�ساحل  املياه على امتداد  انعدام 
�سريان  يعترونه  الذين  الغربي 
امل��ي��اه النظيفة  ل��ه��م  ي��وف��ر  ح��ي��اة 
وال�����س��احل��ة ل��ل�����س��رب وي�����س��ه��م يف 
اإ�سافة  املعي�سية  حياتهم  حت�سني 
اإىل االأثر ال�سحي االإيجابي على 
وكبار  االأط���ف���ال  خ��ا���س��ة  حياتهم 

ال�سن.
وق���ال ول��ي��د ال��ق��دمي��ي وك��ي��ل اأول 
حمافظة احلديدة يف ت�سريحات 
اإن  »وام«  االإم����ارات  اأن��ب��اء  لوكالة 
االرتوازية  االآب��ار  تد�سني م�سروع 
�سمن مبادرة �سقيا االإمارات يعود 
املواطنني  على  الكبرة  بالفائدة 
اليمنيني الذين يعانون �سح املياه 
من  الغربي  ال�ساحل  امتداد  على 
مديرية اخلوخة حتى قرية املنظر 
الذي  االأول  امل�����س��روع  ه���ذا  وي��ع��د 
ينفذ على ال�سريط ال�ساحلي منذ 

تعد التحدي االأكر الذي يواجه 
االأهايل.

حفر  م�سروع  ان  الكعبي  واأ�ساف 
امتداد  االرتوازية على  املياه  اآب��ار 
ي���اأت���ي �سمن  ال���غ���رب���ي  ال�����س��اح��ل 
بامل�ساريع  االإم���ارات  دول��ة  اهتمام 
التي  وال����ت����ن����م����وي����ة  اخل����دم����ي����ة 
ال�سرورية  االح���ت���ي���اج���ات  ت��ل��ب��ي 
والتخفيف  اليمنيني  للمواطنني 
م��ن ح���دة م��ع��ان��ات��ه��م ج����راء نهب 
م��ي��ل��ي�����س��ي��ات احل����وث����ي امل���وال���ي���ة 
الإي�������ران م�����س��خ��ات امل���ي���اه وه���دم 
االأ�سر  ملعاقبة  االرت���وازي���ة  االآب���ار 
مل�سروعهم  رف�سها  اليمنية ملجرد 

االنقلبي يف اليمن.
وق����د ل��ق��ي م�����س��روع ح��ف��ر االآب�����ار 
االرت����وازي����ة ت��رح��ي��ب��ا وا���س��ع��ا من 
التي  املناطق  و�سكان  اأه���ايل  قبل 
وانعدامها  امل��ي��اه  �سح  م��ن  ت��ع��اين 
�سكرهم  ع�����ن  ع���������روا  ال�����ذي�����ن 
وت���ق���دي���ره���م ل����دول����ة االإم���������ارات 
اجلهود  على  الر�سيدة  وقيادتها 
لتنفيذ  يبذلونها  ال��ت��ي  اجل��ب��ارة 
امل�ساريع احليوية والتنموية التي 
وتعينهم  م��ع��ان��ات��ه��م  م��ن  تخفف 

احليوي  امل�������س���روع  ه�����ذا  وي����اأت����ي 
طويلة  م���ع���ان���اة  م���ن  ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف 
االأ�سر  امل����رة  ت��ف��ا���س��ي��ل��ه��ا  ت��ت��ج��رع 
الغربي ممن  ال�ساحل  اليمنية يف 
على  احل�����س��ول  م�سقة  ي��ت��ك��ب��دون 
املياه النظيفة حيث تعطلت �سبكات 
امل���ي���اه وب��ع�����س امل�����س��خ��ات ج���راء 
ميلي�سيات  قبل  م��ن  ا�ستهدافها 
عنا�سرها  نهبت  وال��ت��ي  احل��وث��ي 
معدات ال�سخ الكهربائية اخلا�سة 
باالآبار ما ت�سبب يف معاناة كبرة 

للمواطنني.
م�سافات  اليمنية  االأ���س��ر  وتقطع 
اأج��ل احل�سول  يوميا من  طويلة 
ل�سد  خا�سة  النظيفة  امل��ي��اه  على 
والن�ساء  االأط����ف����ال  اح���ت���ي���اج���ات 
وكبار ال�سن الذين ال ي�ستطيعون 
من  اليومية  متطلباتهم  ت��اأم��ني 
ي�ستخدم  ..ف��ي��م��ا  النظيفة  امل��ي��اه 
بع�س املواطنني اليمنيني الطرق 
البدائية يف نقل املياه من املناطق 
البعيدة عر ا�ستخدام الدواب ما 
وتف�سي  للتلوث  عر�سة  يجعلها 
احل�سول  اأ�سبح  حتى  االأم��را���س 
لل�ستخدام  ال�����س��ال��ح  امل����اء  ع��ل��ى 

ف���رتة ك��ب��رة وي���ت���وزع ع��ل��ى كافة 
القرى النائية التي تعاين انعدام 
املياه مما ي�سهم يف التخفيف من 
حدة الظروف االإن�سانية ال�سعبة 

التي تواجه االأ�سر اليمنية.
يت�سمن  امل�����س��روع  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
امل��واق��ع لتوفر  حتديد ع��دد م��ن 
ورعاة  واالأغ���ن���ام  للموا�سي  امل��ي��اه 
االإبل التي متوت عط�سا يف بع�س 
اإن�سانية  على  ي��دل  وه���ذا  امل��واق��ع 
امل�������س���روع احليوي  ه����ذا  واأه���م���ي���ة 
اإ�سافة اإىل توفر املياه على طول 
اخلط ال�ساحلي للعابرين واملمتد 

اإىل حمافظة حجة.
الكعبي  ���س��ع��ي��د  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه 
لدولة  االإن�سانية  العمليات  مدير 
االإمارات يف اليمن اإن تد�سني هذا 
منطقة   23 يف  احليوي  امل�سروع 
6 مديريات على امتداد  تابعة ل 
ي�سهم  لليمن  ال��غ��رب��ي  ال�����س��اح��ل 
ظروف  حت�����س��ني  يف  ك��ب��ر  ب�سكل 
هذه  يف  القاطنة  اليمنية  االأ���س��ر 
ملواجهة  قدراتهم  ويعزز  املناطق 
الراهنة  االإن�����س��ان��ي��ة  ال��ت��ح��دي��ات 
وم��ن��ه��ا ���س��ح ون�����درة امل���ي���اه والتي 

على مواجهة الظروف االإن�سانية 
جراء  بها  مي���رون  ال��ت��ي  ال�سعبة 
ميلي�سيات  فر�ستها  التي  احلرب 

احلوثي املوالية الإيران.
وك���ان���ت ه��ي��ئ��ة ال���ه���لل االأح���م���ر 
االأ�سبوع  د���س��ن��ت  ق���د  االإم����ارات����ي 
امل��ا���س��ي م�����س��روع ح��ف��ر ب��ئ��ر مياه 
ارتوازي يف منطقة الوعرة التابعة 
مبحافظة  اخل�����وخ�����ة  مل����دي����ري����ة 
���س��م��ن جهود  وذل������ك  احل����دي����دة 
املياه  لتوفر  امل�ستمرة  االإم���ارات 
للمواطنني  ل��ل�����س��رب  ال�����س��احل��ة 
اليمنيني وتلبية احتياجات �سكان 
�سح  تعاين  التي  امل��ح��ررة  املناطق 
امل���ي���اه. ع��ل��ى ���س��ع��ي��د اآخ����ر تكثف 
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��لل  هيئة 
مبادرة  فعاليات  لتعزيز  جهودها 
مظلة  وتو�سيع  االإماراتي«  »�سقيا 
ال�������دول امل�����س��ت��ف��ي��دة م��ن��ه��ا حيث 
جت���ري ع��ل��ى ق���دم و���س��اق عمليات 
ح��ف��ر االآب�����ار يف ع���دد م��ن ال���دول 
ف�سل  امل���ب���ادرة  ت�ستهدفها  ال��ت��ي 
اإ�سرافها  »ال��ه��ي��ئ��ة«  م��وا���س��ل  ع��ن 
على م�ساريع حفر االآبار يف الدول 

امل�ستهدفة.
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اأخبـار الإمـارات
»اأبوظبي للرقابة الغذائية« يفتح باب الت�صجيل يف مبادرة »�صالمة زادكم«

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية فتح باب الت�سجيل يف مبادرته 
من  زاي���د«  »ع��ام  مبنا�سبة  اأطلقها  التي  زادك���م«  »�سلمة  املجتمعية 
8 معاهد تدريب معتمدة من اجلهات املخت�سة ومتخ�س�سة  خلل 
يف جمال تاأهيل واإعداد ربات املنازل والعمالة املنزلية على اأ�سا�سيات 

ال�سلمة الغذائية.
ويخ�سع املتدرب لدورة مكثفة مدتها 6 �ساعات يتعرف خللها على 
اأهم املمار�سات االآمنة للتعامل مع الغذاء يف املنازل مبا يعزز الوعي 

املجتمعي جتاه ق�سايا �سلمة االأغذية.
وذكر املهند�س ثامر را�سد القا�سمي املتحدث الر�سمي با�سم اجلهاز 
اإن املبادرة تاأتي �سمن اأن�سطة وجهود اجلهاز ال�ساعية لتحقيق اأمن 

معدالت  اأق�سى  �سمان  خ��لل  م��ن  م�ستدام  زراع���ي  وق��ط��اع  غ��ذائ��ي 
اآم���ن و�سليم  اأب��وظ��ب��ي وت��وف��ر غ���ذاء  اإم����ارة  ال��غ��ذائ��ي��ة يف  ال�سلمة 
املنقولة عر  االأم��را���س  م��ن  املجتمع  ووق��اي��ة  املجتمع  اأف���راد  لكافة 
قيم  وتر�س�������يخ  املج������تمع  خدمة  يف  اجل��������هاز  دور  وتع������ظيم  الغذاء 
و�سائل  اإي�������جاد  خ������لل  من  االإن�س������ان  بب��ناء  يتعل������ق  مبا  زايد  عام 
مبتكرة وفعالة من �س�����اأنها تر�سيخ املمار�سات الغذائية اجليدة لدى 

املجتمع.
اإىل  للو�سول  امل��ب��ادرة  ه��ذه  ي�سعى من خ��لل  اأن اجلهاز  اإىل  واأ���س��ار 
وعيه  وتعزيز  الغذائية  ال�سل�سلة  حلقات  اآخ��ر  يف  النهائي  امل�ستهلك 
باملمار�سات الغذائية اجليدة التي ت�سمن له احل�سول على غذاء اآمن 
و�سليم وجتنب التلوث والتلف الذي قد يلحق بالغذاء خلل العمليات 
املختلفة التي مير بها يف املنزل عر متكني العن�سر الب�سري من كافة 

املهارات واخلرات اللزمة حلفاظ على جودة و�سلمة الغذاء مما 
ي�سهم يف بناء االإن�سان وهي اأحد اأهم قيم عام زايد.

الت�سجيل  باملبادرة  امل�ساركة  الراغبني يف  باإمكان  اأنه  القا�سمي  وبني 
يف اأحد املعاهد املعتمدة واملوزعة على مناطق اإمارة اأبوظبي الثلث 
اأن القائمة الر�سمية للمعاهد املعتمدة متوفرة على املوقع  مو�سحاً 
اجلهاز  وح�����س��اب��ات   www.adfca.ae ل��ل��ج��ه��از  االإل����ك����رتوين 
اأنه مت مراعاة  اإىل  الر�سمية على مواقع التوا�سل االجتماعي الفتاً 

توفر 8 لغات خمتلفة للتدريب.
وجت�سد مبادرة �سلمة زادكم قيم امل�سوؤولية املجتمعية يف نقل املعرفة 
وت�سديرها للعامل حيث ال تقت�سر اآثارها على االأ�سر االإماراتية فقط 
واإمنا متتد اإىل العديد من اأنحاء العامل باعتبار فئة العمالة املنزلية 

�سفراء يف نقل املمار�سات الغذائية اجليدة اإىل بلدانهم.

هزاع بن زايد: اأطيب االأمنيات للطلبة 
االأعزاء بعودة ميمونة اإىل املدار�ش

•• ابوظبي-وام:

التنفيذي  اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س  ال�سيخ هزاع بن زايد  اعرب �سمو 
املدار�س،  اإىل  ميمونة  بعودة  للطلبة  امنياته  اأطيب  عن  اأبوظبي  الإم���ارة 

متمنيا �سموه لهم رحلة درا�سية جديدة مفعمة بحب املعرفة واالكت�ساف.
االأمنيات  “ اأطيب  اجل��دي��دة  الدرا�سية  ال�سنة  ب��دء  مبنا�سبة  �سموه  وق��ال 
للطلبة االأعزاء بعودة ميمونة اإىل املدار�س، متمنني رحلة درا�سية جديدة 
لهم مفعمة بحب املعرفة واالكت�ساف وكلنا ثقة بتعا�سد اجلميع من اأ�سر 
ناجحة  جتربة  وجعله  اجلديد  الدرا�سي  املو�سم  الإجن��اح  تعليمية  وك��وادر 

وم�سوقة الأبنائنا الطلبة”. 

فاطمة بنت مبارك تدعو اأبناءها الطلبة اىل اجلد واالجتهاد لتحقيق النجاح املميز يف التح�صيل العلمي

منحت مهلة متتد حتى يناير 2019

بلدية مدينة اأبوظبي تدعو املالك اإىل اإجراء »ال�صيانة الوقائية« لكافة املباين حفاظا على �صالمة ال�صكان واملظهر العام 

ال�صحة تنظم حملة للتوعية والوقاية من �صرطان القولون 

•• ابوظبي-وام:

العام  الن�سائي  االحت��اد  رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  وجهت 
ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة  والطفولة  للأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�سة 
التعليمي يف الدولة  العاملني بالقطاع  التهنئة اىل كل  التنمية االأ�سرية 

بالعام الدرا�سي اجلديد 2018 2019-.
اليوم  مدار�سهم  اىل  الطلبة  توجه  لها مبنا�سبة  كلمة  �سموها يف  ودع��ت 
م�ساعفة  اىل  واملعلمات  املعلمني  خا�سة  التعليمي  بالقطاع  العاملني 
الطلبة  وابنائنا  بناتنا  اىل  علم  من  لديهم  ما  وتقدمي  رعاية  يف  اجلهد 
كما دعت الطلبة اىل اجلد واالجتهاد لتحقيق النجاح املميز يف التح�سيل 
العلمي مبختلف فروعه وان ينهلوا ما ا�ستطاعوا من العلوم مبدار�سهم 
املغفور له  التي وفرتها لهم الدولة. وقالت ان علينا ان ن�سر على نهج 
ال�سيخ زايد بن �سلطان ال نهيان طيب اهلل ثراه الذي كان اول من حر�س 

قبل وبعد قيام الدولة على ان�ساء املدار�س ودعوته ابناءه وبناته الطلبة 
التعليمية  الفر�س  فاتهم من  العلم وتعوي�س ما  ن�سيبهم من  اخذ  اىل 

التي مل تكن متاحة يف ال�سابق.
والفتاة  امل��راأة  تدعو  كانت  انها  تتذكر  زال��ت  ما  انها  اىل  �سموها  وا�سارت 
االماراتية من بيوتهن اىل االلتحاق باأول مدر�سة افتتحت قبل االحتاد 
ب�سنوات وها هي املراأة االإماراتية ت�سكل اليوم اكرث من 70 باملائة من عدد 
الطلبة يف املدار�س التي يتوجه اليها اليوم اكرث من مليون طالب وطالبة 

بعد ان توفرت لها كل املقومات التعليمية .
اأ�سا�سيا الأبناء  ام االم��ارات ان التميز واالإب��داع ا�سبح هدفا  واك��دت �سمو 
وبنات الوطن فهم يدركون متاما اأن العمل املتميز واملبدع عامل رئي�سي 
يف بناء نه�سة الوطن وا�ستمرار تقدمه ليحقق مكان ال�سدارة يف �سباق 

التناف�سية العاملي.
والبحث  واملعرفة  العلم  ما يحقق  بقدر  تنه�س  االأمم  ان  �سموها  وقالت 

وامل�ستقبل ولطاملا  لبناء احلا�سر  ال�سبيل  تقدم مطرد فهما  العلمي من 
زايد  ال�سيخ  له  املغفور  لبناتها  و�سع  اأ�سا�سية  ركائز  املجاالت  هذه  كانت 
من  مزيدا  ت�سهد  اليوم  وهي  وابداعا  ارتقاء  النه�سة  م�سرة  وتوا�سلت 
التقدم الكبر يف هذه امل�سرة املباركة التي يقودها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
ال�سمو  ا�سحاب  واخوانهم  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
اإجن��ازات عظيمة يف  املجل�س االعلى حكام االم��ارات والتي ت�سهد  اع�ساء 

كافة املجاالت بف�سل االهتمام بالتعليم وتن�سئة االجيال .
من  يعد  وم�ستلزماته  بو�سائله  واالرت��ق��اء  املتميز  التعليم  ان  واو�سحت 
الروؤى  ب��اأن  اإميانها  من  انطلقا  الر�سيدة  القيادة  اهتمامات  اأول��وي��ات 
 2021 االإم����ارات  ل��روؤي��ة  اال�سرتاتيجيه  االأه���داف  جوهر  ه��ي  العلمية 

موؤكدة اأن املراأة االماراتية ا�سبحت االن تدخل كل جماالت العمل بعلمها 
ومبا حققته من اجنازات علمية مهمة وها هي االن باتت موجودة يف علوم 

الف�ساء.
ال�ستك�ساف  االإم���ارات  مل�سروع  العلمي  الفريق  مع  كبرة  قفزات  وحققت 
الف�ساء  وك��االت  واأك��ر  اأه��م  والدرا�سات مع  االأبحاث  وت�سارك يف  املريخ، 
العاملني يف  %40 من جمموع  االإماراتية  امل��راأة  وت�سكل  بل  العامل،  يف 
وكالة االإم��ارات للف�ساء وهذا مل يكن ليتحقق من دون العلم والدرا�سة 

واال�سرار والثقة.
واعربت �سمو ام االمارات يف ختام ت�سريحها عن ثقتها بان ابناءها وبناتها 
من الطلبة �سيكونون املثل االعلى الذي ت�سبو اإليه البلد يف العمل وبذل 
 2030 اأبوظبي  روؤي��ة  اأج��ل حتقيق  والعمل من  بالعلم  والت�سلح  اجلهد 
العلم  م��ن��ارة  وتبقى  ال��ع��امل  يف  بها  اجل��دي��رة  مكانتها  االإم����ارات  ولتاأخذ 

واملعرفة التي يتطلع اإليها اجلميع.

•• اأبوظبي-الفجر:

دعت دائرة التخطيط العمراين والبلديات - بلدية مدينة اأبوظبي ملك 
العقارات كافة اإىل اأهمية ال�سروع يف تنفيذ م�ساريع )ال�سيانة الوقائية( 
جلميع املباين والعقارات، وبال�سكل الذي يتطابق مع كود البناء املعمول 
به يف اإمارة اأبوظبي، وتوفر كافة معاير االأمن وال�سلمة يف هذه املباين، 

وكذلك الت�سجيل يف نظام ال�سيانة الوقائية لدى البلدية. 
قبل  من  املعتمد  النظام  هو  الوقائية  ال�سيانة  نظام  اأن  البلدية  وبينت 
البلدية للرقابة على  مدى التزام مدير العقار باأعمال ال�سيانة املخطط 
لها والتي تتم ب�سورة دورية جلميع عنا�سر العقار الداخلية واخلارجية 

ويتم تنفيذها ح�سب جداول وبرامج �سيانة زمنية حمددة.
واأكدت البلدية اأن هذه اخلطوة تندرج �سمن حر�س الدائرة على توفر 
و�ساغليها،  ال��ع��ق��ارات  �سكان  جلميع  وال�����س��لم��ة  االأم���ن  معاير  اأق�����س��ى 
اأن  م�سرة  العام،  املظهر  م�سوهات  اأ�سكال  كافة  مواجهة  ذات��ه  وبالوقت 
العناية باملباين من حيث الهيكل واملظهر العام و�سلحية ال�سكن ت�سكل 
متطلبات  مع  املباين  وتتطابق  تتوافق  اأن  الأهمية  نظرا  ق�سوى  اأولوية 
احتوائها على  ���س��رورة  ذات��ه  وبالوقت  اأب��وظ��ب��ي،  البناء يف  ك��ود  و���س��روط 
اخل���دم���ات ال��ع��ام��ة ال��ت��ي م��ن ���س��اأن��ه��ا ت��وف��ر ال�����س��ك��ن احل�����س��اري امللئم 

واخلدمات املتكاملة جلميع �سكان هذه العقارات .
اإلزامي  اأم��ر  الوقائية  ال�سيانة  م�ساريع  اإج���راء  اأن  البلدية  واأو���س��ح��ت 
واللوائح  القوانني  مع  تتوافق  اإج���راءات  به  التقيد  ع��دم  على  �سيرتتب 

امللك  البلدية جلميع  االإط��ار منحت  ه��ذا  االأم��ر، و�سمن  لهذا  املنظمة 
املقبل  العام  اأول  من  �ستبداأ  حيث  احل��ايل،  العام  نهاية  اإىل  متتد  مهلة 
ب�ساأن   1994 ل�سنة   20 رق��م  االإداري  ال��ق��رار  بنود  تنفيذ  يف   2019

اللئحة التنفيذية لقانون اأعمال البناء . 
التقدم بطلبات  العقارات  اأنه يتوجب على جميع ملك  البلدية  ونوهت 
اأن  مو�سحة  البلدية،  من  العقارية  للوحدات  اإ�سغال  �سهادة  ال�ست�سدار 
من  اال�ستفادة  طريق  على  عائقا  �سيكون  الوقائية  ال�سيانة  اإج��راء  عدم 
اخلدمات املختلفة وخ�سو�سا فيما يتعلق بالت�ساريح وال�سهادات اخلا�سة 

باإ�سغال الوحدات ال�سكنية وت�سجيل العقود االإيجارية وغرها.
 واأ�سافت البلدية : اإنه وانطلقاً من الروؤية امل�ستقبلية الإمارة اأبوظبي 
حتتية  بنية  تاأ�سي�س  املا�سية  ال�سنوات  خ��لل  مت  فقد  املدينة  لتطوير 
واإن  وال��ع��م��ران،  البناء  قطاع  يف  االأم���وال  م��ن  الكثر  وا�ستثمار  �سخمة 
بال�سرورة  وت�سغيلها ب�سورة جيدة يحتم  التحتية  البنية  املحافظة على 
اإجراء �سيانة دورية لها على اأ�س�س فنية �سحيحة لذلك فاإن  بلدية مدينة 
وخ�سو�ساً  ال��ع��ق��ارات   يف  ال�سيانة  الأع��م��ال  كبرة  اأهمية  ت��ويل  اأبوظبي 
يف  الوقائية  ال�سيانة  اأع��م��ال  اإيجابيات  تتمثل  حيث  الوقائية  ال�سيانة 
الكفاءة  زيادة  واالأجهزة،  واملعدات  للعقار  االفرتا�س  العمر  زيادة  االآتي: 
الت�سغيلية للمعدات واأجهزة مما يوؤدي اإىل التقليل من ا�ستهلك الطاقة 
واالأعطال الت�سغيلية، الك�سف املبكر للأعطال واإ�سلحها وبالتايل تقليل 
واالأجهزة،  املعدات  واإح��لل  ال�سخمة  ال�سيانة  الأعمال  العالية   التكلفة 
املادي للعقار، �سمان �سرعة  العائد  ال�سيانة الطارئة زيادة  تقليل تكلفة 

اال�ستجابة ملعاجلة االأعطال الطارئة وال�سكاوي ،�سمان توفر متطلبات 
ال�سحة وال�سلمة يف العقارات، املحافظة على مظهر ح�ساري للمدينة 
اأعدت  ذلك  اأج��ل  ومن  وامل�ستاأجرين،  لل�ساكنني  مريحة  ظ��روف  وتوفر 
بغر�س  للعقارات  الوقائية  ال�سيانة  لنظام  االإر���س��ادي  الدليل  البلدية 
تفعيل اإ�سدار وجتديد �سهادة االإ�سغال للعقارات ،ول�سمان التزام امللك 
بتطبيق اأعمال ال�سيانة يف عقاراتهم ، م�سرة اأن النظام �سوف يطبق على 

كافة العقارات التجارية وال�سناعية واملرافق احلكومية.
وحول اأهمية �سهادة االإ�سغال التي ت�سدرها البلدية والتي �سوف ترتبط 
ارتباطا وثيقا باإجراء ال�سيانة الوقائية للعقار اأكدت البلدية اأنها ت�سدر 
عليه  الك�سف  بعد  ال��ع��ق��ار  باإ�سغال  لل�سماح  ال��ب��ن��اء  تراخي�س  اإدارة  م��ن 
والتحقق من �سلحيته للإ�سغال ومطابقته ل�سروط ال�سيانة املعتمدة 
�سنوات ويتطلب احل�سول عليها   5 ال�سهادة كل  البلدية، حيث جتدد  يف 

الت�سجيل يف نظام ال�سيانة الوقائية.
يف  للعقار  ت�سدر  موؤقتة  اإ�سغال  �سهادة  تقوم مبنح   اأنها  البلدية  ونوهت 

حال ا�ستيفاء امل�ستندات املقدمة عند الت�سجيل
باإجناز  ال�سهادة  وت�سمح  النظام  ملتطلبات  الوقائية  ال�سيانة  ن��ظ��ام  يف 
امل��ع��ام��لت داخ���ل ال��ب��ل��دي��ة اأو ل���دى دوائ����ر اخل��دم��ات االأخ����رى اإىل حني 

ا�ستكمال اإجراءات اإ�سدار �سهادة االإ�سغال الدائمة.
البلدية  اأو�سحت  الوقائية  ال�سيانة  برنامج  تطبيق  م�سوؤوليات  وب�ساأن 
املالك  بني  م�سرتكة  م�سوؤولية  هي  الوقائية  ال�سيانة  اأعمال  تطبيق  اأن 
القوانني  ح�سب  حم��ددة  م�سوؤوليات  منهم  ولكل  واملقاول  العقار  ومدير 

واللوائح املعتمدة يف االإمارة.
اأن �سلمة واأمن ال�سكان و�سحتهم العامة  واأكدت بلدية مدينة اأبوظبي 
اأولوية ق�سوى ت�سعى اإىل تكري�سها من خلل تطبيقها لرامج ال�سيانة 

الوقائية للعقارات .
االأم��ن وال�سلمة تتعامل  اأي عقارات ال تتحقق فيها �سروط  اأن  م�سرة 
البلدية معها على اأنها عقارات غر اآمنة للإ�سغال حتى واإن حتققت فيها 
بع�س اأو كل ال�سروط  االأخرى ك�سيانة املعدات،  املظهر العام اأو غرها، 
مبينة اأن هذه العقارات ال ت�سدر لها �سهادة اإ�سغال و يتم تقييم حالتها اأو 
درجة خطورتها بحيث تتم خمالفتها اأو اإحالتها اإىل اجلهات الق�سائية، 
هذا  و�سمن  والبيئة،  ال�سكان  �سلمة  حلماية  االأم��ر  تطلب  اإذا  وهدمها 
التقييم  ملعاير  وف��ق��اً  ال��ع��ق��ارات  بت�سنيف  �سنويا  البلدية  تقوم  االإط���ار 
ال�سيانة  اخل��ارج��ي،  واملظهر   ، العقار  حالة   : ت�سمل  والتي  بها  املعمول 
الداخلية، ال�سلمة، الهيكل االإن�سائي، النظافة وال�سحة العامة، االلتزام 
�سروط  والعقارية،  ال�سكنية  الوحدات  باإ�سغال  واللوائح اخلا�سة  بالنظم 

اال�ستدامة ومتطلباتها .
واأهابت البلدية بجميع ملك العقارات مو�سحة اأن م�ساألة احلفاظ على 
جاهزية و�سلمة املباين وخ�سو�سا ال�سكنية منها اأمر ا�سرتاتيجي يتعلق 
البلدية  تتطلع  لذلك  احلياة  وبجودة  العامة  و�سحته  املجتمع  ب�سلمة 
ومعاير  م�ستويات  اأرق��ى  لتوفر  العقارات  ملك  تعاون  اإىل  الثقة  بكل 
ال�سلمة واالأمن واملظهر العام واخلدمات املتكاملة يف جميع العقارات يف 

اأبوظبي و�سواحيها.

•• دبي-وام:

املجتمع  ووق��اي��ة  ال�سحة  ب���وزارة  ال�سحي  والتعزيز  التثقيف  اإدارة  اأطلقت 
حملة خا�سة برناجمها حول “ التوعية والوقاية من �سرطان القولون “ 
24 �سبتمر اجلاري بهدف رفع م�ستوى الوعي ال�سحي عن  ت�ستمر حتى 
والتعرف  خا�س  ب�سكل  القولون  و�سرطان  ال�سرطان  مر�س  اأن��واع  خمتلف 
على طرق الك�سف املبكر عن هذا املر�س ومبا ي�ساهم يف تعزيز فر�س ال�سفاء 
وتقليل االإ�سابات والوفيات باعتبار اأن مر�س ال�سرطان يعد واحدا من اأكر 
التحديات ال�سحية التي تواجه العامل . وتركز احلملة على تقدمي ال�سرح 

والن�سائح حول اأهمية الك�سف املبكر للوقاية من �سرطان القولون الذي يعد 
اأه��م خم�سة  انت�سارا بني الذكور واالإن��اث معا ومن  ال�سرطانات  اأن��واع  اأك��رث 
اأ�سباب للوفاة بني اأنواع ال�سرطان اخلبيثة وذلك من خلل اإطلق العديد 
من االأن�سطة والفعاليات والرامج التثقيفية الرامية اإىل حث اأفراد املجتمع 
الفحو�سات  وتوفر  ال�سرطانات  من  ن��وع  الأي  املبكر  الفح�س  اإج��راء  على 
االأن�سطة  من  ع��دد  تنفيذ  احلملة  وت�سمل  الفعاليات.  ه��ذه  يف  للم�ساركني 
التابعة للوزارة وعدد من اجلهات واملوؤ�س�سات  التوعوية يف املراكز ال�سحية 
الدولة حيث مت تقدمي حما�سرات وور���س عمل توعوية عن  احلكومية يف 
ال�سرطان و�سبل الوقاية وعر�س عدد من الفيديوهات التثقيفية يف �سا�سات 

اإىل جانب تفعيل الر�سائل واالأفلم التثقيفية يف و�سائل التوا�سل  العر�س 
االجتماعي التابعة للوزارة ون�سر ر�سائل توعوية خلل فرتة الفعاليات عن 

اأهمية الك�سف املبكر عن �سرطان القولون تقدمي حول كيفية الوقاية منه.
واأكد الدكتور ح�سني عبد الرحمن الرند وكيل وزارة ال�سحة ووقاية املجتمع 
امل�ساعد لقطاع العيادات واملراكز ال�سحية التزام الوزارة باإطلق مثل هذه 
املبادرات  من  بالعديد  املتمثلة  ا�سرتاتيجيتها  �سمن  تندرج  التي  احلملت 
تهدف  ال�سحية” التي  باأمناط احلياة  الوعي  “تعزيز  مبادرة  راأ�سها  وعلى 
اإىل تعزيز �سحة االأفراد وتبني �سلوكيات �سحية داعيا جميع اأفراد املجتمع 
املبكر  والك�سف  �سحي  ح��ي��اة  من��ط  واإت��ب��اع  ال��لزم��ة  الفحو�سات  عمل  اإىل 

ال�سرطان”  املبكر عن  “اطمئنان للك�سف  ال�سرطان من خلل خدمات  عن 
املتوفرة يف خمتلف املراكز ال�سحية التابعة للوزارة.

واجلمعيات  الت�سوق  مراكز  الفعاليات يف  تنفيذ حزمة من  احلملة  وت�سمل 
�سنرت  و�سيتي  م��ول  القيوين  واأم  م��ارك��ت  هاير  ول��ول��و  م��ول  االحت���اد  مثل 
عجمان تت�سمن عدد من االأن�سطة التوعوية وتقدمي اال�ست�سارات واملعلومات 
عن �سرطان القولون والعوامل التي تزيد من خطورة االإ�سابة به وذلك من 
قبل طبيب خمت�س ف�سل عن ت�سجيع االأفراد �سمن الفئة امل�ستهدفة لعمل 
اتباع  باأهمية  االأف���راد  وتوعية  القولون  ل�سرطان  املبكر  والك�سف  الفح�س 

اأمناط احلياة ال�سحية للوقاية.
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اأخبـار الإمـارات

بتوجيهات حاكم ال�سارقة 

ال�صماح بت�صجيل الطلبة املواطنني بكافة املدار�ش اخلا�صة بغ�ش النظر عن نتيجة اأداء التقييم
•• ال�سارقة- حم�سن را�سد

وجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
االأعلى للحتاد حاكم اإمارة ال�سارقة ، بال�سماح بت�سجيل الطلبة املواطنني يف 
كافة املدار�س اخلا�سة باإمارة ال�سارقة وذلك للعام الدرا�سي 2019-2018 
بغ�س النظر عن نتيجة تقييم اأداء املدار�س اخلا�سة ، وذلك من منطلق حر�س 

�سموه على ا�ستقرار االأ�سر واأبنائه الطلبة يف بداية العام الدرا�سي احلايل.                                                           
جاء ذلك يف تعميم داخلي �سادر من جمل�س ال�سارقة للتعليم يف 29 اأغ�سط�س 
اخلا�سة  املدار�س  ومديرات  ملديري  ؛ موجهاً   2018 ل�سنة   2 برقم  املا�سي 
اخلا�سة  املدار�س  املواطنني يف  الطلبة  وقبول  ت�سجيل  ب�ساأن  ال�سارقة  باإمارة 

ذات االأداء ال�سعيف  وال�سعيف جداً باإمارة ال�سارقة للعام الدرا�سي اجلاري. 
من جهة اخرى كانت وزارة الرتبية والتعليم قد وجهت يف وقت �سابق كتابا 

الأ�سحاب تراخي�س املوؤ�س�سات التعليمية اخلا�سة يف اإمارة ال�سارقة ؛ ب�ساأن نقل 
�سلحيات االإ�سراف على التعليم اخلا�س باإمارة ال�سارقة اىل جمل�س ال�سارقة 
للتعليم ؛ وذلك بناء على مذكرة تفاهم مت توقيعها بني طريف وزارة الرتبية 
وجمل�س ال�سارقة للتعليم بهذا ال�ساأن ؛ بهدف حر�س وزارة الرتبية على دعم 
يف  للم�ستثمرين  اخلدمات  اأف�سل  وتقدمي  الدولة  يف  اخلا�س  التعليم  قطاع 

هذا القطاع احليوي.  

»762« واملوجه من قبل عبدالرحمن احلمادي  ال��وزارة برقم  واأو�سح كتاب 
ان  ؛  امل��ا���س��ي  اغ�سط�س   15 امل�����س��ان��دة يف  للرقابة واخل��دم��ات  ال����وزارة  وك��ي��ل 
االإ�سراف من قبل جمل�س ال�سارقة للتعليم �سي�سمل جميع املوؤ�س�سات التعليمية 
اخلا�سة » مدار�س ومعاهد وح�سانات » وذلك بدءاً من تاريخ 26 اأغ�سط�س 
املا�سي ؛ موؤكداً على �سرورة اإبلغ اأ�سحاب  ال�ساأن يف تلك املوؤ�س�سات التعليمية 

ل�سمان ا�ستمرارية تقدمي اخلدمات ب�سكل متميز.

»رواد« و�صرطة ال�صارقة تختتمان ور�صا تدريبية ل� 45 متدربًا من نزالء االإ�صالحيات
•• ال�سارقة-وام:

اختتمت موؤ�س�سة ال�سارقة لدعم امل�ساريع الريادية “رواد” بالتعاون مع 
بعنوان  تدريبية  ور�سا  القيادة  مبقر  ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  القيادة 
واملتو�سطة” ا�ستهدفت 45 متدربا من نزالء  ال�سغرة  امل�ساريع  “اإدارة 
النزالء  اأ�سر  من  و”10”  نزيل   ”35“ منهم  واأ�سرهم  االإ�سلحيات 
35 �ساعة تدريب مت تنفيذها على مرحلتني ا�ستهدفت االأوىل  مبعدل 
نزالء املوؤ�س�سة العقابية واالإ�سلحية يف ال�سارقة فيما ا�ستهدفت املرحلة 

الثانية اأ�سر النزالء.
التي قدمها   �� الور�س  ال�سارقة من خلل هذه  “رواد” و�سرطة  وت�سعى 
الب�سرية عر  امل��وارد  اإىل اال�ستثمار يف   �� املحا�سر الدكتور ناجي املهدي 
تقدمي التاأهيل املنا�سب للمفرج عنهم من املوؤ�س�سة االإ�سلحية والعقابية 

ومنتجة  فاعلة  اإيجابية  كعنا�سر  املجتمع  يف  االندماج  على  مل�ساعدتهم 
وتاأهيلهم الإدارة م�ساريع تعود بالفائدة عليهم وعلى اأ�سرهم.

العامة  القيادة  ب��ني  امل��رم��ة  االتفاقية  بنود  �سمن  ال���دورة  ه��ذه  وت��اأت��ي 
ل�سرطة ال�سارقة وموؤ�س�سة “رواد” التي اتفق فيها اجلانبان على تفعيل 
لتطوير  امل�سرتكة  املبادرات  اإط��لق عدد من  بينهما من خلل  التعاون 
واملتو�سطة  ال�سغرة  امل�ساريع  اأع��م��ال  لتنمية  امللئمة  البيئة  وتهيئة 
للفئات  وتاأهيلية  تدريبية  برامج  اإع���داد  على  والعمل  ال�سارقة  ب��اإم��ارة 
اإطلق مبادرات للرتويج ملنتجات نزالء  امل�ستهدفة واأ�سرهم ا�سافة اىل 
املنتجات  هذه  على  الطلب  لتنمية  املنا�سبة  ال�سبل  وبحث  االإ�سلحيات 

واإقامة املعار�س اخلا�سة مبنتجات النزالء.
االأع��م��ال وق��درت��ه على  رائ���د  ع��ر���س �سفات  ال��ور���س  وت�سمنت حم���اور 
تطبيقات  بجانب  االأعمال  وتنظيم  واالإدارة  والتخطيط  ال�سوق  حتليل 

وف�سلها  جناحها  وعوامل  ال�سغرة  امل�سروعات  خ�سائ�س  ح��ول  عملية 
درا�سة  اإع���داد  كيفية  اإىل  اإ�سافة  م�سروع  فكرة  واختيار  تقييم  وكيفية 
اجلدوى االقت�سادية لتهيئة رواد االأعمال الإقامة م�سروعاتهم اخلا�سة 
باملفاهيم  وتوعيتهم  ال�سحيحة  والقواعد  ال�سليمة  االأ�س�س  ارتكازا على 

واالأ�ساليب اللزمة الإدارة امل�سروع ت�سويقيا وماليا.
وقال �سعادة حمد املحمود مدير موؤ�س�سة ال�سارقة لدعم امل�ساريع الريادية 
“رواد” اإن هذا االإقبال من قبل نزالء االإ�سلحيات واأ�سرهم واهتمامهم 
و�سعيهم الكت�ساب  رغبتهم يف تطوير مهاراتهم  يعك�س  ال��دورة  بح�سور 
هذه  اأن  اإىل  جمتمعاتهم” ..الفتا  يف  االندماج  على  ت�ساعدهم  مهارات 
الور�س تاأتي �سمن �سل�سلة من الرامج واملبادرات التي نفذتها املوؤ�س�سة 
بالتعاون مع �سرطة ال�سارقة والتي ت�ستهدف تاأهيل النزالء واملفرج عنهم 
وحتويلهم اإىل اأفراد فاعلني يف جمتمعاتهم عن طريق دعمهم لتاأ�سي�س 

م�ساريعهم ال�سغرة واملتو�سطة وتبني اأفكارهم الريادية.
قطاع  وتنمية  تطوير  “رواد” يف  موؤ�س�سة  اأه���داف  اأن  املحمود  واأو���س��ح 
املايل  ال��دع��م  تقدمي  على  تقت�سر  ال  واملتو�سطة  ال�سغرة  امل�سروعات 
ل��ل��راغ��ب��ني يف االن���خ���راط يف ال��ع��م��ل اخل��ا���س ب��ل ت��ت��ج��اوزه اإىل �سرورة 

تدريبهم وتاأهيلهم مبختلف الو�سائل املعرفية والتقنية.
من جهته اأكد العميد اأحمد �سهيل مدير املوؤ�س�سة العقابية واالإ�سلحية 
حتقيق  يف  وا�سحة  روؤي���ة  �سمن  تعمل  املوؤ�س�سة  اأن  ال�سارقة  �سرطة  يف 
اأهداف وزارة الداخلية لتعزيز االأمن واالأم��ان من خلل تقدمي اأف�سل 
املجتمع  يف  ال��ن��زالء  دم��ج  تعزيز  �ساأنها  م��ن  التي  االإ�سلحية  ال��رام��ج 
ومدى تقبل املجتمع للنزيل بعد االفراج عنه ليعود اإىل حياته الطبيعية 
تتبنى  �سراكات  خلق  يف  املوؤ�س�سة  م�ساعي  طريق  عن  امل�ستقرة  االأ�سرية 

براجمنا االإ�سلحية.

احلمادي ي�صهد اختتام املخيم ال�صيفي جلامعة دبي ومركز االبتكار العايل

وزعتها على الطلبة امل�ستحقني

العام الدرا�صي اجلديد يف  ال�صارقة  خريية  من  مدر�صية  حقيبة  اآالف   9

•• دبي-الفجر:

ابراهيم  ب���ن  ح�����س��ني  م��ع��ايل  اأك����د 
والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احل��م��ادي 
والتعليم  الرتبية  وزارة  روؤي���ة  اأن 
تنبثق من روؤية الدولة وتطلعاتها 
امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة، وه�����ي ت���ت���م���ح���ور يف 
وتربوية  تعليمية  اأه��داف  تكري�س 
�سمات  ت��ع��زي��ز  يف  ت��ت��م��ث��ل  م��ه��م��ة، 
ط���ل���ب���ة امل����در�����س����ة االم�����ارات�����ي�����ة يف 
ج����وان����ب م���ت���ع���ددة م��ن��ه��ا ال���ق���درة 
والناقد  االب���داع���ي  التفكر  ع��ل��ى 
مقروناً  وال���ت���وا����س���ل  واالب����ت����ك����ار 

باجلانب القيمي.
ح�سوره  خ����لل  م��ع��ال��ي��ه  واأ�����س����ار 
ال�سيفي  امل���خ���ي���م  اخ���ت���ت���ام  ح���ف���ل 
ال�����ذي نظمه  ل��ل��ف��ن��ون واالب���ت���ك���ار 
بالتعاون  ال��ع��ايل  االب��ت��ك��ار  م��رك��ز 
اأقيم على  وال��ذي  دب��ي  مع جامعة 
م�سرح وزارة الرتبية والتعليم اإىل 
اأهدافه  اأن برنامج املخيم تتقاطع 
الرتبية  وزارة  وروؤي���ة  اأه���داف  م��ع 
والتعليم يف بناء اأجيال تبحث عن 
التعليم  وت�ستح�سر قيمة  املعرفة، 
مهياأة  اأج���ي���ال  واع������داد  وال��ت��ع��ل��م، 
متتلك  وم�����س��وؤول��ة  ومثقفة  بدنياً 
اأدوات احلداثة وتطوعها يف خدمة 

الوطن واأبنائه.

التعلم  يف  ج���ه���دا  ت����دخ����رون  وال 
اال�ستثمار  ع��ر  ال��ذات��ي  وال��ت��ط��ور 
اخلطوة  وهذه  الأوقاتكم..  االأمثل 
االأوىل واالأهم يف حتقيق النجاح..

 ر���س��ال��ت��ي ل��ك��م ون��ح��ن ع��ل��ى اأعتاب 
بداية جديدة، اأن تظلوا متم�سكني 
واأن  وطموح  بحافزية  باأحلمكم 
لتحقيق  جهدكم  ق�����س��ارى  تبذلو 
والتفوق  ال��ت��م��ي��ز  درج������ات  اأع���ل���ى 
الر�سيدة  ف��ق��ي��ادت��ن��ا  ال����درا�����س����ي، 
الكثر  عليكم  يعول  كله  وال��وط��ن 
التنمية  م�سرة  �سيقود  من  فاأنتم 
اال�ستثمار  ب��اع��ت��ب��ارك��م  واالزده�����ار 

احلقيقي للوطن واأمل امل�ستقبل.
الب�ستكي  ع��ي�����س��ى  ال��دك��ت��ور  واأك�����د 
رئي�س جامعة دبي اأن دولة االإمارات 
منذ ن�ساأتها بقيادة املغفور له باإذن 
اهلل ال�����س��ي��خ زاي����د ب��ن ���س��ل��ط��ان اآل 
نهيان حر�ست على ت�سجيع العلم 
وا�ستخدام  واالب���ت���ك���ار  وال��ت��ع��ل��ي��م 
احلديثة  والتكنولوجيا  التقنيات 
املوؤ�س�سات  دور  ت��ك��ري�����س  وع���ل���ى 
تعزيز  يف  واجل��ام��ع��ات  التعليمية 
االإبداع وم�ساعدة االأجيال القادمة 
ومن  املهني  �سغفهم  اكت�ساف  على 
ه��ن��ا ي���اأت���ي ح��ر���س اجل��ام��ع��ة على 
دعم هذه االأن�سطة التي ت�ساهم يف 
واعدادهم  ال�سباب  مهارات  تنمية 

امل�ستحقة  االأ���س��ر  من  الطلبة  من 
يف  امل�سجلة  واملحتاجة  واملتعففة 
ك�سوفات و�سجلت اجلمعية، وقد 
اآالف   9 ب��ت��وزي��ع  اجلمعية  ق��ام��ت 
حقيقة مدر�سية يف مقر اجلمعية 
وفروعها باالإمارة قبل بداية العام 
اجلمعية  اأن  اإىل  ولفت  الدرا�سي. 
يف  اخلر”،  “متجر  خ�����س�����س��ت 
ال�سارقة،  الرئي�س مبدينة  مقرها 
املدر�سية  احل��ق��ائ��ب  ل��ب��ي��ع  وذل����ك 
رمزية،  ب���اأ����س���ع���ار  وال��ق��رط��ا���س��ي��ة 
ك�سوفات  يف  امل�����س��ج��ل��ة  ل���ل���ح���االت 
مل���ن يحتاج  اجل��م��ع��ي��ة، وحت����دي����داً 

اأكرث مما مت توزيعه. 
دور  اإىل  ال�������زرع�������وين  واأ��������س�������ار 
وفاعلي  وامل���ت���رع���ني  امل��ح�����س��ن��ني 
اخلر الذين يقفون مع اجلمعية 
م�����س��اري��ع��ه��ا، ح��ي��ث تتجلى  ك���ل  يف 

اإط��ار دوره��ا يف  للحياة العملية يف 
خدمة املجتمع. 

الدولة  ا�سرتاتيجيات  وا�ستعر�س 
وامل�ستدامة يف جماالت  امل�ستقبلية 
وال�سحة  ال���ن���ق���ل  يف  االب����ت����ك����ار 
والطاقة  امل��ي��اه  وان���ت���اج  وال��ت��ع��ل��ي��م 
والتكنولوجيا  والف�ساء  املتجددة 
الدكتور  قال  جهته  من  احلديثة. 
عام  مدير  �سليم  ب��ن  حاميم  اأن���ور 
املخيم  اإن  ال��ع��ايل  االب��ت��ك��ار  م��رك��ز 
وال����ذي اأق��ي��م حت��ت ���س��ع��ار »�سيف 
الفرتة  خ��لل  مبدع«  ممتع جليل 
من  اأغ�����س��ط�����س   30 اىل   11 م��ن 
ال���ع���ام احل�����ايل ل���ل���ذك���ور واالإن������اث 
 16 5 اىل  ال��ع��م��ري��ة م���ن  ل��ل��ف��ئ��ة 

متدربا   50 م��ن  اأك���رث  ���س��م  �سنة 
ت��ن��م��ي��ة مهارات  ب��ه��دف  وم��ت��درب��ة 
امل�ستويات  خمتلف  وعلى  الطلبة 
اجل��دي��د على  اجل��ي��ل  ي�ساعد  مم��ا 
بثقة  امل�ستقبل  حت��دي��ات  مواجهة 

وقدرة بدنية مميزة. 
العام  ه����ذا  خم��ي��م  ان  اىل  وا����س���ار 
ك���ان م��ت��م��ي��زا م��ن خ���لل تنظيمه 
يف م���ب���ن���ى ج���ام���ع���ة دب������ي ال���ذك���ي 
املزهر  و���س��ال��ة  للبيئة  وال�����س��دي��ق 
ل��لأن�����س��ط��ة ال��ري��ا���س��ي��ة واأن�����ه ركز 
واالبتكار  االب�����داع  جم����االت  ع��ل��ى 
والروبوت  اال�سطناعي  وال��ذك��اء 
وجتويد  امل��خ��ت��ل��ف��ة  وال���ري���ا����س���ات 
القراآن واالأخلق العامة واملوروث 

ال�سعبي واحلرف اليدوية وغرها 
واك����ت���������س����ب امل������ت������درب������ون خ���لل���ه 
اإعادة  ومنها  امل��ه��ارات  من  العديد 
والتفكر  واال���س��ت��دام��ة  ال��ت��دوي��ر 
الكهرباء  واأ���س��ا���س��ي��ات  االب���داع���ي 
والغذاء  البدنية  اللياقة  واهمية 
ال�����س��ل��ي��م واالإ�����س����ع����اف����ات االأول����ي����ة 
احلفل  ت�سمن  امل����دين.  وال���دف���اع 
ال���راع���ي���ة ومنها  ت��ك��رمي اجل���ه���ات 
االإ�سعاف  خل��دم��ات  دب��ي  موؤ�س�سة 
املدير  دراي  ب��ن  خليفة  وت�سلمه 
خلدمات  دب��ي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي 
للدفاع  العامة  واالإدارة  االإ�سعاف 
امل���دين وم��رك��ز ���س��ع��ادة ك��ب��ار ال�سن 

وموا�سلت االمارات.

اآثار اأياديهم البي�ساء يف اأكرث من 
تركت  وق��د  ومهمة،  ومكان  موقع 
وا�سحة  ب�����س��م��ات  االأي�������ادي  ت��ل��ك 
يوجد  ح��ي��ث  ع���دي���دة  اأم����اك����ن  يف 
دوؤوب  ع��م��ل  ظ���ل  حم���ت���اج���ون، يف 
م��ت��وا���س��ل وع���ط���اء م�����س��ت��م��ر بل 
ثقافة  ن�سر  فاعل يف  ودور  ح��دود، 

العمل اخلري واالإن�ساين.
اخل�����ري  ال���ع���م���ل  اأن  م���و����س���ح���اً 

اإن�ساين  وط��ب��ي��ع��ت��ه  ج����وه����ره  يف 
وت����ط����وع����ي، وي���ت���ط���ل���ب م����ب����ادرات 
و������س�����رورة ت��ن��ف��ي��ذه��ا ع���ل���ى م����دار 
مليلد  االأول  اليوم  ومنذ  ال�ساعة، 
اإىل مد يد  اجلمعية وه��ي  ت�سعى 
ال���ع���ون وامل�������س���اع���دة وف���ع���ل اخلر 
من  ويحتاجه،  ي�ستحقه  من  لكل 
اأي���ت���ام واأرام�����ل  اأ����س���ر حم��ت��اج��ة اأو 
املدار�س  يف  علم  وطلبة  وف��ق��راء، 

على  العمل  و�سرورة  واجلامعات، 
النواحي  خم��ت��ل��ف  م���ن  رع��اي��ت��ه��م 
والثقافية،  واالج��ت��م��اع��ي��ة  امل��ادي��ة 
ت���وف���ر حياة  ي�����س��ه��م يف  وك����ل م���ا 
الرعاية  وت���ق���دمي  ل���ه���م،  ك���رمي���ة 
ال�سحية والعون للأ�سر املت�سررة 
من كوارث ما كالقحط واجلفاف 
املفاجئة  وال����ك����وارث  وامل���ج���اع���ات، 

كالزالزل والفي�سانات واحلروب.

وقال معاليه اإن هذا االحتفال ياأتي 
تتويجاً للم�ساعي احلثيثة املتمثلة 
ق����درات طلبتنا  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة  يف 
واإك�سابهم املهارات ال�سرورية التي 
تتوافق وتطلعات قيادتنا الر�سيدة 
علمياً  م��ت��م��ك��ن��ة  اأج����ي����ال  ب���ن���اء  يف 

ومعرفياً ومهارياً.
ال�����س��ك��ر جلامعة  ب��ج��زي��ل  وت���وج���ه 
دب��ي وم��رك��ز االب��ت��ك��ار ال��ع��ايل وكل 
ال���ق���ائ���م���ني ع���ل���ى ه�����ذه امل����ب����ادرات 
التي  الهادفة  والرامج  التعليمية 
يبذلونه  م��ا  ع��ل��ى  بطلبتنا  ت��رق��ى 
م��ن ج��ه��ود واه��ت��م��ام ك��ب��ر ينبثق 

عن امل�سوؤولية االجتماعية لتوفر 
البيئة احلا�سنة الإبداعاتهم �سمن 
اأ�سهمت  وتفاعلية  ايجابية  اأج��واء 
يف تقدمي ق�سط وافر لهم الإطلق 
كما  ومواهبهم،  لقدراتهم  العنان 
ت���وج���ه ب��ال�����س��ك��ر الأول����ي����اء االأم�����ور 
اأبنائهم  دمج  على  حر�سوا  الذين 
تر�سيخاً  الرثية  االأن�سطة  هذه  يف 
ل��ن��ه��ج دائ�����م ن�����س��ع��ى ل��ت��ح��ق��ي��ق��ه يف 
املوؤ�س�سة الرتبوية وهو بناء طالب 
القرن  مب���ه���ارات  يتمتع  م��ت��ك��ام��ل 
21. ولفت اإىل اأن هذه الت�ساركية 
هي التي نادت بها قيادتنا الر�سيدة 

جاهدين  ن�����س��ع��ى  وال���ت���ي  دائ����م����ا، 
�سمن  وت��ر���س��ي��خ��ه��ا  ت��ع��زي��زه��ا  اإىل 
الرتبوية  م��وؤ���س�����س��ات��ن��ا  ت��وج��ه��ات 
االأهمية  م���ن  ل��ه��ا  مل���ا  امل��ج��ت��م��ع  يف 
هي  طلبتنا  رعاية  والأن  والتاأثر، 
للموؤ�س�سات  م�سرتكة،  م�سوؤولية 
واالأف���������راد، وه����و ب�����دوره م���ا يعزز 
اأجندة  حتقيق  عجلة  م��ن  وي�سرع 
وروؤية  الوطنية  واأهدافنا  الدولة 
الدول 2021 ومئويتها 2071.  
واأ�ساف اأننا ن�ستعد النطلق العام 
اليوم  اأنتم  وها  اجلديد،  الدرا�سي 
توا�سلون امل�سر واجلد واالجتهاد 

•• ال�سارقة-الفجر:

اخلرية  ال�سارقة  جمعية  وزع��ت 
مع  م���در����س���ي���ة  ح��ق��ي��ب��ة  اآالف   9
االأ�سر  اأب���ن���اء  ع��ل��ى  ق��رط��ا���س��ي��ت��ه��ا، 
امل���ت���ع���ف���ف���ة م�����ن ط���ل���ب���ة امل�����دار������س 
و�سجلت  ك�سوفات  يف  امل�سجلني 
اجلمعية، مبا ي�سهم يف م�ساعدتهم 
الدرا�سي اجلديد  العام  ال�ستقبال 
حر�س  ظ����ل  يف  اأف�������س���ل،  ب�����س��ك��ل 
اجلمعية على تنفيذ هذه املهمة يف 

الوقت املنا�سب.
رئي�س  ال����زرع����وين،  اأ���س��ع��د  وق����ال 
ق�����س��م امل�������س���اع���دات ال���داخ���ل���ي���ة يف 
ج���م���ع���ي���ة ال���������س����ارق����ة اخل�����ري�����ة، 
كل  مطلع  م��ع  اجلمعية  حت��ر���س 
ع��ام درا���س��ي على اأن ت��وزع حقائب 
م��در���س��ي��ة وق��رط��ا���س��ي��ة ع��ل��ى عدد 

بلدية دبي تبداأ ا�صتقبال طلبات امل�صاركة يف 
حتدي البناء بال حوادث

الأوىل  املرحلة  يف  مقعد  األف  بطاقه ا�ستيعابيه 17 

تفتح اأبوابها اليوم يف دبي جديدة  خا�صة  مدر�صة   13
•• دبي-وام:

بداأت بلدية دبي ام�س ا�ستقبال طلبات امل�ساركة يف مبادرة حتدي “بناء بل 
حوادث” وحتى نهاية �سهر �سبتمر اجلاري.

اإنه  اإدارة رقابة البناء يف البلدية  وقال املهند�س عبداهلل علي حممد مدير 
ال�ستقبال  البناء  لرتاخي�س  دب��ي  نظام  يف  اإل��ك��رتوين  راب��ط  تخ�سي�س  مت 
ط��ل��ب��ات امل�����س��ارك��ة يف امل���ب���ادرة ال��ت��ي ت��ع��د ف��ر���س��ة ل�����س��رك��ات امل���ق���اوالت الإب���راز 
االإن�سائية وعر�س  ال�سلمة  لديهم يف جمال  امل�ستخدمة  املمار�سات  اأف�سل 
اإجناز  يف  ي�ساهم  مبا  لديهم  امل�ستخدمة  واملعدات  التقنيات  واأه��م  اأفكارهم 
امل�ساركني  اأن جميع  واأو�سح  اإن�سائية.  ح��وادث  دون  البناء  �ساعات عمل من 
على  البلدية  من  تقديرا  اإلكرتونية”  م�ساركة  “�سهادة  على  �سيح�سلون 
م�ساهمتهم وم�ساركتهم الفعالة يف اإجناح هذه املبادرة اإ�سافة اإىل باقة من 
املكافاآت واالمتيازات التي �سُتمنح لل�سركات الفائزة عند االإعلن عن النتائج 
بداية  مع  �سيكون  املبادرة  يف  التحدي  بداية  اأن  اإىل  واأ�سار  القادم.  مايو  يف 
العام  من  مار�س  �سهر  نهاية  ولغاية  اأ�سهر  �ستة  ومل��دة  القادم  اأكتوبر  �سهر 
اإط��لق جمموعة من  القادم يتم خللها تكثيف جميع اجلهود من خلل 
املقاولني لرت�سيخ  فئة  �سركائها من  البلدية بجانب  بها  �ستقوم  الفعاليات 

يف  العاملني  ل��دى  ال��ذات��ي��ة  ال��رق��اب��ة  وت��ع��زي��ز  االإي��ج��اب��ي��ة  ال�سلمة  مفهوم 
مواقع البناء بدال من تكثيف الزيارات التفتي�سية وفر�س اجلزاءات وحث 
كافة  واتخاذ  للعمال  والتعليم  التدريب  ا�ستخدام منهجيات  على  املقاولني 
االإن�سائية  املواقع  وتاأمني  العمال  حلماية  واالحرتازية  الوقائية  التدابر 
امل�ساريع االإن�سائية دون وقوع  مبا ي�ساهم يف حتقيق �ساعات عمل يف تنفيذ 
احلوادث االإن�سائية. واأ�ساف اأنه مت حتديد �ساعات العمل املطلوبة للتحدي 
مت  حيث  البلدية  يف  امل�سجلة  ال�سركة  عمال  ع��دد  اإىل  ا�ستنادا  ح��وادث  دون 
ت�سنيفها اإىل �سبع فئات لتو�سيع نطاق امل�ساركة والفوز الأكر �سريحة ممكنة 
من �سركات املقاوالت. ودعا حممد جميع �سركات املقاوالت التي يزيد عدد 
يج�سد  ال��ذي  التحدي  ه��ذا  يف  وامل�ساركة  بالتقدم  عامل   30 على  عمالها 
ذاتها  ال�سركة  الكبر على  االأثر  البلدية وملا لها من  االإيجابي لدى  الفكر 
اإىل  ي��وؤدي  ان  دون  املحدد  بالوقت  امل�ساريع  واإجن��از  االأعمال  ا�ستمرارية  يف 
�سياع واهدار الوقت علما باأنه مت تخ�سي�س جمموعة من قنوات االت�سال 
والتوا�سل الفعالة وال�سريعة للإجابة عن اأية ا�ستف�سارات متعلقة باملبادرة 
الريد  وع��ر  البناء”  رق��اب��ة  اإدارة  “خدمات  العامة  الر�سائل  نظام  ع��ر 
 ConstructionChallenge@dm.gov.ae االإل��ك��رتوين 

اإ�سافة اإىل الرقم املجاين 800900.

•• دبي- الفجر 

والتنمية  امل���ع���رف���ة  ه��ي��ئ��ة  ك�����س��ف��ت 
 13 اف��ت��ت��اح  ع���ن   دب���ي،  الب�سرية يف 
م����در�����س����ة ج�����دي�����دة يف دب������ي ال���ع���ام 
الدرا�سي اجلديد 2019-2018، 
األف   17 ح��وايل  ا�ستيعابية  بطاقة 
مقعد يف املرحلة االأوىل، و 24 األف 
مقعد خلل اخلم�سة �سنوات املقبلة، 
متنوعة  تعليمية  مناهج  تطبق  اإذ 
والريطاين  االأم���ري���ك���ي  ت�����س��م��ل« 
الدولية«.  وال��ب��ك��ال��وري��ا  وال��ه��ن��دي 
وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ال��دك��ت��ور عبداهلل 
الكرم رئي�س جمل�س املديرين مدير 
عام هيئة املعرفة والتنمية الب�سرية 
امل�����دار������س  م���ن���ظ���وم���ة   : اأن  ب����دب����ي 
اخلا�سة يف دبي  حتظى بتنوع فريد 
نادراً  والتي  التعليمية  اخل��ي��ارات  يف 
اآخ����ر، حيث  م��ا ت��ت��وف��ر يف اأي م��ك��ان 

تعليمياً  منهاجاً   17 دب��ي  يف  يوجد 
ت��ت��وزع يف م��ن��اط��ق خمتلفة  م��ت��ن��وع��اً 
باملدينة وتقدم الكثر من اخليارات 
االأم����ور مبا  اأول��ي��اء  اأم���ام  التعليمية 
مع  رحلتهم  يف  اح��ت��ي��اج��ات��ه��م  يلبي 
اأبنائهم«. واأ�سار الكرم اإىل اأن  تعليم 
جديدة  خا�سة  مدر�سة   13 افتتاح 
ال���درا����س���ي احل����ايل -2018  ال���ع���ام 
اإ�سافة  م��ن  مت��ث��ل��ه  مب��ا  2019م، 
اخلا�سة  امل���دار����س  ملنظومة  ن��وع��ي��ة 
ملعدالت  ام�����ت�����داداً  ت�����س��ك��ل  دب�����ي  يف 
املدار�س  اأع������داد  يف  م��ل��ح��وظ��ة  من���و 
املا�سيني،  العامني  خ��لل  اجل��دي��دة 
العام  م���دار����س ج��دي��دة   10 ب��واق��ع 
الدرا�سي املا�سي -2017 2018م 
، و15 مدر�سة خا�سة جديدة العام 
الدرا�سي -2016 207م، الفتاً اإىل 
اخلا�سة اجلديدة  امل��دار���س  ه��ذه  اأن 
الدرا�سي  ال��ع��ام  افتتاحها  يتم  التي 

اأكرث  تعليمية  تقدم خيارات  احلايل 
الأول����ي����اء االأم�������ور، ك��ون��ه��ا ت���ت���وزع يف 
دب��ي، وت�ستهدف  مناطق خمتلفة يف 
وتطبق  ج��دي��دة،  �سكنية  جمتمعات 
باالإ�سافة  متنوعة،  تعليمية  مناهج 
امل�����دار������س  ه������ذه  ت���ط���رح���ه  م�����ا  اإىل 
اجلديدة من  حزم متنوعة الأولياء 
االأم���ور احلاليني واجل���دد، م��ا يعزز 
امل���دار����س اخلا�سة  امل��ن��اف�����س��ة يف  م��ن 
من  املزيد  اإىل  ب��دوره  ويقود  بدبي، 
جودة التعليم من جهة، واإىل املزيد 
املقدمة  التعليمية  اخل���ي���ارات  م���ن 
الأول���ي���اء االأم����ور م��ن ج��ه��ة اأخ����رى«. 
املعرفة  ع����ام ه��ي��ئ��ة  واأو�����س����ح م��دي��ر 
والتنمية الب�سرية بدبي اأن موا�سلة 
اإح������راز م���ع���دالت من���و م��ل��ح��وظ��ة يف 
امل���دار����س اخل��ا���س��ة اجلديدة  اأع����داد 
العام  خا�سة  م��در���س��ة   13 واف��ت��ت��اح 
ي��ع��ك�����س ثقة  ال����درا�����س����ي احل��������ايل، 

امل�ستثمرين يف قطاع التعليم اخلا�س 
يف دبي، ويواكب مكانة متميزة لدبي 
للمعلمني  مف�سلة  وجهة  باعتبارها 
ل��ل��ع��م��ل واحل���ي���اة، والتي  ال��دول��ي��ني 
يحظى  تعليمياً  جمتمعاً  حتت�سن 
بالتنوع الفريد يف املناهج التعليمية 

واجلن�سيات والثقافات«.



األحد  2   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12416  
Sunday   2   September   2018  -  Issue No   1241606

العدد 12416 بتاريخ 2018/09/02

العدد 12416 بتاريخ 2018/09/02

العدد 12416 بتاريخ 2018/09/02

العدد 12416 بتاريخ 2018/09/02

العدد 12416 بتاريخ 2018/09/02

العدد 12416 بتاريخ 2018/09/02

العدد 12416 بتاريخ 2018/09/02

العدد 12416 بتاريخ 2018/09/02

العدد 12416 بتاريخ 2018/09/02

العدد 12416 بتاريخ 2018/09/02

العدد 12416 بتاريخ 2018/09/02

العدد 12416 بتاريخ 2018/09/02

العدد 12416 بتاريخ 2018/09/02

العدد 12416 بتاريخ 2018/09/02

العدد 12416 بتاريخ 2018/09/02

العدد 12416 بتاريخ 2018/09/02

العدد 12416 بتاريخ 2018/09/02

العدد 12416 بتاريخ 2018/09/02

العدد 12416 بتاريخ 2018/09/02

العدد 12416 بتاريخ 2018/09/02

العدد 12416 بتاريخ 2018/09/02

العدد 12416 بتاريخ 2018/09/02



األحد  2   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12416  
Sunday   2   September   2018  -  Issue No   12416

07

اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-وام:

ال�سارقة تنظيم  بداأت بلدية مدينة 
الفعاليات  م��ن  متنوعة  جم��م��وع��ة 
والرتفيهية  التعليمية  واالأن�سطة 
حتت �سعار “العودة اإىل املدار�س” يف 
بال�سارقة  االأحياء  حدائق  من  عدد 
الدرا�سي  العام  انطلق  مع  تزامنا 

اجلديد.
وت�ستمر الفعاليات يف �سالة حديقة 
النا�سرية حتى االأ�سبوع الثاين من 
بدء الدرا�سة وذلك مل�ساركة االأهايل 
العام  ال���س��ت��ق��ب��ال  ا����س���ت���ع���دادات���ه���م 
اأبنائهم  وتهيئة  اجل��دي��د  ال��درا���س��ي 
العملية  يف  ���س��ري��ع��ا  ل���لن���خ���راط 

التعليمية.
مدير  الطريفي  ثابت  �سعادة  واأك��د 
عام بلدية مدينة ال�سارقة اأن البلدية 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ن��ه��ج  ع��ل��ى  ت�����س��ر 
حممد  بن  �سلطان  الدكتور  ال�سيخ 
القا�سمي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم 
ال�سارقة الذي ين�سب على االهتمام 
ودعم  برمتها  التعليمية  بالعملية 
واأولياء  طلبة  من  مكوناتها  جميع 
تعليمية  وموؤ�س�سات  ومعلمني  اأمور 

واق���ت���داًء ب��ه��ذا ال��ن��ه��ج ك��ان��ت بلدية 
الدوائر  اأوىل  م��ن  ال�سارقة  مدينة 
واملوؤ�س�سات احلكومية على م�ستوى 
املا�سي  ال��ع��ام  اأطلقت  ال��ت��ي  ال��دول��ة 
من  االأم��ور  الأولياء  ال�سماح  مبادرة 
مبرافقة  وم��وظ��ف��ات��ه��ا  م��وظ��ف��ي��ه��ا 
لثلث  م���دار����س���ه���م  اإىل  اأب���ن���ائ���ه���م 
االأوىل  ال��ث��لث��ة  االأي�����ام  ���س��اع��ات يف 
للتاأكد  اجلديد  الدرا�سي  العام  من 
واإقبالهم  النف�سي  ا�ستقرارهم  من 
ة  ع��ل��ى ال��درا���س��ة ب��ك��ل اأري��ح��ي��ة وهمَّ
املبادرة  ه���ذه  اأن  ..م���وؤك���داً  ون�����س��اط 

خلفته  ملا  نظراً  العام  ه��ذا  م�ستمرة 
اإي��ج��اب��ي��ة يف نفو�س  م��ن ان��ط��ب��اع��ات 

موظفي وموظفات البلدية.
برناجًما  اأعدت  البلدية  اأن  واأ�ساف 
من  العديد  اإق��ام��ة  ي�سمل  متكامًل 
التعليمية  واالأن�����س��ط��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
�سعار  حت��ت  ل��لأط��ف��ال  والرتفيهية 
من  عدد  املدار�س” يف  اإىل  “العودة 
ح��دائ��ق االأح��ي��اء وال�����س��االت املغلقة 
البا�سمة  املدينة  وكذلك يف ح�سانة 
مببنى  واملوظفات  املوظفني  الأب��ن��اء 
الفعاليات  ه����ذه  وت���رك���ز  ال��ب��ل��دي��ة 

على  االأب��ن��اء  حتفيز  على  التعليمية 
املثابرة والتفوق وغر�س قيم االلتزام 
نفو�سهم  يف  ال�����س��ف��ي  واالن�����س��ب��اط 
واالأدوات  ب���ال���ه���داي���ا  واإ����س���ع���اده���م 
اإزالة م�ساعر  املدر�سية والعمل على 
الرهبة التي عادًة ما تنتاب االأطفال 

ال�سغار يف بداية العام الدرا�سي.
البلدية  اأن  اإىل  ال��ط��ري��ف��ي  ول��ف��ت 
العامة  امل�����واق�����ف  ب����������اإدارة  مم���ث���ل���ة 
بداأتها  التي  مبادرتها  يف  �ست�ستمر 
حركة  بتنظيم  املا�سي  العام  خ��لل 
اأ���س��ب��وع��ني م���ن بداية  مل����دة  ال�����س��ر 

ال���ع���ام ال���درا����س���ي اأم�����ام امل���دار����س يف 
منطقة العزرة وغرها من املناطق 
التي عادًة ما ت�سهد ازدحاما مروريا 
اأم����ن  اإدارة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون  وذل������ك 
املدار�س باحلر�س االأمري ل�سمان 
�سلمة الطلبة واأولياء اأمورهم اأثناء 
ذهابهم اإىل املدار�س خا�سًة يف بداية 
ا�ستقبال  �سيتم  كما  الدرا�سي  اليوم 
التي  والتوزيعات  بالهدايا  الطلب 
امل�ستلزمات  ب��ع�����س  ع��ل��ى  حت���ت���وي 
التعليمية الإ�سفاء البهجة وال�سعادة 

على نفو�سهم.

•• عجمان ـ الفجر 

و�سناعة  جت�������ارة  غ����رف����ة  ب���ح���ث���ت 
والكليات  اجل��ام��ع��ات  م��ع  ع��ج��م��ان 
اآليات  اإم����ارة ع��ج��م��ان  اخل��ا���س��ة يف 
معار�س  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة  ال���ت���ع���اون 
ال��ت��ع��ل��ي��م اخل��ارج��ي��ة وذل����ك �سمن 
للتعريف  ع��ج��م��ان  غ���رف���ة  ج���ه���ود 
مب��ق��وم��ات ال��ق��ط��اع ال��ت��ع��ل��ي��م��ي يف 
التعليم  موؤ�س�سات  واإب���راز  عجمان 
ال�����ع�����ايل يف ع����ج����م����ان، ج������اء ذل���ك 
نا�سر  ت���راأ����س���ه  ت��ن�����س��ي��ق��ي  اج��ت��م��اع 
لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  الظفري 
التخطيط ودعم االع�ساء بح�سور 
دعم  ادارة  مدير  ال�سام�سي  امي��ان 
املجتمعية  وامل�����س��وؤول��ي��ة  االع�����س��اء 
الكليات  وممثلي  عجمان  غرفة  يف 
واجلامعات يف اإمارة عجمان وذلك 

مبقر الغرفة.
اال�ستعداد  اآليات  احل�سور  وناق�س 
ال�سني  م���ع���ر����س  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
ل��ل��ت��ع��ل��ي��م وال�������ذي ���س��ت�����س��ارك فيه 
م���وؤ����س�������س���ات ال���ت���ع���ل���ي���م ال����ع����ايل يف 
عجمان حتت مظلة غرفة عجمان 
خلل اكتوبر 2018 بهدف زيادة 
التعريف الدويل بجامعات االمارة 

الطلبة  ا���س��ت��ق��ط��اب  ف��ر���س  وب��ح��ث 
عجمان  ج���ام���ع���ات  يف  ل���ل���درا����س���ة 
خمتلف  م����ع  اخل�������رات  ت����ب����ادل  و 
امل�ساركة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  امل��وؤ���س�����س��ات 
يف امل���ع���ر����س وال���ت���ع���رف ع��ل��ى اآخ���ر 
يف  امل�ستخدمة  التعليمية  الو�سائل 

موؤ�س�سات التعليم العايل.
واأك����������د ن����ا�����س����ر ال����ظ����ف����ري خ����لل 
االجتماع اأن غرفة عجمان حري�سة 
م�ساركات  خ��ري��ط��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  ع��ل��ى 
التعليم  معار�س  م��ن  لعدد  دول��ي��ة 
من  ع���دد  يف  الطيبة  ال�سمعة  ذات 
الدول العربية واالجنبية بالتعاون 

مع جامعات وكليات اإمارة عجمان، 
ال�سيما ان القطاع التعليمي يحظى 
م�ستمرة  ومتابعة  الحم��دود  بدعم 
حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  م��ن 
املجل�س  ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن 
االأعلى حاكم عجمان و�سمو ال�سيخ 
النعيمي ويل عهد  عمار بن حميد 

عجمان رئي�س املجل�س التنفيذي.
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا اأو�����س����ح����ت اإمي������ان 
تويل  عجمان  غرفة  ان  ال�سام�سي 
قطاع التعليم ب�سكل عام يف االمارة 
اه���ت���م���ام خ���ا����س م����ن خ�����لل عقد 
املوؤ�س�سات  م��ع  دوري����ة  اج��ت��م��اع��ات 

وجامعات  م��دار���س  م��ن  التعليمية 
االإم���������������ارة ل�����ل�����وق�����وف ع����ل����ى اه����م 
وتطور  منو  ومتطلبات  م�ستجدات 
القطاع التعليمي ككل وجعل االإمارة 
مركز تعليمي اقليمي ودويل يوفر 
الرامج  ملختلف  متكاملة  ح��ل��وال 
ظل  يف  االك��ادمي��ي��ة  والتخ�س�سات 
مقومات  م��ن  ع��ج��م��ان  متتلكه  م��ا 

متنوعة ت�سب يف منو القطاع. 
ه���ذا وي�����س��ارك يف م��ع��ر���س ال�سني 
وكلية  ع��ج��م��ان  ج��ام��ع��ة  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
اخلليج  وجامعة  اجلامعية  املدينة 

الطبية.

••دبي-وام:

بدبي  وامل��وا���س��لت  ال��ط��رق  هيئة  افتتحت 
م�سروع الطرق الداخلية يف منطقة ند ال�سبا 
الرابعة و�ستفتتح يف منت�سف ال�سهر اجلاري 
م�سروع الطرق الداخلية يف �سعبية مكن يف 
اإط��ار اخلطة اخلم�سية التي  منطقة حتا يف 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اعتمدها 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد 
“رعاه اهلل”  دب����ي  ح��اك��م  ال�������وزراء  جم��ل�����س 

لر�سف الطرق الداخلية يف عدد من املناطق 
ال�سكنية يف اإمارة دبي.

وذكر �سعادة مطر الطاير املدير العام ورئي�س 
جمل�س املديرين يف الهيئة اإن م�سروع الطرق 
الداخلية يف �سعبية مكن مبنطقة حتا التي 
ت�سم 346 م�سكنا ملوؤ�س�سة حممد بن را�سد 
بطول  داخلية  طرق  تنفيذ  ي�سمل  للإ�سكان 
قرابة ثمانية كيلومرتات ومواقف للمركبات 

واأر�سفة واإنارة ال�سوارع.
واأ����س���اف ان م�����س��روع ال��ط��رق ال��داخ��ل��ي��ة يف 

تنفيذ  يت�سمن  ال��راب��ع��ة  ال�سبا  ن��د  منطقة 
ط���رق ب��ط��ول 56 ك��ي��ل��وم��رتا ب��ع��ر���س 7.3 
اأمتار  ال��ت��ج��م��ي��ع��ي��ة و���س��ب��ع��ة  ل��ل��ط��رق  اأم���ت���ار 
ل��ل��ط��رق امل��ح��ل��ي��ة م��ن��ه��ا ط����رق ب���ط���ول 50 
الرابعة  ال�����س��ب��ا  ن���د  م��ن��ط��ق��ة  يف  ك��ي��ل��وم��رتا 
282” و�ستة كيلومرتات يف  “املنطقة رقم 
“املنطقة  جزء من منطقة ند ال�سبا االأوىل 
االأعمال  تنفيذ  يت�سمن  كما   ”618 رق��م 
اخلدمية مثل اإنارة الطرق الداخلية واأعمال 

ت�سريف مياه االأمطار.

طرق دبي تفتتح م�صروعي طرق داخلية يف حتا وند ال�صبا الرابعة

•• ال�سارقة-الفجر:

اأج��راه��ا ق�سم البحث  اأك���دت درا���س��ة 
واملحميات  البيئة  هيئة  يف  العلمي 
حماية  ومركز  بال�سارقة  الطبيعية 
الرية  العربية  احل��ي��وان��ات  واإك��ث��ار 
النفايات  ح��ول  باالنقرا�س  امل��ه��ددة 
ابتلعتها  ال��ت��ي  البحرية  واملخلفات 
على  اخل�سراء  البحرية  ال�سلحف 
االإم���ارات  ل��دول��ة  ال�سرقي  ال�ساحل 
هذه  اأن  اإىل  امل����ت����ح����دة،  ال���ع���رب���ي���ة 
لل�سلحف  تهديًدا  ت�سكل  املخلفات 

البحرية اخل�سراء يف املنطقة.
ال�سلحف  بفح�س  الباحثون  وق��ام 
ال��ب��ح��ري��ة اخل�������س���راء ع��ال��ق��ة على 
ميتة،  وج���دت  ُع��م��ان  خليج  ���س��اط��ئ 
ال�سلحف  م���ن   86% اأن  وت��ب��ني 
تكون  ب��ح��ري��ة  خم��ل��ف��ات  ابتلعت  ق��د 
معظمها من البل�ستيك، وت�سمنت 

احلبال، والن�سيج، واالأعواد القطنية، 
املن�سوجة  البل�ستيكية  واالأك��ي��ا���س 
واخلطافات،  واخل��ي��وط،  وال��ع��ادي��ة، 
وال�ِسَباك، والفخاخ املخ�س�سة ل�سيد 
اأو  االأبي�س  اللون  وغلب  االأ�سماك. 
ال�سفاف على املخلفات التي ابتلعتها 
قدرتها  ع����دم  ن��ت��ي��ج��ة  ال�����س��لح��ف، 
البل�ستيك  مت��ي��ي��ز  ع��ل��ى   اأح���ي���ان���اً 
باأنه  ال�سفاف واعتقادها  اأو  االأبي�س 

قناديل البحر.
م�ستوى  وجود  اإىل  النتائج  واأ�سارت 
ب��ني ال�سلحف  ال��ت��ف��اع��ل  ع���اٍل م��ن 
واملخلفات  اخل�������س���راء  ال���ب���ح���ري���ة 
ال��ب��ح��ري��ة ع��ل��ى ط���ول ���س��اح��ل خليج 
العربية  االإم������ارات  دول����ة  يف  ُع��م��ان 
ال�سارة  االآث����ار  واأظ���ه���رت  امل��ت��ح��دة. 
ال�سلحف  ع��ل��ى  امل��خ��ل��ف��ات  ل���ه���ذه 
العديد  واأك��دت��ه  �سبق  م��ا  البحرية 
من الدرا�سات العاملية االأخرى حول 

هذا التاأثر.
ال�سويدي،  �سيف  هنا  �سعادة  وقالت 
هيئة  “ت�ستلهم  ال��ه��ي��ئ��ة:  رئ��ي�����س 
ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ح��م��ي��ات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة من 
التي  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ات 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  و���س��ع��ه��ا 
ب������ن حممد  �����س����ل����ط����ان  ال�����دك�����ت�����ور 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي، 
بقرارات  وت�سرت�سد  ال�سارقة،  حاكم 
املجل�س التنفيذي حلكومة ال�سارقة، 
يف تنفيذ الدرا�سات واإجراء االأبحاث 
مزيد  اإىل  ال��و���س��ول  يف  ت�سهم  التي 
حماية  اإىل  ال��رام��ي��ة  ال��ن��ت��ائ��ج  م���ن 
ال���ب���ي���ئ���ة واحل�����ف�����اظ ع���ل���ى احل���ي���اة 
ودولة  ال�سارقة  اإم��ارة  يف  الطبيعية 

االإمارات العربية املتحدة«. 
واأو������س�����ح�����ت ال���������س����وي����دي ق���ائ���ل���ًة: 
“تكت�سب هذه الدرا�سة اأهميًة بالغًة 
اخل�سراء  البحرية  ال�سلحف  الأن 

ميدا�س  كولونيا  العلمي  )وا�سمها 
Chelonia mydas( معر�سة 
للخطر نتيجة املخلفات الناجتة عن 
ال�سيد وممار�سات االإن�سان االأخرى، 
جهودها  ال��ب��ي��ئ��ة  ه��ي��ئ��ة  و���س��ت��ك��ث��ف 
حتديد  و  اإدارة  اأج���ل  م��ن  البحثية 
نظمنا  خ��ل��ًل يف  ت�سبب  ال��ت��ي  امل����واد 
البيئي، ويعد البحث العلمي اإحدى 
ال��ط��رق ال��ع��دي��دة ال��ت��ي ت��ق��وم هيئة 
بتعزيز احلماية  البيئة من خللها 

البيئية ورفع م�ستوى الوعي«.
الدرا�سة  ه���ذه  ن��ت��ائ��ج  ن�سر  و���س��ي��ت��م 
من  امل�����ق�����ب�����ل  اأك������ت������وب������ر  ع���������دد  يف 
التلوث  “ن�سرة  العلمية  ال���دوري���ة 
دول���ي���ة  جم���ل���ة  وه������ي  البحري”، 
واالإداري����ني،  واملهند�سني،  للعلماء، 
املعنيني  وامل��ح��ام��ني  وال�����س��ي��ا���س��ي��ني، 

بالبيئة البحرية.
العلمي يف  البحث  ق�سم  �سيقوم  كما 

الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة 
التهديدات  ب���درا����س���ة  ب���ال�������س���ارق���ة، 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��ت��ي  ت��وؤث��ر ع��ل��ى �سلمة 
و�سيعمل  ال���ب���ح���ري���ة،  ال�������س���لح���ف 
الدرا�سه   ه���ذه  تو�سيع  ع��ل��ى  ك��ذل��ك 
العربي  اخل��ل��ي��ج  م��ن��ط��ق��ة  ل��ت�����س��م��ل 

وانواع اخرى من ال�سلحف. 
اجلمهور  ي�����س��اه��م  ان  امل��م��ك��ن  وم���ن 
ال��ب��ي��ئ��ة وامل��ح��اف��ظ��ة عليها  ب��ح��م��اي��ة 
للأجيال القادمة، وذلك عن طريق 
التخل�س  او  النفايات  تدوير  اإع��ادة 

منها بطريقة م�سوؤولة.
واملحميات  ال��ب��ي��ئ��ة  هيئة  اأن  ُي��ذك��ر 
الطبيعية بال�سارقة التي تاأ�س�ست يف 
1998 حلماية النظم البيئية  عام 
املنظمات  م���ع  ت���ت���ع���اون  ب��امل��ن��ط��ق��ة، 
����س���راك���ات وطنية  وت��ق��ي��م  ال���دول���ي���ة 
املحميات  وت��خ�����س�����س  واإق���ل���ي���م���ي���ة 
علمية  ب��ح��وًث��ا  وجُت����ري  الطبيعية 

ودرا����س���ات م��ي��دان��ي��ة م�����س��رتك��ة. كما 
البيئية  االإدارة  ال��ه��ي��ئ��ة  ت�����س��ج��ع 

من  البيئي  الوعي  وتوفع  الفعالة، 
وت�سعى  التعليمية،  امل��ب��ادرات  خ��لل 

يف  وال��ل��وائ��ح  املمار�سات  توحيد  اإىل 
القطاع البيئي.

بعد درا�سة علمية اأجريت على ال�ساحل ال�سرقي لدولة الإمارات

هيئة البيئة واملحميات الطبيعية يف ال�صارقة حتذر من خماطر املخلفات البحرية على ال�صالحف البحرية اخل�صراء
الباحثون يوؤكدون وجود النفايات البال�ستيكية ب�سكل اأ�سا�سي يف 86 % من ال�سالحف التي جرى فح�سها

القيادة العليا ل�صرطة راأ�ش اخليمة ي�صرح قيم العمل بروح الفريق  

غرفة عجمان تبحث ا�صتعداد م�صاركة جامعات 
وكليات االإمارة يف معر�ش ال�صني للتعليم

•• راأ�س اخليمة- الفجر 

العمل  قيم  ال��ق��ي��ادة  جلنة  اج��ت��م��اع  اأم�����س  ناق�س 
اإح��دى قيم  بان ذلك يعد  الفريق وموؤكدا  ب��روح 
العمل  دور  اأهمية  على  وم�سددا  الداخلية،  وزارة 
اجل��م��اع��ي وال��ت��ع��اون �سمن ال��ف��ري��ق ال��واح��د، يف 
النهو�س مب�ستوى االأداء العام مبا يدعم ويحقق 
للرتقاء  ال�سرطي،  العمل  يف  واالبتكار  االإب���داع 
مب�����س��ت��وى اخل����دم����ات امل��خ��ت��ل��ف��ة امل���ق���دم���ة اإىل 
االجتماعات  بقاعة  االج��ت��م��اع  ح�سر  اجل��م��ه��ور. 
راأ�س  ل�����س��رط��ة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ال��ك��رى مببنى 
والقطاع  الُعليا،  ال��ق��ي��ادة  جلنة  اأع�����س��اء  اخليمة 

االأمني باالإمارة .

ع��ام �سرطة  ب��دء االجتماع، رح��ب  نائب قائد  يف 
راأ�����س اخل��ي��م��ة ب��احل�����س��ور، ث��م ت��ط��رق اإىل �سرح 
قيمة “ العمل بروح الفريق “ اإحدى قيم وزارة 
الداخلية، للتاأكيد على اأهمية دور العمل اجلماعي 
النهو�س  يف  ال���واح���د،  ال��ف��ري��ق  �سمن  وال��ت��ع��اون 
االإبداع  ويحقق  يدعم  مبا  العام  االأداء  مب�ستوى 
واالبتكار يف العمل ال�سرطي، للرتقاء مب�ستوى 

اخلدمات املختلفة املقدمة اإىل اجلمهور.
وا����س���ت���ع���ر����س االج�����ت�����م�����اع، ن���ت���ائ���ج امل����وؤ�����س����رات 
اال�����س����رتات����ي����ج����ي����ة وال�����وط�����ن�����ي�����ة، وامل�������ب�������ادرات 
اال�سرتاتيجية للإدارة العامة للعمليات ال�سرطية 
مناق�سة  مت  ك��م��ا  2018م،  ال���ث���اين  ال���رب���ع  ع���ن 
الإدارة  اال�سرتاتيجية  واملبادرات  املوؤ�سرات  نتائج 

االإع�����لم وال��ع��لق��ات ال��ع��ام��ة ع��ن ال��رب��ع الثاين 
2018م ، ومناق�سة نتائج تقييم االأداء الوظيفي 
2018م، ف�سًل  االأول  الن�سف  ( عن  ) هوبا�س 
عن ا�ستعرا�س نتائج التقرير االإح�سائي االأمني 
ن��ائ��ب قائد  واأك����د  2018م.  ال��ث��اين  ال��رب��ع  ع��ن 
على  االجتماع،  اخليمة، خلل  راأ���س  �سرطة  عام 
الداخلية  وزارة  ا�سرتاتيجية  تنفيذ  اأهمية  مدى 
الوقت  يف  م�سدداً   ،  2021-2017 ومبادراتها 
والتحلي  الفريق  ب��روح  العمل  اأهمية  على  نف�سه 
ال�سفافية  على  حتث  التي  الداخلية،  وزارة  بقيم 
داعياً  العمل،  يف  االإب���داع  على  وت�سجع  وال�سدق 
والتح�سني  التطوير  �سيا�سة  تطبيق  �سرورة  اإىل 
االأداء  مب�������س���ت���وى  االرت�����ق�����اء  ب���ه���دف  امل�����س��ت��م��ر 

بلدية ال�صارقة ت�صتقبل العام الدرا�صي اجلديد 
بفعاليات العودة اإىل املدار�ش

كهرباء ومياه دبي ت�صلط ال�صوء على اأهمية دمج اأ�صحاب الهمم يف بيئة العمل
•• دبي-وام:

ا�ست�ساف جمل�س هيئة كهرباء ومياه 
وات�سون”  “نك  الهمم  الأ�سحاب  دب��ي 
املبادرة  ولف”  “اآجنل  فريق  موؤ�س�س 
التي  نوعها  م��ن  ال��ف��ري��دة  الريا�سية 
دمج  باأهمية  الوعي  تعزيز  اإىل  تهدف 
اأ�سحاب الهمم واإ�سراكهم يف الن�ساطات 
حما�سرة  وات�سون  واألقى  املجتمعية. 
حت��ف��ي��زي��ة ح�����س��ره��ا ع����دد ك��ب��ر من 
املوظفني من خمتلف قطاعات الهيئة 
وخ��ا���س��ة م���ن اأ����س���ح���اب ال��ه��م��م حيث 
باإيجابية  التعامل  ���س��رورة  على  اأك���د 
وامل��واق��ف احلياتية  االأم���ور  مع جميع 
احلياة  يف  اأو  ال��ع��م��ل  ب��ي��ئ��ة  يف  ����س���واء 
ب�����س��ك��ل ع���ام وحت���وي���ل ال��ت��ح��دي��ات اإىل 
�سعادة  واأك��د  ال�سعادة.  لتحقيق  فر�س 
املنتدب  الع�سو  الطاير  حممد  �سعيد 
كهرباء  ل��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  ال��رئ��ي�����س 
اهتماماً  ت��ويل  الهيئة  ان  دب��ي  وم��ي��اه 
الهمم  اأ�سحاب  من  مبوظفيها  كبراً 
الوطنية  “ال�سيا�سة  م���ع  ان�����س��ج��ام��اً 
لتمكني اأ�سحاب الهمم” التي اأطلقها 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل 
جمل�س ال����وزراء ح��اك��م دب��ي رع���اه اهلل 
اإي��ج��اد جمتمع دام��ج خ��ال من  بهدف 
ال��ت��م��ك��ني واحلياة  ي�����س��م��ن  احل���واج���ز 
واأ�سرهم  ال��ه��م��م  الأ���س��ح��اب  ال��ك��رمي��ة 
“جمتمعي...مكان للجميع”  ومبادرة 
بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  اأطلقها  التي 

اآل مكتوم ويل عهد  را���س��د  ب��ن  حممد 
دبي  اإىل حت���وي���ل  ت���ه���دف  ال���ت���ي  دب����ي 
بالكامل اإىل مدينة �سديقة الأ�سحاب 
كما   ..2020 ع����ام  ب��ح��ل��ول  ال��ه��م��م 
تلتزم الهيئة بتحقيق اأهداف االأجندة 
احلكومية يف حمور التوظيف الدامج 
ال���������ذي ي�������س���ت���ه���دف ����س���ق���ل ق�������درات 
مبهارات  وت��زوي��ده��م  الهمم  اأ���س��ح��اب 
ا�ستقللهم  ت��دع��م  وت�سغيلية  مهنية 
االقت�سادي واالجتماعي. ومن جانبه 
النائب  االأك��رف  يو�سف  الدكتور  اأ�سار 
ل���ق���ط���اع دعم  ل��ل��رئ��ي�����س  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
االأع���م���ال وامل�����وارد ال��ب�����س��ري��ة يف هيئة 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه دب���ي ورئ��ي�����س املجل�س 
اال�ست�ساري الأ�سحاب الهمم يف الهيئة 
تويل  للهيئة  ال��ع��ل��ي��ا  االإدارة  اأن  اإىل 
اأ�سحاب  ومتكني  لدمج  كبرة  اأهمية 
ترجمة  ومت��ت  العمل  بيئة  يف  الهمم 

واإجراءات  �سيا�سات  اإىل  االهتمام  هذا 
ت�����س��م��ن رح��ل��ة ت��وظ��ي��ف داجم����ة لهم 
ت��ك��ف��ل ح�����س��ول��ه��م ع��ل��ى ف���ر����س عمل 
م���ت���ك���اف���ئ���ة م�����ع االآخ�������ري�������ن وي����دع����م 
م�ساهمتهم  وتعزيز  املايل  ا�ستقللهم 

يف التنمية امل�ستدامة.

�سومارنى   / امل����دع����و  ف���ق���د 
حم����م����د �����س����ال����ح ح�����م�����زه ، 
اجلن�سية  ان����دون����ي���������س����ي����ا   
رق������م  �������س������ف������ره  ج��������������واز   -
من   )B4226698(
يجده عليه االت�سال بتليفون 
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العدد 12416 بتاريخ 2018/9/2   
اإعالن

اإعالن للح�صور اأمام حمكمة راأ�س اخليمة الإبتدائية 
رقم الدعوى 2018/137 - احوال �صخ�صية

بناء على طلب مدعي / امل حممد قادر بخ�س 
اىل مدعي عليه / مو�سى عي�سى كلغي 

العنوان / االإم��ارات - راأ���س اخليمة - املعري�س - را���س اخليمة - بالقرب من ال�سوق 
معري�س - �سارع احمد بن ماجد  ، هاتف متحرك / 968557717991+ 

فانت مكلف باحل�سور اأمام حمكمة راأ�س اخليمة االبتدائية �سخ�سيا او بوا�سطة وكيل 
معتمد عن يف ال�ساعة 17.00 من يوم اخلمي�س املوافق 2018/9/6 اإعلن بالن�سر ، حيث 

اأن املحكمة حكمت باإحالة الدعوى للتحقيق. 
حرر يف 2018/8/26 م 

امانة �سر دائرة االحوال ال�سخ�سية الثالثة : احمد  عبداحلميد يو�سف احلفناوي
مدير  اإدارة الدعوى

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12416 بتاريخ 2018/9/2   
حمكمة راأ�س اخليمة ال�صتئنافية  
مكتب اإدارة الدعوى ال�صتئنافية 
اإعادة اإعالن موعد جل�صة بالن�صر

رقم ال�صتئناف 2018/109 ا�صتئناف مدين  
امل�ستاأنفة / �سركة راأ�س اخليمة الوطنية للتاأمني

امل�ستاأنفة �سده / �ساة نوا�س برافو حاجيبودى - هندي اجلن�سية
قد اقام عليك امل�ستاأنف اال�ستئناف رقم 2018/109 - ا�ستئناف مدين  وعليه يقت�سي 
التا�سعة  ال�ساعة   2018/9/10 امل��واف��ق  االث��ن��ني  ي��وم  ال��دع��وى  اإدارة  ام��ام  ح�سورك 
حالة  ويف  ودف��وع  بيانات  من  لديك  ما  وتقدمي  اال�ستئناف  على  للإجابة  �سباحا 
�ستبا�سر  املحكمة  فان  املحدد  الوقت  اإر�سال وكيل عنك يف  او  تخلفك عن احل�سور 

نظر اال�ستئناف غيابيا بحقك.
مدير اإدارة الدعوى ال�صتئنافية 
عوين حمدان اجلرجاوي               

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12416 بتاريخ 2018/9/2   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/2484  مدين جزئي              
اىل املدعي عليه / 1-رئي�س اأحمد خان للنقليات - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
عليك  اأق��ام  قد   - �سلمه   - للتاأمني  العربية  اال�سلمية  ال�سركة  املدعي/  ان  مبا 
بان  والت�سامم  بالت�سامن  عليهما  املدعي   بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
يوؤديا للمدعية مببلغ وقدره )124.182 درهم( والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة 
والفائدة 9% من تاريخ املطالبة الق�سائية وحتى ال�سداد التام.   وحددت لها جل�سة 
يوم اخلمي�س  املوافق  2018/9/6  ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch2.D.18 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 
او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان 

احلكم �سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12416 بتاريخ 2018/9/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/1880   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �سدهم/1- �سيلبي وورلد وايد - م د م �س )املدين اال�سلي( 2-ماني�س 
جويل موكي�س كومار - الكفيل ال�سخ�سي 3-�سيلبي كيبل تكنولوجي - كفيلة 
للمديونية  جمهويل حمل االقامة مبا ان طالب التنفيذ/بنك دبي التجاري 
عليك  اأق��ام  قد   - علي  اآل  الناخي  غريب  خمي�س  عبداهلل  وميثله/  ع(  م  )���س 
وقدره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك  اع���له  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى 
املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  بالت�سامن  دره��م   )13370488.67(
وعليه فان املحكمة �ستبا�سر االجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم االلتزام 

بالقرار املذكور خلل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا االعلن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12416 بتاريخ 2018/9/2 
املعلن : عارف حممد �سالح على الزرعوين - حمتكم

املعلن اإليه : حممد اقبال - حمتكم �سده  
اأم��ام مركز دبي  اق��ام �سدكم دع��وى حتكيمية  ب��اأن املحتكم كان قد  برجاء االإحاطة 

للتحكيم الدويل ، �سجلت حتت رقم 2018/12 
الدويل  للتحكيم  دبي  االفتتاحية( مببنى مركز  االأوىل )اجلل�سة  اجلل�سة  مت عقد 

بتاريخ 2018/7/17 
للتحكيم  دب��ي  مركز  مبعرفة  بلنك  ج��وردن   / الدكتور  املنفردة  املحكم  تعيني  مت 

الدويل للف�سل يف دعوى التحكيم 
حددت هيئة التحكيم تاريخ 2018/7/25 للمحتكم لتقدمي الئحة الدعوى املعدلة 

وامل�ستندات املوؤيدة للدعوى. 
�سده  املحتكم  ب�سفتكم  لكم   2018/8/26 تاريخ  كذلك  التحكيم  هيئة  ح��ددت  وق��د 

لتقدمي ردكم على الدعوى ، ودعوى متقابلة اإو وجدت. 
برجاء االإحاطة.  

اإعـــــــــــالن 

العدد 12416 بتاريخ 2018/9/2   
       اعادة اعالن بالن�صر        

   يف  الدعوى 2018/2212  جتاري جزئي              
اىل املدعي عليه / 1- ابونبهان لتجارة االطارات - ذ م م 2-ندمي �سر على  جمهويل 
ب��ارت وورل��د - �س ذ م م وميثله / عبدالرحمن ح�سن  حمل االقامة مبا ان املدعي/ 
عليهم  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد   - املطوع  حممد 
واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  دره��م(   50000( وق��دره  مببلغ  االن��ف��راد  او  بالت�سامن 
�سمول احلكم  و  ال��ت��ام  ال�سداد  اال�ستحقاق وحتى  ت��اري��خ  م��ن  وال��ف��ائ��دة %9  امل��ح��ام��اة  
بالنفاذ املعجل بل كفالة و�سم ملف النزاع التجاري رقم 2018/651.   وح��ددت لها 
جل�سة يوم االربعاء  املوافق  2018/9/5   ال�ساعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.12 لذا 
فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثلثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم 

�سيكون مبثابة ح�سوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

جيم�سون  امل������دع������و/  ف����ق����د 
 ، جي�سو�س  دى  جوميبي�ساو 
الفلبني اجلن�سية جواز �سفره 
 )P5070694A( رق����م 
عليه  ي���ع���رث  مم����ن  ي���رج���ى   -
الفلبينية  بال�سفارة  ت�سليمه 
�سرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

باالمارات. 

فقدان جواز �صفر
ف�����ق�����د امل��������دع��������و/ ت�����اري�����ك�����وا 
اثيوبيا    ، ي���ي���م���ر  زري�����ه�����ون 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)EP1656476( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  االثيوبية  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات. 

فقدان جواز �صفر
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•• اأبوظبي-وام:

للخدمات  اأب��وظ��ب��ي  �سركة  ا�ستكملت 
اأعمال  ج��م��ي��ع  “م�ساندة”  ال��ع��ام��ة 
مدر�سة   100 ل���  ال�سيفية  ال�سيانة 
والظفرة  وال��ع��ني  اأبوظبي  م��ن  ك��ل  يف 
مليون   29 ب���  تقدر  اإجمالية  بقيمة 

درهم.
واأك�����دت ال�����س��رك��ة اأن��ه��ا ح��ر���س��ت على 
ت��ه��ي��ئ��ة ورف����ع جاهزية  االن��ت��ه��اء م���ن 
اأعمال ال�سيانة  املدار�س واإجراء كافة 
ت��اأه��ي��ل��ه��ا وفقاً  ل��ه��ا واإع�������ادة  امل���ق���ررة 
للخطة املتبعة قبل بدء العام الدرا�سي 

اجلديد 2019/2018.
ال�سيفية  ال�سيانة  اأعمال  اأن  واأف��ادت 
اأبوظبي  يف  م���در����س���ة   49 ت�����س��م��ن��ت 
و24  دره�����م،  م��ل��ي��ون   17.8 ب��ق��ي��م��ة 
 5.7 بقيمة  العني  مدينة  يف  مدر�سة 
مليني درهم و27 مدر�سة يف منطقة 

درهم. مليني  الظفرة بقيمة 5.5 
اإجمايل  اأن  اإىل  “م�ساندة”  ول��ف��ت��ت 

اأعمال  ت�سملها  ال��ت��ي  امل���دار����س  ع���دد 
يبلغ  ال��ع��ام  ط���وال  ال��دوري��ة  ال�سيانة 
مدر�سة   123 منها  م��در���س��ة   276
اأبوظبي و113 مدر�سة يف مدينة  يف 
منطقة  يف  م����در�����س����ة  و40  ال����ع����ني 
تبلغ  اإجمالية  بقيمة  وذل���ك  الظفرة 

مليون درهم.  200
�سيانة  اإج������راء  االأع����م����ال  وت�����س��م��ن��ت 
واللوحات  التكييف  ل��وح��دات  وقائية 
االإنذار ومكافحة  واأجهزة  الكهربائية 
والتحكم  االأم������ن  واأج����ه����زة  احل���ري���ق 
وك������ام������رات امل����راق����ب����ة ف�������س���ًل عن 

للم�سابح  ال���دوري���ة  ال�����س��ي��ان��ة  اأع���م���ال 
املتعلقة  االأعمال  وجميع  واحلمامات 

باالأمن وال�سلمة.
ا�ستبدال  ال�����س��ي��ان��ة  اأع���م���ال  و���س��م��ل��ت 
مرفقاً   122 لعدد  التالفة  االأ���س��ول 
وباإجمايل 1280 من االأ�سول مبا يف 

ووحدات  واملياه  التكيف  وح��دات  ذلك 
االإنارة وغرها اإ�سافة اإىل تنفيذ عدد 
من امل�ساريع التي من �ساأنها تخفي�س 
بينها  من  والكهرباء  املياه  ا�ستهلك 
ا�ستبدال �سنابر املياه باأخرى موفره 
مع عمل �سيانة �ساملة لدورات املياه.

و ذكر املهند�س هلل البلو�سي املدير 
يف  امل���راف���ق  اإدارة  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
اإدارة  اأن  ب��االإن��اب��ة  “م�ساندة”  �سركة 
املرافق و�سعت خطة �ساملة ومتكاملة 
ال�سنوية  ال�����س��ي��ان��ة  عمليات  الإج����راء 
وال�سيفية للمدار�س ومتابعتها ب�سكل 
توفر  ي�سمن  ب�سكل  ومكثف  م�ستمر 
ب��ي��ئ��ة حت��ق��ق ال��ك��ف��اءة وال��رغ��ب��ة لدى 
الهيئة  ب��ج��ان��ب  ال��ت��ع��ل��م  يف  ال��ط��ال��ب 

التدري�سية.
واأفاد اأن اأعمال ال�سيانة ال�سنوية التي 
“م�ساندة” تت�سمن مراجعة  جتريها 
ك���ام���ل���ة ل��ل��ب��ن��ي��ة ال��ت��ح��ت��ي��ة وامل����راف����ق 
كفاءة  وانخفا�س  تراجع  ن�سب  وبيان 
اأخرى  والعمل على رفعها مرة  االأداء 

الدرا�سية  العملية  ���س��ر  ي��خ��دم  مب��ا 
مراجعة  اإىل  اإ�سافة  املطلوب  بال�سكل 
بها  املحيطة  واالأ����س���وار  امل��ب��اين  ح��ال��ة 
واأن��ظ��م��ة التريد  امل��راف��ق  وم�����س��ت��وى 

والتكييف وغرها.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا اأك����دت امل��ه��ن��د���س��ة اإمي���ان 

التحتية  البنية  اإدارة  املرزوقي مديرة 
واملن�ساآت يف دائرة التعليم واملعرفة على 
و�سلمة  اأم��ن  على  املحافظة  �سرورة 
جميع االأنظمة امل�ستخدمة يف مدار�س 
اأب��وظ��ب��ي واالل����ت����زام مبعاير  اإم������ارة 
اال�ستدامة املتبعة يف الدائرة..م�سيدة 

باجلهود التي تبذلها �سركة »م�ساندة« 
الدورية  ال�����س��ي��ان��ة  م�����س��روع  الإجن�����اح 
للمدار�س وحر�سها على اإجناز جميع 
وقت  خلل  املطلوبة  ال�سيانة  اأعمال 
مبعاير  االإخ���������لل  ودون  ق���ي���ا����س���ي 
ال�سحة وال�سلمة املتبعة يف الدائرة.

•• دبي-وام:

�سيا�سة  تفا�سيل  ع��ن  ب��دب��ي  ال�سحة  هيئة  اأع��ل��ن��ت 
تتبنى  التي  الرئي�سة  واأه��داف��ه��ا  املدر�سية  ال�سحة 
تنفيذها يف مدار�س دبي بالتعاون مع �سبعة �سركاء 
اليوم  الطلبة  يبداأ  ال��ذي  الوقت  يف  ا�سرتاتيجيني 
االح���د االن��ت��ظ��ام يف م��دار���س��ه��م اإي���ذان���ا ب��ب��دء العام 

الدرا�سي اجلديد 2018 2019-.
واأو�سحت الهيئة - يف تقرير �سدر عنها ام�س- اأنها 
اخلدمات  اأه��م  من  املدر�سية  ال�سحة  خدمات  تعد 
امل�سمولة  ال�سكانية  الفئة  حلجم  بالنظر  ال�سحية 
وامل�ستهدفة من هذه اخلدمات كما تعد �سيا�سة دبي 
لتوحيد  وال�سامل  العام  االإط���ار  املدر�سية  لل�سحة 
اجل��ه��ود وال����روؤى وامل���ب���ادرات ب��ني خمتلف اجلهات 
وبناء  ت��ط��وي��ر  ب��غ��ر���س  ال��ع��لق��ة  ذات  احل��ك��وم��ي��ة 
للحاجات  ت�ستجيب  كفوؤة  مدر�سية  �سحة  خدمات 
وت��ت��ع��اط��ى م��ع امل�����س��ك��لت مب��رون��ة ع��ال��ي��ة يف اإط���ار 
لل�سنوات  دب��ي  حلكومة  ال�ساملة  التنموية  ال��روؤي��ة 

.-2021  2016
و�سرعت هيئة ال�سحة بدبي يف نهايات العام الدرا�سي 
ال�سحة  �سيا�سة  تنفيذ  اإج����راءات  ات��خ��اذ  يف  املا�سي 
املدر�سية اجلديدة بعد اعتمادها مبا�سرة من �سمو 
اآل مكتوم ويل  را�سد  بن  ال�سيخ حمدان بن حممد 
بها  ت��ق��وم  ال��ت��ي  امل�ستمرة  اجل��ه��ود  دب��ي �سمن  عهد 
على  والت�سجيع  املدر�سية  ال�سحة  لتعزيز  االإم���ارة 
تبني الطلبة الأمناط احلياة ال�سحية للو�سول اإىل 
ال�سيا�سة  القت  وقد  و�سعادة..  �سحة  اأكرث  جمتمع 
واأولياء  امل���دار����س  اإدارات  ق��ب��ل  م��ن  وا���س��ع��اً  ت��رح��اب��اً 
االأمور وقبل ذلك القت ا�ستجابة الفتة ومميزة من 

الطلبة.
ب�سورة  ا�ستندت  ال�سيا�سة  ه��ذه  اأن  الهيئة  وذك���رت 
الواقع  ملعطيات  ومتاأن  دقيق  حتليل  اإىل  جوهرية 
والفجوات  ال�سعف  مكامن  اإىل  والتعرف  احل��ايل 
ح��ال��ي��ا يف حماولة  امل���ت���اح  ال���ن���ظ���ام  وامل����ح����ددات يف 
ال��ن��ظ��ام ال�سحي  ل��ت��ج�����س��ره��ا وت��ع��زي��ز خم���رج���ات 
ملتطلبات  اال�ستجابة  من  لتمكينه  دبي  يف  املدر�سي 

ال���ع���م���ل احل���ك���وم���ي واالأج�����ن�����دة احل���ك���وم���ي���ة وفقا 
الأولوياتها واهتماماتها يف التنمية والتقدم .

قالت اإنها ت�سعى اإىل تطوير موؤ�سرات اأداء خمتلفة 
اإىل مراحل وف�سول  وم�ستندة  باالأهداف  مرتبطة 
زمنية ووفق اآليات وم�سارات �سديدة الو�سوح لبلوغ 
االأه���داف  ه��ذه  دق��ي��ق ويف مقدمة  ب�سكل  االأه����داف 
تعزيز االأمناط ال�سحية يف اأو�ساط الطلبة مبا فيها 
الغذائية واالأن�سطة البدنية تفاديا مل�سكلت ال�سمنة 
وزي����ادة ال����وزن اأو الأي���ة اأع��ب��اء اق��ت�����س��ادي��ة حمتملة 

مرتبطة بهذه امل�سكلت م�ستقبل .
وترتكز �سيا�سة ال�سحة املدر�سية على ثلثة حماور 
رئي�سة يهدف االأول منها اإىل تعزيز اأمناط احلياة 
ال�سحية ويت�سمن برناجمني للتنفيذ هما برنامج 
ت�سجيع تناول اخل�سروات والفواكه وبرنامج تعزيز 
الثاين  امل��ح��ور  ي�ستهدف  فيما  ال��ب��دين..  الن�ساط 
ويت�سمن  املبكر  والك�سف  االأم��را���س  م��ن  ال��وق��اي��ة 
باللقاحات  التح�سني  ب��رن��ام��ج  ه��ي  ب��رام��ج  ث��لث��ة 
باالأمرا�س  ال�سامل  التوعية  وب��رن��ام��ج  االأ�سا�سية 

الب�سر  الأم���را����س �سعف  امل��ب��ك��ر  وال��ك�����س��ف  امل��ع��دي��ة 
اأنظمة  الثالث  املحور  وي�ستمل  وال�سمنة.  واالأ�سنان 
برامج  �سبعة  وي�سم  ال�سحية  والبحوث  املعلومات 
ملعاير  وفقا  ال�سحي  االإ�سراف  برنامج  رئي�سة هي 
اخلا�سة  امل��ع��ل��وم��ات  وت��ع��زي��ز  ب��دب��ي  ال�سحة  هيئة 
بالتح�سينات “ح�سانة “ واعتماد خدمات ال�سحة 
وبرنامج  الدولية  االعتماد  اأنظمة  وف��ق  املدر�سية 
وتوحيد  امل��در���س��ي��ة  لل�سحة  وال��درا���س��ات  ال��ب��ح��وث 
موحدة  م��ع��اي��ر  وف���ق  ل��ل��م��دار���س  التحتية  البنية 
ال�����س��لم��ة املرتبطة  اإج�����راءات  وم��ع��ت��م��دة وت��وح��ي��د 
ال����ط����وارئ واالأزم��������ات وب���رن���ام���ج توحيد  ب���ح���االت 
ال��ن��ف�����س��ي.. كما  ال��دع��م واالإر����س���اد  وتعميم خ��ط��ط 
للتغذية  ب��رن��اجم��ا   12 اال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  تت�سمن 
ال�سليمة والتوعية من االأمرا�س والبحوث ال�سحية 

املتخ�س�سة .
ال�سحة  هيئة  ف��اإن  ال�سيا�سة  هذه  ملقت�سيات  ووفقا 
اال�سرتاتيجيني  ���س��رك��ائ��ه��ا  م��ع  وب��ال��ت��ع��اون  ب��دب��ي 
اأ�سا�سية  خ��دم��ات  خم�س  ت��وف��ر  املعنية  واالأط�����راف 

ال�سحة  تعزيز  خ��دم��ات  ت�سمل  املدر�سية  لل�سحة 
املبكر  ال��ك�����س��ف  واأن�������س���ط���ة  ال���وق���ائ���ي���ة  واخل����دم����ات 
ع��ن االأم���را����س واخل���دم���ات ال��ع��لج��ي��ة واخلدمات 

التاأهيلية اخلا�سة باملدار�س الأ�سحاب الهمم .
اأم���ا ق��ائ��م��ة ال�����س��رك��اء اال���س��رتات��ي��ج��ي��ني واالأط����راف 
ال�سحة  وزارة  ه��م  ���س��رك��اء  �سبعة  فت�سم  امل��ع��ن��ي��ة 
الب�سرية  والتنمية  املعرفة  وهيئة  املجتمع  ووقاية 
الريا�سي و�سرطة  بدبي وبلدية دبي وجمل�س دبي 
دب���ي وم��وؤ���س�����س��ة دب���ي خل��دم��ات االإ���س��ع��اف والقطاع 

اخلا�س واملدار�س.
ال�سحة  �سيا�سة  اأن  ب��دب��ي  ال�����س��ح��ة  هيئة  واأك�����دت 
مهمة  فر�سة  متثل  تنفيذها  تتبنى  التي  املدر�سية 
لبناء تعاون مثمر بني العاملني يف القطاع ال�سحي 
وامل��ي��دان ال��رتب��وي يف دب��ي خا�سة مع توفر الكثر 
من االأهداف امل�سرتكة بني الطرفني ويف مقدمتها 
بالتوازن  تتمتع  و�سحيا  بدنيا  قوية  اأجيال  تن�سئة 
ال�سحي الذي يعد مقدمة اأ�سا�سية لتح�سني تفاعل 
الطلبة داخل الف�سول وحت�سني نتائجهم الدرا�سية 

ف�����س��ل ع��ن ك��ون��ه اأح����د االأ���س��ب��اب امل��ه��م��ة لتحقيق 
اأنها  اإىل  الهيئة  واأ�سارت  الدرا�سي والتميز.  التفوق 
تعول كثرا على اأولياء اأمور الطلبة لنجاح �سيا�سة 
تعاون  يف  ت��ام��ة  ثقة  على  واأن��ه��ا  املدر�سية  ال�سحة 
العائلة مع فرق العمل املنفذة لل�سيا�سة ملا يف ذلك 
الوقاية  ع��وام��ل  وت��ع��زي��ز  االأب��ن��اء  م�سلحة  حتقيق 
غذائية  باأمناط  مرتبطة  اأم��را���س  اأي��ة  من  لديهم 

غر �سليمة اأو قلة الن�ساط البدين .
وتثقيفية  علمية  ب��رام��ج  ث��م��ة  اأن  الهيئة  وذك����رت 
واإ�سهاماتهم  دورهم  لدعم  االأمور  اأولياء  ت�ستهدف 
يف جناح �سيا�سة ال�سحة املدر�سية خا�سة ما يت�سل 
بذلك من �سرورات الك�سف املبكر عن االأمرا�س و 
الفحو�سات الدورية وغر ذلك من اأ�ساليب وو�سائل 
فيما  االأم��ور  اأول��ي��اء  دور  تعزيز  اإىل جانب  الوقاية 
يتعلق بتثقيف اأبنائهم باالأمور املرتبطة باالأمرا�س 
ال��وق��اي��ة منها مع  ال�����س��اري��ة و�سبل  ال�����س��اري��ة وغ��ر 
�سرورة االإلتزام برامج التح�سني اخلا�سة وتناول 

جرعات اللقاحات يف موعدها.

•• دبي -وام:

اأعلنت دائ��رة االأرا�سي واالأم��لك يف دبي عن جناحها يف 
حتقيق نقلة نوعية من حيث االإرتقاء مب�ستوى اخلدمات 
اجلوانب  خ��ا���س��ة  ملتعامليها  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ي��ة 
املتعلقة بت�سهيل االإجراءات واإ�سعاد املتعاملني والتطوير 

امل�ستمر لهذه للإجراءات من خلل خدمة “اإيجاري«.
على  حر�سها  اإىل  امللحوظ  التطور  ه��ذا  ال��دائ��رة  وتعزو 
التن�سيق مع اجلهات احلكومية التي تتطلب تقدمي عقود 
املعاملت  واإجن��از  الإمت��ام  الدائرة  لدى  امل�سجلة  االإيجار 
اخلا�سة بها كجزء من تكامل اخلدمات احلكومية حيث 
وتوفر  املتطلبات  تقليل  اإىل  املطاف  نهاية  ذلك يف  اأدى 

اجلهد والوقت للمتعاملني .
وذكر حمدان حمد املدحاين مدير اإدارة تنظيم العلقات 

اأ�سبح  اإن��ه  ام�س-  له  ت�سريح  - يف  الدائرة  االإيجارية يف 
العديد من معاملته لدى هذه  اإجن��از  املتعامل  باإمكان 
الدوائر مبجرد ت�سجيل عقد االإيجار يف نظام “اإيجاري” 
اأو التطبيق الذكي لهذه اخلدمة من دون احلاجة ملراجعة 

هذه الدوائر وتقدمي الطلب وامل�ستندات مرة اأخرى .
ولفت اىل انه انطلقا من احلر�س على �سعادة املتعاملني 
مت توفر عدة قنوات لت�سجيل عقود االإيجار مبا يف ذلك 
�سركات تاأجر واإدارة العقارات التي تغطي جميع العقارات 
املدارة بوا�سطة هذه ال�سركات وتطبيق “اإيجاري” الذكي 
للتحول  الر�سيدة  احلكومة  توجهات  مع  يتما�سى  ال��ذي 

الذكي للخدمات ..منوها اأن “اأمناء اخلدمات العقارية” 
يعد القناة ال��ت��ي ت��خ��دم فئة ال��ع��ق��ارات ال��ف��ردي��ة ال��ت��ي ال 
تدار بوا�سطة ال�سركات العقارية حيث يقوم اأحد اأطراف 
العلقة االإيجارية بزيارة هذه املراكز و تقدمي امل�ستندات 
ب�سحة  تعهد  على  بناء  االإي��ج��ار  عقد  لت�سجيل  املطلوبة 
حال  يف  امل�سوؤولية  كامل  يتحمل  اأن  على  امل�ستندات  هذه 

وجود ما يخالف ذلك .
وارتباطها  االإي��ج��ار  عقد  ت�سجيل  خدمة  الأهمية  ونظرا 
الدائرة  اأن  املدحاين  اأفاد  االأخ��رى  باخلدمات احلكومية 
اخلدمة  ه��ذه  ا�ستغلل  من  للحد  الكفيلة  النظم  ت�سع 

الدائرة  �سعت  حيث  غ��ر���س  الأي  ا�ستخدامها  اإ���س��اءة  اأو 
وتبادل  االأخ��رى  الدوائر  الربط مع  اإىل  يف هذا اجلانب 
بع�س  قبل  من  اخلاطئة  املمار�سات  من  للحد  البيانات 
التي تروج عر  املعاملت  اأو �سركات تخلي�س  املتعاملني 
اإىل  م�سرا  االجتماعي..  التوا�سل  وو�سائل  االإع��لن��ات 
اأن مثل هذه اجلهات تزعم امتلكها املقدرة على توفر 
اإيجار يتم ت�سجيلها ب�سورة موؤقتة وبطريقة غر  عقود 
�سحيحة ال�ستخدامها يف احل�سول على خدمات اجلهات 
واإيهام  االإلكرتونية  اخل��دم��ات  عر  االأخ���رى  احلكومية 
مقابل  عليهم  وال��ت��وف��ر  االإج�����راءات  ب�سحة  املتعاملني 

يطلبها  التي  اخلدمة  ن��وع  ح�سب  متفاوتة  مالية  مبالغ 
املتعامل وبالتايل احل�سول على مبالغ مالية ب�سورة غر 

قانونية .
واأكد املدحاين اأهمية و�سرورة �سرورة توقيع العقود مع 
ر�سمية  �سفة  له  من  اأو  املوؤجرين  من  العلقة  اأ�سحاب 
ملعرفة  امل��وؤج��رة  العني  ومعاينة  العقارات  وتاأجر  الإدارة 
مدى توفر االحتياجات التي مت التعاقد عليها واالطلع 
وامل�سوؤوليات  ح��ق��وق��ه��م  مل��ع��رف��ة  ال��ت��ع��اق��د  ����س���روط  ع��ل��ى 
املرتتبة عليهم واملبا�سرة بت�سجيل عقد االإيجار ب�سفتهم 
الدائرة مو�سحا  لدى  املعتمدة  القنوات  ال�سخ�سية عر 
اإىل  االأف���راد  يقود  امل�سللة  االإع��لن��ات  وراء  االن�سياق  اإن 
الوقوع يف املحظور حيث يتحملون امل�سوؤوليات القانونية 
ت�سهيل  ع��ن  املعلنني  بع�س  م��ن  اخل��اط��ئ��ة  ل��ل��م��م��ار���س��ات 

وتقدمي اخلدمات لدى الدوائر احلكومية .

•• دبي-الفجر:

اح��ت��ف��ى دب���ي اأوت��ل��ي��ت م���ول وجهة 
الت�سوق ذات القيمة املثالية االأوىل 
االإماراتية  امل�����راأة  ب��ي��وم  ب��امل��ن��ط��ق��ة 
وذل���ك م��ن خ��لل ت��ك��رمي ع��دد من 
مثلن  حيث  االإم��ارات��ي��ات  ال�سيدات 
من���وذج���اً ي��ح��ت��ذى ب���ه يف االإجن�����از 
ال�سيدات  اخ��ت��ي��ار  مت  والت�سحية. 
امل�سابقة  يف  امل�����س��ارك��ة  خ���لل  م���ن 
املحطات  اإح�������دى  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
اأفراد  خمتلف  دع��ا  حيث  االذاع��ي��ة 

اأقاربهم  اإح���دى  لرت�سيح  املجتمع 
عليهم  تنطبق  مم��ن  م��ع��ارف��ه��م  اأو 
ملهمة  تكون  واأن  امل�سابقة  �سروط 

و�ساحبة اإجنازات. 
امل�سابقة  ع��ل��ى  ال���ق���ائ���م���ون  ت��ل��ق��ى 
ع������دد ك���ب���ر م�����ن ال���رت����س���ي���ح���ات، 
�سيدات  اأربعة  على  االختيار  ووق��ع 
للحتفاء بهن يف ذلك اليوم املميز 
من خلل م�ساركة عدد من املتاجر 
ب��امل��ول وال��ت��ي عملت على  ال��ك��ائ��ن��ة 
اإ���س��ع��اده��ن وت��ق��دمي ال��ه��داي��ا، ومن 
م�ستانغ،  من  كل  املتاجر  تلك  بني 

�ساكوين، يف براند غالري، �سين�سو، 
اإبيكيول،  ل���ل���م���ج���وه���رات،  ب�����لزو 
ت�سكي  فين�سي،  للنظارات،  اجلابر 
ت�سيز، ميلنو ون، بوينجر، ونبيل 
اأوتليت  دب��ي  ت��ع��اون  كما  للعطور. 
لتكنولوجيا  كرمي  �سركة  مع  مول 
من  ال�سيدات  لنقل  ال���ري  النقل 

اأماكن وجودهن اإىل املول. 
االإماراتية  امل��راأة  ي��وم  اأن  اإىل  ي�سار 
انطلق الأول مرة يف 2015، وذلك 
االإماراتية  امل������راأة  ت��ق��دي��ر  ب��ه��دف 
القطاعات  خمتلف  يف  واإجن��ازات��ه��ا 

ال��وط��ن��ي��ة وت��ع��زي��ز م��ك��ان��ت��ه��ا على 
اختيار  وج���اء  االأ���س��ع��دة.  خمتلف 
اأغ�����س��ط�����س ذل����ك اأن����ه يف  م���ن   28
العام  االحت��اد  تاأ�س�س  التاريخ  ذلك 

الن�سائي عام 1975. 
�سياق  يف  ت���اأت���ي  امل���ب���ادرة  اأن  ي��ذك��ر 
ج��ه��ود دب��ي اأوت��ل��ي��ت م��ول احلثيثة 
واملتوا�سلة لتكرمي املراأة االإماراتية 
املتنوعة  ب���اإجن���ازات���ه���ا  واالح���ت���ف���اء 
النماذج  ع��ل��ى  ال�������س���وء  وت�����س��ل��ي��ط 
حققنها  التي  والنجاحات  املتميزة 
على م�ستوى العائلة وامل�ساهمة يف 

اأوط��ان��ه��ن. اجل��دي��ر بالذكر  رف��ع��ة 
اأن امل��ب��ادرة ت��اأت��ي يف اإط���ار ع��دد من 
املركز  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
خ���لل ال��ع��ام اجل����اري وت��رك��ز على 
ال��ن��ب��ي��ل��ة واالأ����س���ي���ل���ة التي  ال��ق��ي��م 
اآل  ال�سيخ زايد بن �سلطان  غر�سها 
وطنه  اأب��ن��اء  يف  اهلل  يرحمه  نهيان 
واملقيمني على اأر�سها الطيبة، ومن 
بينها االهتمام بدور املراأة ومتكينها 
جزًء  لتكون  واقت�سادياً  اجتماعياً 
اأ�سيًل من م�سرة الوطن الكرى 

نحو التطور والتقدم. 

دبي اأوتليت مول يحتفي بيوم املراأة االإمارتية ويكّرم عددا من ال�صيدات املتميزات   

جمعية اأم املوؤمنني تنظم جل�صة حوارية مبنا�صبة يوم املراأة االإماراتية

درهم مليون   29 ب�  مدر�صة   100 ل�  �صيفية  �صيانة  عمليات  “م�صاندة” جتري 

•• عجمان-الفجر:

برعاية ال�سيخ را�سد بن حميد بن را�سد النعيمي رئي�س 
دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ا�ست�سافت جمعية 
اأم املوؤمنني احدى الرائدات االإماراتيات مبنا�سبة يوم 
املراأة االإماراتية، حتت �سعار “ املراأة ...على نهج زايد 
“ وذلك يف جل�سة حوارية ت�سلط ال�سوء على جتربتها 
ترجمة  وذل��ك  الثقيلة  ال�سناعات  قطاع  يف  الريادية 
جماالت  خلو�س  وحتفيزها  للمراأة  ال��دول��ة  لتمكني 

االإنتاج واال�ستثمار، بفندق عجمان �سراي.

ح��ي��ث ب����داأ احل��ف��ل ب��ف��ي��دي��و الأق������وال ال���وال���د القائد 
طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي���د  ال�سيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 
اهلل ثراه عن دور امل��راأة االإماراتية يف م�سرة التنمية 
وجهودها الوا�سحة يف البذل والعطاء ودعمه الدائم 
لتمكني املراأة االإماراتية. تلتها جل�سة حوارية اأدارتها 
االعلمية ح�سة �سيف نائب رئي�س جمل�س اإدارة نادي 
راأ�س اخليمة، حتدثت فيها ك�سيف رئي�سي د. ماجدة 
العزعزي اأول اإماراتية تدخل جمال �سناعة ال�سيارات 
“�ساند �ستورم” االإماراتية  اإدارتها ل�سركة  من خلل 
وا�ستعر�ست خللها جتربتها يف هذا املجال وجهودها 

وت���ذل���ي���ل كافة  ال���ت���ح���دي���ات  م���واج���ه���ة  ال��ن��اج��ح��ة يف 
العقبات.

وت�سليط  اجلمعية  جهود  ب�سكر  د.العزعزي  ا�ستهلت 
يوم  االأعمال يف  وري��ادة  االإماراتية  امل��راأة  ال�سوء على 
يف  رائ��د  اإماراتي  كنموذج  واختيارها  االإماراتية  امل��راأة 
�سيارة  عن  حديثها  وتابعت  ال�سيارات،  �سناعة  جمال 
�ستورم« تعتمد  »�ساند  �سيارات م�سنع  اإن  الرمي حيث 
يف اإنتاجها على املعاير اخلليجية بعد عمل التجارب 
معتمدة  اأمل��ان��ي��ة  �سركة  قبل  م��ن  عليها  واالخ��ت��ب��ارات 

عاملياً، ويف �سوء ذلك ح�سلنا على �سهادات االعتماد.

ويف اخلتام مت تكرمي امل�ساركني يف فعاليات يوم املراأة 
االإماراتية وتقدير جهودهم من قبل املدير التنفيذي 

للجمعية اأ�سماء �سهداد.
واجلدير بالذكر اأنه مت على هام�س االحتفال ا�ست�ساف 
راعي احلفل ال�سيخ را�سد بن حميد النعيمي للدكتورة 
االإماراتية  ال�سيارة  العزعزي حيث اطلع على  ماجدة 
وتعرف على موا�سفاتها واأ�ساد باملنتج االإماراتي وعر 
ع��ن ف��خ��ره ب��ك��ل ���س��ي��دة ام��ارات��ي��ة ت��ع��رف ك��ي��ف حتيك 
عملها  ثمرة  وجتني  مهامها  وتنجز  ال�سعادة  خيوط 

عندما ترى الفرحة على وجوه الغر.

»اأرا�صي دبي« ترتقي باخلدمات عرب »اإيجاري« 

»�صحة دبي« تعلن تفا�صيل �صيا�صة ال�صحة املدر�صية واأهدافها الرئي�صة 

•• اأم القيوين-وام:

االإماراتية  الكلية  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة  القيوين  اأم  ل�سرطة  العامة  القيادة  وّق��ع��ت 
الكندية اجلامعية لدعم وتطوير ال�سراكة بني املوؤ�س�ستني يف املجاالت كافة وتعزيز 
التفاهم �سعادة  املمار�سات واملعارف. وّقع مذكرة  واأف�سل  التعاون وتبادل اخلرات 
حميد  و�سعادة  القيوين  اأم  �سرطة  ع��ام  قائد  املعل  اأحمد  بن  را�سد  ال�سيخ  ال��ل��واء 
وذلك  اجلامعية  الكندية  االماراتية  الكلية  اأمناء  جمل�س  رئي�س  ال�سام�سى  را�سد 
فى مقر القيادة العامة بح�سور الدكتور جلل حامت رئي�س الكلية و�سعادة العقيد 
خليفة ال�سام�سى مدير مكتب القائد العام و�سعادة العقيد �سلطان ال�سام�سى نائب 
املعل  اأحمد  ال�سيخ را�سد بن  اللواء  واأثنى  الب�سرية.  العامة للموارد  مدير االدارة 
على اجلهود وامل�ستوى العلمي الكبر للكلية االإماراتية الكندية فى رفد ال�سرطة 
باخلرات املواطنة املوؤهلة ، موؤكدا احلر�س الدائم للقيادة العامة ل�سرطة ام القيوين 
على توطيد اأوا�سر التعاون والتن�سيق مع املوؤ�س�سات التعليمية فى جمال البحوث 
حر�س  ال�سام�سي  حميد  �سعادة  اأك��د  جانبه  من  التخ�س�سية.  والدرا�سات  العلمية 
الرائدة فى الدولة والعمل على تطوير  املوؤ�س�سات  التعاون بني  الكلية على تعزيز 
املعرفة للم�ساهمة  ، ون�سر  امل�سرتك  امل�سرتكة فى املجاالت ذات االهتمام  االن�سطة 
فى تطوير الكوادر املواطنة . واأ�سار ال�سام�سي اإىل اأن هذا التعاون يهدف اإىل رفع 
كفاءة وتطوير مهارات اأفراد ال�سرطة وتاأهيل العاملني من خلل توفر الدرا�سة 
باال�سافة اىل دورات تدريبية متقدمة لتمكينهم من اداء مهامهم باحرتافية عالية 
وفق اأ�س�س منهجية ا�ستكماال لدور املنظومة االمنية فى جمتمع االمارات . ون�ست 
مذكرة التفاهم على اأن يتعاون اجلانبان يف اإعداد م�ساريع ودرا�سات وبحوث علمية 

وتنظيم دورات تدريبية وندوات وور�س عمل م�سرتكة وتبادل اخلرات.
كما ن�ست املذكرة على تقدمي منح درا�سية وخ�سومات ملنت�سبي �سرطة اأم القيوين 
والثانية  االأوىل  الدرجتني  واأقاربهم من  الراغبني يف موا�سلةدرا�ستهم اجلامعية 
ك��م��ا ات��ف��ق اجل��ان��ب��ان ع��ل��ى ت�سكيل جل��ن��ة مل��ت��اب��ع��ةاالت��ف��اق��ي��ة وو���س��ع ب��رن��ام��ج لعقد 
طرفباإبلغ  كل  يقوم  واأن  ال�سراكة  تعزيز  بهدف  الطرفني  بني  دوري��ة  اجتماعات 
االإبداعية  بالدرا�سات  علقة  ذات  علمية  ن��دوات  اأو  معار�س  اإقامة  حال  يف  االآخ��ر 

وا�ست�سراف امل�ستقبل للم�ساركة فيها.

�صرطة اأم القيوين توقع مذكرة تفاهم
 مع الكلية االإماراتية الكندية اجلامعية
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

تراأ�س �سعادة اللواء خبر خليل اإبراهيم 
املن�سوري، م�ساعد القائد العام ل�سوؤون 
البحث اجل��ن��ائ��ي، اج��ت��م��اع ف��ري��ق عمل 
�سباط  ن���ادي  يف  االأم����وال  نقل  حقيبة 
حممد  العقيد  بح�سور  دب���ي،  ���س��رط��ة 
للتحريات  العامة  االإدارة  مدير  اأهلي، 
البحث  ل�����س��وؤون  وامل��ب��اح��ث اجل��ن��ائ��ي��ة 
الفريق  واأع�����س��اء  بالنيابة،  وال��ت��ح��ري 
من خمتلف االإدارات العامة يف القيادة 
تنظيم  وموؤ�س�سة  دبي،  ل�سرطة  العامة 
ال�سناعات االأمنية و�سركة ترانزجارد. 

املن�سوري،  خليل  ال��ل��واء  ���س��ع��ادة  واك���د 
خلل االجتماع، حر�س القيادة العامة 
امل�ستقبل  ا�ست�سراف  على  دبي  ل�سرطة 
مع  والتن�سيق  اجل��ن��ائ��ي��ة  ال��ق�����س��اي��ا  يف 
خا�سة  اال����س���رتات���ي���ج���ي���ني  ال�������س���رك���اء 
و�سركات  االأمنية  ال�سناعات  موؤ�س�سة 
ن��ق��ل االأم�����وال ل��و���س��ع ح��ل��ول مت��ن��ع اأي 
ملركبات  �سرقة  جرمية  لتنفيذ  فر�سة 
من  املرتكبة  تلك  ���س��واء  االأم����وال  نقل 
قبل ع�سابات امنية متخ�س�سة، اأو من 
قبل العاملني يف ذات املجال، م�ستغلني 
الفردية،  واالخ���ط���اء  ال��ث��غ��رات  ب��ع�����س 
وبتوجيهات  دب��ي   �سرطة  قامت  لذلك 

فريق  بت�سكيل  العام  القائد  �سعادة  من 
االأم��وال لو�سع نظم  عمل حقيبة نقل 
ذكية يف احلقيبة مثل جر�س االإنذار او 
جهاز تتبع وغرها من النظم االأخرى  
ل�سرقة  اأي��ة حماولة  احباط  ت�ساهم يف 

حقائب نقل االأموال.
اأع�ساء  املن�سوري  اللواء  �سعادة  و�سكر 
مع  وجت��اوب��ه��م  جهودهم  على  الفريق 
�سبيل  يف  دب��ي  ل�سرطة  العامة  القيادة 
واملعاير  التطبيقات  باأف�سل  اخل��روج 
الو�سول  يف  ت�����س��اه��م  ال���ت���ي  االأم���ن���ي���ة 
من  ال��ن��وع  ه���ذا  م��ع��دل  يف  ال�سفر  اإىل 
اجل��رائ��م م��ن خ��لل االأف��ك��ار الناجمة 

ع��ن اج��ت��م��اع��ات ال��ف��ري��ق ب��ني اخلراء 
امل�������س���ارك���ني م���ن ���س��ب��اط ���س��رط��ة دبي 

والعاملني يف القطاع اخلا�س.
اأهلي  حممد  العقيد  ق��دم  جانبه  وم��ن 
للح�سور نبذة عن اهداف ومهام فريق 
عمل حقيبة نقل االأموال، واهمية تعاون 
جميع اجلهات يف حتقيق الهدف املن�سود 
منه، حيث مت تغطية عدة حماور خلل 
اأف�سل  اختيار  �سمنها  وم��ن  االجتماع 
ذات موا�سفات ومعاير  اأم��وال  حقيبة 
�سفر  اىل  ل���ل���و����س���ول  ع���ال���ي���ة  ام���ن���ي���ة 
جرمية يف هذا النوع من اجلرائم من 
من  ل�سل�سلة  احلقائب  اخ�ساع  خ��لل 

والتن�سيق  وال�سيناريوهات،  ال��ت��ج��ارب 
امل�����س��رتك ب��ني غ���رف ال��ع��م��ل��ي��ات يف كل 
الناقلة  وال�����س��رك��ات  دب���ي  ���س��رط��ة  م���ن 
ال�سناعات  تنظيم  وموؤ�س�سة  ل��لأم��وال 
م�سرتكة  �سيناريوهات  لعمل  االأمنية 
التعامل  يف  اال�ستجابة  �سرعة  لتعزيز 
م��ع ب��لغ��ات ال�����س��ط��و، وت��ق��ي��ي��م عملية 
العاملني يف  تاأهيل وتدريب وترخي�س 
التو�سيات  ورف���ع  االأم����وال  نقل  ق��ط��اع 
القطاع  ه��ذا  يف  العاملني  ك��ف��اءة  لرفع 

وفق اأف�سل املعاير العاملية.
ويف خ��ت��ام االج��ت��م��اع مت ع��ر���س فيديو 
ا�ستهدف  م�سلح  ���س��ط��و  ق�سية  الآخ����ر 

منطقة  يف  االأم����������وال  ل���ن���ق���ل  ����س���ي���ارة 
الق�سي�س،  ���س��رط��ة  م��رك��ز  اخت�سا�س 

والثغرات التي �سادفت وقوع اجلرمية 
من  ر�سدها  مت  ال��ت��ي  ال�سلبيات  واأه���م 

هذه الواقعة وكيفية معاجلة مثل هذا 
احلوادث.

•• دبي-وام: 

دبي  �سرطة  علماء  جمل�س  يوا�سل 
نوعها  م��ن  ف��ري��دة  م��ب��ادرة  تنظيم 
اأف���راد املجتمع  اإ���س��راك  اإىل  ت��ه��دف 
با�ستخدام  اجل��رائ��م  األ��غ��از  ح��ل  يف 
اأ�ساليب علمية وترفيهية وتوعوية 
اللواء  �سعادة  من  بتوجيهات  وذلك 
عبد اهلل خليفة املري، القائد العام 
اإ�سعاد  ع��ل��ى  ل��ل��ع��م��ل  دب���ي  ل�����س��رط��ة 
امل��ج��ت��م��ع وال��ت��وا���س��ل م���ع خمتلف 

فئاته.
واأكد الرائد الدكتور را�سد حمدان 
رئ��ي�����س جم��ل�����س علماء  ال���غ���اف���ري، 
اأن امل��ب��ادرة ع��ب��ارة عن  �سرطة دب��ي، 
“لعبة م�سرح اجلرمية التفاعلي”، 
وهي لعبة ينظمها املجل�س يف مراكز 
ال��ت�����س��وق يف اإم������ارة دب����ي الإ����س���راك 
يف  ال�سباب  فئة  وخا�سة  ال��زائ��ري��ن 

حل األغاز اجلرائم.
اجلرمية  م�����س��رح  “لعبة  اأن  وب���ني 
طرح  ع���ن  ع���ب���ارة  ه���ي  التفاعلي” 
وعليهم  امل�����س��ارك��ني  اأم�����ام  ج��رمي��ة 
وفقاً للأدلة العلمية املناف�سة فيما 
على  وال��ت��ع��رف  لغزها  حل��ل  بينهم 
االأدلة،  اإىل  ا�ستناداً  منفذها  هوية 
م�سراً اإىل اأن اأ�سلوب اللعبة يعتمد 
ب�سكل كبر على التفكر االحرتايف 
على  ال�سخ�س  ق��درة  م��دى  وقيا�س 

ربط االأدلة وطرح اال�ستنتاجات.
وبني اأن املجل�س بداأ بتنفيذ مبادرة 
“لعبة م�سرح اجلرمية التفاعلي”، 

يف مركز م��ردف �سيتي �سنرت ودبي 
�سيتي،  ف�����س��ت��ي��ف��ال  يف  واالن  م����ول 
من  العديد  يف  بتنفيذها  و�سيقوم 
الفرتة  خ����لل  ال���ت���ج���اري���ة  امل���رك���ز 
املقبلة، و�سيعلن عن مكان تنفيذها 
م����ن خ�����لل ���س��ف��ح��ة ����س���رط���ة دبي 
االجتماعي  التوا�سل  م��واق��ع  على 
من  امل�ساركة  يف  الراغبني  لتمكني 
احل�سور اإىل املن�سة التي �ستوفرها 

�سرطة دبي يف املكان.
“لعبة  اأن  ال��غ��اف��ري  ال���رائ���د  واأك����د 
التفاعلي”  اجل�����رمي�����ة  م���������س����رح 
ت�����س��ت��ه��دف امل��ج��ت��م��ع وخ��ا���س��ة جيل 
ال�سباب بهدف تثقيفهم يف جماالت 

باأدوار  وتعريفهم  ال�سرطي  العمل 
رج�����ال ال�����س��رط��ة يف ح��ف��ظ االأم����ن 
العلمية  واملجاالت  للنا�س،  واالأم��ان 
ال���ت���ي ت�����س��ت��خ��دم��ه��ا يف ح����ل األ���غ���از 
اجلرائم، واأهمية التفكر االحرتايف 
يف ا�ستخدام خمتلف اأنواع العلوم يف 

حتقيق االأمن واالأمان.
“لعبة م�سرح  اأن مبادرة  اإىل  واأ�سار 
اجلرمية التفاعلي” ياأتي تنظميها 
�سرطة  علماء  دور جمل�س  اإط��ار  يف 
املجتمع،  اأف��������راد  اإر������س�����اد  يف  دب�����ي 
خمتلف  اإىل  ال���ط���ل���ب���ة،  وخ���ا����س���ة 
ميكن  ال��ت��ي  العلمية  التخ�س�سات 
اأن تكون يف جمال عملهم امل�ستقبلي 

اأن  اإىل  يف خ��دم��ة ال��وط��ن، م�����س��راً 
املبادرة حتقق الهدف اال�سرتاتيجي 
ل��ل��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�����س��رط��ة دب����ي يف 
اإ����س���ع���اد امل��ج��ت��م��ع وال���ت���وا����س���ل مع 

خمتلف فئاته.
امل�ساركني  الفائزين  اأن  اإىل  ولفت 
يف ح���ل االأل����غ����از ���س��ي��ح�����س��ل��ون على 
جوائز اإىل جانب تنظيم زيارة لهم 
للأدلة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  مبنى  اإىل 
اجلنائية وعلم اجلرمية يف �سرطة 
التخ�س�سات  ع��ل��ى  ل��لط��لع  دب���ي 
توفر  يف  ت�ستخدم  ال��ت��ي  العلمية 
الق�سائية  للجهات  امل��ادي��ة  االأدل����ة 

لتحقيق العدالة.

•• ال�سارقة -وام:

دولة   20 م��ن ممثلي  وف���د  اط��ل��ع 
ومياه  كهرباء  هيئة  زيارته  خلل 
الهيئة  م����ب����ادرات  ع��ل��ى  ال�����س��ارق��ة 
اخلا�سة بالتفكر االإبداعي ومدى 
تاأثر هذه املبادرات على املوظفني 
وذلك  للتفاعل معها  وا�ستجابتهم 
ال�سركات  اإح��دى  بتنظيم من قبل 
االأ�سكتلندية املتخ�س�سة يف جمال 
اختارت  والتي  االإب��داع��ي  التفكر 
الهيئة كواحدة من اأف�سل االإدارات 
مع  املناف�سة  بعد  املنطقة  يف  اأداء 

عدد من اجلهات االأخرى .
املهند�س  الدكتور  �سعادة  واأو���س��ح 
كهرباء  هيئة  رئي�س  الليم  را���س��د 
اأغلى ما متلكه  اأن  ال�سارقة  ومياه 
االأفراد  ه��م  موؤ�س�سة  اأو  هيئة  اأي��ة 
امل����ب����دع����ون ف����ك����ري����اً وامل�����ط�����ورون 
الهيئة  اأن  اإىل  م�سراً   .. تطبيقيا 
ت��ط��ب��ق ب����رام����ج ل��ت��ن��م��ي��ة ق�����درات 
التطوير  يف  ل��ت�����س��ت��م��ر  االأف���������راد 

واالإرتقاء بفاعلية واقتدار.
واأكد الليم اأن الهيئة حتر�س على 
توفر بيئة عمل جاذبة وم�سجعة 
واكت�ساف  واالب����ت����ك����ار  ل�����لإب�����داع 
وتطوير  وامل���ب���دع���ني  امل��ت��م��ي��زي��ن 
تنفيذ  على  وت�سجيعهم  مهاراتهم 
االإبداعية  ومقرتحاتهم  اأفكارهم 
الهيئة  اأن  م��و���س��ح��ا   .. وامل��ب��ت��ك��رة 

تبنى  نحو  ثابته  بخطوات  ت�سعى 
واملتطورة  احل���دي���ث���ة  االأ����س���ال���ي���ب 
يف  ي�ساهم  مم��ا  امل��ج��االت  �ستى  يف 
للم�سرتكني  خ���دم���ات���ه���ا  ت���ق���دمي 
اأطلقت  مب��وا���س��ف��ات ع��امل��ي��ة ح��ي��ث 
30 م���ب���ادرة  اأك������رث م����ن  ال��ه��ي��ئ��ة 
مبتكرة لتطوير مهارات املوظفني 

وتفجر طاقاتهم االإبداعية.
الوفد  اأم������ام  ال��ل��ي��م  وا���س��ت��ع��ر���س 
التي  وال��رام��ج  امل�ساريع  ع��دد من 
عن  اأ�سفرت  والتي  الهيئة  نفذتها 
وفقاً  ال��ع��م��ل  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ط��وي��ر 
ال�سمو  �ساحب  وتوجيهات  لروؤية 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي 

حاكم ال�سارقة الرامية اإىل حتقيق 
االبتكار  ع��ل��ى  واالع��ت��م��اد  ال��ت��م��ي��ز 
واالب����������داع يف ت���ق���دمي اخل���دم���ات 
احلكومية وامل�ساركة املجتمعية مع 
كافة اجلهات اخلا�سة واحلكومية 
املواهب يف كافة  واكت�ساف وتنمية 

املجاالت.
الختيار  ت���ق���دي���ره  ع����ن  واأع���������رب 
املتخ�س�سة  اال�سكتلندية  ال�سركة 
يف جمال التفكر االإبداعي لهيئة 
ال�����س��ارق��ة �سمن  ك��ه��رب��اء وم���ي���اه 
جمال  يف  االإدارات  اأف�����س��ل  قائمة 
التفكر  ع��ل��ى  واالع���ت���م���اد  االأداء 

االإبداعي.
مبدع”  “اأنا  مبادرة  اأن  اإىل  واأ�سار 

ال��ه��ي��ئ��ة حققت  اأط��ل��ق��ت��ه��ا  ال���ت���ي 
هدفها يف تفجر طاقات واإبداعات 
ا�ستقبلت  ح��ي��ث  ال��ه��ي��ئ��ة  م��وظ��ف��ي 
وفكرة  اق�����رتاح   900 م���ن  اأك����رث 
موؤكدا   ... امل��وظ��ف��ني  م��ن  مبدعة 
حتفيز  ع���ل���ى  ت��ع��م��ل  ال���ه���ي���ئ���ة  اأن 
واالبتكار  االإب����داع  على  العاملني 
القوالب  ع���ن  ب���ع���ي���داً  وال��ت��ف��ك��ر 
التقليدية واملاألوفة �سعياً للو�سول 
وفاعلية  كفاءة  اأك��رث  اأ�ساليب  اإىل 
املختلفة  ال����ع����م����ل  جم��������االت  يف 
االأفكار  ت��ب��ن��ي  ع��ل��ى  ك��م��ا حت��ر���س 
من  ج��زء  تعتر  التي  واملقرتحات 
للهيئة  االج��ت��م��اع��ي��ة  امل�����س��وؤول��ي��ة 

والتزامها بخدمة املجتمع.

•• ال�سارقة –الفجر:

بحث اأمين عثمان الباروت االأمني العام 
التعاون  اأوج��ه  للطفل  العربي  للرملان 
ال�سارقة  نا�سئة  مع  امل�سرتك  والتن�سيق 
التابعتني  ال�����س��ارق��ة  ف��ت��ي��ات  و���س��ج��اي��ا 
القادة  ل�����س��ن��اع��ة  ق����رن  رب����ع  مل��وؤ���س�����س��ة 
ال�سارقة  وت�سافر  بحكومة  واملبتكرين 
الآليات  للتح�سر  امل�����س��رتك��ة  اجل��ه��ود 
عمل الرملان وتاأ�سي�سه وتعزيز التعاون 

امل�سرتك.
املجل�س  مبقر  عقد  ال��ذي  اللقاء  ويعد 
االجتماعات  م��ن  واح����دا  اال���س��ت�����س��اري 
ال��ت��ن�����س��ي��ق��ي��ة ال��ت��ي ي��ج��ري��ه��ا اأم����ني عام 
ال����رمل����ان ال���ع���رب���ي ل��ل��ط��ف��ل م����ن اأج����ل 
ال���ت���وا����س���ل م���ع امل���وؤ����س�������س���ات واجل���ه���ات 
املحلية العاملة يف اإمارة ال�سارقة والتي 
االأطفال  �سريحة  خدمة  يف  دوره��ا  لها 
وبالتايل  املجتمع  يف  وال�سباب  والن�سء 
يتطلع  للطفل  ال��ع��رب��ي  ال���رمل���ان  ف����اإن 
النا�سئة  خ���رات  م��ن  ي�ستفيد  اإىل  اأن 
و���س��ج��اي��ا ع��ل��ى ك���اف���ة االأ����س���ع���دة حلني 
تد�سني جل�سات الرملان العربي للطفل 
يف  خراتهما  وتوظيف  املقبل  العام  يف 

منظومة اأعماله.
اأمي����ن  ب����داي����ة  االج����ت����م����اع رح������ب  ويف 
النا�سئة  من  باحل�سور  الباروت  عثمان 
االج��ت��م��اع يهدف  اأن  م���وؤك���دا  و���س��ج��اي��ا 
امل�سرتك  العمل  ا�ستعرا�س حماور  اإىل  
ونا�سئة  للطفل  ال��ع��رب��ي  ال��رمل��ان  ب��ني 
ال�سارقة  ف��ت��ي��ات  و���س��ج��اي��ا  ال�������س���ارق���ة 
ال��ك��ب��رة ال�سيما  وت��وظ��ي��ف خ��رات��ه��م��ا 

املت�سلة بتنظيم جمل�س �سورى ال�سباب 
التي  املحلية  الرملانية  ال�سروح  كاأحد 
م�ستوى  على   ب��ال��ب��ن��ان  اإل���ي���ه���ا  ي�����س��ار 
�ساحب  اأن�ساأها  والتي  العربي  الوطن 
بن  ���س��ل��ط��ان  الدكتور   ال�����س��ي��خ  ال�����س��م��و 
االأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد 
للحتاد حاكم ال�سارقة مبكرا  للتعبر 
عن طموحات وق�سايا الن�سء من اأبناء 

وبنات اإمارة ال�سارقة .
بنت  عائ�سة  ال�سيخه  االج��ت��م��اع  ح�سر 
فتيات  �سجايا  م��دي��رة  القا�سمي  خ��ال��د 
م����ن فاطمة  ك����ل  وراف���ق���ه���ا  ال�������س���ارق���ة 
والفعاليات  الرامج  مديرة  احلو�سني 
برامج  من�سق  ال�سويدي  اأحمد  وعائ�سة 
فيما  ب��رام��ج  تنفيذي  �سهرزاد  واأ���س��م��اء 

ال�����س��ارق��ة فاطمة  ن��ا���س��ئ��ة  ح�����س��ر م���ن 
ال�سارقة  نا�سئة  مدير  م�سربك  حممد 
ال�سركال  ح�����س��ه  وراف���ق���ه���ا  ب��ال��وك��ال��ة 
االأعمال  الت�سويق وتطوير  رئي�س ق�سم 
الرامج  ق�سم  رئي�س  ك�سواين  وحممد 
علي  األ  وحف�سة  بالوكالة  والفعاليات 
من�سق  ال��ع��م��ودي  وع����ادل  اأول  تنفيذي 

علقات عامة .
النا�سئة  من  احل�سور  ال��ب��اروت  واأط��ل��ع 
تاأ�سي�س  خطوات  خمتلف  على  و�سجايا 
وتكامل  للطفل  العربي  الرملان  اأعمال 
ل��ت��ح��ق��ي��ق رغبة  وت�������س���ارع���ه���ا  اخل���ط���ى 
�سلطان  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق��ا���س��م��ي  ب���ن حم��م��د 
االأع����ل����ى ل���لحت���اد ح���اك���م ال�����س��ارق��ة يف 

اف���ت���ت���اح م��ق��ر ال����رمل����ان واإجن�������از كافة 
اخلطوات اللزمة لتاأ�سي�سه .

وبف�سل  ال�سارقة  اإم���ارة  اأن  اإىل  واأ���س��ار 
حاكم  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  ت���وج���ي���ه���ات 
ال�سارقة ومتابعة �سمو ال�سيخه جواهر 
املجل�س  رئي�سة  القا�سمي  حممد  بنت 
موؤ�س�سة  رئي�سة  اال�سرة  ل�سوؤون  االأعلى 
واملبتكرين  ال��ق��ادة  ل�سناعة  ق���رن  رب���ع 
قطعت اأ�سواطا كبرة يف جمال العناية 
واالناث  الذكور  والن�سء من  باالأطفال 
ولل�سارقة قدم ال�سبق يف تاأ�سي�س برملان 
هو  ال�����س��ارق��ة  اإم����ارة  يف  للطفل  حملي  
وبرملان حملي  االأطفال  �سورى  جمل�س 
اأخر لل�سباب هو جمل�س �سورى ال�سباب 
م�سرا اإىل اأهمية ا�ستفادة برملان الطفل 

العربي من هذه اخلرات ال�سيما ومقر 
دولة  ا�ست�سافة  ال�سارقة  بعد  انعقاده 
الرملان  ملقر  املتحدة  العربية  االم��ارات 
وتوجيهات  ب���دع���م  ال�����س��ارق��ة  مب��دي��ن��ة 

حاكم ال�سارقة .
النا�سئة  الباروت خلل لقائه مع  واأكد 
العربي  الطفل  برملان  اأن  على  و�سجايا 
الأطفال  ال���دمي���ق���راط���ي  امل���ن���ر  مي��ث��ل 
ال�سارقة ويتبع  روؤية حاكم  العرب وفق 
اجلامعة العربية واأ�سار اإىل اأن الرملان 
اجلديد �سيعنى  بق�سايا تنمية الطفولة 

والنهو�س بها يف املنطقة العربية.
بعدها جرى بحث خمتلف اأوجه م�ساركة 
باأدوراهما  امل�ساركة  و�سجايا يف  النا�سئة 
الرملان  ع��م��ل  الآل���ي���ات  ال��ت��ح�����س��ر  يف 
العربي للطفل وقدمت ال�سيخه عائ�سة 
ال��ق��ا���س��م��ي م���دي���رة �سجايا  ب��ن��ت خ��ال��د 
�سرحا  وم��ع��اون��ات��ه��ا  ال�����س��ارق��ة  ف��ت��ي��ات 
واملتمثل يف  �سجايا  اأع��م��ال  ع��ن  م��وج��زا 
القياديات  ال��ف��ت��ي��ات  م���ن  ج��ي��ل  اإع������داد 
القادرات على مواجهة حتديات احلياة 
مديرة  م�سربك  ف��اط��م��ة  وق��دم��ت  ك��م��ا 
ومعاونيها  ب��ال��وك��ال��ة  ال�����س��ارق��ة  نا�سئة 
اأعمال  عن  �سرحا  احل�سور  ومعاوناتها 
املقدمة  وال��������دورات  ال��ن��ا���س��ئ��ة  م���راك���ز 
لت�سور عن  ت��ق��دمي اجل��ان��ب��ني  ب��ج��ان��ب 
اأعمال  تنفيذ  يف  امل�����س��رتك��ة  اأدواره����م����ا 

جمل�س �سورى ال�سباب.
على  اجلميع  بتاأكيد  االجتماع  وانتهى 
والتخطيط  امل�سرتكة  اجل��ه��ود  تكامل 
امل�سرتك الجناح اأعمال الرملان العربي 

للطفل يف اإمارة ال�سارقة .

 تعزيز اجلهود
اأع���رب���ت ال�����س��ي��خ��ه ع��ائ�����س��ة ب��ن��ت خالد 
القا�سمي مديرة �سجايا فتيات ال�سارقة 
ال���دع���وة الكرمية  ب��ه��ذه  ���س��ع��ادت��ه��ا  ع��ن 
التي تلقتها من قبل اأمني عام الرملان 
من  امل�سرتك  للتن�سيق  للطفل  العربي 
اأج���ل ت��ع��زي��ز اجل��ه��ود امل�����س��رتك��ة لطرح 
املخل�س  العمل  من  م�سرتكة  منظومة 

اجتاه الرملان العربي للطفل.
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ب��روؤي��ة  واأ���س��ادت 
القا�سمي   حممد  بن  �سلطان  الدكتور 
حاكم  ل��لحت��اد  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
ال�سارقة الداعمة لل�ستثمار يف الطفل 
واإبداعاته عر عدد كبر من املوؤ�س�سات 
ال���ت���ي و�سعت  واحل����م����لت  وامل�����ب�����ادرات 
�سموه  اه��ت��م��ام��ات  م��ق��دم��ة  ال��ط��ف��ل يف 
�سموه  م��ن  بدعم  ال�سارقة  وا�ست�سافة 
مل��ق��ر ال���رمل���ان ال��ع��رب��ي ل��ل��ط��ف��ل ليكون 
خمتلف  ومناق�سة  لطرح  ج��ادة  من�سة 

ق�سايا اأبناء وبنات وطننا العربي.
اإىل  القا�سمي  عائ�سة  ال�سيخه  واأك���دت 
�ستعمل  ال�����س��ارق��ة  ف��ت��ي��ات  ���س��ج��اي��ا  اأن 
ال�سمو  ����س���اح���ب  روؤي�������ة  حت��ق��ي��ق  ع���ل���ى 
ح��اك��م ال�����س��ارق��ة ومب��ت��اب��ع��ة م��ن قرينة 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ح��اك��م ال�����س��ارق��ة �سمو 
القا�سمي  حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة 
ل�سناعة  ق����رن  رب����ع  م��وؤ���س�����س��ة  رئ��ي�����س��ة 

تقدمي  يف  �ستعمل  وامل��ب��ت��ك��ري��ن  ال��ق��ادة 
للرملان  والب�سري  الفني  الدعم  اأوج��ه 

وتوظيف خمتلف اخلرات املتاحة.
باالأطفال  ال��ب��دء  اأه��م��ي��ة  اإىل  واأ����س���ارت 
امل�ستقبلية  اأدواره������م  الأخ���ذ  لتاأهيلهم 
تت�سمنه  ما  بكل  وتثقيفهم  وتوعيتهم 
احل����ي����اة م����ن حت����دي����ات وق�������س���اي���ا ذات 
اأهمية عميقة الأن املجتمعات تقوم على 
فيهم  ت��ت��واف��ر  اأن  يجب  ال��ذي��ن  اأبنائها 
وحده  ال��ب��دن  يف  ال  ال�سليمة  ال�����س��ح��ة 
ليكونوا  حياتهم  ج��وان��ب  ك��ل  يف  ول��ك��ن 
خدمة  ع��ل��ى  ال��ق��ادري��ن  امل�ستقبل  ق���ادة 
ورقي  ت��ط��ور  يف  وامل�ساهمني  اأوط��ان��ه��م 

جمتمعاتهم.
واأكدت القا�سمي حر�س �سجايا الكامل 
ال��ت��ع��اون وامل�����س��اه��م��ة م��ع االأمانة  ع��ل��ى 
لتكون  للطفل  العربي  للرملان  العامة 
اإجناح  ا�سرتاتيجيا وم�ساهما يف  �سريكا 

اأعماله واأهدافه.
 التكامل املوؤ�س�سي

نا�سئة  م��دي��ر  م�سربك  فاطمة  اأع��رب��ت 
ال�سارقة بالوكالة عن �سعادتها وفخرها 
للرملان  ال�����س��ارق��ة  اإم�����ارة  ب��ا���س��ت�����س��اف��ة 
هذه  اأن  اإىل  الف���ت���ة  ل��ل��ط��ف��ل  ال���ع���رب���ي 
للإمارة  ا�ستحقاقاً  ُت��ع��د  اال�ست�سافة 
التي ت�سع االهتمام باالإن�سان وتطويره 
يف م��ق��دم��ة اأول���وي���ات���ه���ا ان���ط���لق���اً من 

ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  الثاقبة  الروؤية 
القا�سمي  حممد  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور 
ال�سارقة  ح��اك��م  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو 
فيه  واال�ستثمار  االإن�سان  بناء  باأهمية 
تطوير  يف  امل�����س��اه��م��ة  م����ن  ومت��ك��ي��ن��ه 
املكان الذي يعي�س فيه ومن ثم تطوير 

جمتمعه ووطنه. 
وق�����ال�����ت م�������س���رب���ك: ن���ح���ن ف����خ����ورون 
ب��ه��ذه ال��ت��ج��رب��ة ال��ف��ري��دة ال��ت��ي تعتر 
و�سعداء  اإق��ل��ي��م��ي��اً  ن��وع��ه��ا  م���ن  االأوىل 
املجل�س  مقر  يف  ُعقد  ال��ذي  باالجتماع 
بال�سكل  ال�سارقة،  الإم���ارة  اال�ست�ساري 
املوؤ�س�سي،  التكامل  م��ب��داأ  يحقق  ال��ذي 
ب��ني ك��اف��ة م��وؤ���س�����س��ات ودوائ�����ر وهيئات 
امل��ح��ل��ي واالإم�����ارات�����ي، خا�سة  امل��ج��ت��م��ع 
تعمل  ال  حالياً  ال�سارقة  موؤ�س�سات  واأن 
مبفردها، بل اأ�سبحت كل موؤ�س�سة على 
دراية باأدوار املوؤ�س�سات االأخرى وتتكامل 
املوؤ�س�سات  ب��اق��ي  م��ع  م�����س��وؤول��ي��ات��ه��ا  يف 
ت��ت�����س��اب��ك فيها  ان�����س��ي��اب��ي��ة  االأخ�����رى يف 

اجلهود واالأدوار. 
ال��ت��ام من  اال���س��ت��ع��داد  واأب����دت م�سربك 
يف  خراتها  لت�ساركية  ال�سارقة  نا�سئة 
جمال العمل الرملاين وجمال ال�سورى 
ال�سارقة  اإم����ارة  على  بالنفع  ي��ع��ود  مب��ا 
امل�����س��ارك��ني يف الرملان  وع��ل��ى االأط��ف��ال 

العربي للطفل.  

اأمني عام الربملان العربي للطفل يبحث التعاون امل�صرتك مع نا�صئة ال�صارقة 
و�صجايا فتيات ال�صارقة واال�صتفادة من خرباتهما يف اأعمال الربملان

بتوجيهات من القائد العام ل�سرطة دبي

اللواء املن�صوري يرتاأ�ش اجتماع فريق عمل حقيبة نقل االأموال

وفد عاملي يطلع على املبادرات االإبداعية ل� » كهرباء ال�صارقة« �صرطة دبي ت�صرك اأفراد املجتمع يف حل األغاز اجلرائم

•• دبي-وام: 

يف  املبتعثني  للطلبة  جمل�س  ت�سكيل  عن  دب��ي  �سرطة  اعلنت 
يف  دب��ي  �سرطة  من  املبتعثني  للطلبة  مرجعا  ليكون  القيادة 
والفائدة  بالنفع  يعود  مبا  ال��دول،  وكليات  جامعات  خمتلف 

عليهم.
العام  القائد  امل��ري،  خليفة  اهلل  عبد  اللواء  �سعادة  وجه  فقد 
ل�سرطة دبي، بت�سكيل املجل�س برئا�سة امللزم اأول عبد اهلل بن 
نائبا للرئي�س،  ال�سحي  �سعاد عبد اهلل  ال�سيخ، واملدين  اأحمد 

وامللزم اأول �سعيد �سامل البدواوي، اأمينا عاما للمجل�س.

اأداء  على  الكبر  حر�سه  ال�سيخ  اهلل  عبد  اأول  امل���لزم  واك��د 
ل�سوؤون  ومتابعته  و�سفافية،  �سدق  بكل  اإليه  املوكلة  االأمانة 
الطلبة املبتعثني بالتعاون مع بقية اأع�ساء املجل�س املكون من 

طلبة مبتعثني مت اختيارهم وفقا ملعاير حمددة.
ب�سوؤون  يعنى  ما  كل  ح��ول  �ستتمحور  املجل�س  اإن مهام  وق��ال 
املبتعثني داخل وخارج الدولة بحيث ميثل منظومة  الطلبة 
وي�ساعدهم  م�سرق،  م�ستقبل  نحو  انطلقتهم  تعزز  �ساملة 
العاملية  وامل���وؤمت���رات  وامل��ع��ار���س  الفعاليات  يف  امل�ساركة  على 
ملفاتهم  وتدعم  االأمنية،  ال�سرطية  للعمليات  تنتمي  التي 
وح�سد  اخل��ارج  يف  متثيل  خر  الدولة  متثيل  من  ليتمكنوا 

اجلوائز حمليا ودوليا. واأ�ساف امللزم اأول ال�سيخ اأن املجل�س 
�سي�ساهم كذلك يف تفعيل دور ال�سراكات الداخلية واخلارجية 
توثيق  جانب  اإىل  املجل�س،  يف  ال�سراكة  ق�سم  م��ع  بالتن�سيق 
التي  احل����االت  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة يف  ب��ال��ق��ن��وات  الطلبة  ع��لق��ة 
بالقيادات  واح��ت��ك��اك��ه��م  م��ه��ارات��ه��م  لتنمية  ال��رب��ط  ت�ستحق 
املحلية والعاملية، كذلك ي�سكل املجل�س فر�سة ليتبادل الطلبة 

خراتهم وجتاربهم التي يكت�سبونها مع الوقت.
واأو�سح اأن املجل�س ي�سكل بابا للتوا�سل مع الطلبة املبتعثني 
واقرتاحاتهم،  ا�ستف�ساراتهم  كافة  على  للرد  مبا�سر  ب�سكل 
واإزال����ة ك��اف��ة امل��ع��وق��ات ال��ت��ي تواجههم يف ال��داخ��ل واخل���ارج، 

وم�ساعدتهم على تنمية مهاراتهم، وت�سليحهم بالعلم واملعرفة 
امل�ستقبل،  وحت���دي���ات  احل��دي��ث  ال��ع�����س��ر  متطلبات  مل��واج��ه��ة 
اأف�سل  على  واطلعهم  التخ�س�سية،  ال��دورات  يف  واإ�سراكهم 

التطبيقات ال�سرطية، وغرها من اخلدمات االأخرى.
واأكد اأن املجل�س جاء حر�سا من �سرطة دبي على رفد الكوادر 
االإم��ارات��ي��ة امل��وؤه��ل��ة ب��ال��ع��ل��وم وامل���ع���ارف وال��ت��ق��ن��ي��ات اللزمة 
ل��لرت��ق��اء مب��ن��ظ��وم��ة ال��ع��م��ل يف ���س��رط��ة دب����ي، ومب���ا ي�سمن 
ا�ست�سراف امل�ستقبل االأمني ومواكبة كافة امل�ستجدات العلمية، 
ويعزز ا�سم ومكانة ال�سرطة كموؤ�س�سة اأمنية رائدة يف ا�ستثمار 

العن�سر الب�سري.

�صرط�ة دب��ي ت�صك�ل جمل�ص�ا للطلب�ة املبتعث�ني اإل�ى دول ال�ع��ال�����م
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اأعرب االأمني العام امل�ساعد رئي�س قطاع فل�سطني واالأرا�سي العربية 
اإدانة  ابوعلي، عن  �سعيد  ال�سفر  العربية  ال��دول  املحتلة يف جامعة 
للقرار  ورف�سها  العربية  ال��دول  جلامعة  العامة  االأم��ان��ة  وا�ستنكار 
وت�سغيل  لغوث  املتحدة  االأمم  لوكالة  متويل  وقف  ب�ساأن  االأمريكي 
و�سدد  /االأون�������روا/.  االأدن�����ى  ال�����س��رق  يف  الفل�سطينيني  ال��لج��ئ��ني 
القرار  على  تعقيبا  ام�����س  ل��ه  �سحفي  ت�سريح  يف  اأب��وع��ل��ي  ال�سفر 
/ وكالة  الغاء  االأمريكية  املتحدة  للواليات  يحق  ال  باأنه  االأمريكي 
املجتمع  واإرادة  موقف  ميثل  اأمم��ي  ب��ق��رار  ت�سكلت  التي  االأون����روا/ 
ال�����دويل، وه���و ق���رار اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة ل���لأمم امل��ت��ح��دة رق���م 302 
وت�سغيل  غ��وث  وكالة  قيام  ين�س على وج��وب  وال��ذي   ،1949 لعام 
يف  الفل�سطينيني  اللجئني  ملجتمع  خدماتها  بتقدمي  اللجئني 
حل  حتى  للوكالة  املمنوح  ال���دويل  للتفوي�س  وف��ق��اً  كافة  امل��ج��االت 
الذي كفلته  العودة  اللجئني من كافة جوانبها طبقاً حلق  ق�سية 
قرارات ال�سرعية الدولية ويف مقدمتها قرار اجلمعية العامة للأمم 
التي  العربية  ال�سلم  ومبادرة   1948 لعام   /194/ رقم  املتحدة 
تبنتها الدول العربية يف قمة بروت عام 2002. واأ�ساف، اإن هذا 
القرار هو خمالفة للقانون الدويل ولقرار االأمم املتحدة الذي اأن�ساأ 

هذه الوكالة لتقدمي خدماتها .

من االأمركّيني ال ُيوافقون على   % اأف��اد ا�ستطلع للراأي ب��اأّن 60 
اأداء الرئي�س االأمركي دونالد ترامب، وباأّن ن�سفهم تقريًبا يوؤّيدون 
فكرة عزله. ووفًقا لل�ستطلع الذي اأجرته �سحيفة وا�سنطن بو�ست 
فقط من االأمركيني يوافقون   %  36 ف��اإّن  و”اإيه بي �سي نيوز”، 
على اأداء ترامب يف البيت االأبي�س. و�سمل اال�ستطلع اجلديد 1003 
اأ�سخا�س بالغني، يف الفرتة املمتدة بني 26 و29 اآب اأغ�سط�س. واعتر 
اأن ُيطلق عملّيًة لعزل  اأّن الكونغر�س يجب  من امل�ستطلعني   %  49
% من  % اإنهم �سيعار�سون ذلك. وعّر 53  ترامب، بينما قال 46 
امل�ستطلعني عن اعتقادهم باأّن الرئي�س االأمركي عرقل �سر العدالة 
روبرت  املدعي اخلا�س  ُيجريه  الذي  التحقيق  التدّخل يف  مبحاولته 
ب��ني رو�سيا وف��ري��ق حملة ترامب  ت��واط��وؤ حمتمل  مولر ح��ول وج��ود 
% من االأمركّيني اأّن الرئي�س مل  االنتخابية. يف املقابل، اعتر 35 
% من الذين �سملهم  ي�سع اإىل التدّخل يف هذا التحقيق. وقال 63 
اأبدى  بينما  الذي ُيجريه مولر،  التحقيق  اإنهم يدعمون  اال�ستطلع 
% معار�ستهم له. ووفًقا لل�ستطلع نف�سه، فاإّن االأرقام اأف�سل   29
من   %  45 اأّن  ذل��ك  باالقت�ساد،  يتعّلق  ما  يف  ترامب  اإىل  بالن�سبة 

% ال يوؤّيدونها(. امل�ستطلعني يوؤيدون اإدارته للقت�ساد )45 

ام�س  املوريتانيني،  الناخبني  اأمام  اأبوابها  االق��رتاع  فتحت حمطات 
ال�سبت، الختيار اأع�ساء برملان جديد، و�سط دعوات دولية اإىل اإجراء 

انتخابات “�سليمة وذات م�سداقية«.
ويديل نحو مليون ون�سف املليون موريتاين باأ�سواتهم يف االنتخابات 
ع��ام من  اأق��ل من  قبل  وتاأتي  �سيا�سيا،  98 حزبا  فيها  ي�سارك  التي 

االنتخابات الرئا�سية املقررة يف منت�سف 2019.
واخ��ت��ت��م��ت احل��م��ل��ة االن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ت��ي ا���س��ت��م��رت اأ���س��ب��وع��ني، م�ساء 

اخلمي�س، برتا�سق �ساخب بني ال�سلطة واملعار�سة.
وقال الرئي�س املوريتاين حممد ولد عبد العزيز يف جتمع انتخابي 
اإن البلد يف خطر ب�سبب وجود معار�سة منق�سمة اإىل “اإ�سلميني 

خطرين ومتطرفني عن�سريني وبقايا اأنظمة �سابقة«.
واأ�ساف اأنه “ال ميكن اأن نرتك البلد بيد هوؤالء. يجب اأن نبقيهم 
بعيدا من خلل ت�سويت مكثف حلزب االحتاد من اأجل اجلمهورية”، 
ال��ع��ام للأمم  االأم���ني  ال��ع��زي��ز. م��ن جانبه، دع��ا  ال���ذي يتزعمه عبد 
يف  االأط���راف  جميع  بيان  يف  اجلمعة،  غوتري�س،  اأنطونيو  املتحدة 
“انتخابات �سلمية وذات �سدقية«. وجاء  اإىل امل�ساهمة يف  موريتانيا 
“يتابع عن كثب التطورات يف موريتانيا”،  اأن غوتري�س  البيان  يف 
ال��ت��زام حكم  اإىل  “يدعو جميع االأط���راف  اأن االأم��ني العام  واأ���س��اف 

القانون واحرتام حقوق االإن�سان«.

عوا�سم

القاهرة

مقدي�شو

وا�شنطن

اتفاقات »امل�صاحلة« يف �صوريا 
لي�صت اإال عقابًا و�صيطرة!

•• عوا�سم-وكاالت:

عن تفا�سيل “اتفاقات امل�ساحلة” يف �سوريا، كتب الباحث حايد حايد يف موقع 
خمتلفة،  طرقاً  ال�سوري  النظام  طبق   ،2016 عام  منذ  اأنه  هو�س”،  “ت�ساتهام 
مثل احل�سارات والهجمات الع�سوائية، لل�سغط على املناطق التي ي�سيطر عليها 
الثوار يف اأنحاء البلد كي يتفاو�سوا على اتفاقات ا�ست�سلم حملية، يطلق عليها 
النظام على نحٍو ماألوف “�سفقات امل�ساحلة«.  وعلى رغم العدد الكبر من هذه 
االتفاقات، ال يزال غر معروف كيف تنفذ هذه االتفاقات على امل�ستوى الفردي، 
مع اأن تفا�سيل مثل هذه العملية لي�ست مهمة فقط، لفهم حجمها ب�سكل اأكر، 
وملف االأفراد امل�ستهدفني، ونوع املعلومات التي مت جمعها وملاذا، واإمنا هي ت�ساعد 
اأي�ساً يف ر�سم �سورة اأف�سل لكيفية اأن توؤدي العملية يف نهاية املطاف اإىل تقوي�س 
اتفاق  اإىل  التو�سل  اإن��ه مبجرد  وق��ال  �سوريا.   الطويل يف  امل��دى  اال�ستقرار على 
املحليني،  والو�سطاء  النظام  ممثلي  من  املوؤلفة  التفاو�س  جلنة  ف��اإن  ا�ست�سلم، 
يف  البقاء  يف  الراغبني  والنا�سطني  امل�سلحني  املقاتلني  اأ�سماء  ي�سجلون  ما  ع��ادة 
مناطقهم. اأما اأولئك الذين يوا�سلون مقاومة حكم االأ�سد، من مقاتلني ومدنيني، 
يجري تهجرهم ق�سراً اإىل اجليوب التي ال يزال ي�سيطر عليها الثوار يف �سمال 
غرب �سوريا. ويف القوت عينه، يبداأ الو�سطاء املحليون املوالون للنظام، ووكاالت 
اال�ستخبارات املعنية، بفتح مكاتب خا�سة يف مناطقهم ملعاجلة طلبات اال�ست�سلم 
اأن ثمة تقارير  اإىل  واأ�سار حايد  الذين بقوا يف مناطقهم.   الفردية للأ�سخا�س 
وبع�س  اال�ست�سلم.  لعملية  يخ�سعون  الذين  االأ�سخا�س  ملف  حول  متناق�سة 
امل�سادر اأفادت اأن جميع االأف��راد، رجااًل ون�ساًء بني �سن ال18 وال55، يجب اأن 
ميلأوا اال�ستمارات املطلوبة، بينما قال اآخرون اإن تعبئة اال�ستمارات تقت�سر على 
مثل  الدوليني،  رعاتهم  اأو  للنظام  مناه�سة  جماعات  اإىل  ينتمون  الذين  اأولئك 

املجتمع املدين واملجموعات امل�سلحة وو�سائل االإعلم واملعار�سة ال�سيا�سية. 

الوكالة : نبحث عن ممولني جدد ولن نوقف اأن�سطتنا 

تنديد فل�صطيني بقرار وا�صنطن وقف متويل االأونروا 

% من الأرا�سي الدعم الرو�سي مكن دم�سق ا�ستعادة 60 

حتذيرات اأمريكية مع تقبل انت�صار االأ�صد يف اإدلب 

•• وا�سنطن-وكاالت:

هكذا، افتتح الباحث يف معهد “كايتو” دوغ  »مات التحالف االأمريكي-الرتكي”. 
وبقاء الرئي�س  باندو مقاله يف موؤ�ّس�سة الراأي االأمريكية “ذا نا�سونال اإنرت�ست”. 
التي  الواقعة  اإليه هذه  بالن�سبة  يوؤكد  ال�سلطة  اأردوغ��ان يف  الرتكي رجب طيب 
�ست�ستمر حتى يف فرتة ما بعد رحيله عنها. ي�سيطر اخللف االأمريكي-الرتكي 

حول احتجاز الق�س اأندرو بران�سون على عناوين االأخبار.
لكن االأهم هو التباعد املتزايد بني الدولتني يف ما يخ�س امل�سالح اجليو�سيا�سية. 
اإّن تركيا بقيادة اأردوغان ال تقا�سم الواليات املتحدة القيم وال امل�سالح امل�سرتكة 
الثنائية والتي  املتدهورة يف العلقات  االأزم��ة  وهذا ما ي�ساعد رمبا على تف�سر 

ت�سبب بها احتجاز اأنقرة حلوايل 15 مواطناً اأمريكياً واأبرزهم بران�سون. 
ال  املرحلة،  هذه  يف  الدولتني.  هيبة  م�ّس  املتبادلة  والر�سوم  العقوبات  فر�س  اإّن 
ت�ستطيع اأي منهما حتمل الرتاجع. طرح اأحد االقرتاحات اإطلق �سراح مدفوعاً 
بعامل الراأفة لران�سون ب�سبب تدهور �سحته النف�سية الناجت عن احتجازه. لكن 
هذا احلل اأمكن اأن يكون اأ�سهل لو جرى يف وقت اأبكر. اإّن احلل املتوقع �سيتطلب 
اأتيل، م�سريف  �سراح هاكان  اإط��لق  اأردوغ���ان تريد  اأّن حكومة  تبادل مبا  اإج��راء 
العقوبات  ب��خ��رق  املتحدة  ال��والي��ات  اأدي���ن يف  ال��رتك��ي، وق��د  الرئي�س  م��ق��رب م��ن 

االأمريكية املفرو�سة على اإيران.
اأردوغ��ان ب�سكل معيب من  اإّن مقاي�سة الق�س بالداعية والتي اقرتحها  باملقابل، 
اأجل ت�سليم اأمريكا للداعية فتح اهلل غولن الذي يتهمه بتدبر االنقلب �سده، 
وا�سنطن غولن الأنقرة  املفاو�سات من خلله. فت�سليم  لي�ست طرحاً ميكن بدء 

اأنقرة طوال  توؤّمنه  باالنقلب وهو مل  الداعية  تورط  على  كافياً  دليًل  يتطلب 
�سنتني. ويتطب كذلك موافقة من الق�ساء االأمريكي. لكن حتى مع اإطلق �سراح 
ال�سجون الرتكية مبن فيهم عامل  اأمريكياً يف   12 اأكرث من  �سُيرتك  بران�سون، 
النا�سا �سركان غولج. ويتلقى هوؤالء اأي�ساً معاملة “غر من�سفة وغر حمقة” 
بح�سب ما و�سف به ترامب احتجاز بران�سون. مهما كانت النتيجة، �سيخلق هذا 
اخللف خ�سومات دائمة. حتى النجاح االأمريكي يف التغلب على االأتراك �سيجعل 
طويلة  لفرتة  باال�ستياء  اأن��ق��رة  �ست�سعر  اإذ  �سعوبة  اأك��رث  امل�ستقبلية  العلقات 
و�سُيرتك الزوار االأمريكيون يت�ساءلون عّما اإذا كانوا �سُيخطفون خلدمة اأهداف 
على  العلقة،  يف  املت�سعة  ال�سقوق  تغطية  حم��اول��ة  ع��ن  عو�ساً  ال��دول��ي��ة.  تركيا 
اأّن هنالك �سيئاً مميزاً يف هذه العلقة كي ت�ستحق االإنقاذ.  اإنهاء وهم  وا�سنطن 
اأي  اأّن الدولتني خ�سرتا  اأن تتحرك قدماً على افرتا�س  اإدارة ترامب  يجب على 
ادعاء بوجود اأهداف ليبرالية م�سرتكة واأنهما �ستنتهيان عند طريف نقي�س حول 
اأّن اأردوغان رئي�س  عدد من امل�سائل اجليو�سيا�سية املهمة للواليات املتحدة. طاملا 

لرتكيا �ستكون اأمريكا واحدة من اأكبا�س فدائه.
تدرك  اأن  اأواًل  ينبغي  تركيا.  نحو  جديدة  مقاربة  اتخاذ  املتحدة  ال��والي��ات  على 
رائع  تركيا مبوقع جغرايف  تتمتع  امل�ستجدي.  ولي�ست يف موقع  قوة عظمى  اأّنها 
لكّنه يفيد العمليات الهجومية االأمريكية عو�ساً عن االإجراءات الدفاعية. على 
ال�سعيد اجليو�سيا�سي، اإّن حتول تركيا اإىل دولة حمايدة اأو مناوئة هو تطور غر 
ال  ومو�سكو  ال�سوفياتي  للحتاد  بديًل  لي�س  بوتني  مدمراً.  لي�س  لكنه  منا�سب 
تهدد اأوروبا باحلرب كما اأنها لي�ست يف موقع ال�سيطرة على ال�سرق االأو�سط، مع 
�سيا�سات مناق�سة مل�سلحة  اأردوغ��ان  تتبع حكومة  اأنقرة. حني  اأو بدون م�ساعدة 

•• رام اهلل-اأ ف ب:

والتحذير  التنديد  ام�س  الفل�سطينية  الرئا�سة  ك��ررت 
م��ن ع��واق��ب ق���رار وا�سنطن وق��ف مت��وي��ل وك��ال��ة غوث 
اأكدت  فيما  )اأون���روا(  الفل�سطينية  اللجئني  وت�سغيل 
ال��لج��ئ��ني يف  ت��دي��ر خم��ي��م��ات  ال��ت��ي  ال��ل��ج��ان ال�سعبية 
الق�سية  ي�ستهدف  ال��ق��رار  اأن  املحتلة  الغربية  ال�سفة 

الفل�سطينية ككل.
وقال الناطق الر�سمي با�سم الرئا�سة الفل�سطينية نبيل 
م�سل�سل  من  جزء  هو  االأمركي  “القرار  اإن  ردينة  ابو 
امل��ع��ادي��ة لل�سعب  ال����ق����رارات وال��ت��وج��ه��ات االأم���رك���ي���ة 
القد�س،  من  املرفو�س  مبوقفها  واملتمثلة  الفل�سطيني 
الغربية،  ال�سفة  ع��ن  غ��زة  ف�سل  مب��ح��اوالت��ه��ا  م���رورا 

وانتهاء بقرارها قطع كل امل�ساعدات عن االأونروا«.
الرئي�س حممود  اإن خ��ط��اب  ب��ي��ان  ردي��ن��ة يف  اب��و  وق���ال 
عبا�س اأمام اجلمعية العامة للأمم املتحدة هذا ال�سهر 
اللجئني الأهميته متاما كق�سية  ملو�سوع  “�سيتعر�س 

القد�س«.
وا�ساف اأن “هذا القرار االأمركي ال يخدم ال�سلم، بل 
يعزز االرهاب يف املنطقة، وهو مبثابة اعتداء على حقوق 

ال�سعب الفل�سطيني«.
مبارك  حممود  ال�سعبية  للجان  التنفيذي  املدير  وقال 
لوكالة فران�س بر�س اإن القرار االأمركي “ال ي�ستهدف 

الوكالة فقط، واإمنا ي�ستهدف الق�سية الفل�سطينية«.
“جوهر الق�سية الفل�سطينية كلها القد�س  اأن  واأ�ساف 
واللجئني  ال��ق��د���س  ق�سية  ان��ت��ه��ت  واإذا  وال��لج��ئ��ون، 
متاما  نعلم  نحن  لذلك  الفل�سطينية،  الق�سية  انتهت 

اأننا نتعر�س ملوؤامرة دولية«.
وفيما حذر من “انعكا�سات خطرة جدا لهذا القرار”، 
دعا  اللجان  لهذه  املمثل  التنفيذي  املكتب  اأن  اإىل  اأ�سار 

القرار  تداعيات  “لبحث  الثلثاء  عاجل  اجتماع  اإىل 
وقف  اجلمعة  االأم��رك��ي��ة  االإدارة  اأع��ل��ن��ت  االأم���رك���ي«. 
م�ساهماتها يف متويل االأونروا، مّتهمة الوكالة االأممية 

باأنها “منحازة ب�سكل ال ميكن اإ�سلحه«.
ويف ال�سفة الغربية 19 خميما للجئني الفل�سطينيني 

ي�سكنها حوايل 500 الف الجئ.
وتتلقى املخيمات الفل�سطينية يف االأرا�سي الفل�سطينية 
جلان  وتديرها  االأون���روا،  من  م�ساعداتها  ال�ستات  ويف 
املخيمات  اأه���ايل  ب��ني  بالتن�سيق  ت�سكيلها  يتم  �سعبية 

واإدارة االأونروا.
وخ��لف��ا مل��ا ه��ي احل��ال يف ال��ق��رى وامل���دن الفل�سطينية، 
تتفادى ال�سلطة الفل�سطينية تقدمي م�ساعدات مبا�سرة 
على  ذل���ك  ينعك�س  اأن  م��ن  خ��وف��ا  ال��لج��ئ��ني  ملخيمات 

م�ساعدات االأونروا.
واإث���ر ���س��دور ال��ق��رار االأم��رك��ي ق��ال اأم��ني �سر اللجنة 
التنفيذّية ملنظمة التحرير الفل�سطينية �سائب عريقات 
“نحن نرف�س ون�ستنكر هذا القرار االأمركي  يف بيان 
جملة وتف�سيًل، فل يحّق للواليات املتحدة االأمركية 
بقرار من اجلمعية  ت�سكلت  التي  االأون��روا  وكالة  اإلغاء 

العامة للأمم املتحدة«.
القرار،  ه���ذا  “رف�س  اإىل  ال��ع��امل  دول  ع��ري��ق��ات  ودع���ا 
وتوفر ك��ّل ما هو ممكن من دع��م لوكالة االأون���روا... 
اإىل حني حّل ق�سية اللجئني من جميع جوانبها كما 

ن�س قرار” اإن�ساء الوكالة االأممية.
هذا ونفى املتحدث با�سم وكالة غوث وت�سغيل اللجئني 
وقف  ال��غ��وث  وك��ال��ة  ن��ي��ة  م�سع�سع،  ���س��ام��ي  “اأونروا” 
خدماتها يف مناطق عملها، الفتاً اإىل اأن املنظمة االأممية 

تبحث عن ممول بديلني عن الواليات املتحدة. 
خدماتها  تقدمي  �ستوا�سل  االأممية  املنظمة  اإن  وق��ال  
رواتب  ذل��ك  يف  مب��ا  عملها،  اأم��اك��ن  ك��اف��ة  يف  للجئني 

•• وا�سنطن-اأ ف ب:

انت�سار  لتقبل  ا�ستعداد  على  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات  ت��ب��دو 
بالرغم  االأ�سد،  ب�سار  ال�سوري  الرئي�س  لنظام  ع�سكري 
ومو�سكو  دم�سق  اإىل  املوجهة  الرمزية  التحذيرات  من 
قبل هجوم و�سيك على حمافظة اإدلب، اآخر اأبرز معاقل 
الف�سائل امل�سلحة يف �سوريا، وازاء املخاوف من ا�ستخدام 

اأ�سلحة كيميائية.
واّتهم وزير اخلارجية االأمركي مايك بومبيو نظره 
الرو�سي �سرغي الفروف ب�”الدفاع عن الهجوم ال�سوري 
الف�سائل  م��ع��اق��ل  اأب����رز  اآخ���ر  اإدلب”،  ع��ل��ى  وال��رو���س��ي 
اأن الواليات املتحدة تعتر  املعار�سة يف �سوريا، م�سيفاً 

اأن هذا االمر ت�سعيد يف نزاع هو اأ�سل خطر.
اأي��ام من  وج��اء هذا التحذير االأمركي يف ختام ع�سرة 
اجلدال احلاد بني الغربيني من جهة، والنظام ال�سوري 
اأخ������رى، يف وق����ت ت�����س��ت��ع��د القوات  ورو����س���ي���ا م���ن ج��ه��ة 
ال�سورية لتنفيذ هجوم على املحافظة الواقعة يف �سمال 
غرب البلد على احلدود مع تركيا، م�ستندة اإىل الدعم 
ال��رو���س��ي ال����ذي م��ك��ن دم�����س��ق م��ن��ذ ال��ع��ام 2015 من 
ال�سيطرة  خ�سرت  التي  االأرا���س��ي  من   60% ا�ستعادة 

عليها يف النزاع.
بخطها  وبريطانيا  وفرن�سا  املتحدة  ال��والي��ات  وذك��رت 
اأبريل  ني�سان  منت�سف  يف  معا  نفذت  بعدما  االأح��م��ر، 
�سربات على من�ساآت �سورية ردا على هجوم بغاز ال�سارين 

يف الغوطة ال�سرقية حملت نظام االأ�سد م�سوؤوليته.
واأكدت الدول الثلث يف بيان م�سرتك �سدر يف 21 اآب 
اأغ�سط�س اأنه “مثلما اأثبتنا �سابقا، فاإننا �سرند بال�سكل 
الكيميائية  ا�ستخدام جديد للأ�سلحة  اأي  املنا�سب على 
توعد  ذل��ك،  على  وتعقيبا  ال�����س��وري«.  النظام  قبل  م��ن 

بولنت  ج��ون  القومي  للأمن  االبي�س  البيت  م�ست�سار 
بالرد “ب�سدة بالغة” يف حال وقوع هجوم كيميائي.

الدول  اأال تعمد  اأمله يف  االأربعاء مبديا  وعلق الفروف 
يف  االرهاب”  مكافحة  عملية  “عرقلة  اىل  ال��غ��رب��ي��ة 

اإدلب.
ن�سميه  م��ا  ب��ني  الف�سل  ي��ت��م  اأن  امل��ل��ح  “من  اأن���ه  واأك����د 
التح�سر  ي��ت��م  واأن  واالإره���اب���ي���ني،  معتدلة  م��ع��ار���س��ة 
لعملية ���س��د ه����وؤالء ع��ر االإق�����لل ق���در االإم���ك���ان من 
موؤكدا بذلك على ما  االأخطار على ال�سكان املدنيني”، 

يبدو التح�سر لهجوم و�سيك.
ون�سطت الدبلوما�سية االأمركية يف الكوالي�س لتحذير 
حيال  ال��ط��رف  بغ�س  امل��ا���س��ي  يف  اتهمت  ال��ت��ي  مو�سكو 

ا�ستخدام دم�سق اأ�سلحة كيميائية.
لكن الباحث يف معهد “هاد�سون” للدرا�سات يف وا�سنطن 
“التحذيرات  ه���ذه  اأن  راأى  بلي�سرن  ب��اري��ل��و  ج��ون��ا���س 

ال�سفهية” يف تباين مع “واقع �سوريا عام 2018«.
واأو�سح الباحث الذي �سدرت له موؤخرا درا�سة تناولت 
النهج االأمركي يف املنطقة اأنه يف الواقع “االأ�سد يتقدم 
ميدانيا مب�ساعدة اإيران على االأر�س ورو�سيا يف اجلو” 
االأولوية  تعطي  ت��زال  ال  االأمركية  االإدارة  اأن  يف حني 
هذه  اأن  رغ��م  املتحدة  االأمم  برعاية  جنيف  ملفاو�سات 

االآلية “تنازع«.
املمكن  “من  يبقى  ك��ي��م��ي��ائ��ي،  ه��ج��وم  وق���وع  ح���ال  ويف 
ح�سول رد مماثل” لرد الغربيني يف ني�سان اأبريل، لكنه 
براأي اخلبر لن يوؤثر على “املقاربة الع�سكرية للإدارة 
االأمركية يف �سوريا القائمة على ترك االأمور جتري«.

القوات  ع��ل��ى �سحب  ال��رب��ي��ع ع��زم��ه  ت��رام��ب يف  واأع��ل��ن 
على  نهائيا  الق�ساء  ف��ور  ميكن  م��ا  باأ�سرع  االأم��رك��ي��ة 

تنظيم داع�س االإرهابي.

الرغم  “على  اأن��ه  واأو���س��ح  بالوكالة،  األ��ف موظف   30
من القرار االأمريكي، اإال اأن املنظمة االأممية �ستوا�سل 
اأنها �ستعو�س النق�س يف املوازنة  تقدمي خدماتها، كما 
�ستوا�سل  الوكالة  اأن  اإىل  م�سراً  عر ممولني جدد”، 

خدماتها ولن توقف رواتب موظفيها.
وتابع اأن “القرار االأمريكي لن يثنينا عن موا�سلة عملنا 
وتقدمي اخلدمات اللزمة للجئني، ونبذل جهوداً من 
اأجل تعوي�س النق�س بامليزانية واحل�سول على متويل 
على  �سيوؤثر  االأمريكي  القرار  اأن  اإىل  منوهاً  جديد”، 

خا�سة  الغوث،  وكالة  قبل  من  املقدمة  اخلدمات  كافة 
200 مليون  ال�  واأنها تعاين من عجز مايل يزيد عن 
دوالر. واأكد م�سع�سع، اأنه ال ميكن الأحد اأن يلغي املنظمة 
الفل�سطينيني يف  ال��لج��ئ��ني  ح��ق  ال��ت��ي متثل  االأمم��ي��ة 
عر  املتحدة  للواليات  ميكن  وال  دي��اره��م،  اإىل  ال��ع��ودة 
وجود  اأو  وج��وده��م  ُتلغي  اأن  ال�سيا�سية  ال��ق��رارات  تلك 
اأونروا، وقال “لدينا العديد من البدائل و�سنبحث مع 
يتاأثر  اأن  ن�سمح  ولن  لدينا؛  املايل  العجز  �سد  املمولني 

املوظفني اأو اللجئني بقرارات الواليات املتحدة«.

مل تعط وا�سنطن اإ�سارة البدء ب�سحب القوات، غر اأن 
هذا القرار يك�سف عن وقف االلتزام االأمركي يف نزاع 

م�ستمر منذ اأكرث من �سبع �سنوات.
االأم���رك���ي  االأطل�سي”  “املركز  يف  اخل���ب���ر  ول���ف���ت 
املتحدة  “الواليات  اأن  اإىل  عيتاين  في�سل  للدرا�سات 

تقبلت منذ االآن ا�ستعادة النظام باقي �سوريا«.
ذل���ك يف  تقبلوا  “بعدما  ب��ر���س  ف��ران�����س  ل��وك��ال��ة  وق���ال 
اجلنوب، يف دم�سق وحلب و�سواهما مل يعد للأمركيني 

اأن  اإىل  م�سرا  �سغط”  و�سيلة  اأي  وال  م�سداقية  اأي 
“النظام ال�سوري ورو�سيا اأدركا ذلك جيدا«.

وراأى اأنه بعدما ي�ستتب الو�سع ب�سكل نهائي على االأر�س، 
�ستكون ال�ساحة خالية مرة جديدة للدبلوما�سية وحلل 

�سيا�سي، وفق االأولوية التي تتم�سك بها وا�سنطن.
»لكنه لن يبقى هناك عندها ما ميكن التفاو�س عليه، 
با�ستثناء االإقرار ر�سميا بالوقائع ال�سيا�سية التي تعك�س 

الوقائع الع�سكرية، وهي موؤاتية للنظام ال�سوري«.

فتح: لن ي�صتطيع ترامب اأن يلغي حق العودة
•• رام اهلل-وكاالت:

اأكدت حركة “فتح” الفل�سطينية، اأن “حق العودة ثابت ومقد�س وحممي بفعل حقنا التاريخي، وبفعل 
القانون الدويل، الذي �ساغته االأمم املتحدة ولي�س الواليات املتحدة، واأن ترامب ال ي�ستطيع اأن يلغي 
هذا احلق بجرة قلم وتوقيع خا�سع الإرادة اليمني االإ�سرائيلي وال�سهيوين املتطرف، وملجموعة ال 

تعرف معنى القد�س وحق العودة عند �سعبنا«.
ت�سريح  يف  القوا�سمي  اأ���س��ام��ة  با�سمها  وامل��ت��ح��دث  “فتح”،  حل��رك��ة  ال��ث��وري  املجل�س  ع�سو  و���س��دد 
اأه��م ق�سيتني،  الفل�سطيني يف  �سعبنا  ق��راراً مبحاربة  اأخ��ذ  “ترامب  اأن  ال�سبت، على  ام�س  �سحفي، 
الو�سع  ق�سايا  وح�سم  الفل�سطينية،  الق�سية  لت�سفية  يخطط  اأنه  اإىل  م�سراً  واللجئني،  القد�س 
النهائي من جانب واحد على ح�ساب القانون وال�سرعية الدوليني، وعلى ح�ساب كل حقوق ال�سعب 
الذي لن  االأمر  التاريخ،  �سابقة مل حتدث يف  االإ�سرائيلي، يف  املعتدي واملحتل  الفل�سطيني ول�سالح 

يحدث مطلقاً«.

�سحيفة: ينبغي على وا�سنطن �سحب اأ�سلحتها واأفرادها غري الأ�سا�سيني من تركيا 

ال �صيء مميزًا فيها.. اآن اأوان دفن العالقة االأمريكية الرتكية 
وا�سنطن مثل اإطلق مواقف عدائية �سد اإ�سرائيل اأو مهاجمة االأكراد ال�سوريني 
اأو الت�سامح مع ن�ساطات داع�س وجتارته عر حدودها اأو �سراء اأ�سلحة من مو�سكو، 
تكون يف موقع ال�سعي نحو ما تعتقد اأّنه م�سلحتها. �سيكون اأف�سل للأمريكيني 
ا�سرتاتيجياً  �سريكاً  اأنقرة  تكون  اأن  متني  جمرد  لكن  اأهدافهم.  تركيا  تبنت  اإذا 
اأكرث  نفوذاً  �سيعطيه  اأردوغ���ان  اإر���س��اء  وراء  ال�سعي  اإّن  اأمنيتهم.  لهم  يحقق  لن 
مما ي�ستحق. �سمن مقال راأي له يف �سحيفة “نيويورك تاميز” هدد اأردوغان ب� 
يعلق باندو على هذا التهديد كاتباً:  “البدء بالبحث عن حلفاء واأ�سدقاء جدد”. 

دعوه يفعل. يف الواقع، لقد �سبق اأن بداأ بذلك. 
االآن  التخلي عن تركيا  اأّن  االأطل�سي من  املجل�س  الباحث يف  بريزا  وح��ّذر ماثيو 
ال�سرق  يف  االأمريكي  النفوذ  وي�سعف  االأطل�سي  �سمال  حلف  منظمة  �سي�سعف 
االأمور  ب��اأّن هذه  يرد  باندو  لكّن  داع�س.  ال��ذي يحارب  التحالف  ويهدد  االأو�سط 
الثلثة حتدث اليوم حتى مع موا�سلة وا�سنطن اليوم حماولة حت�سني العلقة 
الثنائية و�سط ال�سلوك الرتكي ال�سيئ. �سيتوجب على اأنقرة طرح م�ساألة ع�سوية 
كانت  والدميوقراطية  االإن�سان  حلقوق  العديدة  خروقاتها  الأّن  الناتو  يف  تركيا 
لتجعلها غر موؤهلة لدخول احللف اليوم. وكع�سو يف هذا احللف، يبدو اأن تركيا 
�ستوؤدي على االأرجح دوراً خبيثاً ب�سكل متزايد. وقد تخل�س اأردوغان من ال�سباط 
م�سالح  لعرقلة  احللف  و�سي�ستخدم  يوليو،  ان��ق��لب  عقب  الناتو  م��ن  املقربني 
الغرب يف امل�ستقبل بداًل من تعزيزها. كذلك، ينبغي على وا�سنطن �سحب اأ�سلحتها 
واالأ�سلحة  اإجنرليك.  قاعدة  يف  وخ�سو�ساً  تركيا  من  االأ�سا�سيني  غر  واأفرادها 
اإرجاعها اإىل االأرا�سي االأمريكية.  النووية املوجودة هناك لي�ست حممية ويجب 

راأى باندو اأّنه اآن اأوان الطلق داعياً اإىل اأن يكون حبياً قدر االإمكان.

•• مو�سكو-اأ ف ب:

القائد  اغتيال  اأن  ال�سبت  بي�سكوف  الكرملني دميرتي  با�سم  املتحدث  اأكد 
ميثل  زاخارت�سنكو  األك�سندر  اأوكرانيا  �سرق  يف  لرو�سيا  امل��وايل  االنف�سايل 

عمًل ا�ستفزازياً يقو�س عملية ال�سلم.
وقال بي�سكوف لل�سحافيني يف ت�سريحات نقلتها وكاالت االأنباء الرو�سية 
تاأكيد  بكل  �سيفاقم  زاخارت�سنكو  مقتل  ا�ستفزازي.  عمل  �سك  بل  “هذا 
مين�سك  اتفاقات  على  املبنية  ال�سلم  ويقو�س عملية  املنطقة”  التوتر يف 

التي رعتها اأملانيا وفرن�سا يف 2015.
قتل زاخارت�سنكو )42 عاما( رئي�س “جمهورية دونيت�سك ال�سعبية” املعلنة 
اخلا�سعة  دونيت�سك  مدينة  يف  مقهى  يف  وق��ع  بتفجر  واح���د،  ط��رف  م��ن 
من  للنزاع  االأب���رز  ال�سحية  بذلك  لي�سبح  اجلمعة،  املتمردين  ل�سيطرة 

حار�سه  مقتل  ع��ن  اأي�سا  االنفجار  واأ�سفر  مو�سكو.  م��ن  امل��دع��وم  ال��ط��رف 
االلكرتوين  املوقع  اأف��اد  ما  وف��ق  بجروح،  �سخ�سا   12 واإ�سابة  ال�سخ�سي 

الر�سمي للمنطقة.
ي�سكل  االنف�سايل  القائد  اغتيال  اأن  اآخ��رون  رو���س  م�سوؤولون  اأك��د  كذلك 

�سربة قوية جلهود ت�سوية االأزمة يف اأوكرانيا.
وق��ال��ت امل��ت��ح��دث��ة ب��ا���س��م وزارة اخل��ارج��ي��ة ال��رو���س��ي��ة م��اري��ا زاخ���اروف���ا يف 
ت�سريحات متلفزة اجلمعة اإن “ما ح�سل اليوم ي�سع اإ�سارة ا�ستفهام كبرة 

على العملية برمتها«.
التعازي  اإر���س��ال  اإىل  اجلمعة  بوتني  ف��لدمي��ر  ال��رو���س��ي  الرئي�س  و���س��ارع 
حيث و�سف زاخارت�سنكو الذي قاد املتمردين املوالني للكرملني يف املنطقة 
لل�سعب  حقيقي  “قائد  باأنه  املا�سية  االأرب��ع��ة  االأع���وام  خ��لل  االنف�سالية 

ورجل �سجاع وحازم«.

الكرملني: اغتيال القائد االنف�صايل يف اأوكرانيا ا�صتفزاز  
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عربي ودويل

املتبادلة  احل��ف��اوة  تتالت مظاهر     
يف ق�����س��ر م��ي��لن االإق��ل��ي��م��ي، وكان 
و”رفيق  “بطل”  ����س���ال���ف���ي���ن���ي 
ال�سدفة” الأوربان، الذي حثه على 
اال���س��ت��م��رار يف ط��ري��ق��ه، ح��ت��ى وان 

تهاطلت عليه االنتقادات.
اأورب����������ان،  ����س���ال���ف���ي���ن���ي يف  ي������رى     
معه  ي��ف��ّج��ر  ان  ي��ن��وي  “منوذجا” 
 :2019 م��اي��و  اأوروب�������ا  زل�����زاال يف 
ب���روك�������س���ل،  “املءات”  ك���ن�������س 
وحم���ارب���ة خ���ط���اب امل��ن��ظ��م��ات غر 
جورج  قبل  م��ن  املمولة  احلكومية 
����س���ورو����س، وو����س���ع ال����غ����رب، ال���ذي 
الطريق  على  “منهار”،  ان��ه  يقال 
ال�سحيح. وال عجب، عندما نعرف 
ال�سمال،  راب���ط���ة  ح���زب���ه،  اأن  ك��ي��ف 

ي�سفق لتمرت�س املجريني.
�سنوات  م��ن��ذ  ال���راب���ط���ة  »ت��ع��ت��ر     
ع������دي������دة، واح����������دة م�����ن احل���ل���ف���اء 
الهجرة  ل�����س��ي��ا���س��ة  ال���رئ���ي�������س���ي���ني 
بلدان  ت��ن��ت��ه��ج��ه��ا  وال���ت���ي  امل���ج���ري���ة، 
في�سيغراد  جم���م���وع���ة  يف  اأخ�������رى 
الت�سيك  وج��م��ه��وري��ة  )���س��ل��وف��اك��ي��ا 
يف  واأورب�����ان  و�سالفيني  وب��ول��ن��دا(. 
الدفاع عن  املوجة بخ�سو�س  نف�س 
اأوروبا، ومكافحة االإرهاب والهجرة 
غ���ر ال�����س��رع��ي��ة، وح��م��اي��ة احل���دود 

اخلارجية ل�سينغن. 

اختالفات يف العمق
اأوربان  ب��ني  تف�سل  �سنوات  ع�سر     
النغمة  نف�س  لهما  لكن  و�سالفيني، 
الرئي�سي”،  “خ�سمهما  بخ�سو�س 
امل��ت��ه��م بقيادة  اإمي��ان��وي��ل م���اك���رون، 
ت�سجع  ال���ت���ي  االط���������راف  ���س��ف��ي��ن��ة 
الهجرة اجلماعية اإىل اأوروب��ا. وقد 
�سارع عدوهما املعلن من كوبنهاغن 
و”خطاب  “القوميني”  ادان���ة  اىل 
�سعيد  يعتمدونه”،  الذي  الكراهية 
الي�ساري،  ال�سهم  باإطلق هذا  جدا 
ا�ستقالة  كارثة  االأنظار عن  ليحّول 
وزي�����ره ل��ل��ب��ي��ئ��ة ه���ول���و. وم���ع ذلك، 
الظروف،  املته  ال��ذي  العناق  وراء 
بع�س  ال��ي��ه  ي�سر  ال���ذي  واالحت����اد 
روما،  اىل  بوداب�ست  م��ن  املراقبني 
“اللليراليني”  امل��ب��ارزي��ن  ف���ان 

ينظران لبع�سهما بحيطة وحذر.

“لل�ساب  االإع��ج��اب، مكانة ال ميكن 
اكت�ساف  ب�����س��دد  ال����ذي  ���س��ال��ف��ي��ن��ي، 

اأ�سرار ال�سلطة، اأن يتباهى بها.
    عازم على تاأكيد ح�سوره، رف�س 
االي��ط��ايل دخ���ول االك��واري��و���س و6 
االحتاد  اقرتحها  التي  ي��ورو،  االف 
االأوروب������ي، ع��ن ك��ل م��ه��اج��ر جديد 
�سالفيني  ي�ساعف  ا�ستقباله،  يتم 
اجلهد للحاق بالقاطرة الهنغارية.. 
الظريف  للتحالف  ميكن  النتيجة؟ 
تعار�ست  اإذا  �سدام  اإىل  يتحول  اأن 

الطموحات.
اأورب���ان ب�سديق، وامنا  يلتق     »مل 
مبناف�س.. فلئن يرف�س و�سالفيني 
ال�سماح بدخول املغاربيني واالفارقة 
يختلفان  فانهما  ال��ع��ج��وز،  ل��ل��ق��ارة 
بالكامل حول كيفية التعامل مع ما 
يف  ف�سالفيني  م�سكلة.  اأنه  يعتران 
مرحلة منو، ويعتزم اأن ي�سبح اأحد 
االأوروب���ي  املتطرف  اليمني  زع��م��اء 
2019، يف  م��اي��و  ان��ت��خ��اب��ات  ب��ع��د 
اورب���ان منذ زم��ن بعيد  حني يعمل 
على جت�سيد زعيم املع�سكر املناه�س 
بوابة  ت���لح���ظ  للمهاجرين”، 

املعار�سة 24.
يرفعا  مل  و�سالفيني  اورب����ان  ان     
اأن كل منهما  بعد قب�ستيهما، مبا 
فاملجري  االآن.  حتى  ح�سابه  يجد 
ك�������اأداة �سغط،  ���س��ري��ك��ه  ي�����س��ت��خ��دم 
احلزب  تخويف  فر�سة  ل��ه  متيحا 
ال�سعبي االوروبي يف افق الت�سويت 
�سبتمر بخ�سو�س   12 املجر  على 
تطبيق املادة 7 التي ميكن اأن حترم 
املجر من حق الت�سويت يف الرملان، 
ثم الذهاب بثقة لقمة حول الهجرة 

يف فيينا يوم 20. 
   م����ن ج���ه���ت���ه، ي��������زداد االي����ط����ايل 
ال��ل��وم��ب��اردي ح�����س��ورا، م��ن خلل 
ت����ط����وي����ر ع����لق����ت����ه ب������واح������د من 
ال����ق����ادة االأك������رث اإث�������ارة ل��ل��ج��دل يف 
ال����ق����ارة، وال������ذي ي�����س��رتك م��ع��ه يف 
املحافظة،  القومية  االيديولوجية 
يبقى  االأجانب.  بكراهية  املطبوعة 
املتهور،  املبتدئ  كان  اإذا  ما  اأن نرى 
الذي ي�ستعر�س ع�سلته، �سيتجاوز 

يوما ما املاي�سرتو االملعي اوربان.
عن �سليت الفرن�سية

ال��ت��ق��ّرب من  الأورب������ان،  بالن�سبة     
���س��ال��ف��ي��ن��ي ي��ع��ن��ي ك�����س��ب ن���ق���اط يف 
الغوغائي  تعاطف  و�سمان  ال��غ��رب 
والذي  ايطاليا،  يف  �سعبية  االأك���رث 
ب�سهولة  ل���ل���وزراء  رئي�سا  �سي�سبح 
برملانية  ان��ت��خ��اب��ات  اج����راء  ح���ال  يف 
مبكرة، �سيناريو معقول يف اإيطاليا 
امل����ت����ع����ودة ع���ل���ى ع�����دم اال����س���ت���ق���رار 
ال�������س���ي���ا����س���ي.    احل�������س���ب���ة مفيدة 
فعناق  �سالفيني،  جانب  م��ن  اأي�سا 
اأورب��ان، هو اال�ستلهام من برجمية 
حني  يف  جناعتها،  اثبتت  راديكالية 
خرت  فرن�سا،  يف  لوبان  مارين  ان 
فيلدرز يف هولندا، وحزب البديل يف 
ال�سلطة.      ف�سلوا وبقوا خارج  اأملانيا، 
اال�سرتاتيجية  ال�����س��داق��ة  ه���ذه  ان 

كانت �ستكون مثالية لو مل ي�سطدم 
الهجرة:  ب�سخرة  املن�سود  الثنائي 
عن  اأ���س��ه��ر  منذ  �سالفيني  “يدافع 
ت��وزي��ع احل�����س�����س، يف ح��ني يعتقد 
بلد  ك��ل  اأن يكون  ان��ه يجب  اأورب����ان 
اأن  �سالفيني  وي��ري��د  ق����راره..  �سيد 
املتطرف  ال��ي��م��ني  ائ���ت���لف  ي���ق���ود 
يف ال����رمل����ان االأوروب���������ي، وي�����رى يف 
اكتفى  ب��وداب�����س��ت ح��ل��ي��ف��ا، يف ح���ني 
ب��ال��زه��ور دون اخذ  اأورب�����ان ب��رم��ي��ه 
يقول  طائ�سة”،  �سيا�سية  خماطرة 
اخلارجية  ال�����س��وؤون  يف  املتخ�س�س 
وال����ن����ائ����ب االأوروب������������ي ال���ل���ي���رايل 

ال�سابق، ا�ستيفان زينت اإيفاين.

فرق يف الأ�سلوب

من �سريكه اجلديد: لي�س للرابطة 
حزب  عك�س  على  اأوروب�����ي،  درع  اأي 
املجري  االق��ت�����س��اد  واأداء  ف��ي��د���س، 
اأف�سل من    االيطايل املثقل بالديون 
)2302.3 مليار يورو(. وي�سيطر 
وعلى  الق�ساء  على  اأورب����ان  حلفاء 
االإع���لم، يف  ج��زء كبر من و�سائل 
حني اأن املدعني العامني م�ستقلون 
اإيطاليا، وجزء كبر من و�سائل  يف 
ان  كما  �سالفيني.  تهاجم  االع���لم 
حركة 5 جنوم، �سريك الرابطة يف 
خا�س  ب�سكل  �سارمة  تبدو  احلكم، 
ال  حني  يف  �سالفيني،  �سيا�سة  جت��اه 
يعلو اي �سوت ن�ساز من داخل حزب 

فيد�س.
“منوذج”  اظ����ه����ر  وان  ح����ت����ى     
اأو  ���س��ل��وف��ي��ن��ي��ا  اورب�������ان ح������دوده يف 
وبابا  بوداب�ست  �سّيد  فان  مقدونيا، 
لليرالية”،  امل��ع��ادي��ة  “التوجهات 
مرات،  ث��لث  انتخابه  اأع��ي��د  ال���ذي 
يثر  ال��ذي  املر�سد  م��ن  نوعا  ميثل 

دعم  ي���ت���ذّك���ر  اورب�������ان  ان  ����س���ك،  ال 
املثر  الد�ستور  �سالفيني دفاعا عن 
اإطراء  وُيقّدر   ،2012 للجدل عام 
املبارز اللومباردي، املنا�سر للثنائي 
روما بوداب�ست، يف تقليد ل� “حمور 
للمهاجرين”  املناه�س  ال��راغ��ب��ني 
ال���داخ���ل���ي���ة  وزراء  ب�����ني  وي���ج���م���ع 

االيطايل واالملاين والنم�ساوي.
 وم����ع ذل�����ك، ي��ب��ق��ى امل���ج���ري يقظا 
وتوا�سله  ع��لق��ت��ه  يخ�سر  ال  ح��ت��ى 
االأوروب����ي، الذي  ال�سعب  م��ع ح��زب 
الي����زال ي��ب��ارك ان��ت��م��اءه ال��ي��ه رغم 
ال��داخ��ل��ي لتفاقم  ال��رف�����س  م��وج��ة 
لزعيم  اليميني  ال��ت��ط��رف  ظ��اه��رة 
ع�سر  ب���اث���ن���ي  ال����ق����وي  ال������دان������وب، 
ن����ائ����ب����ا، ح�������زب ف����ي����د�����س واحل�������زب 

“الدكتاتورية  �سيفه،  ي��رف��ع  وه���و 
املالية” و”مقدمي الدرو�س”، وهو 

يف قمي�س على �سا�سات التلفزيون.
   »ينتقد اأوربان النخب االأوروبية، 
وال���رمل���ان  امل��ف��و���س��ي��ة  اأن  وي���دع���ي 
هنغاريا،  م�سالح  ���س��د  يت�سرفان 
االحتاد  باأهمية  يعرتف  ذل��ك  وم��ع 
ُيعفي  امل���ق���اب���ل،  يف  وم���وؤ����س�������س���ات���ه. 
امل�سكلة،  ه��ذه  م��ن  نف�سه  �سالفيني 
وي���ت���ح���دث ع��ل��ن��ا ع���ن ال��ت��خ��ل��ي عن 
ال���ي���ورو )وه����ذا يعني اخل����روج من 
االحت����اد االوروب������ي(، وي��ه��اج��م دون 
ويحّمله  ب����ل  االحت����������اد،  ان����ق����ط����اع 
م�����س��وؤول��ي��ة ان��ه��ي��ار ج�����س��ر ج��ن��وة “، 
اأوربان  تقدم  وهي  بوليتيكو،  تقول 
يف  والتلميذ  املعلم  مثل  و�سالفيني 

ال�سعبوية القارية.

�سدام الطموحات
والتجربة،  اخل����رة  ع���ن  ب��ع��ي��دا     
ُيعتر اأوربان يف و�سع اأف�سل بكثر 

يف  امل�سيحي،  الدميقراطي  ال�سعبي 
بروك�سل.

   اىل احلذر، ي�ساف نوع من الفرق 
والفجوة يف االأ�سلوب: اأوربان اجلد 
املناه�س  وامل���ن�������س���ق  اخل��م�����س��ي��ن��ي، 
بدقة  ينتقي  لل�سيوعية،  ال�����س��اب��ق 
من  الليرالية”  “غر  ن�����س��خ��ت��ه 
فيد�س،  حلزب  ال�سيفية  اجلامعات 
ونقا�ساته مع بوتني، يف حني ُيلهب 
الهائج �سالفيني تويرت، كما لو انه 

ترامب اللتيني. 
مكانته،  وي��ج��ّم��ل  فيكتور  يتعهد     
اللجئني،  ب����اأزم����ة  ت����ع����ززت  ال���ت���ي 
وي��وزع خطابا حمافظا حُمّلى امام 
يتبجح  االأوروب����ي، يف ح��ني  املجل�س 
متهما،  ب�سعبويته،  مفتخرا  ماتيو 

لكل منهما روؤيته اخلا�سة ملناه�سة املهاجرين:

لقاء االأ�صداد بني املجري اأوربان وااليطايل �صالفيني

ماكرون.. عدوهما امل�سرتك

حمور مقاومة الهجرة يف اوروبا �سالفيني يريد زعامة اليمني املتطرف االوروبي

عناق �صالفيني الأوربان ا�صتلهام من 
برجمية راديكالية اأثبتت جناعتها 

اىل جانب اخلربة، يعترب اأوربان
 يف و�صع اأف�صل من �صريكه اجلديد

ميكن لهذا التحالف الظريف اأن يتحول 
اإىل �ســـدام اإذا تعــار�ست الطموحـــات

تقّرب اأوربان من �صالفيني يعني ك�صب املجري نقاطا يف الغرب 

•• الفجر - خرية ال�سيباين
فيكتور  املجري  جهة،  من  مثالية:  كانت  اليافطة 
تاأكد  ــذي  ال النتخابي  بتفوقه  الــقــوي  اوربـــان 
يف  املت�سككة  للكتلة  كزعيم  ومبوقعه  اأبريل،  يف 
الحتاد الأوروبي، التي تعرف مدا �سعبيا انتخابيا 

كبريا من نهر التاميز اإىل نهر في�ستول.
امل�ساغب  �سالفيني،  ماتيو  ــرى،  الأخ اجلهة  ومن   
وّخريج  ومفرداته،  لغته  يف  والوقح  الإيــطــايل، 
لليمني  ال�ساعد  والنجم  لالإثارة،  بو�سي  مدر�سة 
املتطرف الأوروبي. وقد خّلدت ع�سرات الكامريات 
حني  يف  الرجالن،  تبادلها  التي  احلارة  امل�سافحة 
األف متظاهر يف �ساحة �سان بيال يف  تظاهر نحو 

عا�سمة لومبارد، لي�س بعيدا عن مكان املقابلة.

لكل وتره يف عزف التطرف

الرملان االوروبي..معركة 2019

ال�سداقة ال�سرتاتيجية كانت �ستكون مثالية لو مل ي�سطدم الثنائي ب�سخرة الهجرة

•• وا�سنطن-رويرتز:

االأمريكي  ال��رئ��ي�����س  اإن  االأب���ي�������س،  ال��ب��ي��ت  ق����ال 
اآ�سيا  زعماء  مع  قمم  عن  �سيغيب  ترامب  دونالد 
نوفمر،  يف  اجل��دي��دة  غينيا  وب��اب��وا  �سنغافورة  يف 
وير�سل نائبه مايك بن�س ليحل حمله، يف اإعلن 
با�سرتاتيجية  ال���ت���زام���ه  ع���ن  ت�������س���اوؤالت  ���س��ي��ث��ر 

اإقليمية ملواجهة ال�سني.
وتلقى ترامب دعوة حل�سور قمة اأمريكا ورابطة 
دول ج���ن���وب ����س���رق اآ����س���ي���ا وق���م���ة ����س���رق اآ����س���ي���ا يف 
االقت�سادي  التعاون  منتدى  وكذلك  �سنغافورة، 

ملنطقة اآ�سيا واملحيط الهادي يف بابوا غينيا اجلديدة. وح�سر 
ترامب هذه القمم يف العام املا�سي.

وقالت املتحدثة با�سم البيت االأبي�س �سارة �ساندرز، اإن ترامب 
طلب من بن�س اأن ميثله يف القمم حيث �سي�سلط ال�سوء على 
روؤي���ة ال��والي��ات امل��ت��ح��دة ب�����س��اأن ح��ري��ة امل��لح��ة يف املحيطني 
القانون  ال�سيادة وحكم  اح��رتام  “بناء على  والهادي  الهندي 

ومبادئ التجارة احلرة والنزيهة واملتبادلة«.
وي�سافر ترامب اإىل باري�س يف 11 نوفمر حل�سور االحتفال 

بالذكرى املئوية للهدنة التي اأنهت احلرب العاملية االأوىل.
وقالت �ساندرز: “اأثناء وجوده يف اأوروبا �سيزور الرئي�س اأي�ساً 

ايرلندا لتجديد العلقات العميقة والتاريخية بني بلدينا«.

واأ�سافت �ساندرز اأن ترامب �سيح�سر بعد ذلك قمة جمموعة 
كولومبيا  اإىل  اأي�ساً  و�سيتوجه  اأيري�س  بوين�س  يف  الع�سرين 
املخدرات ومناق�سة  االأمن ومكافحة  ب�ساأن  الإجراء حمادثات 

الق�سايا االإقليمية.
االآ�سيوية  القمم  ح�سور  ع��دم  ت��رام��ب  ق���رار  �سيثر  وحتما 
ت�ساوؤالت ب�ساأن مدى التزامه جتاه منطقة ت�سمل بع�ساً من 

حتديات ال�سيا�سة اخلارجية االأمريكية االأكرث اإحلاحاً.
كوريا  الإقناع  املتعرثة  ترامب  جهود  التحديات  هذه  وت�سمل 
ال�سمالية بالتخلي عن برنامج االأ�سلحة النووية الذي يهدد 
التي  ال�سني  مع  اال�سرتاتيجي  والتناف�س  املتحدة  الواليات 

دخل معها ترامب يف حرب جتارية كرى.

وزير دولة بريطاين يجري حمادثات يف اإيران 
•• دبي-رويرتز:

الريطانية  ب���وزارة اخلارجية  ال��دول��ة  وزي��ر  اإن  االإي���راين  التلفزيون  ق��ال 
األي�سرت ب��رت اأج���رى حم��ادث��ات م��ع نظره االإي���راين يف ط��ه��ران ام�س يف 
اأول زيارة يقوم بها وزير بريطاين الإيران منذ ان�سحاب الرئي�س االأمريكي 
دونالد ترامب من االتفاق النووي املرم بني اجلمهورية والقوى العاملية 
وحتاول بريطانيا ودول اأوروبية اأخرى موقعة على االتفاق  عام 2015. 

االإبقاء عليه حيا رغم اإعادة فر�س العقوبات االأمريكية على طهران.
عبا�س  االإي���راين  اخلارجية  وزي��ر  بنائب  التقى  ب��رت  اأن  التلفزيون  وذك��ر 
واآليات  االقت�سادي  التعاون  اأ�سا�سا  املحادثات  “تناولت  واأ�ساف  عراقجي. 
من  االأم��ري��ك��ي  االن�سحاب  بعد  البلدين  ب��ني  والنقدية  املالية  امل��ع��ام��لت 

االتفاق النووي«.

ترامب يغيب عن قمم يف �صنغافورة وبابوا غينيا اجلديدة
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عربي ودويل

املقرر،  ال��ق��ا���س��ي  ف��ا���س��ني  وو���س��ع 
ل��وي�����س روب����رت����و ب���ارو����س���و، ام���ام 
�سنوات  ب�����س��ع  م��ن��ذ  ت��ن��اق�����س��ات��ه: 
نف�س بارو�سو هذا اعرتف باأولوية 
القوانني  على  الدولية  املعاهدات 
الدفاع  وا���س��ت��ع��ر���س   ... امل��ح��ل��ي��ة 
ج��م��ي��ع ال�������س���واب���ق ع���ب���ث���ا: 145 
�سدهم  �سدرت  ان  �سبق  مر�سحا 
�ُسمح  ولكن  اال�ستئناف،  يف  احكام 
ل���ه���م، م���ع ذل�����ك، ب��ال��رت���س��ح اإىل 

االنتخابات البلدية االأخرة.

نائبه مر�سح حمتمل
 »مت ت�سيي�س العملية التي اأدت اإىل 
اإدانة لوال برمتها “ احتج كينيدي 
الينكار، املعلق االإذاعي يف �سبكة �سي 
بي ان، فقد تدخل الق�ساء الإزاحة 
ل���وال م��ن ال�����س��ب��اق، وم���رة اأخ���رى، 
بالن�سبة  كان مت�سّرعا يف ايذائه”. 
اإىل حزب العمال، فاإن االنتخابات 
بدون زعيمه التاريخي، ال�سيا�سي 
تاريخ الرازيل  االأك��رث �سعبية يف 
“تزوير”.  عملية  ه��ي  احل��دي��ث، 
وت���ع���ه���د احل������زب ب���ال���ن�������س���ال اىل 
اق�سى حد من اأجل �سمان تر�سح 
االنتخابات  ك��ل  يف  ���س��ارك  ال����ذي 
العام  االق����رتاع  اإىل  ال��ع��ودة  م��ن��ذ 
عاما   21 ب���ع���د   ،1989 ع������ام 
الع�سكرية  ال���دي���ك���ت���ات���وري���ة  م���ن 

.)1985-1964(
 وي��ط��رح ج��ن��اح م��ن ح��زب العمال 
قبل  تر�سيحه  �سحب  ع��دم  ف��ك��رة 
ا�ستنفاد جميع و�سائل االعرتا�س، 
االأم���ر ال��ذي ق��د ي���وؤدي اإىل اإلغاء 
وبالتايل  ف����از.  م���ا  اإذا  اأ����س���وات���ه، 
املتطرف،  اليمني  مر�سح  انت�سار 
ي��ائ��ر ب��ول�����س��ون��ارو، ال���ذي يحتل 
ا�ستطلعات  يف  ال��ث��ان��ي��ة  امل��رت��ب��ة 
نوايا  م���ن  ب���امل���ائ���ة   19( ال�������راأي 

الت�سويت(.
 لوال، الذي مُيلي من داخل زنزانته 
امل��ق��ارب��ة التي  ال��ع��م��ال  على ح��زب 
يجب اعتمادها، يف�سح املجال عن 
ق�سد، لرواج ال�سائعات، ويف نف�س 
ال���وق���ت ي��وا���س��ل اع�����داد ن��ائ��ب��ه يف 
الرئي�س  حداد،  فرناندو  القائمة، 
ليحل  باولو،  �ساو  لبلدية  ال�سابق 
حم��ل��ه. ومت��ن��ح��ه امل��ح��ك��م��ة مهلة 
ع�����س��رة اأي����ام ل��ل��ق��ي��ام ب��ذل��ك. هذه 
اللحظة احلتمية، اأراد رمز الي�سار 
اللتيني تاأخرها اىل اآخر املوعد 

النهائي، 17 �سبتمر. 
لوال  ع����ن  احل����دي����ث  ت��ك��ث��ي��ف  ان 
وات�ساع دائرته، وتقدميه كمر�سح، 
وبديله  خلفه  بتطعيم  �سي�سمح 
ال�سيا�سية  ه��ي��ب��ت��ه  م���ن  ب��ب��ع�����س 
)غ����ر م���ع���روف، وال ي��ت��ج��اوز 4 
باملائة فقط من نوايا الت�سويت(، 
اأطول  اأي�����س��ا  يحميه  وب��ال��ت��وازي 
فرتة ممكنة من اأ�سئلة خ�سومه. 
ف��ف��رن��ان��دو ح����داد، م��ط��ال��ب فعل 
ث��لث��ة ع�سر عاما  ع��ن  ب��االإج��اب��ة 
م�����ن وج���������ود ح�������زب ال����ع����م����ال يف 
ت��وق��ف ب�سبب  وال�����ذي  ال�����س��ل��ط��ة، 
ل��ل��ج��دل خلليفة  امل��ث��رة  االق���ال���ة 
لوال، ديلما رو�سيف، عام 2016. 
ذلك،  خ��لف  ق��رر  الق�ساء  ولكن 
بحاجة  “الناخب  اأن  ب���ح���ج���ة 
املر�سحني  ه���م  م���ن  م��ع��رف��ة  اإىل 

الذي  ال��وح��ي��د  الكبر  ال�سيا�سي 
يحا�سره الق�ساء االأكرث ت�ساهًل 
جرالدو  اليميني  امل��ر���س��ح  جت��اه 
مماثلة  ت��ه��م��ا  ان  رغ����م  ال��ك��م��ني، 
ج���ه���ت���ه، و�سل  م����ن  ت�����س��ت��ه��دف��ه. 
ديلما  ازاح�����ة  ب��ع��د  ال�����س��ل��ط��ة  اإىل 
ال  ال���ذي  تيمر،  مي�سال  رو���س��ي��ف، 
يحظى ب�سعبية، هو اأي�سا غارق يف 
املناورة  من  ومتكن   ... الف�سائح 
يف الرملان وجن��ح مرتني يف عدم 
رف����ع احل�����س��ان��ة ع���ن���ه. وف�����وق كل 
�سيء، ف�سل رئي�س الدولة يف اإحياء 
من  �سنوات  ثلث  بعد  االقت�ساد، 
تبنيه  عدم  ب�سبب  ولي�س  الركود، 
ال�سيا�سات الليرالية التي تطالب 

بها االأ�سواق. 
نائب  ك����ان  ت��ي��م��ر  اأن  ن��ن�����س��ى  »ال 
ال��رئ��ي�����س��ة دي��ل��م��ا رو���س��ي��ف، يقول 
جوزيبي  ال�سيا�سية  العلوم  اأ�ستاذ 
خللها  م����ن  وب����ال����ت����ايل  ك����وك����و، 
و����س���ل. ون���ظ���را ل��ف�����س��ائ��ح��ه، كان 
ميكن اأن ي�سقط بدوره، لكن حزب 
لتعبئة  ���س��ي��ئ��ا  ي��ف��ع��ل  مل  ال��ع��م��ال 
به  االحتفاظ  الإن  ���س��ده،  ال�سارع 
يف من�سبه يجعل من ال�سهل على 
احلزب اأن يناأى بنف�سه عن االأزمة 

االقت�سادية التي كان �سببها«. 
يف  ال�سابق  الرئي�س  �سينجح  ه��ل 
�سعبيته  من  ي�ستفيد  ح��داد  جعل 
ال��ه��ائ��ل��ة، خ��ا���س��ة يف ���س��م��ال �سرق 
ا�ستطلعات  امل����ح����روم؟  ال���ب���لد 
ال����راأي ت��دف��ع ب��اجت��اه ذل���ك. “من 
املحتمل اأن ي�ستفيد من نقل كبر 
لن  ولكنها  ل��وال،  ت�سويت  لنوايا 
حتذر هيلينا  تكون اوتوماتيكيا” 

�ساغا�س.
»ال��ن��ا���س ال���ذي���ن ي�����س��وت��ون لوال، 
فقط،  ����س���ي���ا����س���ات���ه  ي���ب���اي���ع���ون  ال 
ه�����ن�����اك اأي�����������س�����ا ظ������اه������رة ان���ه���م 
ي��ج��دون ���س��ورت��ه��م ف��ي��ه، ي�سيف 
ج���وزي���ب���ي ك����وك����و. ل�����وال ه����و ابن 
اما حداد فهو  ال�سرقي..  ال�سمال 

تكنوقراط من �ساو باولو.
عن ليبريا�سيون

العمال،  ح��زب  ت�ستهدف  االأ�سا�س 
االأحزاب  اأن جميع  راأينا  ومنذئذ، 
البطالة  ع��ن  ن��اه��ي��ك  م��ت��ورط��ة.. 

وعودة الفقر.

نقل نوايا الت�سويت
ال��وق��ت احلايل،  ل���وال، يف  ويبقى   

�سُي�سّرع  القرار  وه��ذا  ب�سرعة؟”، 
تعيني فرناندو حداد وتتويجه.

حنني
اأوال  ���س��ي��ن��ت��ظ��ر  ال���ع���م���ال  »ح������زب 
ان ي���ح���دد ل����وال م���ن زن���زان���ت���ه يف 
ت��ق��ول هيلينا  ك��وري��ت��ي��ب��ا م��وق��ف��ه، 

الذين  املبا�سرين،  خ�سومه  على 
مل يتجاوزوا 4 باملائة.

“النا�س  ���س��اغ��ا���س:  هيلينا  ت��ق��ول 
ل����وال، ع�سر  رئ��ا���س��ة  اإىل  ي��ح��ن��ون 
انهم  بالن�سبة للرازيل،  االزده��ار 
نادمون على طلب عزله. يف ذلك 
ال����وق����ت، ك���ان���ت ت��ه��م ال��ف�����س��اد يف 

باخت�سار،  ال�����س��رع��ة.  ه���ذه  مب��ث��ل 
ا�سرتاتيجية  تعميق  ه��ي  الفكرة 
ال�سحية التي كانت فعالة للغاية 
حتى االآن«.  حتى وهو يف ال�سجن، 
ت�سع  على  ال�سابق  الرئي�س  ح�سل 
ن���ق���اط يف ا���س��ت��ط��لع��ات ال������راأي، 
ون�����س��ف فقط.  ���س��ه��ري��ن  خ����لل 

�ساغا�س، املعلقة ال�سيا�سية ووزيرة 
الوالية  خ��لل  ال�سابقة  االت�سال 
االأوىل لديلما رو�سيف )2010-
هذا  احلزب  و�سي�ستغل   .)2014
احلكم �سيا�سيا، ويقول لل�سعب اأن 
واأنه  لوال،  يريد  اال�ستبل�سمنت ال 
اأهليته  بعدم  اأن نحكم  الظلم  من 

فر�ست  ال���ت���ي  ال���ن���ق���اه���ة  ف���ف���رتة 
عليه بفعل العزل كانت ل�ساحله. 
حزب  اإىل  بالن�سبة  نف�سه  ال�سيء 
ال���ع���م���ال، ال������ذي اأ����س���ب���ح جم����ددا 
احلزب املف�سل لدى الرازيليني، 
من  ب����امل����ائ����ة   24 ل������  ب���ال���ن�������س���ب���ة 
ب�سكل كبر  امل�ستجوبني، متقدًما 

اإن تكثيف احلديث عن لول �سي�سمح بتطعيم بديله ببع�س من هيبته ال�سيا�سية
ان�ساره : لوال او ال احد

املر�سح اليميني جرالدو الكمني

املطالبة باحلرية ملر�سح حزب العمال

هل تنتقل ا�سوات لوال اىل بديله؟

مر�سح اليمني املتطرف، يائر بول�سونارو

فرناندو حداد البديل املحتمل

النه�سة حتتفي بفوزها ببلدية تون�س..

بالن�سبة اإىل حزب العمال، فاإن النتخابات بدون زعيمه التاريخي، هي عملية »تزوير«
حزب العمال ي�سعى اىل تعميق ا�سرتاتيجية ال�سحية التي كانت فعالة للغاية حتى الآن 

ال�سيا�سي الأكرث �سعبية يف تاريخ الربازيل احلديث:

لوال يف الت�صلل، اأي �صيناريو للرئا�صية الربازيلية...؟  
•• الفجر - خرية ال�سيباين

الربازيلية الأكرث غمو�سا خالل  والرئا�سية  والآن؟ 
املر�سح  لن  املجهول،  يف  غرقا  تــزداد  عاما  ثالثني 
لوي�س  ال�سابق  الرئي�س  القــرتاع،  يف  حظا  الوفــر 
اإينا�سيو لول دا �سيلفا )حزب العمال(، الذي يق�سي 

منذ 7 اأبريل، حكما بال�سجن مدته اثني ع�سر عاما 
بتهمة الف�ساد وغ�سل الأموال، لن يكون حا�سرا. 

علما ان لول يحوز على 39 باملائة من نوايا الت�سويت 
وفقا ل�ستطالع ن�سر يف 22 اأغ�سط�س املنق�سي.

»ال�سجني الذي يلعب دور كبري ال�سرتاتيجيني ينهزم 
الكاتب  نونز  اوغ�ستو  تويرت  على  يقول  اأخرى،  مرة 

تر�سيحه”.  مزحة  املحكمة  �سطبت  فقد  اليميني، 
واحد،  �سوت  مقابل  ا�سوات   6 بـ  القرار  اتخذ  وقد 
الذي يق�سي  “ال�سجل النظيف”  با�سم قانون ي�سمى 
احلقوق  فقدان  ت�ساوي  ال�ستئناف  يف  الإدانــة  باأن 

املدنية طيلة ثماين �سنوات.
لوي�س  القا�سي  ا�ستند  حيث  فقط،  معار�س  �سوت 

املبداأ،  حيث  من  ملزم  قــرار  على  فا�سني،  ايد�سون 
يف  الإن�سان  حقوق  جلنة  عن  اغ�سط�س   17 يف  �سدر 
الأمم املتحدة، الذي حث الربازيل على ال�سماح للول 
الدولة  عليهما  �سادقت  لن�سني  ا�ستنادا  بالرت�سح 
)العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية 

والربوتوكول الختياري املرتبط به(. 

يحّن النا�ش اإىل رئا�صة لوال الأنها كانت ع�صر ازدهار الربازيل مت ت�صيي�ش العملية التي اأدت اإىل اإدانة لوال برمتها
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/

قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117494

با�س��م: بايكل ماكينا �سناي يف تيكاريت انونيم �سركيتي

وعنوانه: اورجانانيز �سناي بوجلي�سي، ي�سيل كادي، رقم 24، بور�سا-تركيا

وامل�سجلة حتت رقم : )149063(  بتاريخ: 2011/08/23

و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء 

احلماية يف : 2018/08/04 وحتى تاريخ : 2028/08/04

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 273918         بتاريخ : 2017/05/25
با�س��م: اندوك�س ليت�سون كوربوري�سن

وعنوانه: #24  بوالكان �سرتيت، برغي، بونغاد، قويزون �ستي، الفلبني
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خل�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���س��م��اك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب،  واحلليب  البي�س  بال�سكر،  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هلم )جيلي( 

والدهون ال�ساحلة للأكل
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العلمة: كلمة "Andok’s" باللتينية وبخط مميز وقد ر�سم فوقها �سكل لقلب ، كما  يف ال�سكل 
املرفق

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 273920         بتاريخ : 2017/05/25
با�س��م: اندوك�س ليت�سون كوربوري�سن

وعنوانه: #24  بوالكان �سرتيت، برغي، بونغاد، قويزون �ستي، الفلبني
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وجمففة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خل�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  واالأ���س��م��اك  اللحوم 
الزيوت  ومنتجات احلليب،  واحلليب  البي�س  بال�سكر،  وفواكه مطبوخة  ومربيات  ومطهوة، هلم )جيلي( 

والدهون ال�ساحلة للأكل
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العلمة: ر�سم لراأ�س ديك باللألوان احلمراء والرتقايل واالأ�سفر ، كما يف ال�سكل املرفق
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 282259         بتاريخ :  2017/11/02
با�س��م: كوركجوينت )�سنغافورة( بي تي اي ال تي دي

وعنوانه: 10، ادمرالتي �سرتيت، #03-82 نورث لينك بلدينج، �سنغافورة 757695
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اخلر�سانة؛  يف  ا�ستخدامها  الجل  والتعبئة  اخلتم  مكونات  والعزل؛  واخلتم  وال�سد  والتغليف  التعبئة  مواد 
وق�سبان  وكتل  ال��واح  اأو  �سفائح  �سكل  يف  بل�ستيك  املطاط؛  من  م�سنوعة  ال�سدمات  وممت�سات  الهزازات 

وقنوات واأنابيب ومقاطع م�سكلة جميعها �سمن الفئة 17
الواق�عة بالفئة: 17

و�سف العلمة: عبارة Injecto-Stop مكتوبة باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 283215         بتاريخ :  2017/11/20

با�س��م: جي دي ميديا اير- كوندي�سينينج اكويبمنت كو.، ال تي دي.
وعنوانه: لينجاجن رود، بيجياو، �سوندي، فو�سان، جواجندوجن، جمهورية ال�سني ال�سعبية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مكيفات هواء؛ مكيفات الهواء املركزية؛ ثلجات؛ اآالت واأجهزة الثلج؛ موزعات مياه ال�سرب؛ اآالت واأجهزة 
تنقية املاء؛ اآالت واأجهزة تنقية الهواء؛ مزيلت الرطوبة؛ اأجهزة ترطيب؛ مراوح كهربائية؛ جمففات �سعر 
كهربائية؛ غليات كهربائية؛ اجهزة طهي االرز؛ طبخات عليها موؤ�سر؛ اأفران ميكروويف )اأجهزة طهو(؛ 
مواقد  غ��از؛  مواقد  الطهي؛  واأج��ه��زة  اآالت  اخلبز؛  خلبيز  مكنات  )اأوت��وك��لف(؛  كهربائية  �سغط  طناجر 
)اأف��ران( املطبخ؛ مواقد نار؛ اأغطية �سفط للمطابخ؛ مراوح �سفط للمطابخ؛ خزائن تعقيم ادوات املائدة؛ 
مكنات كهربائية ل�سنع القهوة؛ مقايل احلديد الكهربائية؛ �سوايات؛ اأجهزة مطهرة؛ اأجهزة فلرتت املياه؛ 
متديدات  من  اأج��زاء  تدفئة؛  من�ساآت  ال�سم�سية؛  بالطاقة  املياه  �سخانات  الدو�س؛  حلمامات  ماء  �سخانات 
�سحية واملعني بها املوا�سر؛ ال�سخانات الكهربائية؛ دفايات ال�سرير؛ جمففات الغ�سيل كهربائية؛ مبخرات 
القما�س؛ م�سابيح كهربائية؛ انابيب الفلور�سنت؛ م�سخات حرارة؛ اأجهزة كهربائية ل�سناعة االألبان؛ اأجهزة 

ت�سخني كهربائية؛ دفايات جيب
الواق�عة بالفئة: 11

و�سف العلمة: عبارة عن كلمة INVERTER باحرف التينية يف مقدمتها ر�سم ي�سبة القو�س باللون 
اال�سود 

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 283216         بتاريخ :  2017/11/20
با�س��م: جي دي ميديا اير- كوندي�سينينج اكويبمنت كو.، ال تي دي.

وعنوانه: لينجاجن رود، بيجياو، �سوندي، فو�سان، جواجندوجن، جمهورية ال�سني ال�سعبية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مكيفات هواء؛ مكيفات الهواء املركزية؛ ثلجات؛ اآالت واأجهزة الثلج؛ موزعات مياه ال�سرب؛ اآالت واأجهزة 
تنقية املاء؛ اآالت واأجهزة تنقية الهواء؛ مزيلت الرطوبة؛ اأجهزة ترطيب؛ مراوح كهربائية؛ جمففات �سعر 
كهربائية؛ غليات كهربائية؛ اجهزة طهي االرز؛ طبخات عليها موؤ�سر؛ اأفران ميكروويف )اأجهزة طهو(؛ 
مواقد  غ��از؛  مواقد  الطهي؛  واأج��ه��زة  اآالت  اخلبز؛  خلبيز  مكنات  )اأوت��وك��لف(؛  كهربائية  �سغط  طناجر 
)اأف��ران( املطبخ؛ مواقد نار؛ اأغطية �سفط للمطابخ؛ مراوح �سفط للمطابخ؛ خزائن تعقيم ادوات املائدة؛ 
مكنات كهربائية ل�سنع القهوة؛ مقايل احلديد الكهربائية؛ �سوايات؛ اأجهزة مطهرة؛ اأجهزة فلرتت املياه؛ 
متديدات  من  اأج��زاء  تدفئة؛  من�ساآت  ال�سم�سية؛  بالطاقة  املياه  �سخانات  الدو�س؛  حلمامات  ماء  �سخانات 
�سحية واملعني بها املوا�سر؛ ال�سخانات الكهربائية؛ دفايات ال�سرير؛ جمففات الغ�سيل كهربائية؛ مبخرات 
القما�س؛ م�سابيح كهربائية؛ انابيب الفلور�سنت؛ م�سخات حرارة؛ اأجهزة كهربائية ل�سناعة االألبان؛ اأجهزة 

ت�سخني كهربائية؛ دفايات جيب
الواق�عة بالفئة: 11

و�سف العلمة: عبارة عن كلمات INVERTER QUATTRO باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 283247         بتاريخ :  2017/11/20
با�س��م: �سركة املو�سلي للماأكوالت الدم�سقية

وعنوانه: جممع �سعد 2، �سارع املدينة املنورة، عمان، االأردن
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املطاعم  خدمات  الكافتريات،  خدمات  املقاهي،  خدمات  وامل�سروبات،  االأطعمة  توفر  خدمات 
تقدمي  مطاعم  خ��دم��ات  ال��ذات��ي��ة،  اخل��دم��ة  مطاعم  خ��دم��ات  )الكانتينات(،  املتنقلة  اأو  املوؤقتة 

الوجبات اخلفيفة
الواق�عة بالفئة: 43

و�سف العلمة: عبارة عن كلمة املو�سلي باحرف عربية ا�سفلها كلمة Almousalli باحرف 
التينية باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 283318         بتاريخ :  2017/11/21
با�س��م: �سيكو هولدجنز كابو�سيكي كاي�سا )وتتاجر با�سم �سيكو هولدجنز كوربوري�سن(

وعنوانه: 5-11، غينزا 4-�سوم، ت�سو- كو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�ساعات الذكية؛ الهواتف الذكية يف �سكل �ساعات مع�سم
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العلمة: عبارة عن كلمة ALBA باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 282618         بتاريخ :  2017/11/08
با�س��م: بوديت ا�س ايه

وعنوانه: 72، بوليفار دو جينرال دو غول 49340 ترمينتني، فرن�سا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة؛ ال�ساعات الرقمية؛ �ساعات التقوميات؛ �ساعات 
االأدوات  على  لل�سيطرة  التوقيت  �ساعات  الرئي�سية،  ال�ساعات  الوقت،  توزيع  �ساعات  التوقيت؛ 

االإلكرتونية، ال�ساعات لعر�س الوقت واإر�سال اإ�سارات الوقت
الواق�عة بالفئة: 14

و�سف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة BODET باللغة الفرن�سية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 283018         بتاريخ :  2017/11/16
با�س��م: او�سمانلي كاهفيجي�سي جيدا ات�سيجيك اونلو ماموالر بهارات كوروميي�س اأن�ساءات تيجاريت �سانايي 

انونيم �سركيتي
 / اأنطاليا   - دو�سيميلتي   ،6 نو:  ج��ادي،   .30 ماهالي�سي،  كي�سم   3 بوجلي�سي،  �سانايي  اورجانيزي  وعنوانه: 

تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات لتوفر الطعام وال�سراب؛ املطاعم، مطاعم اخلدمة الذاتية، الكافتريات؛ املقاهي، خدمات املقا�سف 
وم�ستلزمتها،  وال�����س��راب  بالطعام  التزويد  اخلفيفة،  الوجبات  مطاعم  الكوكتيل،  ���س��االت  )الكانتينات(، 
احلانات؛ تاأجر معدات خدمة الطعام امل�ستخدمة يف اخلدمات توفر الطعام وال�سراب؛ حجز اأماكن االإقامة 
بها  واملعنى  اخلا�سة  املنا�سبات  الج��ل  االجتماعية  املنا�سبات  اأو  واحلفلت  امل��اأدب��ات  مرافق  تاأجر  املوؤقتة، 

حفلت الزفاف واملوؤمترات واالجتماعات؛ ُدور احل�سانة النهارية؛ اإيواء احليوانات
الواق�عة بالفئة: 43

و�سف العلمة: عبارة عن كلمات VILI PIZZA باحرف تركية باللون اال�سود 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 283067         بتاريخ :  2017/11/19
با�س��م: فيفيدفيل انك.

الواليات   ، كارولينا  نورث  �سارلوت والية  205 مدينة  �سويت   ، واي  تورينغدون   3440 وعنوانه: 
املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأدوات للر�سم املائي؛ األواح ر�سم؛ اأدوات ر�سم؛ مواد ر�سم؛ دفاتر ر�سم؛ اأقلم ر�سم؛ طني للت�سكيل؛ 
قرطا�سية؛  تلوين؛  اأق���لم  مدر�سية(؛  )م���واد  األ���وان  علب  للت�سكيل؛  معجون  للت�سكيل؛  م��واد 

ل�ساقات )قرطا�سية(؛ األوان مائية )طلءات)
الواق�عة بالفئة: 16

و�سف العلمة: عبارة Play Doh باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 283214         بتاريخ :  2017/11/20

با�س��م: جي دي ميديا اير- كوندي�سينينج اكويبمنت كو.، ال تي دي.
وعنوانه: لينجاجن رود، بيجياو، �سوندي، فو�سان، جواجندوجن، جمهورية ال�سني ال�سعبية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
مكيفات هواء؛ مكيفات الهواء املركزية؛ ثلجات؛ اآالت واأجهزة الثلج؛ موزعات مياه ال�سرب؛ اآالت واأجهزة 
تنقية املاء؛ اآالت واأجهزة تنقية الهواء؛ مزيلت الرطوبة؛ اأجهزة ترطيب؛ مراوح كهربائية؛ جمففات �سعر 
كهربائية؛ غليات كهربائية؛ اجهزة طهي االرز؛ طبخات عليها موؤ�سر؛ اأفران ميكروويف )اأجهزة طهو(؛ 
مواقد  غ��از؛  مواقد  الطهي؛  واأج��ه��زة  اآالت  اخلبز؛  خلبيز  مكنات  )اأوت��وك��لف(؛  كهربائية  �سغط  طناجر 
)اأف��ران( املطبخ؛ مواقد نار؛ اأغطية �سفط للمطابخ؛ مراوح �سفط للمطابخ؛ خزائن تعقيم ادوات املائدة؛ 
مكنات كهربائية ل�سنع القهوة؛ مقايل احلديد الكهربائية؛ �سوايات؛ اأجهزة مطهرة؛ اأجهزة فلرتت املياه؛ 
متديدات  من  اأج��زاء  تدفئة؛  من�ساآت  ال�سم�سية؛  بالطاقة  املياه  �سخانات  الدو�س؛  حلمامات  ماء  �سخانات 
�سحية واملعني بها املوا�سر؛ ال�سخانات الكهربائية؛ دفايات ال�سرير؛ جمففات الغ�سيل كهربائية؛ مبخرات 
القما�س؛ م�سابيح كهربائية؛ انابيب الفلور�سنت؛ م�سخات حرارة؛ اأجهزة كهربائية ل�سناعة االألبان؛ اأجهزة 

ت�سخني كهربائية؛ دفايات جيب 
الواق�عة بالفئة: 11

و�سف العلمة: ع عبارة عن كلمات air magic باحرف التينية يف مقدمتها ر�سم ي�سبة القو�س باللون 
اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 283320         بتاريخ :  2017/11/21

با�س��م: �سيكو هولدجنز كابو�سيكي كاي�سا )وتتاجر با�سم �سيكو هولدجنز كوربوري�سن(

وعنوانه: 5-11، غينزا 4-�سوم، ت�سو- كو، طوكيو، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�ساعات الذكية؛ الهواتف الذكية يف �سكل �ساعات مع�سم

الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العلمة: عبارة عن كلمة ASTRON باحرف التينية باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 283321         بتاريخ :  2017/11/21
با�س��م: �سيكو هولدجنز كابو�سيكي كاي�سا )وتتاجر با�سم �سيكو هولدجنز كوربوري�سن(

وعنوانه: 5-11، غينزا 4-�سوم، ت�سو- كو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�ساعات الذكية؛ الهواتف الذكية يف �سكل �ساعات مع�سم
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العلمة: االعلمة عبارة عن ر�سمة الكرة االر�سية باللون االبي�س عليها خطوط الطويل 
والعر�س باللون اال�سود مع ر�سم ل�سكل ي�سبه اأ�سارة + يف منت�سفة نقطة مربعة باللون اال�سود 

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 283322         بتاريخ :  2017/11/21
با�س��م: �سيكو هولدجنز كابو�سيكي كاي�سا )وتتاجر با�سم �سيكو هولدجنز كوربوري�سن(

وعنوانه: 5-11، غينزا 4-�سوم، ت�سو- كو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�ساعات الذكية؛ الهواتف الذكية يف �سكل �ساعات مع�سم
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العلمة: العلمة عبارة عن الكلمات  Grand Seiko كتبت بني ثلث جنوم باحرف 
التينية وب�سكل خا�س داخل دائرة من االعلى وا�سفلها ر�سمة ا�سد وجميعها باللون اال�سود 

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 283323         بتاريخ :  2017/11/21
با�س��م: �سيكو هولدجنز كابو�سيكي كاي�سا )وتتاجر با�سم �سيكو هولدجنز كوربوري�سن(

وعنوانه: 5-11، غينزا 4-�سوم، ت�سو- كو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�ساعات الذكية؛ الهواتف الذكية يف �سكل �ساعات مع�سم
الواق�عة بالفئة: 9

باحرف   Grand Seiko كلمات   ا�سقلها   GS اح��رف  ع��ب��ارة  العلمة  العلمة:  و�سف 
التينية وب�سكل خا�س باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 283324         بتاريخ :  2017/11/21

با�س��م: �سيكو هولدجنز كابو�سيكي كاي�سا )وتتاجر با�سم �سيكو هولدجنز كوربوري�سن(

وعنوانه: 5-11، غينزا 4-�سوم، ت�سو- كو، طوكيو، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�ساعات الذكية؛ الهواتف الذكية يف �سكل �ساعات مع�سم

الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العلمة: عبارة عن كلمة PROSPEX باحرف التينية باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 283325         بتاريخ :  2017/11/21
با�س��م: �سيكو هولدجنز كابو�سيكي كاي�سا )وتتاجر با�سم �سيكو هولدجنز كوربوري�سن(

وعنوانه: 5-11، غينزا 4-�سوم، ت�سو- كو، طوكيو، اليابان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�ساعات الذكية؛ الهواتف الذكية يف �سكل �ساعات مع�سم
الواق�عة بالفئة: 9

بع�سها  مع  متداخلة  االجنليزية  باللغة    PSX اأح��رف  عن  عبارة  العلمة  العلمة:  و�سف 
البع�س باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 283590         بتاريخ :  2017/11/28
رقم االولوية: 87473029

تاريخ االولوية: 2017/06/02
البلد االولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�س��م: بايزيل بارك انرتبرايزيز، انك.
وعنوانه: 7801  اودوبون روود، ت�سنها�سن، ميني�سوتا 55317، الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اخلدمات الرتفيهية مثل العرو�س املو�سيقية وامل�سرحية احلية على �ساكلة احلفلت املو�سيقية والرامج املو�سيقية احلية والعرو�س 
بني  جتمع  التي  املبا�سرة  املو�سيقية  والرامج  وامل�سرح  والرق�س  باملو�سيقى  متعلقة  عرو�س  فيها  الفنانني  ي��وؤدي  التي  التلفزيونية 
املو�سيقية احلية املقدمة من عدة فنانني وعرو�سها  اأمام اجلمهور مبا�سرة؛ والعرو�س  امل�سجلة م�سبقاً  املو�سيقية  تقدمي العرو�س 
املرئية ذات ال�سلة؛ والعرو�س املو�سيقية احلية التي ترز �سور ثلثية االأبعاد؛ وعرو�س املو�سيقى امل�سجلة م�سبقاً وغر قابلة للتنزيل 
والت�سجيلت ال�سوتية التي تظهر املو�سيقى والت�سجيلت املرئية وال�سمعية التي تعر�س الفيديوهات املو�سيقية واملعلومات يف جمال 
املو�سيقى والتعليقات واملوا�سيع ب�ساأن املو�سيقى عر االنرتنت من خلل �سبكة احلا�سوب العاملية؛ وخدمات الدعاية ب�ساأن املو�سيقى 
وخدمات ا�ستديوهات الت�سجيل والت�سجيلت ال�سمعية واالنتاج؛ وانتاج الت�سجيلت واملو�سيقى؛ وتوفر املرافق الرتفيهية للآخرين؛ 
اإعداد العرو�س ال�سمعية الب�سرية واملعار�س يف جمال املو�سيقى؛ ت�سغيل املتاحف وتوفر الرحلت ال�سياحية للمتاحف؛ والفعاليات 
املو�سيقية التي تعر�س العرو�س املو�سيقية احلية وتوفر مدن امللهي وتقدمي معلومات للجمهور ومواقع املعجبني اخلا�سة باملغني 
الراحل برن�س روجرز نيل�سون عن طريق ال�سبكة العاملية؛ تقدمي املعلومات والتعليقات عر االنرتنت يف جمال املو�سيقى؛ وتقدمي 
املو�سيقية  والفيديوهات  املو�سيقية  العرو�س  تظهر  والتي  املو�سيقيني  الفنانني  مواقع  رواب��ط  تعر�س  التي  االنرتنت  ملواقع  بوابة 
وكليبات االأفلم وال�سور ومواد الو�سائط املتعددة وخدمات نوادي املعجبني وتوفر االألعاب االإلكرتونية عر االنرتنت واخلدمات 

التعليمية مثل عقد الف�سول الدرا�سية وال�سمنارات واملوؤمترات والور�س يف جمال املو�سيقى والت�سلية والتنوع واالندماج
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العلمة: عبارة عن كلمة PRINCE باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك 
خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 283592         بتاريخ :  2017/11/28
رقم االولوية: 87472970

تاريخ االولوية: 2017/06/02
البلد االولوية: الواليات املتحدة االأمريكية

با�س��م: بايزيل بارك انرتبرايزيز، انك.
وعنوانه: 7801  اودوبون روود، ت�سنها�سن، ميني�سوتا 55317، الواليات املتحدة االأمريكية

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اخلدمات الرتفيهية مثل العرو�س املو�سيقية وامل�سرحية احلية على �ساكلة احلفلت املو�سيقية والرامج املو�سيقية احلية والعرو�س 
بني  جتمع  التي  املبا�سرة  املو�سيقية  والرامج  وامل�سرح  والرق�س  باملو�سيقى  متعلقة  عرو�س  فيها  الفنانني  ي��وؤدي  التي  التلفزيونية 
املو�سيقية احلية املقدمة من عدة فنانني وعرو�سها  اأمام اجلمهور مبا�سرة؛ والعرو�س  امل�سجلة م�سبقاً  املو�سيقية  تقدمي العرو�س 
املرئية ذات ال�سلة؛ والعرو�س املو�سيقية احلية التي ترز �سور ثلثية االأبعاد؛ وعرو�س املو�سيقى امل�سجلة م�سبقاً وغر قابلة للتنزيل 
والت�سجيلت ال�سوتية التي تظهر املو�سيقى والت�سجيلت املرئية وال�سمعية التي تعر�س الفيديوهات املو�سيقية واملعلومات يف جمال 
املو�سيقى والتعليقات واملوا�سيع ب�ساأن املو�سيقى عر االنرتنت من خلل �سبكة احلا�سوب العاملية؛ وخدمات الدعاية ب�ساأن املو�سيقى 
وخدمات ا�ستديوهات الت�سجيل والت�سجيلت ال�سمعية واالنتاج؛ وانتاج الت�سجيلت واملو�سيقى؛ وتوفر املرافق الرتفيهية للآخرين؛ 
اإعداد العرو�س ال�سمعية الب�سرية واملعار�س يف جمال املو�سيقى؛ ت�سغيل املتاحف وتوفر الرحلت ال�سياحية للمتاحف؛ والفعاليات 
املو�سيقية التي تعر�س العرو�س املو�سيقية احلية وتوفر مدن امللهي وتقدمي معلومات للجمهور ومواقع املعجبني اخلا�سة باملغني 
الراحل برن�س روجرز نيل�سون عن طريق ال�سبكة العاملية؛ تقدمي املعلومات والتعليقات عر االنرتنت يف جمال املو�سيقى؛ وتقدمي 
املو�سيقية  والفيديوهات  املو�سيقية  العرو�س  تظهر  والتي  املو�سيقيني  الفنانني  مواقع  رواب��ط  تعر�س  التي  االنرتنت  ملواقع  بوابة 
وكليبات االأفلم وال�سور ومواد الو�سائط املتعددة وخدمات نوادي املعجبني وتوفر االألعاب االإلكرتونية عر االنرتنت واخلدمات 

التعليمية مثل عقد الف�سول الدرا�سية وال�سمنارات واملوؤمترات والور�س يف جمال املو�سيقى والت�سلية والتنوع واالندماج
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العلمة: عبارة عن ر�سمة مر�ساة باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك 
خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416
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تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 284009         بتاريخ :  2017/12/06

با�س��م: اآر هوتيلز ذ.م.م
وعنوانه: الرا�سدية 1، دبي، االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات املراكز واملنتجعات ال�سحية؛ وخدمات مركز اللياقة البدنية وخدمات النادي ال�سحي؛ 
الغذائي والرفاهية؛ وترتيب  البدنية والنظام  بال�سحة واللياقة  املتعلقة  التعليمية  واخلدمات 

وتنظيم ور�س العمل والدورات التدريبية املتعلقة بال�سحة واللياقة البدنية والرفاهية
الواق�عة بالفئة: 41

باللون  التينية  باحرف   RAYYA WELLNESS كلمات  عن  عبارة  العلمة:  و�سف 
اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284010         بتاريخ :  2017/12/06
با�س��م: اآر هوتيلز ذ.م.م

وعنوانه: الرا�سدية 1، دبي، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات املراكز واملنتجعات ال�سحية؛ وخدمات مركز اللياقة البدنية وخدمات النادي ال�سحي؛ 
الغذائي والرفاهية؛ وترتيب  البدنية والنظام  بال�سحة واللياقة  املتعلقة  التعليمية  واخلدمات 

وتنظيم ور�س العمل والدورات التدريبية املتعلقة بال�سحة واللياقة البدنية والرفاهية
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العلمة: عبارة عن كلمات راية للعافية باحرف عربية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 284190         بتاريخ :  2017/12/07

با�س��م: الطاير ان�سغنيا )�س.ذ.م.م.(
العربية  االم��ارات  دب��ي،  اأت��ري��وم،  القرهود   - القرهود  وعنوانه: �س. ب. 2623، مكتب رقم 204 

املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

و�سبه  الكرمية  واالأحجار  بها  املك�سية  وامل��واد  ومتعلقاتها وملحقاتها  و�سبائكها  النفي�سة  املعادن 
االأ�سلية  واملجوهرات  واملنبهات  وال�ساعات  امليقاتية  واالأدوات  الوقت  حتديد  واأدوات  الكرمية؛ 

واملقلدة؛ والقطع والتجهيزات املتعلقة بجميع االأدوات املذكورة
الواق�عة بالفئة: 14

و�سف العلمة: عبارة عن كلمة NISNASS  باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284191         بتاريخ :  2017/12/07
با�س��م: الطاير ان�سغنيا )�س.ذ.م.م.(

العربية  االم��ارات  دب��ي،  اأت��ري��وم،  القرهود   - القرهود  وعنوانه: �س. ب. 2623، مكتب رقم 204 
املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
امللب�س واالأحذية والقبعات

الواق�عة بالفئة: 25
و�سف العلمة: عبارة عن كلمة NISNASS  باحرف التينية باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284197         بتاريخ :  2017/12/07
با�س��م: الطاير ان�سغنيا )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه: �س. ب. 2623، مكتب رقم 204 القرهود - القرهود اأتريوم، دبي، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

واخلطاطيف  واالأزرار  واجل��دائ��ل  وال�سرائط  والتطريزات  واالأرب��ط��ة  اخل��ي��وط  با�ستثناء  اخلياطة  ل���وازم 
االإبر  وو�سائد  االإب��ر  وعلب  وال�سحابات  واالإب���ر  والدبابي�س  ال�سوفية  واالأرب��ط��ة  االأح��ذي��ة  ورب��اط  والعيون 
واك�س�سوارات  ال�سعر  واك�س�سوارات  الثمينة(  املعادن  لي�ست من   ( وال�سارات  اال�سطناعية  والفواكه  واالأزه��ار 
امللب�س واك�س�سوارات االأحذية وال�سعر امل�ستعار وحلى ال�سعر ودبابي�س ال�سعر وم�سابك ال�سعر واأربطة ال�سعر 

وال�سارات
الواق�عة بالفئة: 26

و�سف العلمة: عبارة عن كلمة ن�سنا�س باحرف عربية  باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284198         بتاريخ :  2017/12/07
با�س��م: الطاير ان�سغنيا )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه: �س. ب. 2623، مكتب رقم 204 القرهود - القرهود اأتريوم، دبي، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات التجارة االإلكرتونية مثل تقدمي معلومات حول املنتجات عر �سبكات االت�سال الأغرا�س الدعاية 
والبيع؛ خدمات البيع بالتجزئة عر االنرتنت وخدمات حملت البيع بالتجزئة عر االنرتنت؛ وخدمات 
الدعاية  الهدايا عر االنرتنت والدعايات عر االنرتنت وخدمات  الطلب عر االنرتنت؛ وخدمات طلب 
للرتويج للتجارة االإلكرتونية ون�سر املواد الدعائية عر االنرتنت والب�سائع االإعلنية واخلدمات عر دليل 
وعر�س  االإلكرتونية  بالتجارة  املتلعقة  اال�ست�سارية  واخلدمات  املعلومات  تقدمي  الو�سول؛  �سهل  االنرتنت 
الب�سائع على و�سائط التوا�سل الأغرا�س البيع وترويج منتجات االآخرين عن طريق تقدمي حمافظ عر 

االنرتنت عر ال�سبكة
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العلمة: عبارة عن كلمة ن�سنا�س باحرف عربية  باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284199         بتاريخ :  2017/12/07
با�س��م: الطاير ان�سغنيا )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه: �س. ب. 2623، مكتب رقم 204 القرهود - القرهود اأتريوم، دبي، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

توفر املن�سورات االإلكرتونية عر االنرتنت والن�سر والدعاية االإلكرتونية والن�سر عر االنرتنت لل�سحف 
واإتاحة  االنرتنت  عر  واملجلت  الكتب  وكذلك  االنرتنت  عر  املتعددة  الو�سائط  مواد  ون�سر  االإلكرتونية 
املنفذة عر  الن�سر  الكتيبات وخدمات  املوقع ون�سر  املن�سورات عر االنرتنت ون�سر جملت  اال�سرتاكات يف 
و�سائل احلا�سوب وتقدمي املعلومات املتعلقة بالن�سر وخدمات الن�سر عر االنرتنت وتقدمي املعلومات املتعلقة 

بخدمات البيع بالتجزئة عر االنرتنت
الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العلمة: عبارة عن كلمة ن�سنا�س باحرف عربية  باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:
املودعة حتت رقم : 284206         بتاريخ :  2017/12/09

با�س��م: �سركة م�ساندة الكيانات للتجارة )�سركة �سخ�س واحد( 
العربية  اململكة   - ج��دة   - حمران  اب��ن  مركز   - العزيز  عبد  بن  حممد  االأم��ر  �سارع  وعنوانه: 

ال�سعودية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأدوات للر�سم املائي؛ األواح ر�سم؛ اأدوات ر�سم؛ مواد ر�سم؛ دفاتر ر�سم؛ اأقلم ر�سم؛ طني للت�سكيل؛ 
قرطا�سية؛  تلوين؛  اأق���لم  مدر�سية(؛  )م���واد  األ���وان  علب  للت�سكيل؛  معجون  للت�سكيل؛  م��واد 

ل�ساقات )قرطا�سية(؛ األوان مائية )طلئات)
الواق�عة بالفئة: 16

و�سف العلمة: عبارة عن كلمات Cra Z Art  باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284192         بتاريخ :  2017/12/07
با�س��م: الطاير ان�سغنيا )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه: �س. ب. 2623، مكتب رقم 204 القرهود - القرهود اأتريوم، دبي، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

واخلطاطيف  واالأزرار  واجل��دائ��ل  وال�سرائط  والتطريزات  واالأرب��ط��ة  اخل��ي��وط  با�ستثناء  اخلياطة  ل���وازم 
االإبر  وو�سائد  االإب��ر  وعلب  وال�سحابات  واالإب���ر  والدبابي�س  ال�سوفية  واالأرب��ط��ة  االأح��ذي��ة  ورب��اط  والعيون 
واك�س�سوارات  ال�سعر  واك�س�سوارات  الثمينة(  املعادن  لي�ست من   ( وال�سارات  اال�سطناعية  والفواكه  واالأزه��ار 
امللب�س واك�س�سوارات االأحذية وال�سعر امل�ستعار وحلى ال�سعر ودبابي�س ال�سعر وم�سابك ال�سعر واأربطة ال�سعر 

وال�سارات
الواق�عة بالفئة: 26

و�سف العلمة: عبارة عن كلمة NISNASS  باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284193         بتاريخ :  2017/12/07
با�س��م: الطاير ان�سغنيا )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه: �س. ب. 2623، مكتب رقم 204 القرهود - القرهود اأتريوم، دبي، االمارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات التجارة االإلكرتونية مثل تقدمي معلومات حول املنتجات عر �سبكات االت�سال الأغرا�س الدعاية 
والبيع؛ خدمات البيع بالتجزئة عر االنرتنت وخدمات حملت البيع بالتجزئة عر االنرتنت؛ وخدمات 
الدعاية  الهدايا عر االنرتنت والدعايات عر االنرتنت وخدمات  الطلب عر االنرتنت؛ وخدمات طلب 
للرتويج للتجارة االإلكرتونية ون�سر املواد الدعائية عر االنرتنت والب�سائع االإعلنية واخلدمات عر دليل 
وعر�س  االإلكرتونية  بالتجارة  املتلعقة  اال�ست�سارية  واخلدمات  املعلومات  تقدمي  الو�سول؛  �سهل  االنرتنت 
الب�سائع على و�سائط التوا�سل الأغرا�س البيع وترويج منتجات االآخرين عن طريق تقدمي حمافظ عر 

االنرتنت عر ال�سبكة
الواق�عة بالفئة: 35

و�سف العلمة: عبارة عن كلمة NISNASS  باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284194         بتاريخ :  2017/12/07

با�س��م: الطاير ان�سغنيا )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه: �س. ب. 2623، مكتب رقم 204 القرهود - القرهود اأتريوم، دبي، االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

توفر املن�سورات االإلكرتونية عر االنرتنت والن�سر والدعاية االإلكرتونية والن�سر عر االنرتنت لل�سحف 

واإتاحة  االنرتنت  عر  واملجلت  الكتب  وكذلك  االنرتنت  عر  املتعددة  الو�سائط  مواد  ون�سر  االإلكرتونية 

املنفذة عر  الن�سر  الكتيبات وخدمات  املوقع ون�سر  املن�سورات عر االنرتنت ون�سر جملت  اال�سرتاكات يف 

و�سائل احلا�سوب وتقدمي املعلومات املتعلقة بالن�سر وخدمات الن�سر عر االنرتنت وتقدمي املعلومات املتعلقة 

بخدمات البيع بالتجزئة عر االنرتنت

الواق�عة بالفئة: 41

و�سف العلمة: عبارة عن كلمة NISNASS  باحرف التينية باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284195         بتاريخ :  2017/12/07

با�س��م: الطاير ان�سغنيا )�س.ذ.م.م.(

وعنوانه: �س. ب. 2623، مكتب رقم 204 القرهود - القرهود اأتريوم، دبي، االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املعادن النفي�سة و�سبائكها ومتعلقاتها وملحقاتها واملواد املك�سية بها واالأحجار الكرمية و�سبه الكرمية؛ 

واأدوات حتديد الوقت واالأدوات امليقاتية وال�ساعات واملنبهات واملجوهرات االأ�سلية واملقلدة؛ والقطع 

والتجهيزات املتعلقة بجميع االأدوات املذكورة

الواق�عة بالفئة: 14

و�سف العلمة: عبارة عن كلمة ن�سنا�س باحرف عربية  باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284207         بتاريخ :  2017/12/09
با�س��م: �سركة م�ساندة الكيانات للتجارة )�سركة �سخ�س واحد( 

وعنوانه: �سارع االأمر حممد بن عبد العزيز - مركز ابن حمران - جدة - اململكة العربية ال�سعودية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالونات لعب؛ األعاب لوحية؛ قوالب بناء )لعب(؛ دمى؛ اأ�سرة للدمى؛ ملب�س للدمى؛ ر�ساعات للدمى؛ 
بيوت للدمى؛ غرف للدمى؛ ر�ساعات للدمى؛ زالجات م�ستقيمة ذات عجلت؛ طائرات ورقية؛ دمى 
متحركة؛ اأقنعة لعب؛ هواتف نقالة )لعب(؛ األعاب منزلية؛ بالونات لعب؛ كرات لعب؛ دمى متحركة؛ 

زالجات ذات عجلت؛ �سكوترات )دراجات تدفع بالرجل(؛ )األعاب(؛ دمى الدببة؛ األعاب
الواق�عة بالفئة: 28

و�سف العلمة: عبارة عن كلمات Cra Z Art  باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284208         بتاريخ :  2017/12/09

با�س��م: �سركة م�ساندة الكيانات للتجارة )�سركة �سخ�س واحد( 

وعنوانه: �سارع االأمر حممد بن عبد العزيز - مركز ابن حمران - جدة - اململكة العربية ال�سعودية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

للت�سكيل؛  ر�سم؛ طني  اأق��لم  ر�سم؛  دفاتر  ر�سم؛  ر�سم؛ مواد  اأدوات  ر�سم؛  األ��واح  املائي؛  للر�سم  اأدوات 

ل�ساقات  تلوين؛ قرطا�سية؛  اأقلم  )مواد مدر�سية(؛  األ��وان  علب  للت�سكيل؛  للت�سكيل؛ معجون  مواد 

)قرطا�سية(؛ األوان مائية )طلئات)

الواق�عة بالفئة: 16

و�سف العلمة: عبارة عن كلمات Shimmer N Sparkle باحرف التينية باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو 

اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284210         بتاريخ :  2017/12/09
با�س��م: �سركة م�ساندة الكيانات للتجارة )�سركة �سخ�س واحد( 

وعنوانه: �سارع االأمر حممد بن عبد العزيز - مركز ابن حمران - جدة - اململكة العربية ال�سعودية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

بالونات لعب؛ األعاب لوحية؛ قوالب بناء )لعب(؛ دمى؛ اأ�سرة للدمى؛ ملب�س للدمى؛ ر�ساعات للدمى؛ 
بيوت للدمى؛ غرف للدمى؛ ر�ساعات للدمى؛ زالجات م�ستقيمة ذات عجلت؛ طائرات ورقية؛ دمى 
متحركة؛ اأقنعة لعب؛ هواتف نقالة )لعب(؛ األعاب منزلية؛ بالونات لعب؛ كرات لعب؛ دمى متحركة؛ 

زالجات ذات عجلت؛ �سكوترات )دراجات تدفع بالرجل(؛ )األعاب(؛ دمى الدببة؛ األعاب 
الواق�عة بالفئة: 28

و�سف العلمة: عبارة عن كلمات Shimmer N Sparkle باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284286         بتاريخ :  2017/12/09
با�س��م: �سركة م�ساندة الكيانات للتجارة )�سركة �سخ�س واحد( 

العربية  اململكة   - ج��دة   - حمران  اب��ن  مركز   - العزيز  عبد  بن  حممد  االأم��ر  �سارع  وعنوانه: 
ال�سعودية 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
اأدوات للر�سم املائي؛ األواح ر�سم؛ اأدوات ر�سم؛ مواد ر�سم؛ دفاتر ر�سم؛ اأقلم ر�سم؛ طني للت�سكيل؛ 
قرطا�سية؛  تلوين؛  اأق���لم  مدر�سية(؛  )م���واد  األ���وان  علب  للت�سكيل؛  معجون  للت�سكيل؛  م��واد 

ل�ساقات )قرطا�سية(؛ األوان مائية )طلئات)
الواق�عة بالفئة: 16

و�سف العلمة: عبارة عن كلمات Softee Dough  باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 
، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284287         بتاريخ :  2017/12/09
با�س��م: �سركة م�ساندة الكيانات للتجارة )�سركة �سخ�س واحد( 

وعنوانه: �سارع االأمر حممد بن عبد العزيز - مركز ابن حمران - جدة - اململكة العربية ال�سعودية 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

للدمى؛  ر�ساعات  للدمى؛  للدمى؛ ملب�س  اأ�سرة  دمى؛  )لعب(؛  بناء  قوالب  لوحية؛  األعاب  لعب؛  بالونات 
دمى  ورق��ي��ة؛  ط��ائ��رات  ع��ج��لت؛  ذات  م�ستقيمة  زالج���ات  للدمى؛  ر���س��اع��ات  للدمى؛  غ��رف  للدمى؛  بيوت 
متحركة؛  دم��ى  لعب؛  ك��رات  لعب؛  بالونات  منزلية؛  األعاب  )لعب(؛  نقالة  هواتف  لعب؛  اأقنعة  متحركة؛ 

زالجات ذات عجلت؛ �سكوترات )دراجات تدفع بالرجل(؛ )األعاب(؛ دمى الدببة؛ األعاب 
الواق�عة بالفئة: 28

و�سف العلمة: عبارة عن كلمات Yokai Watch  باحرف التينية باللون اال�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284497         بتاريخ :  2017/12/14
با�س��م: ال�سيد بلل حممد احلموي 

وعنوانه: عقار رقم 5668، �سارع االربعني احلي ال�سمايل، مع�سمية ال�سام، ريف دم�سق، �سوريا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وامل�ستح�سرات  الدقيق  وال�ساغو؛  التابيوكا  االأرز؛  اال�سطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  وال�ساي  القهوة 
امل�سنوعة من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجة؛ ع�سل النحل والع�سل االأ�سود؛ 
اخلمرة وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج؛ جميع اأنواع 

القهوة والقهوة الباردة والقهوة املثلجة
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العلمة: عبارة عن ر�سمة حبة بن يخرج منها لهب باللون االحمر
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو 
اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284498         بتاريخ :  2017/12/14
با�س��م: ايه. اك�سوالر جيدا تيجاريت يف �سانايى انونيم �سركيتي

وعنوانه: اأنادولو بولفارى، اوز انقره توبتنجيلر �سيتي�سى، 4. بلوك، نو: 136، ماجونكوي - انقره / تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

الكاكاو،  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة،  كبديل  ال�ستخدامها  نباتية  م�ستح�سرات  اال�سطناعية؛  والقهوة  والكاكاو  القهوة 
باجلبنة  )فطائر  رافيول  معكرونة،  رقيقة(،  )معكرونة  نودلز  ال�سوكوالته،  اأ�سا�سها  م�سروبات  القهوة؛  اأ�سا�سها  م�سروبات 
وال�سل�سة احلمراء(؛ اخلبز، الفطائر و منتجات املخابز واملعنى بها الفطائر، الكيك، حلوى الدونت، كعك املوفنز، التورتات، 
البيزا، ال�ساندوي�سات، حلوى البودينغ، خليط الكيك اجلاهز، احللويات واملعنى بها احللويات املخبوزة وحلويات ال�سوكوالتة، 
النحل  اأ�سا�سها الطحني؛ ع�سل، غذاء ملكات  التي  الطعام   بعد  بكونها حلويات و احللويات ما  الطعام   بعد  احللويات ما 
الفانيل،  العطرية، منكهات  الزيوت  الب�سري؛ منكهات بخلف  )العكر( للإ�ستهلك  النحل  �سمع  الب�سري،  للإ�ستهلك 
ال�سل�سات، �سل�سة الطماطم، التوابل اأو البهارات، اخلمرة، م�سحوق اخلبز؛ طحني للطعام، �سميد، ن�سا للطعام؛ ال�سكر 
املحبب، ال�سكر املكعب، ال�سكر امل�سحوق؛ ال�ساي، ال�ساي املثلج؛ احللويات، ال�سوكوالتة، احللوى، الب�سكويت، رقائق ب�سكويت 
املثلجة  الفواكه  )بوظة(،  كرمي  االآي�س  الثلج،  طبية؛  الأغرا�س  لي�ست  امل�سغ  علكة  )كراكرز(؛  ه�س  ب�سكوت  بال�سوكوالتة، 
رقائق  بها  واملعنى  امل�سنوعة من احلبوب  الوجبات اخلفيفة  املعاجلة ومنتجات احلبوب؛  ال�ساحلة للأكل؛ ملح؛ احلبوب 

الذرة، دقيق ال�سوفان؛ االأرز؛ دب�س ال�سكر املركز للطعام
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العلمة: عبارة عن كلمة aly ا�سفلها عبارة geleneksel lezzetler diyari باحرف التينية باللون االبي�س 
داخل دائرة باللون االخ�سر يخرج منه �سريط متعرج باللون االحمر جميعها على بطاقة باللون البني املتدرج

اال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل 

، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416

تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العلمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284523         بتاريخ :  2017/12/14

با�س��م: كنوت كو.، ال تي دي.

وعنوانه: 33- 8 كي�سيجوجي هومنات�سي 2- ت�سوم، مو�سا�سينو- �سي، طوكيو، اليابان

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

�ساعات؛ ع�سبات اأو اربطة ال�ساعات؛ حزام اأو �سوار ال�ساعات 

الواق�عة بالفئة: 14

و�سف العلمة: عبارة عن كلمة Knot مكتوبة ب�سكل خا�س باحرف التينية باللون اال�سود

اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العلمات التجارية يف وزارة االقت�ساد 

، اأو اإر�ساله بالريد امل�سجل ، وذلك خلل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعلن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  2  �صبتمرب 2018 العدد 12416
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املحرتفني  دوري  جل��ن��ة  ����س���ارك���ت 
االأندية  تراخي�س  عمل  ور���س��ة  يف 
التي نظمها االحتاد االآ�سيوي لكرة 
القدم، يف مقر االحتاد يف كواالملبور، 
�سارك  والتي  املا�سي  الثلثاء  ي��وم 
تراخي�س  م��دي��ري  م��ن   39 ف��ي��ه��ا 
االحتادات الوطنية التابعة للحتاد 

االآ�سيوي.  
ا�ستمرت  التي  العمل  ور�سة  تهدف 
ت���زوي���د  اإىل  ي����وم����ني  م������دى  ع���ل���ى 
امل�������س���ارك���ني ب������������االأدوات ال����لزم����ة 
االأنظمة  م����ع  ت���اأق���ل���م���ه���م  وزي��������ادة 
ممار�ساتهم  وت�سجيع  وال��ق��وان��ني 
باالإ�سافة  ال��ع��م��ل��ي��ة،  ال��ن��اح��ي��ة  م��ن 
اإىل تطوير وتعزيز قدرات مديري 
اآ�سيا.  ق����ارة  يف  االأن���دي���ة  ت��رخ��ي�����س 
وم���ن ب��ني امل��وا���س��ي��ع ال��ه��ام��ة التي 
العمل،  ور���س��ة  يف  مناق�ستها  مت��ت 
االأندية  اجل��ودة لرتخي�س  معاير 

ل��ك��رة القدم  يف االحت����اد االآ���س��ي��وي 
وك���ذل���ك االحت�����اد االأوروب��������ي لكرة 
واأف�سل  الرتخي�س  ولوائح  القدم، 

التدريبات العملية. 
اإدارة  ال��ع��م��ل م��دي��ر  ت���راأ����س ور���س��ة 
ت���راخ���ي�������س االأن�����دي�����ة يف االحت�����اد 
ماهاجان  ال���ق���دم  ل��ك��رة  االآ����س���ي���وي 
ر�سالة  نقل  ناير، حيث  فا�سوديفان 
االآ�سيوي  ل���لحت���اد  ال���ع���ام  االأم�����ني 
ل��ك��رة ال��ق��دم دات����و ون��د���س��ور جون، 
االآ�سيوي  االحت����اد  “حقق  ب��ق��ول��ه: 
ل���ك���رة ال���ق���دم ت���ق���دم���اً ك���ب���راً منذ 
االأندية  ت��رخ��ي�����س  ن��ظ��ام  جت��ري��ب 
دوري  يف  امل�������س���ارك���ة  ب���خ�������س���و����س 
2012. ويف  اآ���س��ي��ا يف ع���ام  اأب��ط��ال 
نظام  طبقنا  ف��ق��ط،  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام 
ترخي�س االأندية للأندية امل�ساركة 
االآ�سيوي  االحت���اد  ك��اأ���س  بطولة  يف 

لكرة القدم”. 
اأن  ي�����س��ع��دين  “اليوم،  واأ������س�����اف: 
االحت����ادات  م��ن   43 اأن  اإىل  اأ���س��ر 

ال���وط���ن���ي���ة االأع���������س����اء يف االحت�����اد 
كبرة  بفّعالية  ي�ساركون  االآ�سيوي 

يف هذا النظام التنظيمي الهام وهم 
من  الكثر  واأن  م��ن��ه.  ي�ستفيدون 

االأندية زادت قيمتها، وحولت نظام 
الرتاخي�س من اأداة حتديد املعاير 

االحرتايف”.  ال��ت��ط��وي��ر  اأداة  اإىل 
املرحلة  اإىل  “بالنظر  وت�����اب�����ع: 
االآن  علينا  ال�سروري  من  التالية، 
حت�سني  ع���ل���ى  ال����رتك����ي����ز  حت����وي����ل 
النوعية. لقد مت اإعداد ور�سة العمل 
لتكونوا  ولدعمكم  للفائدة  ال��ي��وم 
مديري ترخي�س ذوي كفاءة عالية 

يف احتاداتكم الوطنية”.  
اجلنيبي  حمد  ع��ر���س  جانبه،  م��ن 
وتراخي�س  ت��ط��وي��ر  اإدارة  م���دي���ر 
االأندية يف جلنة دوري املحرتفني، 
جتربة االإم��ارات يف تطبيق معاير 
االأندية  تراخي�س  نظام  اجل��ودة يف 
خلل الور�سة وذلك بناًء على طلب 
االحتاد االآ�سيوي، حيث نال العر�س 
اإ�سادة من ممثلي االحتادين الدويل 

واالأوروبي لكرة القدم. 
األي�س  العمل  ور�سة  فعاليات  ح�سر 
ترخي�س  اإدارة  م���دي���ر  زاف���������رل، 

االأن��دي��ة يف االحت��اد االأوروب���ي لكرة 
اللعب  جل���ن���ة  يف  وع�������س���و  ال����ق����دم 
النظيف للأندية يف االحتاد  امل��ايل 
“ب�سرف  االأوروب����ي وق���ال زاف����رل: 
ت��وا���س��ل جيد يف  النظر ع��ن وج���ود 
االأع�ساء،  االحت����ادات  عمل  تنظيم 
يف  ح���ي���وي���اً  دوراً  االل�����ت�����زام  ي��ل��ع��ب 
االأندية.  الرتخي�س  نظام  تطوير 
اأن  اأي�����س��اً  ل��ن��ا  بالن�سبة  امل��ه��م  ف��م��ن 
نت�سارك اأف�سل التدريبات العملية، 
وهو ما ميكنه اأن يرفع من م�ستوى 
ت��راخ��ي�����س االأن���دي���ة يف االحت�����ادات 

االأع�ساء”. 
ال�سيد  الور�سة  فعاليات  ح�سر  كما 
ب���ي���درو اإي����ري����ون����دو، م���دي���ر دائ����رة 
�سرحاً  وق��دم  املحرتفة  ال��ق��دم  ك��رة 
التي  وافياً حول خمتلف اخلدمات 
املحرتفني يف  اأندية  دائ��رة  تقدمها 

االحتاد الدويل لكرة القدم.

املحرتفني ... تعر�ش جتربة االإمارات يف نظام جودة تراخي�ش االأندية يف كواالملبور

متا�سياً مع اإعلن �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن 
“ عام  “حفظه اهلل  اآل نهيان رئي�س الدولة  زاي��د 
2018 يف دولة االإمارات العربية املتحدة ليحمل 
�سعار “عام زايد”، نظمت جلنة دوري املحرتفني 
العربي  اخلليج  دوري  من  االأوىل  اجلولة  خ��لل 
مبادرة “املراأة على نهج زايد”، مبنا�سبة يوم املراأة 
من  والع�سرين  الثامن  ي�سادف  ال��ذي  االإماراتية 
�سعار  رف��ع  اجل��ول��ة  م��ب��اري��ات  و�سهدت  اأغ�سط�س، 

“�سكراً اأم االإمارات” تقديراً جلهود �سمو ال�سيخة 
الن�سائي  ب��ن��ت م���ب���ارك، رئ��ي�����س��ة االحت����اد  ف��اط��م��ة 
االأ�سرية  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى  الرئي�سة  العام 
“اأم  والطفولة  للأمومة  االأعلى  املجل�س  رئي�سة 
كافة  يف  االإم��ارات��ي��ة  امل����راأة  مت��ك��ني  االإمارات” يف 

االأندية  مع  بالتعاون  اللجنة  وحر�ست  املجاالت. 
املبادرة  يف  للم�ساركة  االإم�����ارات  ب��ن��ات  دع���وة  على 
تثمينا جلهود “اأم االإمارات” يف دعم بنت االإمارات 

اللحمدود.
هذا و�سهدت مباريات الظفرة وال�سارقة، االإمارات 

وال���ع���ني وال���ف���ج���رة وب���ن���ي ي���ا����س م�����س��ارك��ة بنات 
�سهدائنا االأبرار  متا�سيا مع توجيه “اأم االإمارات” 
باأن يكون احتفال هذا العام بيوم املراأة االإماراتية 
احتفاال باأم ال�سهيد وزوجته واأهله وعياله الذين 
االأبطال يف  بفقدانهم  والعطاء  البذل  اأح�سنوا يف 

ورفعة  احل��ق  عن  يدافعون  وه��م  ال�سرف  �ساحات 
الوطن وا�ستقراره واأمنه.

فعلى ملعب حمدان بن زايد حيث التقى الظفرة 
اأح��م��د خمي�س  ال��ط��ف��ل��ت��ان ود  ب��ال�����س��ارق��ة، دخ��ل��ت 
احلمادي، 11 �سنة وفرح احمد خمي�س احلمادي، 

14 �سنة، ابنتا ال�سهيد اأحمد خمي�س احلمادي اإىل 
اأر�سية امللعب مع قائدي الفريقني وحكام املباراة، 
بينما �ساركت الطفلتان مر عبداهلل عمر اجلابري 
يف  ال�سهداء،  بنات  من  ال�سحي،  ح�سن  علي  و�سما 
االإم��ارات براأ�س اخليمة  ن��ادي  املبادرة على ملعب 
قبل لقاء االإم��ارات والعني. فيما �ساركت الطفلة 
مزون ابنة ال�سهيد نا�سر علي ح�سن البلو�سي يف 

مرا�سيم انطلق مباراة  الفجرة وبني يا�س.

مالعب دورينا تتزين ب�صعار “�صكرا اأم االإمارات”

دورة الألعاب الآ�سيوية الثامنة ع�سرة

االإمارات حترز برونزية كرة القدم للرجال
مل�سابقة  الرونزية  امليدالية  االإم���ارات  منتخب  اأح��رز 
كرة القدم للرجال يف دورة االلعاب اال�سيوية الثامنة 
نظره  على  ال�سبت  ام�س  بفوزه  اندوني�سيا  يف  ع�سرة 
تعادلهما  ب��ع��د  ال��رتج��ي��ح  ب��رك��لت   3-4 الفيتنامي 

.1-1
الحمد  ف��ردي  مبجهود  الت�سجيل  االم���ارات  افتتحت 
الها�سمي يف الدقيقة 17، واأدركت فيتنام التعادل عر 

فان كويت نغويني يف الدقيقة 27.

ب���رك���لت الرتجيح  ال���رون���زي���ة  وح�����س��م��ت االم������ارات 
بت�سجيلها اأربع ركلت مقابل ثلث لفيتنام.

ورفعت االمارات ر�سيدها اإىل 14 ميدالية يف اجلدول 
و5  ف�سيات  و6  ذهبيات   3 بواقع  للميداليات،  العام 

برونزيات.
وك���ان���ت ال��ي��اب��ان ف����ازت ب��ذه��ب��ي��ة ك���رة ال���ق���دم للن�ساء 
بفوزها على ال�سني -1�سفر. ونالت كوريا اجلنوبية 

الرونزية بتغلبها على ال�سني تايبيه -4�سفر.

•• ت�سانغوون - ح�سن رفعت

يخو�س منتخبنا الوطني لرماية االطباق من احلفرة 
�سباحا  التا�سعة  ال�ساعة  يف  االح���د  ال��ي��وم   « ال���رتاب   «
االمارات«  بتوقيت  فجرا  »الرابعة  ت�ساجنون  بتوقيت 
جلميع   52 ال���  للرماية  ال��ع��امل  بطولة  ج���والت  اوىل 
الكورية  ت�ساجنون  مدينة  حتت�سنها  والتي  اال�سلحة 
اجلنوبية وت�ستمر حتى الرابع ع�سر من �سهر �سبتمر 
ب�سبب  قيا�سية  مب�ساركة  اي�سا  حتظى  وال��ت��ي  املقبل 
�سعي جميع امل�ساركني لتاأهل اىل دورة االألعاب االأوملبية 

املقبلة طوكيو 2020.
وكما هو معلوم فان منتخبنا ي�سارك يف بطولة الرتاب 
بثلثة العبني هم حمد بن جمرن الكندي وعبد اهلل 
للأول  �سبق  وق���د  ال��ع��ري��اين  وول��ي��د  بوهليبة  حم��م��د 
العرياين  ان  اإال  ال��ع��امل  بطولة  يف  امل�����س��ارك��ة  وال��ث��اين 
وبرغم  ال�سخمة  البطولة  ه��ذه  يف  م��رة  الأول  ي�سارك 
وهم  ال��ي��وم  مناف�سات  يف  ي�سارك  ال���ذي  الكبر  ال��ع��دد 
وال�سابات  ال�سباب  الكبار عدا  ورامية من  راميا   212
وميثلون 57 دولة اإال ان االمل يراود رماتنا على االقل 
يف حتقيق نتائج طيبة وهذا حقهم امل�سروع واملنا فيهم 
يت�سبثوا  وان  واالم��ل  اال�سرار  لديهم  يكون  ان  ويجب 

بهذا االمل حتى اآخر طلقة. و�سيكون رماة الرتاب على 
( وت�سكمل  اليوم )75 طبقا  موعد مع ثلث ج��والت 
ي���وم غ��د االث��ن��ني ب��رم��اي��ة ج��ول��ت��ني )50 ط��ب��ق��ا( ويف 
نهاية ال125 طبقا �سوف يتاأهل اف�سل �ستة رماة يف 
العامل على �سعيد الذكور ومثلهم من االناث للعب يف 

النهائيات. وكان رماتنا قد و�سلوا منذ ثلثة ايام اىل 
ك��وري��ا وت���درب���وا ب��ج��دي��ة وال���ت���زام وب��ط��م��وح ع���ايل رغم 
التقلبات اجلوية واالمطار وظهرت معدالتهم ب�سورة 
التفاوؤل  على  يبعث  الر�سمي  ال��ت��دري��ب  ان  كما  طيبة 
وم�ستوياتهم  ت��ت��ف��ق  ط��ي��ب��ة  ارق�����ام  حت��ق��ي��ق  وام��ك��ان��ي��ة 

االفتتاح  ح��ف��ل  ال�سبت  ام�����س  ي���وم  �سهد  ك��م��ا  ال��ف��ن��ي��ة. 
الر�سمي للبطولة بح�سور رئي�س واأع�ساء جمل�س اإدارة 
الفني  االجتماع  جانب  اىل  للرماية  ال���دويل  االحت���اد 
اخلا�سة  التفا�سيل  ك��اف��ة  ���س��رح  فيه  مت  وال���ذي  ال��ع��ام 
حكام  اختيار  وكيفية  اجل��والت  وبداية  البطولة  ب�سر 

اجل��ان��ب وغ��ره��ا م��ن االم����ور ال��ف��ن��ي��ة. وت��اأت��ي اأهمية 
اجلوالت الثلث اليوم ب�سبب ان من يعجمع اكر عدد 
وفر�سة  ق��وي  حافز  لديه  �ستكون  اليوم  االط��ب��اق  من 
ذهبية الأ�ستكمال اليوم الثاين مبعنويات عالية ومن ثم 
موا�سلة م�سوار التاأهل �سيما يف ظل هذه العدد الكبر 

من امل�ساركني. وحتظى البطولة االوىل من نوعها على 
�سعيد التاأهل للوملبياد بوجود ع�سر بطاقات للرتاب 
من بني 60 بطاقة لكافة امل�سابقات منهم  4 بطاقات 
للرجال ومثلهم لل�سيدات اىل جانب 4 بطاقات اخرى 
املختلط للرتاب  الزوجي  للزوجني االوليني يف رماية 
وهي البطولة التي �سي�سهدها اوملبياد طوكيو الأول مرة 

يف االلعاب االوملبية بديلة مل�سابقة الدبل تراب.
والفوز  للتاأهل  املر�سحني  اللعبني  مقدمة  يف  وياأتي 
ورو�سيا  واي��ط��ال��ي��ا  اأم��ري��ك��ا  رم���اة  ال��رج��ال  على �سعيد 
على  اما  وغرها  وال�سويد  وكوريا  وبريطانيا  والهند 
وفرن�سا  امريكا  راميات  ابرزهن  فان  ال�سيدات  �سعيد 
ان  مينع  ال  وه��ذا  مارينو  و���س��ان  و�سلوفاكيا  وا�سبانيا 
ت�سهد البطولة احلالية بزوغ جنوم جدد يغردون خارج 

ال�سرب وناأمل ان يكون اأحدهم من منتخبنا.
من  االوىل  الت�سفية  فهي  ال��ي��وم  م�سابقات  باقي  اأم��ا 
وتراب  خمتلطة  ف��رق  اأم��ت��ار   10 البندقية  م�سابقة 
البندقية  م�سابقة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة  والت�سفية  ن��ا���س��ئ��ات 
مرت   50 امل�سد�س  وم�سابقة  خمتلطة  فرق  اأمتار   10
املختلط  امل�سد�س  مل�سابقة  االوىل  والت�سفية  للنا�سئني 
املختلط   للزوجي  البندقية  ونهائي  اأمتار   10 مل�سافة 

اأمتار.  10

مب�ساركة 90 دولة بينهم 9 دول عربية

رماتن��ا يخو�ص��ون مناف�ص��ات بطول�ة العال��م للرماي�ة الي�وم يف كوري�ا

را�سد  الوحدة  ن��ادي  املحرتفني حار�س مرمى  دوري  كّرمت جلنة 
اختيار  من  العربي  اخلليج  �سوبر  كاأ�س  مباراة  جنم  بجائزة  علي 
فريقه  مباراة  هام�س  على  اجلائزة  علي  را�سد  وت�سلم  اجلماهر. 
اجلولة  يف  الريا�سية  زاي���د  مدينة  ملعب  على  كلباء  احت���اد  �سد 
فاز  ق��د  العنابي  ح��ار���س  وك��ان  العربي.  اخلليج  دوري  م��ن  االأوىل 

ب��ال��ت�����س��وي��ت ال����ذي اأج���رت���ه ال��ل��ج��ن��ة ع���ر ���س��ف��ح��ات��ه��ا ع��ل��ى مواقع 
التوا�سل االإلكرتوين مع انطلقة لقاء العني والوحدة على كاأ�س 
بالعا�سمة  يونيو   30 �ستاد  يف  اأقيم  وال��ذي  العربي  اخلليج  �سوبر 
امل�سرية القاهرة يف ال25 من اأغ�سط�س املا�سي. وا�ستمر الت�سويت 
االأ�سوات  اأك��ر عدد من  علي  را�سد  �ساعة ح�سد خللها   24 ملدة 

ليفوز بلقب جنم ال�سوبر من اختيار اجلمهور. را�سد علي تاألق يف 
ج��زاء من مهاجم  لركلة  ت�سدى  التقليدي حيث  الغرمي  مواجهة 
جزاء  ركلة  يبعد  اأن  قبل  االأول  ال�سوط  يف  ب��رج  م��ارك��و���س  العني 
ترجيحية من ح�سني ال�سحات، ممهداً الطريق للوحدة ليتوج بطًل 

لكاأ�س �سوبر اخلليج العربي للمو�سم الثاين على التوايل.

املحت��رفي��ن ... تك��رم را�ص���د عل��ي بجائ��زة جن����م 
ال�صوب���ر م���ن اختي���ار اجلمه����ور

رئي�ش فرياري: مل نتخذ قرارًا بعد ب�صاأن رايكونن 
قال لوي�س كاميلري الرئي�س التنفيذي اجلديد لفراري امل�سارك يف بطولة 
بخ�سو�س  ق��رارا  بعد  يتخذ  مل  الفريق  اإن  لل�سيارات   1 ف��ورم��وال  العامل 
على  ال�سحفيني  كاميلري  واأبلغ   .2019 يف  رايكونن  كيمي  على  االإبقاء 
هام�س جتارب �سباق جائزة اإيطاليا الكرى حيث يقع مقر فراري واعتاد 
نتخذ  “عندما  اجلديدة  االأم��ور  بع�س  عن  هناك  االإع��لن  �سابقا  الفريق 
االأم��ر وال يوجد ج��دول زمني  ث��اين من يعرف  اأنتم  �سوف تكونوا  القرار 
ال��ذي �سغل من�سبه احل��ايل يف يوليو متوز  ل��لإع��لن«. واأ���س��اف كاميلري 
املا�سي وقبل اأيام من وفاة �سلفه �سرجيو ماركيوين “اأعرف كيمي ب�سكل 
جيد وهو �سديق عزيز منذ فرتة طويلة«. و�سيبلغ رايكونن، بطل العامل 
2007، عامه 39 يف اأكتوبر ت�سرين االأول وينتهي تعاقده يف نهاية املو�سم 

اجلاري وهناك تكهنات عديدة حول ا�ستمراره مع فراري.
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الفجر الريا�ضي

�سجل �سيبا�ستيان فيتل �سائق فراري اأ�سرع زمن للفة 
الكرى  اإيطاليا  ج��ائ��زة  ل�سباق  االأخ���رة  التجارب  يف 
ببطولة العامل فورموال 1 لل�سيارات  ام�س لكن لوي�س 
العام  الرتتيب  ومت�سدر  مر�سيد�س  �سائق  هاميلتون 

حل يف املركز الثاين بني �سائقي فراري.
واأحرز ال�سائق االأملاين اأف�سل زمن للفة وقدره دقيقة 
عن  ثانية   0.081 ب��ف��ارق  ثانية  و20.509  واح���دة 
ال�سم�س  فيها  �سطعت  التي  التجارب  خلل  هاميلتون 

بعد �سباح ممطر يف مونزا.
ل��ف��ت��ه يف وقت  ف��ي��ت��ل  واأن����ه����ى 

م��ب��ك��ر خ���لل ال��ت��ج��ارب عن 
هاميلتون.

وحل كيمي رايكونن �سائق 
امل��رك��ز الثالث  ف���راري يف 
بفارق 0.173 ثانية عن 
زم��ي��ل��ه ف��ي��ت��ل ب��ي��ن��م��ا جاء 
�سائق  ب���وت���ا����س  ف���ال���ت���ري 
مر�سيد�س يف املركز الرابع 

التاأهيلية  ال��ت��ج��ارب  ق��ب��ل 
ت�سهد  اأن  املتوقع  م��ن  التي 

فريقني  اأول  بني  �سراعا 
الحتلل  الرتتيب  يف 
مركز اأول املنطلقني.

وجاء ماك�س فر�ستابن 
�سائق رد بول يف املركز 

اخلام�س.
وانطلق هاميلتون، 

م���������ت�������������������س���������در 
العام  الرتتيب 

 17 ب������ف������ارق 
عن  ن���ق���ط���ة 

ف��ي��ت��ل مع 
ت����ب����ق����ي 

ثمانية �سباقات على نهاية املو�سم، من املركز االأول يف 
مونزا يف اخر اأربع �سنوات.

يف املقابل زادت اآمال فراري يف حتقيق انت�ساره االأول 
ف��ي��ت��ل يف بلجيكا  ف���وز  ب��ع��د   2010 اأر����س���ه م��ن��ذ  ع��ل��ى 
�سيارة  اإمكانيات  ذات  متلك  ب�سيارة  املا�سي  االأ���س��ب��وع 
اأي�سا يف مونزا متفوقا  مر�سيد�س. وكان فيتل االأ�سرع 

على زميله رايكونن.
لكل منهما يف  �سباقات  وفاز هاميلتون وفيتل بخم�سة 
املو�سم احلايل حتى االآن ومن املحتمل اأن يتوج اأحدهما 

بلقبه اخلام�س يف بطولة العامل.
وعاد ال�سويدي ماركو�س اريك�سون �سائق �ساوبر 

بعد  التجارب  يف  للم�ساركة 
تعر�س  م�����روع  ح�����ادث 

لكن  اأم�����������س  ل�����ه 
كانت  ���س��ي��ارت��ه 
ج����������اه����������زة يف 
ال��������������وق��������������ت 

املنا�سب.

يف الدور الثالث لبطولة الوليات املتحدة املفتوحة

عبور ماراتوين لنادال و�صريينا تتفوق على فينو�ش 
نادال،  رافايل  االإ�سباين  اللقب  وحامل  عامليا  اأول  امل�سنف  خا�س 
مباراة م�سنية يف الدور الثالث لبطولة الواليات املتحدة املفتوحة، 
اآخر البطوالت االأربع الكرى يف كرة امل�سرب، والذي �سهد تفوق 

�سرينا وليام�س يف املواجهة مع �سقيقتها فينو�س.
وقلب نادال تاأخره مبجموعة اأمام الرو�سي كارن خات�سانوف، لفوز 
الدور  ليبلغ   ،)3-7(  6-7  ،)7-9(  6-7  ،5-7  ،7-5 �سعب 
الرابع  لقبه  عن  يبحث  حيث  البطولة  يف  العا�سرة  للمرة  الرابع 

)بعد 2010، 2013 و2017(.
 22( خات�سانوف  ال�ساب  �سد  عاما(   32( ن��ادال  مباراة  وامتدت 
عاما وامل�سنف 26 عامليا(، الأربع �ساعات و23 دقيقة على ملعب 

اآ�س«. “اآرثر 
بداأ  عندما  ن���ادال،  اىل  بالن�سبة  مراحلها  اأ�سعب  امل��ب��اراة  وبلغت 
الرو�سي باالإر�سال للفوز باملجموعة الثانية )يف ال�سوط العا�سر(، 
اال اأن نادال متكن من ك�سره والعودة النتزاع املجموعة، وال�سمود 
مرحلة  يف  اإر�ساله  خات�سانوف  ك�سر  عندما  الرابعة  املجموعة  يف 

حا�سمة.
وقال االإ�سباين “كارن لعب ب�سكل جيد جدا. هو يف تطور دائم. هو 
العب �ساب ميتلك كل �سيء. اأتوقع له الفوز بالعديد من املباريات 

يف م�سرته«.
اأ�ساف “بالن�سبة اإيل، كانت املباراة متطلبة وبدنية«.

مباريات  م��رات يف خم�س  ال��ذي خ�سر خم�س  خات�سانوف  واعتمد 
اأ���س��ل��وب��ا هجوميا منذ  ن����ادال )مب���ا فيها م��ب��اراة اجل��م��ع��ة(،  ���س��د 
ال��ب��داي��ة، ومت��ك��ن م��ن ك�سر اإر����س���ال االإ���س��ب��اين وال��ت��ق��دم 2-1 يف 

 ،4-4 النتيجة  ن����ادال  ي��ع��ادل  اأن  ق��ب��ل  االأوىل،  امل��ج��م��وع��ة 
باإر�سال  وي��ح��ظ��ى   ،5-6 جم���ددا  خ��ا���س��ان��وف  وي��ت��ق��دم 

ال���ف���وز ب��امل��ج��م��وع��ة، ل��ي��ح��اف��ظ ع��ل��ي��ه وي���ف���وز من 
الفر�سة الرابعة التي اأتيحت له.

يف  خات�سانوف  بها  يفوز  جمموعة  اأول  وه��ي 
تاريخ لقاءاته مع نادال.

الرو�سي  ت��ق��دم  ال��ث��ان��ي��ة،  امل��ج��م��وع��ة  ويف 
بنتيجة 3-1، قبل اأن يعيد نادال فر�س 

ويحافظ   4-4 وي����ع����ادل  اإي���ق���اع���ه 
ال��لع��ب��ان ع��ل��ى اإر���س��ال��ه��م��ا حتى 

االإ�سباين  متكن  اأن  اىل   ،5-5
مناف�سه  اإر����س���ال  ك�سر  م��ن 

حت�سم  ومل  وال��������ف��������وز. 
�سوى  الثالثة  املجموعة 
مثر،  ف��ا���س��ل  ب�����س��وط 
عند  ن�����������ادال  ح�������س���م���ه 

اخلام�سة  ال���ف���ر����س���ة 
ح�سم  بعدما  للفوز، 
ل���������س����احل����ه ت����ب����ادال 
ل�39  ام��ت��د  للكرات 

�سربة.
واح������ت������اج ن���������ادال يف 

م�������ا بني  ا�������س������رتاح������ة 
والثانية،  االأوىل  امل��ج��م��وع��ت��ني 

اىل و�سع رباط دعم لركبته اليمنى 
التي عانى من م�ساكل فيها �سابقا، اال 
اأن��ه �سيكون جاهزا  الفوز  اأك��د بعد  اأن��ه 
بن�سبة “100 باملئة للمباراة املقبلة”، 
نيكولوز  ب��اجل��ورج��ي  �ستجمعه  وال��ت��ي 
عامليا،   37 امل�����س��ن��ف  ب��ا���س��ي��ل���س��ف��ي��ل��ي 

الفائز يف الدور الثالث على االأرجنتيني 
و6-7   6-1  ،4-6  ،3-6 ب��ي��ل  غ��ي��دو 

.)4-7(
اأندر�سون،  كيفن  اإف��ري��ق��ي  اجل��ن��وب  وب��ل��غ 

 ،2017 ن��ادال يف فل�سينغ ميدوز  و�سيف 
ال�����دور ال���راب���ع ب��ف��وز ���س��ع��ب ع��ل��ى الكندي 
 ،4-6  ،3-6  ،6-4 ���س��اب��وف��ال��وف  ديني�س 

و4-6.  ،6-4
اأي�سا  و�سيفا  ح��ل  وال���ذي  خام�سا،  امل�سنف  اأن��در���س��ون  وي��لق��ي 
االإنكليزية يف  ديوكوفيت�س يف بطولة وميبلدون  نوفاك  لل�سربي 
التا�سع،  تييم  دومينيك  النم�سوي  املقبل  ال��دور  يف  يوليو،  مت��وز 
 ،3-6  ،6-3 بنتيجة  فريتز  تايلور  االأم��رك��ي  على  ف��از  وال���ذي 

و4-6.  ،)5-7(  6-7
واأنهى الكندي ميلو�س راونيت�س م�سرة ال�سوي�سري �ستاني�سل�س 
 6-7 ع��ل��ي��ه  ب��ف��وزه   ،2016 م��ي��دوز  فل�سينغ  ب��ط��ل  ف��اف��ري��ن��ك��ا 
االأمركي جون  املقبل  ال��دور  يف  ليلقي  و3-6،   ،4-6  ،)6-8(
 ،)8-10(  6-7 اليوفيت�س  دو�سان  ال�سربي  على  الفائز  اإي�سرن 

و5-7.  3-6  ،)8-6(  7-6
ويلتقي اأي�سا يف الدور الرابع، االأرجنتيني خوان مارتن دول بوترو 
على  االأول  ف��وز  بعد  كوريت�س،  ب��ورن��ا  وال��ك��روات��ي   ،2009 بطل 
االإ�سباين فرناندو فردا�سكو 7-5، 7-6 )8-6( و6-3، والثاين 

على الرو�سي دانييل مدفيديف 6-3، 7-5، و2-6.
وت�ستكمل م��ب��اري��ات ال���دور ال��ث��ال��ث ل��دى ال��رج��ال، واأب���رزه���ا بني 
ال�سوي�سري روجيه فيدرر امل�سنف ثانيا واالأ�سرتايل نيك كريو�س 
)م�سنف 30(، وال�سربي نوفاك ديوكوفيت�س ال�ساد�س والفرن�سي 

ري�سار غا�سكيه.
بني  املواجهة  ال�سيدات،  ل��دى  نف�سه  ال���دور  مواعيد  اأب���رز  وك��ان��ت 
امل�سنفتني يف املركز االأول عامليا �سابقا �سرينا وليام�س و�سقيقتها 
كبرة  بنتيجة  االأوىل  ل�سالح  انتهت  مباراة  يف  فينو�س،  الكرى 

و2-6.  1-6
على  ال�18  فوزها  عاما(   36( �سرينا  وحققت 
اأداء  التي تكرها بعام واحد، بعد  �سقيقتها 
االأف�����س��ل منذ عودتها اىل  اأن��ه  اع��ت��رت 
اثر  امل��ا���س��ي،  م��ار���س  اآذار  امل��لع��ب يف 
غ��ي��اب الأك���رث م��ن ع���ام ب�سبب احلمل 

وو�سع مولودتها االأوىل.
الرابع  لقبها  ع��ن  ال��ب��اح��ث��ة  وق��ال��ت 
والع�سرين يف بطوالت الغراند �سلم 
الليلة  ه���ذه  بكثر  اأف�����س��ل  “لعبت 
بداأت  منذ  به  قمت  مما  )اجلمعة( 

العودة«.م���������س����رة 

يف  االأف�����س��ل  ك��ان  ال�سغرى  �سقيقتها  اأداء  اأن  فينو�س  واع��ت��رت 
مباراة بينهما، بينما راأت �سرينا اأنها “اأنها اأف�سل مباراة قدمتها 
اذا كانت االأف�سل على  اأع��رف ما  �سدها منذ زمن طويل لكن ال 

االإطلق«.
�سرينا  حققتها  نتيجة  الأف�سل  مماثلة  اجلمعة  مباراة  ونتيجة 
ت�سارل�ستون  دورة  نهائي  ن�سف  اىل  وت��ع��ود  فينو�س،  مواجهة  يف 

االأمركية عام 2013.
 2000 عامي  ميدوز  فل�سينغ  بلقب  املتوجة  فينو�س  واعترت 
حتى  اأمت��ك��ن  مل  ج��دا،  جيد  ب�سكل  “لعبت  �سرينا  اأن  و2001، 
من رد كراتي ال اأعتقد اأنني ارتكبت العديد من االأخطاء، اال اأنها 
اأنها ترغب  “من الطبيعي  قامت بكل �سيء كما يجب”، م�سيفة 

احلفاظ على هذا امل�ستوى طوال البطولة«.
والذي  م��ي��دوز،  فل�سينغ  يف  ال�سابع  لقبها  ع��ن  �سرينا  وتبحث 
كورت  مارغريت  للأ�سرتالية  القيا�سي  الرقم  معادلة  لها  �سيتيح 
حققت  االأخ����رة  اأن  علما  ال��ك��رى،  ال��ب��ط��والت  يف  لقبا   24 م��ع 

العديد من األقابها قبل بدء تطبيق نظام االحرتاف.
امل�سجعني يف مطلع  قلق  �سرينا  اأث���ارت  م��ب��اراة اجلمعة،  وخ��لل 
للعتناء  م�ستقطعا  طبيا  وقتا  طلبت  عندما  االأوىل،  املجموعة 
اأداءها  اأن  اأن يبدو  االأمي��ن وو�سع رباط حوله، من دون  بكاحلها 

قد تاأثر بهذا االأمر.
وتلتقي �سرينا يف الدور املقبل االأ�ستونية كايا كانيبي الفائزة على 

ال�سويدية ريبيكا برت�سون 6-3 و6-7 )3-7(.
الدفاع  م�سوار  ثالثة  امل�سنفة  �ستيفنز  �سلون  االأمركية  ووا�سلت 
 3-6 اأزارن���ك���ا  فيكتوريا  البيلرو�سية  على  ب��ف��وزه��ا  لقبها،  ع��ن 

و4-6.
وتلتقي �ستيفنز يف الدور الرابع )ثمن النهائي( مع البلجيكية اإيليز 
مرتنز )22 عاما( اخلام�سة ع�سرة الفائزة على الت�سيكية بربورا 
و6-7   3-6 مبجموعتني   23 ال���  املركز  يف  امل�سنفة  �سرتيكوفا 
على   18 امل�سنفة  ب��ارت��ي  اآ�سلي  االأ�سرتالية  ف��ازت  كما   .)4-7(
الت�سيكية كارولينا موت�سوفا 6-3 و6-4، لتلقي يف الدور الرابع 
االأمركية  على  الفائزة  الثامنة،  بلي�سكوفا  كارولينا  الت�سيكية 
 4-6 ك���ي���ن���ني  ����س���وف���ي���ا 

و6-7 )2-7(.

فيتل االأ�صرع يف التجارب االأخرية 
يف �صباق اإيطاليا 

مل ينجح الوافد االأرجنتيني غونزالو هيغواين بالت�سجيل للمرة 
الثانية تواليا مع ميلن، لكنه مرر كرة مق�سرة يف الوقت القاتل 
روما  �سيفه  ح�ساب  على  املو�سم  ه��ذا  االأول  ف��وزه  فريقه  منحت 
لكرة  االإي��ط��ايل  ال����دوري  م��ن  الثالثة  امل��رح��ل��ة  اف��ت��ت��اح  2-1، يف 

القدم.
على ملعب �سان �سرو، ويف وقت كانت تتجه املباراة للتعادل، لعب 
“بيبيتا” القادم من يوفنتو�س البطل على �سبيل االإعارة، متريرة 
حا�سمة يف ظهر الدفاع ا�ستغلها البديل باتريك كوتروين وزرعها 

اأر�سية يف مرمى احلار�س ال�سويدي روبن اأول�سن.
ورفع ميلن الذي ميلك مباراة موؤجلة ر�سيده اإىل 3 نقاط من 

مباراتني، فيما جتمد ر�سيد روما عند اأربع نقاط.
وكان العاجي فرانك كي�سييه افتتح الت�سجيل مليلن بعد عر�سية 

اأر�سية خادعة من الظهر ال�سوي�سري ريكاردو رودريغيز، تابعها 
روم��ا عن طريق  وع��ادل  ال�سباك.  البعيدة يف  ال��زاوي��ة  قوية من 
اأبعدها احلار�س  بعد ركنية  فازيو  االأرجنتيني فيديريكو  املدافع 
فازيو  اإىل  الكرة  لت�سل  مبعمعة،  وت�سببت  دون��اروم��ا  جانلويجي 
الذي �سددها قوية يف مرمى امل�سيف. وبعدها بدقيقتني، تدخلت 
اآر( اللغاء هدف  ايه  التحكيم )الإي  بالفيديو يف  امل�ساعدة  تقنية 

للأرجنتيني هيغواين األهب اجلماهر موقتا بداعي الت�سلل.
فو�سلت  ال��رك��ن��ي��ات جم����ددا،  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  م��ي��لن  يح�سن  ومل 
ال��ك��رة اإىل ال���واف���د اجل��دي��د الع���ب االرت���ك���از ال��ف��رن�����س��ي �ستيفن 
اأن تتدخل  نزونزي لرو�سها وي�سددها يف �سباك دوناروما، قبل 
املواجهة  الهدف. وخا�س ميلن  بالفيديو وتلغي  االإع��ادة  تقنية 
جلاكومو  بهدفني  ن��اب��ويل  اأر����س  يف  مريحا  تقدما  اإه����داره  بعد 

ال��ف��ري��ق اجلنوبي  ي��رد  اأن  ب��ون��اف��ن��ت��ورا وداف��ي��دي ك��االب��ري��ا، قبل 
بثلثية قلبت النتيجة راأ�سا على عقب.

م��درب ميلن  دف��ع  اأر���س��ه،  املو�سم على  ه��ذا  االأوىل  ويف مباراته 
اأوغلو  جالهان  ه��اك��ان  ال��رتك��ي  الو�سط  بلعب  غ��ات��وزو  جينارو 
العائد من االإيقاف، والظهر االأمين دافيدي كاالبريا بدال من 

اإيغنات�سيو اأباتي.
اأر�سه  على   3-1 اأتاالنتا  اأم��ام  تخلف  قد  روم��ا  ك��ان  جهته،  من 
ال���ث���اين بهدفني  ال�����س��وط  ث���م ع�����ادل يف  ال�����س��اب��ق��ة،  امل��رح��ل��ة  يف 
الألي�ساندرو فلورنت�سي واليوناين كو�ستا�س مانوال�س، وذلك بعد 
اجلديد  و�سطه  الع��ب  من  بالكعب  رائعة  بكرة  الت�سجيل  افتتاح 
جرمان  �سان  باري�س  من  ال��ق��ادم  با�ستوري  خافير  االأرجنتيني 

الفرن�سي.

مت��ري��رة هيغ��واي��ن متن��ح مي��الن ف���وزا قات�����ال 

حقق ليفربول فوزه الرابع تواليا هذا املو�سم، وذلك 
بتغلبه ام�س على م�سيفه لي�سرت �سيتي 2-1 يف افتتاح 
لكرة  املمتاز  االإنكليزي  ال��دوري  من  الرابعة  املرحلة 
الرازيلي  احلار�س  ارتكاب  �سهدت  مباراة  يف  القدم، 

كّبد  قاتل  خطاأ  األي�سون،  االأحمر  للنادي  اجلديد 
فريقه اأول اأهدافه يف املو�سم.

واأت���������ت اأه����������داف امل������ب������اراة م�����ن قبل 
وزميله   ، م��ان��ي��ه  ���س��ادي��و  ال�سنغايل 
بينما  فرمينو،  روبرتو  الرازيلي 
 63 الدقيقة  حتى  لي�سرت  انتظر 
النتيجة  ملعادلة  الثاين  ال�سوط  من 

عر العبه اجلزائري ر�سيد غزال.
ومل ياأت الهدف االأخر من هجمة 

منظمة للي�سرت، بل من خطاأ 
هذا  القادم  الألي�سون  ف��ادح 
املو�سم من روما االإيطايل 
قيمتها  ب��ل��غ��ت  ���س��ف��ق��ة  يف 
ي������ورو،  م���ل���ي���ون   72،5

اأغ��ل��ى حار�س  وج��ع��ل��ت م��ن��ه 
مرمى يف التاريخ، قبل اأن يك�سر 

بانتقال  اأي�����ام  ب��ع��د  ال���رق���م  ه���ذا 
االإ�سباين كيبا اأري�ساباالغا من 

االإ�سباين  بلباو  اأتلتيك 
مقابل  ت�سل�سي  اىل 

80 مليون يورو.
واأت����������������ى ال������ه������دف 

املدافع  اأع���اد  بعدما 
فان  فرجيل  الهولندي 

األ��ي�����س��ون على  داي���ك ال��ك��رة اىل 
اجلزاء،  ملنطقة  اليمنى  اجلهة 
مبا�سرة،  ي�ستتها  اأن  من  وب��دال 
ح����اول م���راوغ���ة الع���ب لي�سرت 
كيلي�سي  ال���ب���دي���ل  ال��ن��ي��ج��ري 

يقرتب  ك���ان  ال���ذي  ايهيانات�سو 
منه. ومتكن املهاجم ال��دويل من 

انتزاع الكرة، وتقدم بها نحو املرمى اخلايل، قبل اأن 
يحولها عر�سية اإىل غزال الذي �سددها يف ال�سباك.

ليفربول يف  يدخل مرمى  ال��ذي  االأول  ال��ه��دف  وه��و 
الدوري هذا املو�سم.

وك����ان م��ان��ي��ه ق���د اف��ت��ت��ح ال��ت�����س��ج��ي��ل ل��ل��ي��ف��رب��ول يف 
الدقيقة العا�سرة من ال�سوط االأول، بعد اخرتاق 
اجلهة  ع��ل��ى  روب��رت�����س��ون  اأن����درو  لل�سكتلندي 
ال��ي�����س��رى، ح���ول ع��ل��ى اأث����ره ال��ك��رة اىل داخل 
منطقة اجلزاء. واأخطاأ املدافع الدويل هاري 
لتتهياأ  العر�سية،  مع  التعامل  يف  ماغواير 
ال�سنغايل  ال������دويل  امل���ه���اج���م  اأم������ام 
مرمى  يف  ق����وي����ة  وي�������س���دده���ا 
الدمناركي  لي�سرت  ح��ار���س 

كا�سر �سمايكل.
وه����ي����م����ن ل���ي���ف���رب���ول 
على  ك���ب���ر  ب�����س��ك��ل 
ال�سوط  جم���م���ل 
ومتكن  االأول، 
م��������ن ت����ع����زي����ز 
قبل  ت���ق���دم���ه 
وذلك  ن��ه��اي��ت��ه، 
فرمينو  ع����ر 
اأول  �سجل  ال���ذي 
املو�سم،  هذا  اأهدافه 
وذلك بكرة راأ�سية 
ركنية  ركلة  بعد 
جيم�س  نفذها 

ميلرن.
 

ليفربول يفوز وخطاأ األي�صون 
يكبده الهدف االأول 

االأوروب���ي يف  احتفال منح جوائز االحت��اد  �سهد 
اأوروبا، جدل ومفاجاآت عدة، تركزت على هوية 
االألقاب،  م��ن  ع��دد  منح  وا�ستحقاق  ال��ف��ائ��زي��ن 
علمات  من  العديد  اأث��ارت  بعينها  جائزة  لكن 

ا�ستفهام بدرجة اأكرث من غرها.
ل��وك��ا مودريت�س،  م���دري���د،  ري����ال  وح�����س��د جن��م 
ج��ائ��زة اأف�����س��ل الع���ب يف امل��و���س��م، ف��ي��م��ا اكتفى 
ال�����س��اب��ق ك��ري�����س��ت��ي��ان��و رون���ال���دو بجائزة  زم��ي��ل��ه 
اأف�����س��ل م��ه��اج��م، ون���ال اأي�����س��ا ب��ج��ائ��زة “الهدف 
االأجمل”، لكن تلك االأخ��رة، كانت حمل جدل 

وا�سع ل�سبب حمدد.
الهدف  ج��ائ��زة  منح  على  ك��ث��رون  يختلف  ومل 
مرمى  يف  ال��رت��غ��ايل  ال����دون  ملق�سية  االأج��م��ل 
ج��ان��ل��وي��ج��ي ب��وف��ون ح��ار���س ي��وف��ن��ت��و���س يف ربع 
يف  متثلت  املفاجاأة  لكن  االأب��ط��ال،  دوري  نهائي 
غياب تام عن طرح هدف ال يقل جماال، واالأرجح 

اأنه يزيد يف االأهمية، عن هدف رونالدو.
ف��ق��د جت���اه���ل م��ن��ظ��م��و امل�����س��اب��ق��ة، ل�����س��ب��ب غر 
لريال  الثاين  االأول،  بيل  غاريث  مفهوم، هدف 
البطولة  نهائي  يف  ليفربول  مرمى  يف  مدريد، 

الذي ا�ست�سافته مدينة كييف.
واأحرز بيل الهدف يف الدقيقة ال�64 من مق�سية 
رائعة، من م�سافة بعيدة، بعد 3 دقائق فقط من 
دخوله بديل يف املباراة، وهو الهدف الذي فتح 
باملباراة، ومن ثم  للفوز  امللكي  للفريق  الطريق 

التتويج باللقب الثالث على التوايل.
والغريب، وفق �سحيفة “ماركا” االإ�سبانية، اأن 
“يويفا” جتاهل ه��دف بيل  االأوروب����ي  االحت���اد 
املر�سحة  االأه���داف  ب��ني  حتى  يعلنه  فلم  متاما 
ي��ق��ل ج���م���اال، يف راأي  ب���اأن���ه ال  ل��ل��ج��ائ��زة ع��ل��م��ا 
اإن مل يتخطاه  ك��ث��ري��ن، ع��ن ه���دف رون���ال���دو، 

بدرجة ال�سعوبة، واملوؤكد يف قدر االأهمية.

هدف بيل االأ�صطوري.. مفاجاأة 
غري مفهومة يف »ليلة اجلوائز«



ال�صماء متطر �صمكا يف الواليات املتحدة
يف م�سهد مثر وغر ماألوف على االإطلق، اأظهر �سريط فيديو 
على  ال�سغرة  االأ�سماك  من  االآالف  بع�سرات  تلقي  �سحن  طائرة 

بحرة يف والية يوتا غربي الواليات املتحدة.
ون�سر الفيديو دائرة موارد احلياة الرية يف الوالية، التي اأكدت اأن 
العملية تاأتي يف �سياق تنمية الرثوة ال�سمكية يف البحرات خلل 
ف�سل ال�سيف. ويبلغ طول ال�سمك امللقى يف البحرة من 1 اإىل 3 

بو�سات، وهو من نوع ال�سلمون املرقط.
اإىل  ال�سغر  ال�سمك  نقل  على  ال�سابق  يف  تعتمد  ال��دائ��رة  وكانت 
البحرات، كي ينمو هناك، عر ال�ساحنات اأو على ظهور الدواب، 

نظرا لوجود البحرات يف مناطق مرتفعة ووعرة.
لكنها اأكدت موؤخرا اأن عملية اإلقاء ال�سمك من ال�سماء اآمنة جدا، 
اأن  البحرة حية، رغم  تبلغ  الكمية  باملئة من   95 اأن  اإىل  م�سرة 

الطريقة تبدو عنيفة اإىل حد ما.
وقالت الدائرة اإن طائرة واحدة ميكنها اأن تغذي، برحلة واحدة، 7 

بحرات، وال يزيد طاقمها عن اثنني.

�صيارة ت�صال تطري 100 مرت قبل النهاية املحتومة
ال�سيطرة  ت�سل  �سيارة  �سائق  ف��ق��دان  امل��راق��ب��ة  ك��ام��رات  ر���س��دت 
عليها، مما اأدى اإىل طرانها يف اجلو مل�سافة 100 مرت، يف حلظات 
التي  الريطانية،  ميل  ديلي  �سحيفة  وذك��رت  ب�املذهلة.  و�سفت 
ن�سرت الفيديو على موقعها االإلكرتوين اجلمعة، اأن احلادث وقع 
ال�سائق )46 عاما(  اأن  اإىل  الكندية، م�سرة  اأونتاريو  يف مقاطعة 

اأ�سيب بجروح طفيفة.
لدى  ال�سيارة  على  ال�سيطرة  فقد  ال�سائق  اإن  ال�سلطات  وق��ال��ت 
عبوره م�سار ال�سكة احلديد، لتطر بعدها ب�سرعة كبرة قبل اأن 

ت�سطدم بجدار مدر�سة حكومية.
ب�سكل  القيادة  تهمة  ميدانيا،  عولج  ال��ذي  ال�سائق،  اإىل  ووجهت 

يعر�سه واالآخرين للخطر.
وحذرت �سرطة املقاطعة يف تغريدة عر "تويرت" ال�سائقني، قائلة 
العمل  "مثل االأفلم"، ولكن هذا  "مثرا" اأو  االأم��ر قد يبدو  اإن 

يعر�س حياة كثرين للخطر، مبن فيهم هو نف�سه.

يدفعان بربائتهما يف اتهامات بتعذيب اأطفالهما 
دفع زوجان من جنوب كاليفورنيا جرى اتهامهما ب�سرب اأطفالهما 
الثلثة ع�سر وتقييدهم وجتويعهم وهم يف احلب�س مبنزل االأ�سرة، 
باأنهما غر مذنبني يف ع�سرات االتهامات بالتعذيب وال�سجن غر 

القانوين وا�ساءة املعاملة.
وميكن اأن يواجه ديفيد ولويز توربني اللذان مت ا�ستدعاوؤهما اإىل 
ال�سجن مدى  اأم�س اجلمعة،  ريفر�سايد  العليا مبقاطعة  املحكمة 

احلياة اإذا اأدينا بجميع التهم.
وكانت �سرطة املقاطعة قد داهمت منزل توربني يف بري�س على بعد 
نحو 70 ميل اإىل ال�سرق من لو�س اجنلي�س يف يناير كانون الثاين 
املا�سي بعد اأن هرب اأحد االأ�سقاء املحبو�سني وهي فتاة عمرها 17 
على  ال�سرطة  وع��رثت  ال�سلطات.  واأبلغت  املنزل  نافذة  من  عاما 
12 �سقيقا و�سقيقة للفتاة ترتاوح اأعمارهم بني عامني و29 عاما 
حو�سروا داخل املنزل املعتم ذي الرائحة الكريهة وبع�سهم كانوا 

مقيدين ب�سل�سل.
ومت نقل االأ�سقاء الذين يعانون من �سوء التغذية و�سمور الع�سلت 
و�سعف النمو وغر ذلك من علمات التعر�س الإيذاء �سديد اإىل 

االحتجاز الوقائي ومت القاء القب�س على الوالدين.

   بانوراما
يومية - �صيا�صية - م�صتقلة  

رئي�س التحرير:
عبيد حميد املزروعي

email:obaid@alfajrnews.ae

مدير التحرير:
د. �رصيف البا�صل

email:bassel@alfajrnews.ae

ت�صدر عن دار الفجر لل�صحافة والطباعة والن�رش والتوزيع

- فاك�س: 4488436 املكتب الرئي�صي  اأبوظبي : هاتف:4488300 
- فاك�س: 2210070 دبي: هاتف:2217155 

- فاك�س: 7666518 العني : هاتف:7663631 

املرا�صالت: �س.ب :505
email:editors@alfajrnews.ae

                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

من مطبخ الرجل االأول.. الق�صة احلقيقية للهبوط على القمر
كان نيل اآرم�سرتونغ اأول من تطاأ قدمه �سطح القمر يف حلظة تاريخية اأحياها املمثل الكندي رايان غو�سلينغ يف 
داميان  املخرج  لكن   . ال�سينمائي  البندقية  افتتاح مهرجان  الذي عر�س يف  االأول" )فر�ست مان(  "الرجل  فيلم 
ت�سازيل، خمرج فيلم )ال ال الند( احلائز على جائزة اأو�سكار، نقل امل�ساهد اإىل اأعماق اأبعد من هذه اللحظة امللحمية 
اأن  للب�سرية"، عندما حاول  لكنها قفزة عملقة  واح��دة �سغرة لرجل،  "هذه خطوة  اآرم�سرتونغ  التي قال فيها 
يك�سف عن �سعور املرء حني يرتك العامل خلفه وهو يعرف اأنه رمبا ال يعود. وتبداأ اأح��داث الفيلم يف عام 1961 
والواليات املتحدة ت�سعى اأن تلحق باالحتاد ال�سوفيتي يف �سباق الف�ساء، وتنتهي مع الهبوط على �سطح القمر عام 
"هذه ق�سة  ال�سخ�سية واملهنية. وقال ت�سازيل  الكثر من االأزم��ات  الفيلم  البداية والنهاية يتناول  1969. وبني 
املمثلة  دوره��ا  تلعب  التي  اآرم�سرتونغ  زوجة  تقف جانيت  املطبخ  املطبخ". عند حو�س  القمر وحو�س  عالقة بني 
اأردت حياة طبيعية"، لكنها وجدت نف�سها  "الأين  اإنها تزوجت من مهند�س طران  كلر فوي، وتقول ل�سديقتها 
ترعى اأ�سرة يف ظروف غر طبيعية. وتتعار�س ب�سدة ب�ساطة تفا�سيل احلياة الدنيوية مع ج�سامة مهمة الف�ساء. 
فاآرم�سرتوجن يتلقى نباأ اختياره على راأ�س فريق مهمة )اأبولو 11(، وهو يف مرحا�س العمل. وحينما يبلغ ابنه باأنه 
ذاهب اإىل القمر، ي�ساأله االبن اإن كان باإمكانه اأن يلعب يف احلديقة. ويف حني خلب فيلم "اجلاذبية" )غرافيتي( 
احلائز على جائزة اأو�سكار، الذي عر�س يف افتتاح املهرجان عام 2013 لب امل�ساهدين بجمال ال�سباحة يف الف�ساء 
فوق االأر�س، يح�سر )الرجل االأول( امل�ساهد يف كب�سولة �سيقة يلقي من داخلها اآرم�سرتونغ بنظرات خاطفة على 

القمر من اآن الآخر بينما ي�ستعد للهبوط، وهي م�ساهد تعمد ت�سازيل اأن تكون خانقة وم�سطربة.
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اأغلى �صعر لعلبة ال�صجائر يف العامل
اأ�سا�س  ت��زداد على  املتحدة  ال�سجائر يف الواليات  اأ�سعار  اأن  على الرغم من 
اأح��د عن  االأغلي عامليا، يف وق��ت ال يكف فيه  لي�ست  ت��زال  فاإنها ال  �سنوي، 

التدخني رغم االرتفاع امل�سطر يف االأ�سعار.
ال�سجائر، يف وقت ينتظر  ل�سراء  العامل  اأغلى مكان يف  اأ�سرتاليا  تزال  وال 
 12.5 بن�سبة  االأ�سعار  برفع  يق�سي  جديدا  حكوميا  ق��رارا  فيها  املدخنون 

باملئة يف االأول من �سبتمر املقبل.
ومع الزيادة اجلديدة يف اأ�سعار ال�سجائر يف اأ�سرتاليا، �سي�سبح �سعر العلبة 
40 دوالرا، يف وقت يبلغ �سعر علبة ال�سجائر يف الواليات املتحدة تقريبا 13 

دوالرا بعد اآخر زيادة.
�سعر  بل�سيو،  دي  بيل  املتحدة،  ب��ال��والي��ات  نيويورك  مدينة  عمدة  ورف��ع 
علبة ال�سجائر من 10.50 دوالرات اإىل 13 دوالرا، اأي ما يعادل 17 دوالرا 

اأ�سرتاليا، لي�سبح هذه القرار �ساري املفعول بدءا من هذا ال�سهر.
واأعلن رئي�س الوزراء االأ�سرتايل، �سكوت موري�سون، الذي توىل من�سبه يف 
24 اأغ�سط�س اجلاري، اأن املدخنني �سيتعر�سون ل�سل�سلة جديدة من ارتفاع 
احلكومة  وق���ررت  ال��ع��ام.  ه��ذا  م��ن  �سبتمر  م��ن  االأول  يف  ال�سجائر  اأ�سعار 
باملئة   12.5 بن�سبة  ال�سجائر  ا�سعار  رفع   2017 املا�سي  العام  االأ�سرتالية 
كل عام حتى حلول عام 2020. وقد �سجلت اأ�سرتاليا انخفا�سا بن�سبة 0.2 

باملئة فقط يف عدد املدخنني خلل ال�سنوات الثلثة املا�سية.

�صد �صبكات التوا�صل.. حملة مقاطعة متتد ل�صهر
التوا�سل  �سبكات  ت�سفح  يف  يوم  باآخر  اجلمعة،  االأ�سخا�س،  اآالف  �سيتمتع 
االجتماعي، قبل اأن يدخلوا يف حملة متتد ل�سهر كامل ميتنعون فيه عن 

ا�ستخدام هذه ال�سبكات، فهل تن�سمون اإليهم؟
احلملة  اأط��ل��ق��ت  الريطانية  امللكية  اجلمعية  اأن  نيوز"  "�سكاي  وذك���رت 

للتوعية مبخاطر اإدمان �سبكات التوا�سل، وخ�سو�سا على فئة ال�سباب.
املبادرة جاءت  اإن هذه  التنفيذية للجمعية، �سريل كرامر،  املديرة  وقالت 
اإثر تقرير ن�سر عام 2017، واأظهر االأ�سرار ال�سلبية ل�"ال�سو�سال ميديا"، 

مثل القلق واالكتئاب وا�سطراب النوم وغرها.
مكافحة  حملت  عن  اأهمية  تقل  ال  باأهمية  حتظى  احلملة  اأن  واع��ت��رت 

التدخني واالإدمان على الكحول.
واأعلن 2000 �سخ�س ر�سميا يف بريطانيا اأنهم �سيقاطعون اخلم�سة الكبار 
وتويرت  �سات  و�سناب  واإن�ستغرام  في�سبوك  وه��ي:  ميديا"،  "ال�سو�سال  يف 
ويوتيوب يف االأول من �سبتمر، غر اأن منظمي احلملة يتوقعون م�ساركة 

ع�سرات االآالف ورمبا مئات االآالف بطريقة ما.
وتفيد اأرقام باأن اأكرث من 5 مليارات اإن�سان، من 7 مليارات، لديهم ح�ساب 

اأو اأكرث يف من�سات اخلم�سة الكبار.

فاني�صا ريدجريف 
تدعم املخرجات

فاني�سا  الريطانية  املمثلة  �سمت 
االأ�سوات  اإىل  �سوتها  ري��دج��ري��ف 
م���زي���د من  ت�����س��ل��ي��ط  اإىل  ال���داع���ي���ة 
ال���ن�������س���اء يف عامل  ع���ل���ى  االأ������س�����واء 
االإخ����راج، رغ��م اإق��راره��ا ب��اأن العمل 
مع بع�سهن �سعب اأحيانا. وح�سلت 
 81 العمر  من  البالغة  ريدجريف 
ع��ام��ا ع��ل��ى ج��ائ��زة االأ����س���د الذهبي 
اأع��م��ال��ه��ا يف مهرجان  ع���ن جم��م��ل 
انطلق  ال��ذي  ال�سينمائي  البندقية 
انتقادات  وواج���ه  امل��ا���س��ي  االأ���س��ب��وع 
ب�سبب قلة عدد املخرجات امل�ساركات 
مقابلة  يف  ريدجريف  وق��ال��ت  فيه. 
ميكن  ت��ع��ل��م��ون  "كما  روي�����رتز  م���ع 
املرا�س...  �سعبة  ت��ك��ون  اأن  ل��ل��م��راأة 
"رمبا  واأ�سافت  الرجل".  اأكرث من 
لكنها  موهبة...  اأك��رث  اأحيانا  تكون 
�سخ�سيا  اأن��ا  تكون �سعبة ج��دا.  قد 
ع����م����ل����ت م������ع خم������رج������ات ول�������س���ت 
بالتجربة،  االإط����لق  ع��ل��ى  �سعيدة 
بع�س  ويف  ال�سينما،  اأو  امل�����س��رح  يف 
امل�����رات ك��ن��ت اأج����د ال��ت��ع��ام��ل معهن 
�سعبا". وتابعت "ال اأرى اأن احلركة 
الن�سوية على اإطلقها خطاأ. ال ال، 
تفعلها  ال��ت��ي  االأم�����ور  بع�س  ول��ك��ن 
نا�سطات احلركة الن�سوية يكون لها 
مردود عك�سي... على اأية حال حتيا 

املخرجات وغرهن".

م�صر ترفع اأ�صعار دخول 
االأجانب املواقع االأثرية

اأ�سعار دخول  امل�سرية، رفع  االآث��ار  اأعلنت وزارة 
ال�سياح االأجانب اإىل املواقع االأثرية واملتاحف يف 
العا�سمة القاهرة، ويف االأق�سر جنوبي البلد.

للوزارة  ب��ي��ان  ع��ن  بر�س"  "اأ�سو�سيتد  ون��ق��ل��ت 
التنفيذ  ح��ي��ز  ���س��ت��دخ��ل  ال��ت��ي  االرت���ف���اع���ات  اأن 
نظام  �ستطال  امل��ق��ب��ل،  ن��وف��م��ر   م��ن  االأول  يف 
با�س"  "القاهرة  ي�سمى  الذي  املجمعة  التذاكر 

و"االأق�سر با�س" العادية.
من  ال��دوري��ني  للزوار  التذكرة  �سعر  و�سرتفع 
الطلبة  تذاكر  و�سرتتفع  دوالر،   100 اإىل   80

من 40 اإىل 50 دوالرا.
با�س"  "االأق�سر  ت��ذك��رة  اأن  اإىل  البيان  واأ���س��ار 
مقرتي  اإىل  ال���دخ���ول  ت��ت��ي��ح  ال���ت���ي  امل���م���ت���ازة، 
الفرعون �سيتى االأول وامللكة نفرتاري، �سرتتفع 
تذاكر  ترتفع  فيما  دوالر،   200 اإىل   160 من 

اإىل 100 دوالر. الطلبة من 80 

حالق يخاطر بحياة زبائنه
يقوم  اأظهرت لقطات "غريبة" جدا، حلق �سيني، وهو 
بحلقة �سعر زبونه بطريقة خطرة، با�ستخدام اأداة حادة 

ت�ستخدم يف احلدادة.
ون�سرت �سحيفة "ديلي ميل" الريطانية �سورا حللق 
ق�س  اأثناء  للحدادة،  كهربائية  من�سارا  ي�ستخدم  �سيني 
التجربة  "مرتبكا" اأثناء  ب��دا  ال��ذي  الزبائن،  اأح��د  �سعر 
احللق  اأن  ال��ري��ط��ان��ي��ة  ال�سحيفة  وذك����رت  ال��غ��ري��ب��ة. 
ال�����س��ي��ن��ي مي��ت��ل��ك خ���رة و���س��ل��ت الأك����رث م���ن 10 اأع����وام 
اأنه  نف�سه  هو  اأك��د  كما  الكهربائي،  املن�سار  ا�ستخدام  يف 
املن�سار عو�سا عن ماكينة  ي�ستخدم  الذي  االأول  احللق 

احللقة االعتيادية.
ت�سويره مبقاطعة  وال��ذي مت  الغريب،  الفيديو  وانت�سر 
االجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  على  ال�سينية،  �سيانك�سي 
"غر  الطريقة  م��ن  ا�ستغربوا  ال��ذي��ن  االأ���س��خ��ا���س  ب��ني 
املاألوفة". واأظهرت اللقطات احللق وهو يحد من�ساره، 
"بجز"  ي��ب��داأ  اأن  قبل  بالتطاير،  ال�����س��رارات  ب���داأت  حتى 

ال�سعر من على راأ�س الزبون ال�سيني.

خبازة تبهر زبائنها بكعكات غري تقليدية 
من ال�سهل االعتقاد باأن كل �سيء ميكن اأن يكون كعكة.. 
اإيلينا  الرو�سية  اخلبازة  اإليه  تطمح  ما  ه��ذا  االأق��ل  على 
جنوت. بداأت جنوت )31 عاما( ن�ساطها قبل نحو عامني 
تزينها  كعكات  بت�سميم  زبائنها  اإب��ه��ار  ع��ن  تتوقف  ومل 
ال�����س��احل��ة ل��ل���س��ت��خ��دام يف الطعام  ب��ال��زه��ور واالأل������وان 

واالأ�سكال املتعددة.
داخل  بنف�سها  وتزينها  ت�سممها  كعكات  ج��ن��وت  وت��ق��دم 
مقهاها اخلا�س. ومن اأغرب االأ�سكال التي اأبدعتها كعكة 
على هيئة اخطبوط واأخرى على �سكل حذاء وثالثة تبدو 
الواحدة  الكعكة  كرميل مليء بالعنب. وي�ستغرق �سنع 
الت�سميم.  �سعوبة  درج��ة  ح�سب  يومني  اأو  واح��دا  يوما 

وتباع الكعكة الواحدة مقابل نحو مئة دوالر.

عائلة ال�صرطان.. كلهم م�صابون باملر�ش اللعني
اأندر�سون )28 عاما( مر�س �سرطان نادر،  تواجه ال�سي 
اأجزاء  اإزالة  اإىل  اأفراد من عائلتها، واأدى   8 اأي�سا  اأ�ساب 
ذكرت  م��ا  وف���ق  ك��ل��ي��ا،  منها  التخل�س  اأو  م��ع��دات��ه��م  م��ن 

�سحيفة "ديلي ميل" قبل يومني.
وتعاين عائلة اأندر�سون من �سرطان نادر يف املعدة ناجم 
عن خلل جيني، اإذ توجد هذه الطفرة لدى حوايل 400 
توؤدي  اأن  امل��م��ك��ن  ال��ع��امل، وم���ن  اأن��ح��اء  ع��ائ��ل��ة يف جميع 
النا�س  لدى  باملئة  و70   56 بن�سبة  بال�سرطان  للإ�سابة 

الذين يرثونها.
ومت��ك��ن 6 م��ن اأف�����راد ال��ع��ائ��ل��ة م��ن ال��ت��ع��ايف م��ن املر�س 
خمتلفة،  مبكرة  مراحل  يف  عندهم  اكت�سافه  مت  بعدما 
اإال اأن االأطباء اكت�سفوا اإ�سابة ال�سي باملر�س يف مراحله 

املتاأخرة، وقد انت�سر يف اأجزاء اأخرى من ج�سدها.
وت��خ�����س��ع ال���س��ي ح��ال��ي��ا ل��ل��ع��لج ال��ك��ي��م��ي��ائ��ي ع��ل��ى اأمل 
تقلي�س رقعة ال�سرطان الذي و�سل اإىل املرحلة الرابعة 
فيلد،  �سرينغ  يف  م�ست�سفى  يف  االآن  وتقبع  ج�سمها،  يف 

عا�سمة والية اإلينوي بالواليات املتحدة. دينا �سهابي ع�سو فريق التمثيل ال�سينمائي يف العر�س الأول للم�سل�سل التلفزيوين جاك ريان يف لو�س اأجنلو�س. )رويرتز(

عائلة نيل اآرم�صرتوجن 
تدافع عن »الرجل االأول« 

داف��ع��ت ع��ائ��ل��ة رائ���د ال��ف�����س��اء نيل 
اأمام  اآرم�سرتوجن عن فيلم جديد 
املتحدة  الواليات  اتهامات مبعاداة 
غر�س  م�سهد  ت�سمنه  ع��دم  ب�سبب 
ال��ع��ل��م االأم���ري���ك���ي اح��ت��ف��اال ب����اأول 

هبوط على �سطح القمر.
و�����س����ه����د م�����ه�����رج�����ان ال���ب���ن���دق���ي���ة 
املا�سي  االأ�����س����ب����وع  ال�����س��ي��ن��م��ائ��ي 
لفيلم  االأول  ال���ع���امل���ي  ال���ع���ر����س 
مان(  )فر�ست  االأول"  "الرجل 
الكندي  املمثل  فيه  يج�سد  ال���ذي 
الف�ساء  رائد  دور  رايان جو�سلينج 
من  في�سا  الفيلم  ون���ال  ال��راح��ل. 
يجعله  مم����ا  ال���ن���ق���اد،  اإط�����������راءات 
جوائز  م��و���س��م  يف  م��ب��ك��را  مناف�سا 

هوليوود.
وقال ريك ومارك ابنا اآرم�سرتوجن 
الفيلم  ه��ذا  اأن  ن�سعر  "ال  بيان  يف 
م��ن��اه�����س ل��ل��والي��ات امل��ت��ح��دة باأي 
�سكل من االأ�سكال، بل على العك�س 

متاما".
ولي�س من املقرر طرح هذا الفيلم 
ت�سرين  اأك���ت���وب���ر  ح��ت��ى  ل��ل��ع��ر���س 
الواليات  يف  البع�س  لكن  االأول. 
امل��ت��ح��دة ا���س��ت��وق��ف��ه م���ا ت�����ردد عن 
وو�سف  العلم،  رف��ع  م�سهد  غياب 
ال�سناتور اجلمهوري ماركو روبيو 

هذا الغياب باأنه "حماقة تامة".
"ال�سعب  تويرت  على  روبيو  وكتب 
املهمة،  تلك  ثمن  دف��ع  االأم��ري��ك��ي 
�سنعها  ���س��واري��خ  على  كانت  التي 
اأمريكيون، وبتكنولوجيا اأمريكية، 

حاملة روادا اأمريكيني".

�صيناريو مرعب.. ماذا �صتفعل احل�صرات بعاملنا قريبا؟
دف��ئ��ا ح�سرات  اأك���رث  ع���امل  يعني  اأن  امل��رج��ح  م��ن 
اأكرث واأ�سد جوعا تاأكل املحا�سيل وطعام اأقل على 
موائد الب�سر، وفقا ملا ك�سفت عنه درا�سة جديدة.

باملئة   10 اإىل  االآن ما ي�سل  وت�ستهلك احل�سرات 
من غذاء العامل، ولكن ذلك رمبا يزيد اإىل نحو 
20 باملئة بحلول نهاية القرن، ما مل يتوقف تغر 
املناخ، وفقا ملا ذكره قائد الدرا�سة املوؤلف كرت�س 
دويت�س، وهو عامل متخ�س�س يف املناخ من جامعة 
وا���س��ن��ط��ن. وت��ن��ظ��ر ال��درا���س��ة يف اال����س���رار التي 
تت�سبب فيها احل�سرات مثل حفار الذرة االأوروبي، 

اأو حفار االأرز االآ�سيوي مع ارتفاع احلرارة.
وتو�سلت اإىل اأن العديد من هذه احل�سرات �سوف 
تزيد يف عددها يف االأوقات الرئي�سية للمحا�سيل.
اإىل  اأي�سا  ح���رارة  االأ���س��د  الطق�س  ي���وؤدي  و���س��وف 
اأنها  حتى  لديها  ال��غ��ذائ��ي  التمثيل  يف  االإ����س���راع 
جملة  يف  الباحثون  ذك��ره  مل��ا  وفقا  اأك���رث،  �ستاأكل 

. "�ساين�س"، 
بالكمبيوتر  حم���اك���اة  اإىل  ت��وق��ع��ات��ه��م  وت�����س��ت��ن��د 

للح�سرات ون�ساط الطق�س.

ال��درا���س��ة، وهو  امل�سارك يف  �سكوت م��ري��ل،  وق��ال 
اأ�ستاذ البيئة يف جامعة فرمونت "�سيكون هناك 
الكثر من فقدان املحا�سيل، ولذا لن يكون هناك 

الكثر من الغلل على املائدة".
نحو  تبلغ  اإ���س��اف��ي��ة  خ�����س��ارة  ال��ب��اح��ث��ون  ويح�سب 
53 م��ل��ي��ون ط���ن )48 م��ل��ي��ون ط���ن م�����رتي( يف 
اجلائعة،  احل�����س��رات  م��ن  وال�����ذرة  واالأرز  ال��ق��م��ح 
درج��ة )1.5   2.7 درج��ة احل���رارة  ارتفعت  م��ا  اإذا 

فهرنهايت( عما هي عليه االآن.
ال�سيناريو  ه���ذا  يف  اأن����ه  اإىل  ال��درا���س��ة  وت��خ��ل�����س 
والقمح  ال���ذرة  تقفز خ�سائر  ���س��وف  دف��ئ��ا  االأك���رث 
الثلث عن  بنحو  اأمركا  احل�سرات يف  واالأرز من 

املعدالت احلالية.
ف�سرتتفع  الرو�سي  ب���االأرز  احل�سرات  اأ���س��رار  اأم��ا 

�ستة ��سعاف.
و�سوف ت�سهد 9 دول هي كوريا ال�سمالية ومنغوليا 
وفنلندا وقرغيز�ستان وجورجيا وبوتان واأرمينيا 
�سعف  االأق��ل  على  وال��دمن��ارك،  املتحدة  واململكة 

خ�سارة القمح ب�سبب احل�سرات.

ليدي جاجا على �صا�صة 
ال�صينما بدون جتميل 

نادرا ما تظهر املغنية االأمريكية ال�سهرة ليدي جاجا دون م�ساحيق جتميل الفتة على 
الوجه اأو ت�سفيف متقن لل�سعر، لكن اأول اأدوارها على �سا�سة ال�سينما تطلب منها اأن 
تطل ب�سورة طبيعية متاما. وتوؤدي جاجا دور فتاة عادية حتقق حلمها وت�سبح مغنية 
م�سهورة وذلك يف الفيلم اجلديد "مولد جنمة" )اإيه �ستار ايز بورن( من اإخراج املمثل 
براديل كوبر الذي ي�ساركها بطولة الفيلم. وقالت جاجا )32 عاما( يف موؤمتر �سحفي 
قبل العر�س العاملي االأول يف الفيلم خلل مهرجان البندقية ال�سينمائي الدويل اإن 
كوبر "اأراد اأن يراين دون اأي رتو�س. "نزلت �سلم منزيل قبل اأن جنري اختبار الكامرا 

لفيلم اإيه �ستار ايز بورن وكان يف يده منديل مبلل و�سعه على وجهي وبداأ يفركه".
واأ�سافت "كنت اأ�سع م�ساحيق.. القليل منها، فقال: ال اأريد اأي م�ساحيق على وجهك.

داخلي". من  هذه  ال�سعف  نقطة  اأزال  ثم  "ومن 


