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بعد عامني من �إنهاء خدماتهم
الرتبية تتوا�ضل مع معلمي الرتبية الريا�ضية 

لإعادة التعاقد معهم بنظام احل�ضة
 •• دبي – حم�شن را�شد 

تلقى عدد كبري من معلمي الرتبية الريا�ضية املنهي خدماتهم منذ 
عامني ، والتي الزالت وزارة الرتبية حتتفظ ببياناتهم ، ر�ضالة ن�ضية 
يف الثامن من �ضبتمرب اجلاري عرب هواتفهم النقالة ، من القائمني 
على ق�ضم اللغة االجنليزية بالوزارة واملعني مبادة الرتبية الريا�ضية 
، مفاد هذه الر�ضالة " على من يرغب يف العمل كمعلم تربية ريا�ضية 
من�ضة  يف  الت�ضجيل  م��وؤق��ت  وب�ضكل  ال��دول��ة  م��دار���س  يف  باحل�ضة 
Learn for UAE ، كما طالبتهم الر�ضالة بالتوا�ضل مع اأياً من 
معلمي الرتبية الريا�ضية ، ممن يعرفونهم من االأ�ضدقاء واملعارف 
اإذا كانت لهم نف�س الرغبة" ، وخ�ضت الر�ضالة ا�ضم مدر�ضتني على 
اأن يتم التجمع فيهما للح�ضول على مزيداً من املعلومات ، واإح�ضار 

ال�ضرية الذاتية وكافة الوثائق الثبوتية.       )التفا�ضيل �س3(

اأبوظبي تت�ضدر املدن الأكرث اأمانا يف العامل 2018
 •• اأبوظبي-وام:

ت�ضدرت العا�ضمة االإماراتية اأبوظبي قائمة املدن االأكرث اأمانا على م�ضتوى 
العامل، بح�ضب املوقع االإلكرتوين نومبيو الذي ي�ضتند يف اإ�ضدار تقاريره 
اإىل قاعدة بيانات ومعلومات هي االأ�ضخم ويتم جمعها من م�ضتخدمني 
بها.  واملعي�ضة  احلياة  عن  تفا�ضيل  وتت�ضمن  وامل��دن  املناطق  خمتلف  من 
ووفقا ل�" نومبيو" فقد تفوقت اأبوظبي على 300 مدينة حول العامل من 
بينها طوكيو وبازل وميونخ وفيينا حيث ارتفع موؤ�ضر االأم��ان لديها من 
خالل الن�ضف االأول من العام املا�ضي اإىل 88.26 نقطة  نقطة   86.46
خالل االأ�ضهر ال�ضتة االأوىل من العام اجل���اري.                       )التفا�ضيل 
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تر�أ�س جل�سة �لع�سف �لذهني �ل�سنوية مع فريق عمله
حممد بن را�ضد: الإمارات اأ�ضبحت منوذجًا يف املنطقة 

واملحافظة على قوة هذا النموذج تتطلب اأفكارًا خالقة 
•• دبي-وام:

اأكد �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل مكتوم 
ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال�����وزراء حاكم 
اأ�ضبحت منوذجا يف  " االإم���ارات  "رعاه اهلل" اأن  دب��ي 
املنطقة، واأن املحافظة على قوة هذا النموذج تتطلب 
"ال  اأنه  اإىل  "، الفتا  جهودا م�ضاعفة واأفكارا خالقة 
توجد قوة ت�ضتطيع الوقوف اأمام تطلعات وطموحات 

الذهني  الع�ضف  جل�ضة  خ���الل  ذل���ك  ج���اء  �ضعبنا". 
ال�ضنوية التي تراأ�ضها �ضموه مع فريق عمله يف مكتبه 
وامل�ضاريع  االأف��ك��ار  ملناق�ضة  ب��دب��ي،  االإم�����ارات  ب��اأب��راج 
ن�ضقيها  كاالأ�ضجار،  "االأفكار  اإن  �ضمه  وقال  القادمة. 
 ،" بها  ي�ضتظل  اإجن��ازات  الثمار  بالت�ضحية، فتعطينا 
" اأنا فخور  اأع�ضاء فريقه، بالقول  مثنيا على جهود 
بكل فرد يعمل معي، وبكل فرد يعمل من اأجل االإمارات 

و�ضعب االإمارات .              )التفا�ضيل �س2(
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حممد بن را�ضد خالل تروؤ�ضه جل�ضة الع�ضف الذهني )وام(

االأطفال �ضحية ال�ضتغالل احلوثيني وزجهم يف جبهات القتال

طفالن �ضوريان يلهوان يف اأحد اأزقة اإدلب بعد عودة الهدوء 

الرفاق غا�ضبون

��ستقبل �لرئي�س �لأريرتي وبحثا عالقات �ل�سد�قة و�لتعاون بني �لبلدين و�لق�سايا �لإقليمية و�لدولية
حممد بن زايد: الإمارات تدعم كل جهد حلل النزاعات 

�ضلميًا بني الدول وحتقيق الأمن وال�ضتقرار وال�ضالم
•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  ا�ضتقبل   
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
للقوات امل�ضلحة اأم�س يف ق�ضر ال�ضاطيء .. فخامة 
ال�ضديقة  اري��رتي��ا  دول���ة  رئي�س  اأف��ورق��ي  اأ�ضيا�س 

الذي يزور الدولة حاليا.
وب��ح��ث ���ض��م��وه وال��رئ��ي�����س اأ���ض��ي��ا���س اأف���ورق���ي خالل 

ال�ضيخ من�ضور بن زايد  اللقاء الذي ح�ضره �ضمو 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ضوؤون 
الرئا�ضة ..عالقات ال�ضداقة والتعاون بني البلدين 
وجممل الق�ضايا االإقليمية والدولية ذات االهتمام 
اإمكانات وجماالت  وا�ضتعر�س اجلانبان  امل�ضرتك. 
واال�ضتثمارية  االقت�ضادية  البلدين  بني  التعاون 
امل�ضتقبلية لتنميتها مبا يخدم  والتنموية واالآفاق 
امل�ضالح امل�ضرتكة للبلدين.       )التفا�ضيل �س2(

حممد بن زايد خالل ا�ضتقباله الرئي�س االأريرتي )وام(

و��سنطن تك�سف  دليال د�مغا على دعم �إير�ن للحوثيني

اأرقام �ضادمة  عن انتهاكات احلوثيني.. قتل وتعذيب وجتنيد اأطفال

ف�سائل م�سلحة �سورية ترف�س �تفاق �سوت�سي

النازحون يعودون اإىل اإدلب بعد التفاق الرو�ضي الرتكي

��ستقالة �أكرث من ثمانني قياديا:

تون�س: حزب من�ضف املرزوقي ينفجر...!

يف ر�ضالة م�ضربة.. قطر تتعهد 
بـفتح اأح�ضانها لإ�ضرائيليني

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

الريا�ضيني  اأن  االأربعاء،  ام�س  اإ�ضرائيلية،  اإعالم  و�ضائل  ك�ضفت 
يف  للجمباز  العامل  بطولة  يف  �ضي�ضاركون  ال��ذي  االإ�ضرائيليني 
الدوحة يف اأكتوبر املقبل، �ضيحظون ب�"الرتحيب الكامل" كبقية 

الفرق االأخرى.
جمعية  اأن  االإ���ض��رائ��ي��ل��ي  التلفزيون  يف  الثانية  ال��ق��ن��اة  واأف����ادت 
"نحن  تقول:  ال��دوح��ة  من  ر�ضالة  تلقت  االإ�ضرائيلية  اجلمباز 
ن��ح��ب ال��ري��ا���ض��ة ون��ك��رم ال��ري��ا���ض��ي��ني ال��ذي��ن مي��ث��ل��ون بالدهم 

ك�ضفراء لل�ضالم والوئام".
واأ�ضافت الر�ضالة: "نتعهد ونعد باأن يكون املوقف جتاه اإ�ضرائيل 
مثل اأي بلد اآخر خالل امل�ضابقات"، مما يعني اأن الدوحة �ضت�ضمح 
العلم،  هذا  رموز  وا�ضتخدام  االإ�ضرائيلي،  العلم  برفع  لالعبني 

واأبرزها النجمة ال�ضدا�ضية.
القطرية  للر�ضالة  ���ض��ورة  اإ�ضرائيلية  اإع���الم  و���ض��ائ��ل  ون�����ض��رت 
اجلمباز  جمعية  اإىل  للجمباز،  القطري  االحت���اد  م��ن  املوجهة 

االإ�ضرائيلية، وحتمل تاريخ 29 اأبريل 2018.
بعد  ج��اءت  اإ�ضرائيل  اإىل  القطرية  الر�ضالة  اأن  القناة  وذك���رت 
�ضغط من ع�ضو الكني�ضت يف حزب امل�ضتقبل، يوئيل رازبوزوف، 
ال����ذي ط��ل��ب م��ن حم��ام��ني ت��وج��ي��ه ر���ض��ال��ة اإىل ق��ط��ر مبعاملة 

الريا�ضيني االإ�ضرائيليني كغريهم.
اخلطاب،  بها  ���ض��اغ��وا  ال��ت��ي  الطريقة  "من  رازب�����وزوف:  وق���ال 
اأكرث  املقاطعة الريا�ضية تعر�ضهم للخطر  اأن حماوالت  يت�ضح 

من اإ�ضرائيل. يجب اأن تبقى الريا�ضة بعيدة عن ال�ضيا�ضة".

•• الفجر – تون�س - خا�س

ومن�ضقا  ق����ي����ادي����ا   80 اأع�����ل�����ن 
جهويا وع�ضو جمل�س بلدي عن 
عن  االإرادة  تون�س  ح���راك  ح��زب 
ما  وف��ق  احل���زب  م��ن  ا�ضتقالتهم 
الكحالوي  ط��ارق  القيادي  ن�ضر 
اأم�س  ال��ر���ض��م��ي��ة  ع��ل��ى ���ض��ف��ح��ت��ه 
اال�ضتقاالت  و���ض��م��ل��ت  االأرب���ع���اء. 
بخالف الكحالوي نا�ضر اخلرب، 
درب  رف��ي��ق  ع��دن��ان من�ضر  جن��د 
ديوانه  ومدير  املرزوقي  املن�ضف 
من�ضب  توليه  عند  الرئا�ضة  يف 
رئ��ي�����ض��ا م��وؤق��ت��ا ل��ت��ون�����س يف عهد 

الرتويكا
ا�ضتقالتهم  اأن  امل�ضتقيلون  واأك��د 
لهم  ت����ب����نينّ  "اأن  ب����ع����د  ج��������اءت 
احلزب  م�ضار  اإ���ض��الح  ا�ضتحالة 
���ض��ي��ا���ض��ي��ا وت��ن��ظ��ي��م��ي��ا ب���ن���اء على 
جملة من النقاط". وا�ضاروا اإىل 
اأن احلزب اأ�ضبح "من�ضويا حتت 
ج��ن��اح اأح���د اأط����راف احل��ك��م بناء 
�ضرفة  انتخابية  ح�ضابات  على 

ا�ضارة  يف  بالرئا�ضيات"  متعلقة 
اىل حركة النه�ضة.

على  "الرتكيز  اأن  واأو����ض���ح���وا 
الرئا�ضية  الطموحات  م�ضروعية 
واإهمال احلزب،  لرئي�س احلزب، 
اإ�ضالحات  اأي����ة  اأم����ام  وال���وق���وف 
االلتزام  ت��ر���ض��خ  داخ���ل���ه  ع��م��ي��ق��ة 
ال�ضيا�ضي  وخ����ط����ه  ب���ل���وائ���ح���ه 
اجتماعي  دمي���ق���راط���ي  ك���ح���زب 
معار�س، وعدم اال�ضتعداد للنقد 

اأفقدت احلزب �ضخ�ضيته  الذاتي 
ال�ضيا�ضية وجعلت اهتمام قيادته 
ال  �ضف�ضطة  جمرد  بالت�ضريعيات 

يوؤكدها اأي عمل ميداين".
اأ�ضموه  م��ا  امل�����ض��ت��ق��ي��ل��ون  و���ض��ج��ل 
احل���زب، متا�ضيا  ق��ي��ادة  "عجز  ب��� 
الوا�ضح،  االنتخابي  توجهها  مع 
ع��ن ق��ب��ول م�����ض��ار ال��ن��ق��د الذاتي 
ل��ل��ت��ج��رب��ة، وق���ب���ول حت��ول��ه��ا اإىل 

ن�ضخة رديئة من جتربة �ضابقة.

وتفجري املنازل.
اأدت  ف����ق����د  ل���ل���ت���ق���ري���ر،  ووف�����ق�����ا 
اإىل  انتهاكات ميلي�ضيات احلوثي 
مقتل 182 مدنيا ب�ضبب االألغام 
التي  النا�ضفة  والعبوات  الفردية 
بينهم  م��ن  امليلي�ضيات،  زرع��ت��ه��ا 
و11  ام�����راأة  و24  ط��ف��ال   31

م�ضنا.
وت�����ض��ب��ب��ت األ���غ���ام احل���وث���ي خالل 
ال����ف����رتة ذات����ه����ا ب���اإ����ض���اب���ة 138 
19 طفال  ب��ي��ن��ه��م  م���ن  م���دن���ي���ا، 
ور�ضد  م�ضنني.  و4  ام���راأة  و15 
خارج  اإع���دام  حالة   34 التقرير 
مقتل  اإىل  اإ�ضافة  الق�ضاء،  اإط��ار 
التعذيب،  حت���ت  ���ض��خ�����ض��ا   36

 1067 واخ���ت���ط���اف  واع���ت���ق���ال 
و23  ط��ف��ال   42 بينهم  مي��ن��ي��ا، 
ونا�ضطا  �ضيا�ضيا  و230  ام����راأة 

حزبيا وحقوقيا واإعالميا.
ر�ضد  حت����ال����ف  ت���ق���ري���ر  ووث��������ق 
ال�ضجون  يف  تعذيب  حالة   199
ت�ضرف  ال��ت��ي  واخل��ا���ض��ة  ال�ضرية 
ع��ل��ي��ه��ا م��ي��ل��ي�����ض��ي��ات احل���وث���ي يف 
�ضنعاء وحمافظات البي�ضاء واإب 
و�ضعدة وحجة واحلديدة وذمار، 
�ضيا�ضيني،   107 ب��ي��ن��ه��م  م����ن 
امليلي�ضيات  جتنيد  توثيق  موؤكدا 
معظمهم  طفال،   852 احلوثية 

يف �ضنعاء.
اىل ذلك، 

ويف�ضح  امل��ح��اف��ظ��ة  ع��ل��ى  جم������دداً 
الرو�ضية  امل��ف��او���ض��ات  ام���ام  امل��ج��ال 
ال����رتك����ي����ة. وان���ت���ه���ت امل���ف���او����ض���ات 
ب������اإع������الن ال���رئ���ي�������ض���ني ال����رو�����ض����ي 
ف��الدمي��ري ب��وت��ني وال���رتك���ي رجب 
طيباأردوغان االإثنني اتفاقاً الإن�ضاء 
منطقة منزوعة ال�ضالح على طول 

النظام  ق����وات  ب���ني  ال��ت��م��ا���س  خ���ط 
وال���ف�������ض���ائ���ل ب��ع��م��ق ي��������رتاوح بني 
مدير  وقال  كيلومرتاً.  و20   15
املر�ضد رامي عبد الرحمن لوكالة 
النازحون  "ا�ضتفاد  ب��ر���س  ف��ران�����س 
رافقت  ال���ت���ي  ال����ه����دوء  ف�����رتة  م����ن 
الرو�ضية الرتكية ليبداأ  املفاو�ضات 

•• اليمن-وكاالت:

لر�ضد  اليمني  التحالف  ك�ضف 
انتهاكات حقوق االن�ضان )حتالف 
مدنيا   1224 مقتل  عن  ر�ضد( 
من  اآخ����ري����ن،   1220 واإ����ض���اب���ة 
بينهم 332 طفال و129 امراأة 
بنريان  ال�����ض��ن  ك���ب���ار  م���ن  و69 
ميلي�ضيات احلوثي االإيرانية، من 

يناير اإىل اأغ�ضط�س 2018.
التحالف  ن�ضره  تقرير  يف  وج��اء 
اليمني على هام�س الدورة ال�39 
ملجل�س حقوق االإن�ضان يف جنيف، 
قائمة  تت�ضدر  تعز  حمافظة  اأن 
ال�ضحايا املدنيني ب�367 قتيال، 
واإب  قتيال،   226 احل��دي��دة  ث��م 
والبي�ضاء   ،62 وال�ضالع   ،74

.61
الذي  التقرير  التحالف يف  وذكر 
ن��دوة عقدت مبقر  عر�ضه خالل 
عن  ج��ن��ي��ف،  يف  امل���ت���ح���دة،  االأمم 
اليمن،  يف  االإن�����ض��ان  حقوق  حالة 
احلوثي  ميلي�ضيات  انتهاكات  اأن 
املا�ضية  االأرب��ع��ة  االأع����وام  خ��الل 
واالإ�ضابة  ال��ق��ت��ل  ب���ني  ت��ن��وع��ت 
والتعذيب واالختطاف واالعتقال 
الق�ضري  واالإخ����ف����اء  ال��ت��ع�����ض��ف��ي 
املدن  وح�ضار  االأط��ف��ال  وجتنيد 

االأمريكية،  اخل��ارج��ي��ة  ك�����ض��ف��ت 
االأرب���������ع���������اء، ع������ن دل�����ي�����ل دام������غ 
اإي������������ران يف دع����م  ت���������ورط  ع����ل����ى 
اليمن،  يف  احل���وث���ي  ميلي�ضيات 
وال�ضواريخ  باالأ�ضلحة  واإمدادها 

البال�ضتية.
ل�ضوؤون  اخل��ا���س  امل��ب��ع��وث  وق����ال 
االأمريكية  اخل��ارج��ي��ة  يف  اإي����ران 
برايان هوك، يف جل�ضة بخ�ضو�س 
امل��ل��ف ال���ن���ووي االإي�����راين مبركز 
العا�ضمة  يف  "هد�ضون"  اأب��ح��اث 
الذي  ال�������ض���اروخ  اإن  وا���ض��ن��ط��ن، 
املتمردة  امل��ي��ل��ي�����ض��ي��ات  اأط���ل���ق���ت���ه 
اليمن،  من  الريا�س  مطار  على 

اإيراين ال�ضنع.
وعلق املبعوث على الواقعة قائال: 
"ال�ضاروخ الذي اأطلق على مطار 
الدويل،  لالأمن  تهديد  الريا�س 
اأط����ل����ق ع���ل���ى مطار  ت��خ��ي��ل��وا ل����و 

هيرثو )يف لندن(".
ال�ضاروخ  اإىل  ي�ضري  ه��وك  وك���ان 
قوات  اعرت�ضته  ال��ذي  البال�ضتي 
ال��دف��اع اجل���وي ال�����ض��ع��ودي، قرب 
م���ط���ار امل���ل���ك خ���ال���د ال������دويل يف 
نوفمرب  يف  ال�ضعودية،  العا�ضمة 

.2017
اإي����ران تقوم  اأن  امل��ب��ع��وث  واع��ت��رب 
اأي  االأو�ضط"،  ال�����ض��رق  ب�"لبننة 

•• عوا�شم-وكاالت:

عاد اآالف النازحني اإىل منازلهم يف 
خالل  وحميطها  اإدل����ب  حم��اف��ظ��ة 
اأق����ل م���ن 48 ���ض��اع��ة ع��ل��ى اإع����الن 
ال���رتك���ي الذي  ال���رو����ض���ي  االت���ف���اق 
عملية  املنطقة  جتنيب  ���ض��اأن��ه  م��ن 
ع�ضكرية لقوات النظام، وفق ما اأفاد 

املر�ضد ال�ضوري حلقوق االإن�ضان.
املا�ضي،  اأغ�ضط�س  اآب  بداية  ومنذ 
توجهت االأنظار اإىل حمافظة اإدلب 
اإر�ضال  ال��ب��الد م��ع  ���ض��م��ال غ���رب  يف 
الع�ضكرية  التعزيزات  النظام  قوات 
�ضد  لهجوم  مت��ه��ي��داً  االأخ����رى  تلو 
املقاتلة،  الف�ضائل  اأبرز معاقل  اآخر 
الن�ضف  يف  ق�ضفها  ت�ضعد  اأن  قبل 
ال�ضهر احلايل مب�ضاركة  االأول من 
الت�ضعيد  وت�ضبب  رو�ضية.  طائرات 
ب��ن��زوح اأك��رث م��ن 30 األ��ف �ضخ�س 
لي�ضيطر  ال����ه����دوء  ي���ع���ود  اأن  ق��ب��ل 

تزداد  اأن  قبل  ب��ال��ع��ودة  منهم  ع��دد 
الوترية مع اإعالن االتفاق".

ال�ضوري  امل��ر���ض��د  اأف�����اد  ذل����ك  اىل 
حل��ق��وق االإن�����ض��ان ام�����س االأرب���ع���اء، 
رف�ضت  م�ضلحة  ف�ضائل  ع��دة  ب���اأن 
الذي  ال��رتك��ي-ال��رو���ض��ي  االت���ف���اق 
الرئي�ضني  اج���ت���م���اع  ع��ق��ب  ج����رى 
اأردوغ�����ان وفالدميري  رج���ب ط��ي��ب 

بوتني يف �ضوت�ضي  االإثنني.
اإن  �ضحفي  بيان  يف  املر�ضد،  وق��ال 
الدين  ح��را���س  ف�ضائل  م��ن  "كاًل 
الدين  واأن�����ض��ار  التوحيد  واأن�����ض��ار 
واأن�ضار اهلل وجتمع الفرقان وجند 
القوقاز رفقة ف�ضائل اأخرى عاملة 
رف�ضت  ال�ضام،  حترير  هيئة  �ضمن 
التما�س  خ��ط��وط  م��ن  االن�����ض��ح��اب 
املمتدة من ج�ضر  النظام  مع قوات 
ال�ضرقي  اإدل����ب  ري���ف  اإىل  ال�����ض��غ��ور 
ال�ضمايل وريف  بريف حماة  مروراً 

اإدلب اجلنوبي ال�ضرقي".

�ضاعدت  ال�ضعودية  خان:  عمران 
باك�ضتان عندما احتاجت للم�ضاعدة

•• الريا�س-وكاالت:

الباك�ضتاين،  ال���وزراء  رئي�س  ق��ال 
ال�ضعودية  اإن  خ�������ان،  ع����م����ران 
�ضاعدت باك�ضتان عندما احتاجت 

للم�ضاعدة.
ع��ل��ى قناة  واأ�����ض����اف، يف م��ق��اب��ل��ة 
ياأتي  �ضخ�س  اأي  اأن  "العربية" 
�ضيزور  ب��اك�����ض��ت��ان  يف  ل��ل�����ض��ل��ط��ة 

ال�ضعودية اأواًل.
واأكد اأن بالده تقف مع ال�ضعودية 

دائماً.
وكان وزير اخلارجية الباك�ضتاين، 
�ضاه حممود قري�ضي، قد اأعلن عن 
اأوىل جوالت خان اخلارجية التي 
ا�ضتهلها يف ال�ضعودية م�ضدداً على 
قدمية  اململكة  م��ع  العالقات  اأن 
ومتاأ�ضلة، و�ضتعمل باك�ضتان على 

تعميقها اأكرث.
وو�ضل خان اأم�س اإىل جدة، وزار 
التقى  وال��ي��وم  ال��ن��ب��وي.  امل�ضجد 
وزي���ر ال��ط��اق��ة وال�����ض��ن��اع��ة خالد 
امل�ضوؤولني  م���ن  وع������دداً  ال��ف��ال��ح 
املنتظر  وم�������ن  ال���������ض����ع����ودي����ني. 
بخادم  خ����ان  ع���م���ران  ي��ل��ت��ق��ي  اأن 
احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان 
وويل ال��ع��ه��د االأم����ري حم��م��د بن 
اإىل  ب��ع��ده��ا  �ضيتجه  ث��م  ���ض��ل��م��ان، 
اأب��وظ��ب��ي ث���اين حم��ط��ات جولته 

اخلارجية االأوىل.

الوح�ضية  يك�ضف  تقرير 
ال�ضادمة  يف جنوب ال�ضودان

•• جوبا-وكاالت:

يف  ال��دول��ي��ة  العفو  ق��ال��ت منظمة 
اإن  االأرب���ع���اء،  ام�����س  ن�ضر،  تقرير 
جي�س جنوب ال�ضودان وميلي�ضيات 
حليفة له ارتكبت فظاعات جديدة 
حملة  �ضادمة" خالل  "بوح�ضية 
وبداية  اأب��ري��ل  ب��ني  مدنيني  �ضد 
ي���ول���ي���و، يف ���ض��م��ال ال��ب��ل��د ال���ذي 
التقرير  ويف  اأهلية.  حربا  يعاين 
حمل ا�ضم "قتل كل نف�س: جرائم 
احلرب يف لري وماينديت"، جمعت 
ناج   100 نحو  �ضهادات  املنظمة 
اأ�ضاروا اإىل قتل مدنيني ع�ضوائيا 
و"ده�ضهم  اأ�ضجار  على  و�ضنقهم 
اإىل  اإ����ض���اف���ة  مدرعة"،  ب��ع��رب��ات 
ونهب.  وخطف  اغت�ضاب  ح��االت 
الهجوم على هذه  القوات  وب��داأت 
املنطقة يف والية الوحدة )�ضمال( 
املتمردون  عليها  ي�ضيطر  ال��ت��ي 
حتى  وا�ضتمرت  اأب��ري��ل.  نهاية  يف 

بداية يوليو.

تندد  ــران  ــف ــغ ال قبيلة 
بـــالـــنـــظـــام الــقــطــري

•• جنيف-وام:

 اتهمت قبيلة "الغفران" النظام القطري 
ملن  والوعيد  الرتهيب  �ضيا�ضة  مبمار�ضة 
يحاول من داخل قطر اأن يرفع �ضكوى اإىل 
الهيئات واملنظمات االإن�ضانية اأو يت�ضل بها 
العن�ضرية  املمار�ضات  على  ال�ضوء  اللقاء 
القبيلة  ابناء  بحق  النظام  ينتهجها  التي 
الق�ضري واملنع  التهجري  القطرية ومنها 
واأعمال  اإىل وطنهم وال�ضجن  العودة  من 
التعذيب . وطالب وفد من ابناء القبيلة 
االأمم  اأم��ام مقر  احتجاجية  وقفة  خالل 
م��ف��و���ض��ي��ة حقوق  ب���ج���ن���ي���ف..  امل���ت���ح���دة 
وعلى  معاناتهم  على  بالوقوف  االإن�ضان 
.و�ضلم  بحقهم  م��ور���ض��ت  ال��ت��ي  اجل��رائ��م 
الوفد حممد الن�ضور، رئي�س ق�ضم ال�ضرق 
املفو�ضية  اأف��ري��ق��ي��ا يف  و���ض��م��ال  االأو����ض���ط 
االإن�������ض���ان يف جنيف  ال�����ض��ام��ي��ة حل���ق���وق 
ماأ�ضاة  يلخ�س  للمفو�ضة  موجها  خطابا 

القبيلة .
وت���ع���د ق��ب��ي��ل��ة ال����غ����ف����ران اأح������د ال���ف���روع 
االأ�ضا�ضية لقبيلة اآل مرة االأكرب وميار�س 
النظام القطرى االإ�ضطهاد �ضدها ابنائها 

منذ عام 1996.
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اأخبـار الإمـارات
زايد للرعاية الأ�ضرية تختتم  ركن زايد 

•• العني-وام:

للرعاية  زاي���د  دار  نظمتها  “ ال��ت��ي  زاي���د  “ رك��ن  م��ب��ادرة  �ضهدت 
له  للمغفور  الفنية  ال�ضور  االأ�ضرية موؤخرا عر�س جمموعة من 
ث���راه، يف  اهلل  نهيان، طيب  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ  اهلل  ب���اإذن 
كل املجاالت واملنا�ضبات الوطنية التي ر�ضمت باأيدي موهوبني يف 

الدار. 
منها  زاي��د  اإرث  حتكي  تاريخية  كتب  على  اأي�ضاً  الركن  وا�ضتمل 
القائد ونداء الوطن ، ال�ضيخ زايد احلاكم الفيل�ضوف ، زايد  “زايد 
واالمارات بناء دولة االحتاد وزايد اخلري وم�ضرية العطاء” اإ�ضافة 

اىل عر�س فيلم وثائقي ي�ضلط ال�ضوء على اأبرز املحطات اخلالدة 
لل�ضيخ زايد، واأهم اإجنازاته التي اأ�ضهمت يف بناء الدولة احلديثة 
فيما متكن املوظفون من ا�ضتعارة الكتب واملجلدات املختلفة التي 
ت�ضاهم يف ن�ضر الثقافة واالرث يف حياة زايد ، وت�ضمنت الفعالية.

اأن  اال���ض��ري��ة  للرعاية  زاي��د  دار  ع��ام  ال��ظ��اه��ري مدير  نبيل  وق��ال 
التاريخ �ضيقف طوياًل عند زايد االإن�ضان والقائد، الذي منح �ضعبه 
تعلمنا  الكلمة  مبعنى  حقيقية  مدر�ضة  اهلل،  رحمه  وك��ان  الكثري، 
منها ال�ضرب واجللد واحل��ب واالح��رتام واملثابرة واالإخ��ال���س يف 
واالإرث  بالروؤية  االحتفاء  بهدف  جاءت  املبادرة  اأن  م�ضرياً  العمل 

الذي خلده القائد املوؤ�ض�س طيب اهلل ثراه يف نفو�ضنا.

التعريف برتاث الإمارات يف ال�ضني
•• ال�شني-وام:

الدكتور عبدالعزيز  �ضعادة  ال�ضارقة للرتاث، برئا�ضة  ا�ضتعر�س وفد معهد 
�ضبل تطوير  بال�ضني،  املعهد خالل زيارته جامعة زيهجيانغ  امل�ضلم رئي�س 
التعاون امل�ضرتك بني اجلانبني وذلك يف اإطار التعريف بالرتاث االإماراتي 
بهذا  املهتمة  االأكادميية  اجلهات  مع  اخلارجية  عالقاته  وتعزيز  والعربي 

املجال.
ال�ضيخ  ال�ضمو  ل�ضاحب  احلكيمة  الروؤية  وفق  يعمل  املعهد  اإن  امل�ضلم  وقال 
ال�ضارقة  االأعلى حاكم  املجل�س  القا�ضمي ع�ضو  الدكتور �ضلطان بن حممد 
اأنحاء العامل وخ�ضو�ضاً يف اجلامعات  على ن�ضر الثقافة واللغة العربية يف 
بها  حتفل  ما  واكت�ضاف  الثقافات  بني  بالتوا�ضل  املهتمة  واملراكز  واملعاهد 

ثقافتنا وتراثنا من ثراء.
واأو�ضح اأن لدى ال�ضني ح�ضارة عريقة �ضاربة يف التاريخ وهي واحدة من 
ال�ضني  م�ضاحة  على  املمتدة  طبيعتها  وتتنوع  العامل  يف  احل�ضارات  اأق��دم 
ال�ضا�ضعة وعدد �ضكانها الذي يفوق املليار ن�ضمة موزعني على عدة قوميات 

واإثنيات متنوعة ت�ضاهم يف االإثراء الثقايف والفكري.
كما قام الوفد بعدد من الزيارات الر�ضمية �ضملت دار الن�ضر التابعة جلامعة 
املناهج  خ��الل  م��ن  الثقايف  ال���رتاث  ن�ضر  جتربة  على  ل��الط��الع  زيهجيانغ 
ال�ضعبية  واالألعاب  واخلزف  ال�ضيوف  ل�ضناعة  احلرفيني  وبيوت  التعليمية 
اإىل  اإ�ضافة  خو،  ونغ  تا  العظيمة  املائية  القناة  ومتحف  اخلا�ضة  واملتاحف 
التقليدية  االأط��ع��م��ة  ومتحف  الدقيقة  التقليدية  احل���رف  متحف  زي���ارة 

ومتحف رجال االأعمال ملقاطعة زيهجيانغ.

حممد بن را�ضد يرتاأ�س جل�ضة الع�ضف الذهني ال�ضنوية مع فريق عمله
الع�ضف  ذل��ك خ��الل جل�ضة  ج��اء 
تراأ�ضها  ال��ت��ي  ال�ضنوية  ال��ذه��ن��ي 
مكتبه  يف  عمله  فريق  مع  �ضموه 
ب��اأب��راج االإم����ارات ب��دب��ي، ملناق�ضة 

االأفكار وامل�ضاريع القادمة.
وقال �ضموه اإن »االأفكار كاالأ�ضجار، 
فتعطينا  ب��ال��ت�����ض��ح��ي��ة،  ن�ضقيها 
 ،« ب��ه��ا  ي�ضتظل  اإجن�����ازات  ال��ث��م��ار 
اأع�ضاء فريقه،  مثنيا على جهود 
اأن�����ا ف���خ���ور ب��ك��ل فرد  ب���ال���ق���ول » 
يعمل معي، وبكل فرد يعمل من 
اأجل االإمارات و�ضعب االإمارات »، 
م�ضيفا اأن » وراء كل فكرة عظيمة 

•• دبي-وام:

ال�ضيخ  ال�������ض���م���و  ����ض���اح���ب  اأك�������د 
نائب  اآل مكتوم  را�ضد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي »رع����اه اهلل« 
منوذجا  اأ�ضبحت  االإم����ارات   « اأن 
على  امل��ح��اف��ظ��ة  واأن  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
تتطلب جهودا  النموذج  هذا  قوة 
م�ضاعفة واأفكارا خالقة »، الفتا 
ت�ضتطيع  ق��وة  توجد  »ال  اأن��ه  اإىل 
الوقوف اأمام تطلعات وطموحات 

�ضعبنا«.

قائد خمل�س لوطنه«.
ح�ضر جل�ضة الع�ضف الذهني اإىل 
جانب �ضموه، �ضمو ال�ضيخ مكتوم 
اآل مكتوم  ب��ن را���ض��د  ب��ن حم��م��د 
حممد  ومعايل  دب��ي  حاكم  نائب 
ب����ن ع����ب����داهلل ال����ق����رق����اوي وزي����ر 
�ضوؤون جمل�س الوزراء وامل�ضتقبل 
ورئي�س املكتب التنفيذي ل�ضاحب 
ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد اآل 

مكتوم.
 واأكد �ضاحب ال�ضمو نائب رئي�س 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
» االإم�����ارات ت�ضم  اأن  ح��اك��م دب��ي 

تعمل  ال���ت���ي  ال��ع��م��ل  ف����رق  اآالف 
باإخال�س، ووراء كل منجز عظيم 

فريق متفان يف خدمة بلده ». 
اأحد  ال   « بالقول  �ضموه  واختتم 
مب���ف���رده،  ي��ن��ج��ح  اأن  ي�����ض��ت��ط��ي��ع 
وال���ع���م���ل اجل���م���اع���ي اأ����ض���ا����ض���ي يف 
وا�ضتعر�س  التنموية«.  م�ضريتنا 
�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
عمله  فريق  مع  مكتوم  اآل  را�ضد 
واملقرتحات  االأف��ك��ار  م��ن  ح��زم��ة 
واالإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  وامل����ب����ادرات 
�ضوؤون  ب���وزارة  اخلا�ضة  والعاملية 

جمل�س الوزراء وامل�ضتقبل.

الهالل الأحمر الإماراتي يعيد ترميم املكتبة الوطنية مبحافظة ال�ضالع 
•• ال�شالع-وام:

الوطنية  املكتبة  وتاأهيل  ترميم  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل  هيئة  اأع��ادت 
الثقافية مبحافظة ال�ضالع اليمنية بعد توقف دام لعدة �ضنوات وذلك يف 
اإطار جهودها املتوا�ضلة لدعم وتاأهيل القطاعات احليوية يف املحافظات 

اليمنية املحررة وتزامنا مع “ عام زايد “ . 
ويف هذا ال�ضدد .. د�ضن اللواء الركن علي مقبل �ضالح حمافظ ال�ضالع 
وكيل  العفيف  نبيل  بح�ضور  وذل��ك  باملحافظة  الوطنية  املكتبة  اليمنية 
املكتبة  وم��دي��ر  موؤ�ض�س  ال��روي��ن��ي  عبداملجيد  وعبدالبا�ضط  املحافظة 

الوطنية الثقافية. 

واأ�ضاد حمافظ ال�ضالع بالدعم الكبري الذي تقدمه هيئة الهالل االأحمر 
البنية  باملحافظة ومنها م�ضاريع  القطاعات اخلدمية  االإماراتي ملختلف 

التحتية .
االإمارات  تقدمه  ال��ذي  املتوا�ضل  للدعم  وامتنانه  تقديره  عن  معربا   .
اخلدمية  امل��ج��االت  يف  االأحمر”  “الهالل  اليمن  يف  االإن�ضانية  وذراع��ه��ا 
والتنموية واالإغاثية وهو ما يعرب عن عمق عالقات االإخاء والتعاون بني 

البلدين وال�ضعبني.
ودعا الطالب واملعلمني واملثقفني اإىل زيارة املكتبة الوطنية بعد توقفها 
االأحمر  ال��ه��الل  هيئة  بجهود  ورون��ق��ه��ا  و�ضعها  اإىل  واإع��ادت��ه��ا  ل�ضنوات 

االإماراتي واالطالع على ما حتويه اأق�ضامها من كتب ذات قيمة.

املكتبة  مدير  و  موؤ�ض�س  الرويني  عبداملجيد  عبدالبا�ضط  اأكد  جهته  من 
�ضكره  عن  معربا   .. توقف  بعد  تفعيلها  اإع��ادة  اأهمية  الثقافية  الوطنية 
وتقديره لدعم هيئة الهالل االأحمر االإماراتي الذي اأ�ضهم يف اإعادة فتح 

املكتبة اأمام القراء.
وحتوي   2003 ال��ع��ام  يف  تاأ�ض�ضت  ق��د  الثقافية  الوطنية  املكتبة  ك��ان��ت 
6800 كتاب خارجي اإىل جانب 14500 كتاب مبختلف التخ�ض�ضات و 
املجاالت الثقافية واالأدبية وغريها.. يف حني يبلغ عدد العناوين الرئي�ضية 

بها اأكرث من 5500 عنوان.
وتعد املكتبة الوطنية الثقافية .. املكتبة الرئي�ضية والوحيدة يف ال�ضالع 
املتعاقدين  م��رت��ب��ات موظفيها  ج���راء قطع  اأب��واب��ه��ا  اأغ��ل��ق��ت  ق��د  وك��ان��ت 

الذي ي�ضيطر  الت�ضغيلية من قبل �ضندوق الرتاث يف �ضنعاء  وموازنتها 
عليه املتمردون احلوثيون حتى اليوم.

جتدر االإ�ضارة اإىل اأن هذه املكتبة - التي يوؤمها طالب املدار�س واجلامعات 
و املعلمون و املثقفون و خمتلف �ضرائح املجتمع لينهلوا مما تكتنزه بني 
جنباتها من ثقافة وفكر وعلوم - وا�ضلت عملها رغم قلة نفقاتها وعدم 
وجود اأي دعم من اأي جهة اأخرى ومار�ضت دورها التثقيفي منذ تاأ�ضي�ضها 
يف 2003 وحتى مطلع 2015 لتاأتي ميلي�ضيا احلوثي حماولة واأد هذا 

املوئل الثقايف يف اإطار حربها على اليمن اأر�ضا و�ضعبا.
وتاأهيل  ترميم  ب��اإع��ادة  لليمنيني  االأم��ل  اأع��اد  االأح��م��ر  الهالل  اأن  . غري 

املكتبة لتبث نور العلم والثقافة من جديد.

��ستقبل �لرئي�س �لأريرتي وبحثا عالقات �ل�سد�قة و�لتعاون بني �لبلدين و�لق�سايا �لإقليمية و�لدولية

حممد بن زايد: الإمارات تدعم كل جهد حلل النزاعات �ضلميا بني الدول وحتقيق الأمن وال�ضتقرار وال�ضالم

ال�ضراع  اإن��ه��اء  وج��ه��ود  االإيجابية 
انت�ضارا  ي���ع���د  و  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني 
التي تقودها  ال�ضالم  لدبلوما�ضية 
ال�ضعودية..مثمنا  العربية  اململكة 

والدولية التي تهم البلدين.
واأ������ض�����اد ����ض���م���وه ب��������« ات����ف����اق جدة 
وقعته  ال��ذي  التاريخي   « لل�ضالم 
اإري�����رتي�����ا واإث���ي���وب���ي���ا م�����وؤخ�����را يف 

وقال �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان..اإن رعاية اململكة 
ل��ل�����ض��الم » يعد  ات���ف���اق ج����دة  ل������ » 
التاريخية  مبادراتها  اإىل  اإ�ضافة 

يخدم  مب��ا  لتنميتها  امل�ضتقبلية 
امل�����ض��ال��ح امل�����ض��رتك��ة ل��ل��ب��ل��دي��ن..
ب�ضاأن  النظر  وج��ه��ات  ت��ب��ادال  كما 
االإقليمية  وامل�ضتجدات  التطورات 

�ضلمان  امل��ل��ك  وج��ه��ود  دور  ���ض��م��وه 
االأمن  تكري�س  العزيز يف  عبد  بن 
القرن  يف  واال���ض��ت��ق��رار  وال�����ض��الم 

االأفريقي.

برعاية  ال�ضعودية  العربية  اململكة 
امللك  ال�ضريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
�ضعود  اآل  عبدالعزيز  ب��ن  �ضلمان 
وال���ذي يتوج ع��ددا م��ن اخلطوات 

•• اأبوظبي-وام:

ال�ضيخ  ال�ضمو  ���ض��اح��ب  ا�ضتقبل   
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى 
ق�ضر  يف  اأم�����س  امل�ضلحة  ل��ل��ق��وات 
اأ�ضيا�س  ف���خ���ام���ة   .. ال�������ض���اط���يء 
اأف�����ورق�����ي رئ���ي�������س دول������ة اري���رتي���ا 
الدولة  ي�����زور  ال�����ذي  ال�����ض��دي��ق��ة 
والرئي�س  ���ض��م��وه  وب��ح��ث  ح��ال��ي��ا. 
اللقاء  خ����الل  اأف����ورق����ي  اأ���ض��ي��ا���س 
الذي ح�ضره �ضمو ال�ضيخ من�ضور 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
جم��ل�����س ال����������وزراء وزي������ر ����ض���وؤون 
ال�ضداقة  ..ع����الق����ات  ال���رئ���ا����ض���ة 
وال��ت��ع��اون ب��ني ال��ب��ل��دي��ن وجممل 
ذات  والدولية  االإقليمية  الق�ضايا 
وا�ضتعر�س  امل�����ض��رتك.  االه��ت��م��ام 
اجل����ان����ب����ان اإم����ك����ان����ات وجم�����االت 
االقت�ضادية  البلدين  التعاون بني 
واالآفاق  والتنموية  واال�ضتثمارية 

م����ع����ان جت�ضد  م����ن  مب����ا حت���م���ل���ه 
م�����ض��ت��وى ح�������ض���وره���ا وت���اأث���ريه���ا 

الدويل يف اإر�ضاء ال�ضالم العاملي.
واأك���د �ضموه دع��م دول���ة االإم����ارات 
النزاعات  حل  ي�ضتهدف  جهد  كل 
ال��دول وحتقيق االأمن  �ضلميا بني 
واال�����ض����ت����ق����رار وال���������ض����الم ال�����ذي 
املنطقة  �ضعوب  م�ضلحة  يف  ي�ضب 
وال�����ع�����امل.. م�������ض���ددا ���ض��م��وه على 
اأهمية توجيه طاقة البلدين نحو 
االأمن  وتر�ضيخ  والتنمية  ال��ب��ن��اء 

وال�ضالم ل�ضعبيهما .
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه ث�����م�����ن ال����رئ����ي���������س 
ال�ضمو  �ضاحب  ج��ه��ود  االإري����رتي 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
ومبادراته اخلرية لتعزيز ال�ضالم 
واال�ضتقرار  االأم��ن  اأ�ض�س  واإر���ض��اء 

ل�ضعوب املنطقة والعامل.
ح�ضر اللقاء �ضعادة حممد مبارك 
امل���زروع���ي وك��ي��ل دي����وان ويل عهد 

ابوظبي وعدد من امل�ضوؤولني.

»الهالل الأحمر« يقدم م�ضاعدات غذائية لأهايل منطقة معيان بح�ضرموت
•• ح�رضموت-وام:

يف  واالإن�ضانية  االإغاثية  اأعمالها  االإم��ارات��ي  االأحمر  الهالل  هيئة  توا�ضل   
جهود  �ضياق  يف  وذل��ك  الغذائية  امل�ضاعدات  من  مزيد  بتقدمي  ح�ضرموت 
ال�ضقيق  اليمني  ال�ضعب  االإم��ارات على تخفيف وط��اأة معاناة  وحر�س دولة 

جراء الظروف التي مير بها.
1500 فرد من  �ضلة غذائية على   300 بتوزيع  اليوم  الهيئة  وقام فريق 
ال  والتي  ح�ضرموت  يف  ال�ضحر  مبديرية  و�ضواحيها  معيان  منطقة  اأ�ضر 
ب�ضبب  والعي�س  الك�ضب  �ضبل  انقطاع  نتيجة  تقوى على توفري قوت يومها 

تفاقم االو�ضاع املعي�ضية.
و�ضادت حالة من الفرحة بني االأهايل ومل تفارق االبت�ضامة وجوه اأفرادها 
االإماراتي رغم ما  االأحمر  املواد االغاثية من فريق الهالل  عقب ت�ضلمهم 

جراء  يعي�ضونها  التي  اأو�ضاعهم  ب�ضبب  وهموم  اأح��زان  من  قلوبهم  حتمله 
بدولة  واأ�ضادوا   .. بحقهم  االيرانية  احلوثي  ميلي�ضيات  وممار�ضات  جرائم 
وجهودها  جانبهم  اإىل  االأخ��وي��ة  ووقفتها  و�ضعبا  وحكومة  قيادة  االإم���ارات 

املتوا�ضلة يف عملية االإغاثة امل�ضتمرة الأبناء ال�ضعب اليمني.
وقال حممد عبيد ال�ضام�ضي ممثل الهالل االأحمر االإماراتي يف ح�ضرموت 
اإن توزيع امل�ضاعدات الغذائية ياأتي يف اطار احلر�س على رفع املعاناة وتطبيع 
بها  مير  التي  ال��ظ��روف  ب�ضبب  �ضعبة  اأو�ضاعا  تعاين  التي  لالأ�ضر  احلياة 
اإن�ضانية  اليمن ال�ضقيق وذلك عرب توفري متطلبات املرحلة من م�ضاعدات 

واإغاثية وتنموية.
واأكد اأن هذه احلملة تهدف اإىل �ضد الفجوة الغذائية التي تعاين منها تلك 
االأ�ضر والتي ت�ضببت االأو�ضاع االإن�ضانية واالقت�ضادية يف ات�ضاعها..م�ضريااىل 

اأن هذه امل�ضاعدات �ضتخفف اإىل حد كبري من معاناة االأهايل.
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اأخبـار الإمـارات

•• منطقة الظفرة  -

 لطيفة جابر

اأطلقت بلدية منطقة الظفرة متمثلة يف  قطاع خدمات 
امل����دن و���ض��واح��ي��ه��ا – امل���رف���اأ م���ب���ادرة خ��دم��ات ب��ال ورق 
للتطوير  التغيري  اإدارة  ملنهج  ال��ق��ي��ادة  تبني  اإط����ار  يف 
وحتويل  االبتكارية  االأف��ك��ار  ودع��م  امل�ضتمر  والتح�ضني 
انبعاثات  تقليل  للبيئة عرب   اإىل �ضديقة  العمل  مواقع 
الغازات الكربونية الدفيئة واملخلفات الورقية من خالل 
الداخلية  اخل��دم��ات  يف  االأوراق  طباعة  ع��ن  اال�ضتغناء 
للموظفني وتوفري الوقت واجلهد واالرتقاء باالإنتاجية 
االإيجابي  التغيري  اإح��داث  خالل  من  املوظفني  واإ�ضعاد 
ا�ضتهالك  وتر�ضيد  اال�ضتدامة  م��ب��داأ  جت��اه  للموظفني 

على  واحلفاظ  اال�ضتدامة  ا�ضتمرارية  ل�ضمان  االأوراق 
التوقيع  )ن��ظ��ام  اأنظمة  على  امل��ب��ادرة  وتعتمد    . البيئة 
االإلكرتوين والنماذج االلكرتونية باالإ�ضافة اإىل ت�ضميم 
اال�ضتبيانات االلكرتونية والذكية عند قيا�س انطباعات 
 ) املقدمة  الداخلية  واخل��دم��ات  امل��ب��ادرات  العاملني عن 
و�ضت�ضاهم املبادرة يف خف�س 4،680.000 ورقة ومنع 
84،240،000.00 لرت ماء  وخف�س انبعاثات  هدر  
الكربونية والغازات الدفيئة الناجتة عن طباعة االأوراق 
حرب  توفري  مع  املا�ضي  العام  عن   90% تفوق  بن�ضبة 
�ضراء  وت��وف��ري  دره���م   5،850.00 بقيمة   ال��ط��ب��اع��ة 

االأوراق 841.20  على مدار خم�س �ضنوات. 
مبادرة  برامج  �ضمن  ورق(  بال  )خدمات  مبادرة  وتاأتي 
با�ضتخدام  ورق  ب��ال  م�����ض��ت��دام��ة  بيئة  ل��ت��ع��زي��ز  اهتمام  

االأ�ضاليب الذكية متا�ضياً مع الروؤية البيئية 2030.

•• دبي-وام:

الثانية من  ال����دورة  اأع��م��ال  ام�����س  ب��دب��ي  ال�ضحة  هيئة  اأط��ل��ق��ت 
“ الذي ي�ضتهدف  “ رواد ال�ضحة  التدريبي الطموح  برناجمها 
اإعداد قيادات مواطنة الإدارة دفة التطوير وامل�ضاركة يف التخطيط 

ور�ضم ال�ضيا�ضات يف خمتلف قطاعات واإدارات الهيئة.
ال��دورة الثانية من الربنامج بعد النجاح الالفت الذي  وج��اءت 
املثمر  بالتعاون  نفذتها  التي  االأوىل  ال���دورة  يف  الهيئة  حققته 
مع كلية حممد بن را�ضد ل��الإدارة احلكومية والتي كانت بداية 
زمام  تولت  التي  ال�ضابة  القيادات  من  جمموعة  الإع���داد  مهمة 
اجلديد  الهيكل  يف  التنفيذية  القطاعات  من  عدد  وم�ضوؤوليات 

للهيئة.
العام  املدير  القطامي  حممد  حميد  معايل  اأكد  املنا�ضبة  وبهذه 
بح�ضور  الثانية  ال���دورة  اإط���الق  خ��الل   - بدبي  ال�ضحة  لهيئة 
م�ضوؤويل “ �ضحة دبي” وامل�ضتهدفني من الربنامج - اأن برامج 

االإع��داد والتدريب والتنمية املهنية التي يتم تنفيذها يف جميع 
يف  ق�ضوى  اأول��وي��ة  متثل  والتخ�ض�ضات  الوظيفية  امل�ضتويات 
اأجندة التطوير وهي اجلزء االأ�ضيل من �ضيا�ضة تبادل اخلربات 
دبي” ف�ضاًل عن  “�ضحة  تتبناها  التي  املعرفة  ونقل  والتجارب 
اأدوات  م��ن  امل��واط��ن  العن�ضر  لتمكني  االأ���ض��ا���س  املنطلق  ك��ون��ه��ا 

امل�ضتقبل وتقنياته وعلومه االإدارية واملتخ�ض�ضة احلديثة.
وفق  ال�ضحة  رواد  برنامج  الهيئة �ضممت  اأن  اإىل  معاليه  ولفت 
املاألوفة  االأ���ض��ك��ال  ع��ن  وبعيداً  عاملياً  بها  املعمول  املعايري  اأع��ل��ى 
للتدريب والتنمية املهنية والنظريات غري الواقعية واالأ�ضاليب 
النمطية. وا�ضت�ضهد معاليه يف بداية كلمته مبا اأكد عليه �ضاحب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
اإعداد  “ ب�����ض��اأن  “ رع���اه اهلل  دب��ي  ال����وزراء ح��اك��م  رئي�س جمل�س 

القيادات ال�ضابة و اأهمية الدور امللقى على عاتق القادة ال�ضباب يف 
قيادة التغيري نحو امل�ضتقبل. واأو�ضح معاليه اأن الهيئة ت�ضتلهم 
ما  خا�ضة  والتطوير  العمل  مبادئ  �ضموه  توجيهات  من  دائ��م��اً 
يت�ضل بتاأهيل القيادات ال�ضابة التي تعول عليها كثرياً يف تويل 
يف  وامل�ضاركة  اجل��اري��ة  التحول  وعمليات  التحديث  م�ضوؤوليات 

�ضناعة القرار.
وقال معاليه اإن القدرة على ا�ضتيعاب التغيري ومواكبة التطوير 
واال�ضتجابة ملتطلبات املرحلة وامل�ضتقبل يعد من املبادئ الرئي�ضة 
املوؤ�ض�ضات  جميع  يف  وم�ضوؤولياته  ملهامه  م��وظ��ف  اأي  ملوا�ضلة 
الب�ضرية  لكوادرها  وتقديرها  الهيئة  ثقة  عن  معربا  الناجحة 
الذاتية  التنمية  نحو  ودافعية  �ضغف  من  به  تت�ضم  وما  املواطنة 
التدريب  خطط  مع  اإيجابية  بكل  تفاعلها  جانب  اإىل  والتطور 

عالقتها  وث��ق��ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل  واأ����ض���ار  امل��ت��ق��دم��ة.  وب���راجم���ه 
العاملية  ال�ضحية”  ل��ل��رع��اي��ة  اإل��ك��رتي��ك  “جرنال  موؤ�ض�ضة  م��ع 
ال�����ض��ح��ة وال���ت���دري���ب وال��ت��ن��م��ي��ة املهنية  امل��ت��خ�����ض�����ض��ة يف جم���ال 
الثانية  ال��دورة  تنفيذ  اأج��ل  من  وذل��ك  واالت�ضال  والتكنولوجيا 
الربنامج  م��ن  امل�ضتهدفني  داع��ي��ا   .. ال�ضحة  رواد  برنامج  م��ن 
م�ضمونها  يف  ت�ضتمل  اأنها  خا�ضة  التدريب  فر�ضة  ا�ضتثمار  اإىل 
على منهجية علمية وعملية وزيارات ميدانية لكربى املوؤ�ض�ضات 
اإبداعية  خمتربات  يف  وامل�ضاركة  املرموقة  االأمريكية  ال�ضحية 
وابتكارية من �ضاأنها زيادة احل�ضيلة املعرفية وحماكاة التجارب 

الناجحة واكت�ضاب اخلربات املطلوبة.
و وجه معايل القطامي ال�ضكر و التقدير لفريق العمل امل�ضرتك 
الب�ضرية يف  امل��وارد  اإدارة  م�ضوؤولني وخمت�ضني من  ي�ضم  ال��ذي 

الفتا  ال�ضحية”  للرعاية  اإلكرتيك  “جرنال  وموؤ�ض�ضة  الهيئة 
اإع��داد خطة عملية  �ضبيل  كبرية يف  بذل جهوداً  الفريق  اأن  اإىل 
ال�ضحة  رواد  برنامج  امل�ضتهدفني من  احتياجات  تلبي  للتدريب 
مبا يخدم ا�ضرتاتيجية الهيئة واأهدافها ويعد قيادات �ضابة لها 
يف  ���ض��واء  عالية  ومهنية  باحرتافية  العمل  اإدارة  على  قدراتها 

اجلانبني االإداري و الطبي.
 6 بدبي  ال�ضحة  ال��ي��وم فقد ح��ددت هيئة  اأعلنت عنه  مل��ا  ووف��ق��ا 
بدورته  ميتد  ال���ذي   - ال�ضحة  رواد  ل�ربنامج  رئي�ضة  اأه����داف 
الثانية اإىل 8 اأ�ضهر - ا�ضتملت على �ضمان اإعداد وتطوير الكوادر 
القيادة  ثقافة  وتعزيز  العاملية  االإداري����ة  للم�ضتويات  الهيئة  يف 
االبتكارية يف جميع اأنحاء الهيئة و�ضمان توا�ضل وتدفق م�ضتمر 
الربنامج  يف  املنت�ضبني  ومت��ك��ني  م�ضتوياتها  بجميع  للقيادات 
 “ ومتكني  االأداء  واإدارة  الوظائف  متعددة  العمل  ف��رق  لقيادة 
دبي  وروؤي����ة  اال�ضرتاتيجية  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  م��ن  دبي”  �ضحة 

املتميز واإدارة التغيري يف الهيئة. االأداء  ثقافة  وتعزيز   2021

»�ضحة دبي« تطلق برناجمها التدريبي »رواد ال�ضحة« بدورته الثانية

•• اأبوظبي-الفجر:

اآل  زاي���د  ب��ن  �ضيف  ال�ضيخ  �ضمو  الفريق  رع��اي��ة  حت��ت 
الداخلية،  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
وزارة  وك��ي��ل  ال�����ض��ع��ف��ار  ع��ب��داهلل  �ضيف  ال��ف��ري��ق  �ضهد 
ب��رن��ام��ج رع��اي��ة املبتكرين  ال��داخ��ل��ي��ة، ح��ف��ل ت��خ��ري��ج 
لالبتكار  الداخلية  وزارة  مركز  نظمه  ال��ذي  ال��راب��ع 

وذلك بفندق فريمونت باب البحر باأبوظبي.
الري�ضي  نا�ضر  اأح��م��د  الدكتور  ال��ل��واء  احلفل  ح�ضر 
ال�ضام�ضي  علي  ���ض��امل  وال��ل��واء  ال�����وزارة،  ع��ام  مفت�س 
واللواء  امل�ضاندة،  واخلدمات  للموارد  امل�ضاعد  الوكيل 
ع��ب��د ال��ع��زي��ر م��ك��ت��وم ال�����ض��ري��ف��ي م��دي��ر ع����ام االأم����ن 
الوقائي بالوزارة، و�ضذى الها�ضمي مدير اإدارة مركز 
حممد بن را�ضد لالبتكار احلكومي، وعدد كبري من 
�ضباط الوزارة وممثلني عن ال�ضركاء اال�ضرتاتيجيني 
وامل�ضاهمني يف اجناح فعاليات برنامج رعاية املبتكرين 
الرابع.  واأكد املقدم حممد اإ�ضماعيل الهرمودي مدير 

حر�س  ل��ه  كلمة  يف  لالبتكار  الداخلية  وزارة  م��رك��ز 
وزارة الداخلية على تطبيق اأف�ضل املمار�ضات العاملية 
يف جماالت االبتكار واالإبداع حيث تعمل الوزارة على 
اإىل  ت�ضتند  مبتكرة  وخ��ط��ط  مناهج  وتبني  تطبيق 
اإىل اأن االبتكار اأ�ضبح اأحد  ا�ضت�ضراف امل�ضتقبل، الفتاً 
اأهم مفاتيح التطور والتقدم ونه�ضة االأمم وال�ضبيل 
الوحيد نحو رفد الدولة باأحد اأهم مقومات االزدهار 

والتقدم.
وقال اإن مركز وزارة الداخلية لالبتكار يتبنى العديد 
من اخلطط والربامج التي تعمل على تر�ضيخ ثقافة 
االب��ت��ك��ار وت��وف��ري بيئة ع��م��ل حم��ف��زة، وي��ع��م��ل ب�ضكل 
م��ت��وا���ض��ل ل��دع��م امل��ب��ت��ك��ري��ن ورع��اي��ت��ه��م االأم����ر الذي 
االأمني  ال��ع��م��ل  م�����ض��رية  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��اً  ينعك�س 

وال�ضرطي.
واأ�ضاف اإن وزارة الداخلية ال تاألو جهداً يف توفري كل 
لتفعيل  ثابتة  بخطى  ت�ضري  حيث  االبتكار  متطلبات 
منظومة االبتكار وجعله اأ�ضلوب حياة لكافة منت�ضبي 

االإب��داع واالبتكار ال ي�ضتمران دون  اأن  ال���وزارة، حيث 
الرعاية وتوفري البيئة املنا�ضبة لها.

ال�ضعفار واحل�����ض��ور فيلم  ال��ف��ري��ق  ���ض��اه��د  ذل���ك  ب��ع��د 
يو�ضح  املبتكرين  رعاية  برنامج  عن  خا�س  ت�ضجيلي 
امل��راح��ل وال���دورات وال��زي��ارات التي ق��ام بها منت�ضبي 

الربنامج.
خريجي  نفذها  التي  امل�ضاريع  بع�س  ا�ضتعرا�س  ومت 
الواقع  املبتكرين، منها م�ضروع نظارة  رعاية  برنامج 
املعزز مل�ضرح اجلرمية، وم�ضروع زايد الذكي للحماية 

املدنية )كا�ضف الدخان(.
بتكرمي  الداخلية  وزارة  وكيل  ق��ام  احلفل  ختام  ويف 
واإجناح  تنفيذ  يف  �ضاهمت  ال��ت��ي  واجل��ه��ات  ال�����ض��رك��اء 
ال�ضهادات  وت��وزي��ع  ال��راب��ع،  املبتكرين  رع��اي��ة  برنامج 

على خريجي برنامج رعاية املبتكرين الرابع.
موؤمتر علمي ي�ضتعر�س تر�ضيخ ثقافة االبتكار

وكان مركز وزارة الداخلية لالبتكار، نظم موؤمتر علمي 
على هام�س حفل تخريج برنامج رعاية املبتكرين، مت 

خالله مناق�ضة حتقيق الهدف اال�ضرتاتيجي ال�ضابع 
املتمثل يف تر�ضيخ ثقافة االبتكار يف  ل��وزارة الداخلية 

بيئة العمل املوؤ�ض�ضي.
���ض��ارك يف امل��وؤمت��ر ع��دد م��ن اخل���رباء واملخت�ضني يف 
امل��وؤ���ض�����ض��ات وال�����ض��رك��ات ال��ع��امل��ي��ة امل��خ��ت�����ض��ة يف جمال 
االبتكار والتميز املوؤ�ض�ضي، وبداأت اأوىل جل�ضات املوؤمتر 

مبحا�ضرة القاها كارلو�س غيفارا من اإحدى ال�ضركات 
املخت�ضة يف جمال االبتكار.

ويف اجلل�ضة الثانية مت تنظيم حلقة نقا�ضية للتعرف 
على كيفية التعامل مع االبتكار يف ال�ضركات النا�ضئة، 
م��ك��رزل مدير  ���ض��ي��زار  املهند�س  م��ن  ك��ل  فيها  ���ض��ارك 
التقنية  ال�ضركات  اإح��دى  يف  احلكومية  اال�ضت�ضارات 

اإح���دى  م��وؤ���ض�����س  اأول�����ض��ن  م��اغ��ن��و���س  و   ، املتخ�ض�ضة 
العربي  ، وه�ضام  العاملة يف جماالت تقنية  ال�ضركات 
و�ضمال  االأو����ض���ط  ال�����ض��رق  ملنطقة  االإق��ل��ي��م��ي  امل��دي��ر 
 ، املتخ�ض�ضة  ال��ع��امل��ي��ة   ال�����ض��رك��ات  اأف��ري��ق��ي��ا الإح����دى 
حتدثوا فيها عن جتاربهم يف تر�ضيخ منظومة جديدة 

يف جمال االبتكار.

•• دبي – حم�شن را�شد 

تلقى عدد كبري من معلمي الرتبية الريا�ضية 
والتي الزالت   ، منذ عامني  املنهي خدماتهم 
ر�ضالة   ، ببياناتهم  حتتفظ  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
عرب  اجل���اري  �ضبتمرب  م��ن  الثامن  يف  ن�ضية 
ق�ضم  على  القائمني  م��ن   ، النقالة  هواتفهم 
ال��ل��غ��ة االجن��ل��ي��زي��ة ب���ال���وزارة وامل��ع��ن��ي مبادة 
الرتبية الريا�ضية ، مفاد هذه الر�ضالة “ على 
ريا�ضية  تربية  كمعلم  العمل  يف  يرغب  م��ن 
موؤقت  وب�ضكل  ال��دول��ة  م��دار���س  يف  باحل�ضة 
 ، Learn for UAE الت�ضجيل يف من�ضة
من  اأياً  بالتوا�ضل مع  الر�ضالة  كما طالبتهم 
يعرفونهم  ، ممن  الريا�ضية  الرتبية  معلمي 
نف�س  لهم  كانت  اإذا  وامل��ع��ارف  االأ�ضدقاء  من 
ا�ضم مدر�ضتني  الر�ضالة  الرغبة” ،  وخ�ضت 

على  للح�ضول  فيهما  التجمع  يتم  اأن  على 
ال�ضرية  واإح�������ض���ار   ، امل��ع��ل��وم��ات  م���ن  م���زي���داً 

الذاتية وكافة الوثائق الثبوتية. 
بالوزارة  اأو�ضحت م�ضادر قيادية  ومن جهته 
اأنهم مل يتلقوا العدد الكايف  اأنه من الوا�ضح 
امل��ط��ل��وب ف���ع���ادوا م����رة اأخ������رى ق��ب��ل يومني 
وخاطبوا اإدارات املدار�س للتوا�ضل مع معلمي 
على  خ��دم��ات��ه��م  املنهية  ال��ري��ا���ض��ي��ة  ال��رتب��ي��ة 
التعاقد  اإعادة  املا�ضيني بهدف  مدار العامني 
توجه  اأن  اإىل  الف��ت��ا   ، احل�����ض��ة  ب��ن��ظ��ام  معهم 
الوزارة نحو اإعادة التعاقد مع معلمي الرتبية 
الريا�ضية املنهية خدماتهم بهدف �ضد العجز 

يف بع�س املدار�س احلكومية.
ب�ضكل  ال��ت��ع��اق��د  اأن  اإىل  امل�����ض��در  ذات  واأ����ض���ار 
فرتة  حتديد  دون  احل�ضة  بنظام  اأي  جزئي 
اإنهاء  ال������وزارة احل���ق يف  ي��ع��ط��ي  زم��ن��ي��ة مم���ا 

دون  الدرا�ضي  العام  اأي فرتة من  التعاقد يف 
اأن تتحمل اأي التزامات مادية اأو اإدارية �ضوى 
اح��ت�����ض��اب االج�����ازات  ، دون  االأج�����ر اجل���زئ���ي 
والعطالت اال�ضبوعية ، م�ضريا اإىل اأن الوزارة 
النظام و�ضع معلمي  ذل��ك  خ��الل  تهدف من 
ال��رتب��ي��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة حت���ت االخ��ت��ب��ار بهدف 
تقييمهم خالل فرتة التعاقد، وذلك يف اإطار 
عمليات التقييم الدورية التي جتريها لكافة 
ت��در���س حالياً  ال���وزارة  اأن  واأ���ض��اف  املعلمني.  
املتميزين  املعلمني  الكامل مع  التعاقد  اإع��ادة 
احلا�ضلني  الريا�ضية  ال��رتب��ي��ة  معلمي  م��ن 
منهم على درجتي املاج�ضتري والدكتوراة ، اأو 
على  ملدار�ضهم  ريا�ضية  بطوالت  حققوا  من 
امل�ضتوى املحلي والدويل  ، الفتاً اىل اأن اعتماد 
الرتبية  مل��ادة  متكامل  درا���ض��ي  منهج  ال���وزارة 
املراحل  باللغة االجنليزية جلميع  الريا�ضية 

عدد  ع��ن  اال�ضتغناء  يف  �ضبباً  ك��ان  ال��درا���ض��ي��ة 
كبري من معلمي الرتبية الريا�ضية الذين ال 
الرغم من  ، على  اللغة االجنليزية  يجيدون 
، معلمني  املنهي خدماتهم  ك��ان من بني  اأن��ه 
والدكتوراه  املاج�ضتري  درجتي  على  حا�ضلني 
، واآخ���ري���ن اح�����رزوا ب���ط���والت ري��ا���ض��ي��ة على 
م�ضتوى املناطق التعليمية والوزارة والدولة. 
اأحدث  اال�ضتغناء  ذل��ك  اأن  ذات��ه  امل�ضدر  وذك��ر 
الرتبية  معلمي  �ضفوف  يف  ملحوظاً  ع��ج��زاً 
بعد  احلكومية  امل��دار���س  مبختلف  الريا�ضية 
الوزارة  اأجرتها  التي  التقييمات  اإعالن نتائج 
التي  اال�ضتقاالت  اىل موجة  باالإ�ضافة   ، لهم 
الرتبية  من معلمي  ال��وزارة موؤخراً  �ضهدتها 
ال���ري���ا����ض���ي���ة االج����ان����ب وال����ع����رب ال����ذي����ن مت 
املا�ضي مما ترتب عليه وجود  العام  تعيينهم 

�ضواغر بكم كبري يف امليدان. 

حتت رعاية �سيف بن ز�يد

الداخلية حتتفل بتخريج برنامج »رعاية املبتكرين الرابع«

حمدان بن زايد يوجه بتوفري الزي املدر�ضي للطالب اليمنيني يف املحافظات املحررة 
•• اأبوظبي-وام:

ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�ضيخ  �ضمو  وج���ه 
احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل االأحمر 
االإم����ارات����ي ال��ه��ي��ئ��ة ب��ت��وف��ري ال����زي امل��در���ض��ي للطالب 

اليمنيني يف املحافظات املحررة.
وتاأتي توجيهات �ضموه تعزيزا للمبادرات التي ت�ضطلع 
بها دولة االمارات يف دعم العملية التعليمية يف اليمن 

وتعزيزا جلهودها يف توفري متطلبات ال�ضاحة اليمنية 
يف خمتلف املجاالت احليوية.

واك���د ال��دك��ت��ور حم��م��د عتيق ال��ف��الح��ي االم���ني العام 
توجيهات  تنفيذ  يف  �ضرعت  الهيئة  ان  االأحمر  للهالل 
حاليا  وتعمل  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�ضيخ  �ضمو 
ع��ل��ى ت��وف��ري ال���زي امل��در���ض��ي حل���وايل 70 األ���ف طالب 
وطالبة يف املراحل الدرا�ضية املختلفة من خالل فرقها 

االإغاثية املوجودة يف عدد من املحافظات اليمنية.

واأ�ضار الفالحي اىل اأن تلك التوجيهات جت�ضد االهتمام 
الذي يوليه �ضموه لقطاع التعليم يف اليمن وحر�ضه على 
توفري املناخ املالئم للطالب هناك ال�ضتكمال م�ضريتهم 
وقال  بها بالدهم.  التي متر  الظروف  رغم  التعليمية 
من  واف��ر  بن�ضيب  يحظى  اليمن  يف  التعليم  قطاع  ان 
االماراتي  االحمر  الهالل  بها  ت�ضطلع  التي  املبادرات 
لتح�ضني حياة اال�ضقاء يف اليمن وتعزيز قدرتهم على 
م��واج��ه��ة ظ��روف��ه��م ال��راه��ن��ة ..م�����ض��ريا اىل ان خطط 

املدر�ضية  البنى  دع��م  تت�ضمن  ال�ضدد  ه��ذا  يف  الهيئة 
اال�ضا�ضية من خالل �ضيانة املدار�س وتاأهيلها وحت�ضني 
االأكادميي  للتح�ضيل  مالئمة  لتكون  املدر�ضية  البيئة 
امل�ضتلزمات  من  الطالب  احتياجات  توفري  جانب  اىل 
الدرا�ضية املختلفة. واكد امني عام الهالل االحمر ان 
جهود الهالل االأحمر االإماراتي يف هذا ال�ضدد تواكب 
عمليات حترير املحافظات اليمنية واحدة تلو االخرى 
ال��ط��الب اىل  امل��دار���س واإع���ادة  حيث حتر�س على فتح 

االحداث  ب�ضبب  عنها  انقطاعهم  بعد  الدرا�ضة  مقاعد 
اجلارية هناك ..موؤكدا ان مبادرات الهالل االحمر يف 
هذا ال�ضدد �ضتتوا�ضل جلعل البيئة املدر�ضية يف اليمن 

جاذبة وحمفزة على التح�ضيل العلمي واالأكادميي.
كما اأكد اأن هذه املبادرة تعزز جهود ال�ضلطات التعليمية 
املخت�ضة يف اليمن وعلى راأ�ضها وزارة الرتبية والتعليم 
كل  اليمنيني يف  للطالب  التعليمية  امل�ضرية  ال�ضتمرار 
والتعليم  الرتبية  وزارة  اأن  يذكر  والظروف.  االأح��وال 

االلتزام  تعليق  ع��ن  م��وؤخ��را  اأعلنت  ق��د  كانت  اليمنية 
الظروف  ب�ضبب  امل���دار����س  جميع  يف  امل��در���ض��ي  ب��ال��زي 
ال�ضعبة التي يعي�ضها اليمنيون جراء االأحداث اجلارية 

هناك.
واأ�ضارت الوزارة اإىل اأن هذا االإجراء ياأتي نتيجة لتدهور 
..واأكدت  املحلية  العملة  وانهيار  االقت�ضادي  الو�ضع 
الرتبوية  العملية  م��وا���ض��ل��ة  ع��ل��ى  اإ���ض��راره��ا  ال�����وزارة 

والتعليمية رغم كل املعوقات وال�ضعوبات.

بلدية الظفرة تطلق مبادرة 
خدمات بال ورق يف املرفاأ

مراكز الأمرية هيا ت�ضتقبل 1200 
دار�ضة للعام 2018

•• دبي-وام:

الثقافية  احل�����ض��ني  ب��ن��ت  ه��ي��ا  االأم����رية  م��راك��ز  اإدارة  ا�ضتقبلت 
االإ�ضالمية التابعة لدائرة ال�ضوؤون االإ�ضالمية والعمل اخلريي 
من  دار����ض���ة   1200 ال�����ض��ي��ف  واأم  امل��زه��ر  يف  بفرعيها  دب���ي  يف 
 .2019-2018 ال��درا���ض��ي  للعام  العمرية  امل��راح��ل  خمتلف 
وقالت حمدة اأحمد املهريي مديرة اإدارة املراكز اإنه مت ا�ضتقبال 
ال��دار���ض��ات ب��ف��رع��ي امل��راك��ز ب��ع��د االإع�����داد االأم��ث��ل ل��الأم��اك��ن و 
االنتهاء من اخلطط الدرا�ضية للعام اجلديد واإمتام اجلدولة 
لتنطلق  امل��راك��ز  مبقري  ال��درا���ض��ي  املو�ضم  لفعاليات  املتكاملة 

عملية التعليم و التزود باملعرفة على اأكمل وجه.
واأ�ضافت املهريي اإن تعليم االأجيال تراثنا و علومنا والو�ضول 
�ضوء  يف  وم�ضتقبلنا  ح��ا���ض��رن��ا  وت��ط��وي��ر  دي��ن��ن��ا  ف��ه��م  اإىل  ب��ه��م 
اإليه العملية الرتبوية  منجزاتنا وح�ضارتنا من اأهم ما ترقى 
يف جميع جماالتها التنموية .. معربة عن �ضكرها حلرم �ضاحب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 

ال�ضمو  “رعاه اهلل” �ضاحبة  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
امللكي االأمرية هيا بنت احل�ضني عرفانا بجميل رعايتها حلملة 
كتاب اهلل عز وجل و طالبات العلم وحر�ضها الكبري على ن�ضر 
املعرفة و تاأ�ضي�س اأجيال تنعم يف ظالل القراآن الكرمي وال�ضنة 
كلها  االإن�ضانية  نفعها  عم  التي  االإ�ضالمية  والثقافة  املطهرة 
ففا�ضت مبعارفها وفنونها وعلومها ونتاجاتها لقرون عديدة. 
و ثمنت جهود دائرة ال�ضوؤون االإ�ضالمية والعمل اخلريي بدبي 
على  وحر�ضها  تاأ�ضي�ضها  منذ  وال��دار���ض��ات  للمراكز  ورعايتها 
تطويرها وتعزيز دورها يف املجتمع وات�ضاع م�ضاحات نفعها يف 
على  االأج��ي��ال  وتن�ضئة  والرتبية  االإ�ضالمية  الثقافة  جم��االت 
ح��ب العلم وال��وط��ن وط��اع��ة ويل االأم���ر واالم��ت��ث��ال مل��ا اأم���ر به 
ديننا احلنيف من اأجل حتقيق ال�ضعادتني الفردية واجلماعية 
و�ضهدت  وامل�ضتقبل.  احلا�ضر  واملعريف يف  االأث��ر احل�ضاري  ذات 
املراكز بفرعيها اإقباال وا�ضعا من قبل الدار�ضات مبنا�ضبة العام 
الدرا�ضي اجلديد على اختالف مراحلهن العمرية والدرا�ضية 

مع حفاوة اإدارة املراكز بهن.

بعد عامني من �إنهاء خدماتهم

الرتبية تتوا�ضل مع معلمي الرتبية الريا�ضية لإعادة التعاقد معهم بنظام احل�ضة
�ل�سو�غر و�ل�ستقالت دفعت �لوز�رة للبحث يف دفاترها �لقدمية عن حملة �ملاج�ستري و�لدكتور�ة

» ال�ضحة « تطلق احلملة الوطنية التوعوية بالأنفلونزا املو�ضمية
•• دبي-وام:

اأعلنت وزارة ال�ضحة ووقاية ال�مجتمع، ام�س، انطالق احلملة 
حتى  ت�ضتمر  التي  املو�ضمية،  باالأنفلونزا  التوعوية  الوطنية 
اال�ضرتاتيجيني  ال�ضركاء  مع  بالتعاون  املقبل،  دي�ضمرب  نهاية 

دائرة ال�ضحة اأبوظبي وهيئة ال�ضحة بدبي.
واأو����ض���ح���ت ال��������وزارة، خ����الل م���وؤمت���ر ���ض��ح��ف��ي ع��ق��دت��ه ام�س 
العاملني  اأن احلملة ت�ضتهدف  الب�ضتان يف دبي،  بفندق رو�ضة 
النظام  م��ق��درات  لتعزيز  وذل���ك  املجتمع  واأف�����راد  ال�ضحيني 
من   2019-2018 االأنفلونزا  ملو�ضم  لال�ضتجابة  ال�ضحي 
اأف�ضل  ال�ضحيني وتدريبهم على  للعاملني  الوعي  خالل رفع 
املمار�ضات العاملية للوقاية من الفريو�س وخماطره ومن اأجل 
االأك��رث عر�ضة  املجتمع  فئات  باللقاح بني  التغطية  ن�ضب  رفع 

ملخاطر االإ�ضابة به.
ال�ضحية،  وال��ع��ي��ادات  ال�مراكز  بقطاع  متمثلة  ال����وزارة،  وراأت 
الوقاية  وط���رق  امل��ر���س  ه���ذا  ���ض��د  ال�ضحية  ال��ت��وع��ي��ة  تكثيف 
ال�ضحي  ال��وع��ي  رف��ع  اإىل  تهدف  التي  ه��ذه احلملة  ع��رب  منه 
املجتمع  اأف���راد  وجميع  خا�س  ب�ضكل  امل�ضتهدفة  الفئات  ل��دى 
الفئات  لتطعيم  الكافية  اللقاحات  وتوفري  التطعيم  باأهمية 
امل�ضتهدفة ورفع ن�ضبة التغطية باللقاح وتقليل العبء ال�ضحي 
يرتتب  وم��ا  املو�ضمية  لالأنفلونزا  واالقت�ضادي  واالجتماعي 
على ذلك من اإدخال املر�ضى امل�ضت�ضفيات اأو التغيب عن العمل 

والدرا�ضة.
امل�ضاعد  ال��وك��ي��ل  ال��رن��د  ال��دك��ت��ور ح�ضني ع��ب��دال��رح��م��ن  واأك����د 
لقطاع املراكز والعيادات ال�ضحية اأن من اأولويات ا�ضرتاتيجية 

وزارة ال�ضحة ووقاية املجتمع تطوير النظام ال�ضحي لوقاية 
وال�ضيطرة  امل��ع��دي��ة  االأم��را���س  م��ن  االإم����ارات  ب��دول��ة  املجتمع 
التو�ضيات  ب��اأح��دث  ال�ضحيني  العاملني  ك��ف��اءة  ورف���ع  عليها 
الوطنية  اخل��ط��ة  اإىل  ا���ض��ت��ن��ادا  العلمية  واالأ���ض��ال��ي��ب  ال��ع��امل��ي��ة 
اأجل  ومن  احل��ادة  التنف�ضي  اجلهاز  التهابات  اأمرا�س  ملكافحة 
تعزيز ال�ضحة العامة من خالل برنامج م�ضتدام لرفع م�ضتوى 

الوعي باأهمية التلقيح للحد والوقاية من انتقال العدوى.
واأ�ضار اإىل اأن معرفة طبيعة املر�س وم�ضبباته واأعرا�ضه وطرق 
به  واالإ���ض��اب��ة  انت�ضاره  ملنع  اأ�ضا�ضية  رك��ي��زة  تعد  منه  ال��وق��اي��ة 
وذلك حتقيقا لالأهداف اال�ضرتاتيجية لوزارة ال�ضحة ووقاية 
املجتمع يف تقدمي الرعاية ال�ضحي�ة ال�ضاملة واملتكاملة بطرق 

مبتكرة وم�ضتدامة ت�ضمن وقاية املجتمع من االأمرا�س.
هذا  على  كبريا  تقدما  حققت  االإم����ارات  اأن  اإىل  ال��رن��د  ولفت 
اخلدمات  واق��ع  تطوير  خ��الل  من  احليوي  ال�ضحي  ال�ضعيد 
اإىل  بها  العاملني  وت��اأه��ي��ل  ج��ودت��ه��ا  م�ضتوى  ورف���ع  ال��وق��ائ��ي��ة 
جانب تطوير نظام لرت�ضد العدوى ي�ضكل اآلية حتذير مبكر 
البيانات  االأنفلونزا وتوفري  املعدية خا�ضة  االأمرا�س  لرت�ضد 
الوقائية  االإج�����راءات  وات��خ��اذ  ل��الأم��را���س  املبكر  واالك��ت�����ض��اف 

الالزمة.
اإدارة  م��دي��رة  امل��رزوق��ي  ن��دى  ال��دك��ت��ورة  اأو�ضحت  م��ن جانبها، 
اإط��الق احلملة جاء تزامنا مع بدء مو�ضم  اأن  الوقائي  الطب 
االأنفلونزا لتعزيز الوعي باأخذ اللقاح حيث تعترب التطعيمات 
من اأف�ضل التدخالت الطبية واأكرثها فعالية وجناحاً للوقاية 
من االأمرا�س امل�ضتهدفة باللقاحات، منوهة اإىل اأن الدرا�ضات 
اأ�ضارت اإىل اأن التطعيم يحد من انت�ضار العدوى داخل املجتمع 

ويقلل من احتمالية االإ�ضابة مب�ضاعفات املر�س اخلطرية.
واأ���ض��اف��ت “ ل��ه��ذا ن��و���ض��ي ب��اأخ��ذ ل��ق��اح االن��ف��ل��ون��زا املو�ضمية 
للعاملني ال�ضحيني بقطاع الرعاية ال�ضحية خا�ضة يف اأق�ضام 
ال���ط���وارئ وال��ع��ي��ادات اخل��ارج��ي��ة وم��راك��ز ال��رع��اي��ة ال�ضحية 
املر�س  نقل  فر�س  لتقليل  امل��رك��زة  العناية  ووح���دات  االأول��ي��ة 

للمراجعني والأفراد االأ�ضرة ».
وذكرت اأن هذه احلملة ت�ضتهدف اأي�ضا اأفراد املجتمع بالرتكيز 
على الن�ضاء احلوامل واالأ�ضخا�س الذين يعانون من االأمرا�س 
املزمنة كمر�ضى ال�ضكري والقلب وكبار ال�ضن واالأطفال حتت 
عمر 5 �ضنوات حيث تعترب هذه الفئات اأكرث عر�ضة مل�ضاعفات 
التطعيمات متوافرة  اأن  موؤكدة  االنفلونزا،  بفريو�س  االإ�ضابة 
قالت  وب��دوره��ا  واخلا�ضة.  احلكومية  ال�ضحية  املوؤ�ض�ضات  يف 
الدكتورة بدرية احلرمي مديرة اإدارة حماية ال�ضحة العامة يف 
هيئة ال�ضحة بدبي اإن االأنفلونزا تعترب من االأمرا�س املو�ضمية 
التي تختلف �ضدتها باختالف مناعة االأ�ضخا�س الذين ي�ضابون 
الذين  واالأ�ضخا�س  ال�ضن  وكبار  احل��وام��ل  الن�ضاء  اأن  اإال  بها 
يعانون بع�س االأمرا�س املزمنة هم االأكرث عر�ضة للم�ضاعفات 
اأهمية  موؤكدة  ال�ضحية،  الرعاية  جمال  يف  العاملني  وكذلك 
لقاح االأنفلونزا الذي يعترب اأف�ضل طريقة للوقاية، الفتة اإىل 

اأنه يتم اإعطاوؤه جلميع االأعمار ابتداًء من عمر 6 اأ�ضهر.
ونوهت اإىل اأن هيئة ال�ضحة بدبي توفر �ضنويا لقاح االأنفلونزا 
يف  امل�ضتمر  دوره���ا  اإىل  اإ���ض��اف��ة  ال�ضحية،  م��راك��زه��ا  جميع  يف 
تعزيز الوعي ال�ضحي باملجتمع عن طريق احلمالت التوعوية 
ال�ضحي للو�ضول الأكرب تغطية ممكنة  الوعى  ال�ضنوية لرفع 

للفئات للم�ضتهدفة ل�ضمان فعالية وجناح هذه احلملة.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

رئي�س  رح���م���ة  اآل  ���ض��ل��وى  اأك������دت 
م���ب���ادرة ���ض��ف��راء االإي���ج���اب���ي���ة على 
ال�ضعادة  م��ف��ه��وم  ت��ر���ض��ي��خ  اأه��م��ي��ة  
امل�ضوؤولية  منظور  من  واالإيجابية 
ال�ضعادة  اأن  ب��اع��ت��ب��ار  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة، 
امل�ضوؤولية  اأه��م خمرجات  اأح��د  هي 
املجتمعية. والتي تاأتي من حر�س 
ثقافة  ت���ر����ض���ي���خ  ع���ل���ى  اجل���م���ع���ي���ة 
حياة  كاأ�ضلوب  وااليجابية  ال�ضعادة 
مع  يتنا�ضب  مب��ا  املجتمع،  الأف���راد 
االإم���ارات  دول��ة  جمتمع  طموحات 

وتطلعاته وعاداته وثقافته.
التي  امل���ح���ا����ض���رة  خ�����الل  وق����ال����ت 
للتنمية  االم��ارات  جمعية  نظمتها 
م�ضاركا   73 بح�ضور  االجتماعية 
ال�����ض��ع��ادة منهجا يف   :” تعد  اأم�����س 
ذاته.  ب��ح��د  ه��دف��ا  ولي�ضت  احل��ي��اة 
ومنهجا نعي�ضه ونلتزم مبخرجاته 
قيا�س   واأدوات  اأداء  م��وؤ���ض��رات  ول��ه 
من  ت��اأت��ي  ال  ال�ضعادة  اأن  مو�ضحة 
اخل���ارج ب��ل تنبع م��ن ال��داخ��ل من 

خالل ما يحمله االن�ضان من اأ�ضل 
هي  رفيعة  ايجابية  وقيم  واأ�ضالة 
الوطنية  هويته  م��ن  ا�ضا�ضي  ج��زء 

وعالقته مبحيطه احليوي.
وحثت �ضلوى احل�ضور على  تعزيز 
قيمهم بالعمل االإن�ضاين واخلريي 
وال����ت����ط����وع����ي وت����ط����وي����ر ب����رام����ج 
فيها  وامل�ضاركة  تطوعية  وم�ضاريع 
ال��ع��م��ل م���ن �ضعادة  ي��ب��ث��ه ه����ذا  مل���ا 

واإيجابية يف حياة الفرد.
اأق���ي���م���ت  امل����ح����ا�����ض����رة  خ����ت����ام  ويف 
م�ضابقة “اأف�ضل ممار�ضة يف جمال 
امل�ضوؤولية املجتمعية” التي طرحت 
وركزت يف جمملها حول ما يجلبه 
من  جمتمعية  بامل�ضوؤولية  القيام 
���ض��ع��ادة واإي��ج��اب��ي��ة يف ح��ي��اة الفرد. 
ك��م��ا مت ا���ض��ت��ع��را���س جت���ارب بع�س 

امل�ضاركون املوؤثرة يف حياتهم.

اأبوظبي-وام:

– اأبوظبي، اجلهة التنظيمية لقطاع  دعت دائرة ال�ضحة 
املهتمني  امل�ضتثمرين،  اأبوظبي  اإمارة  ال�ضحية يف  الرعاية 
االعتماد  اإىل  االإم���ارة  يف  ال�ضحي  القطاع  يف  باال�ضتثمار 
الدائرة  اأ�ضدرتها  التي  اال�ضتيعابية  الطاقة  خطة  على 
اال�ضتثمارية  الفر�س  اأب��رز  حتديد  يف  مل�ضاعدتهم  موؤخراً 
وذلك �ضمن جهودها  ال�ضحية،  الرعاية  املتاحة يف قطاع 
يقدمها  التي  باخلدمات  االرت��ق��اء  اإىل  الرامية  امل�ضتمرة 
اال�ضتيعابية  ق��درت��ه��ا  وت��ع��زي��ز  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  ق��ط��اع 

وتلبية الطلب املتزايد عليها يف االإمارة.
وكانت الدائرة قد طورت خطة الطاقة اال�ضتيعابية لقطاع 
الرعاية ال�ضحية لتقدم حتلياًل �ضاماًل ي�ضتعر�س القدرة 
واخلدمات  للقطاع،  وامل�ضتقبلية  احل��ال��ي��ة  اال�ضتيعابية 
الرعاية ال�ضحية  املقدمة والطلب عليها �ضمن منظومة 
تت�ضمنه  وما  اال�ضتيعابية  الطاقة  خطة  وتركز  لالإمارة. 
م���ن حت��ل��ي��الت، ح��ل��ول م��ق��رتح��ة وخ��ط��ط ت��ن��ف��ي��ذ لرفع 
اخلدمات  من  جمموعة  يف  امل��ح��ددة  اال�ضتيعابية  الطاقة 
مبا يف ذلك الرعاية االأولية، والرعاية يف حاالت الطوارئ، 
ال�ضحيني  واملهنيني  اال�ضت�ضارات،  وغ��رف  االأ���ض��رة،  وع��دد 

على  احل��رج��ة  للحاالت  ال�ضحية  للرعاية  املتخ�ض�ضني 
م���دار ال�����ض��اع��ة، وال��رع��اي��ة امل��رك��زة، وال��ت��اأه��ي��ل، والرعاية 
تغطيتها  ن��ط��اق  مي��ت��د  ال  ال��ت��ي  االأج����ل  ط��وي��ل��ة  ال�ضحية 
الدائرة  وقامت  والظفرة.  العني  يف  املناطق  كافة  لي�ضمل 
بتخ�ضي�س ق�ضم يف اخلطة لتوجيه امل�ضتثمرين املحتملني 
مدرو�ضة  خ��ط��وات  ات��خ��اذ  م��ن  لتمكينهم  بخطوة  خ��ط��وة 
حيث  اأب��وظ��ب��ي،  ب��اإم��ارة  ال�ضحي  القطاع  يف  ال�ضتثمارهم 
يقدم معلومات ونظرة عامة على لوائح وتنظيمات القطاع 
ال�ضحي، وكتيبات ال�ضيا�ضات، ومتطلبات ترخي�س املهنيني 
واالإج������راءات،  وامل��ع��اي��ري  ال�ضحية،  وامل��ن�����ض��اآت  ال�ضحيني 

�ضعادة  وق��ال  االإلزامية.  ال�ضحي  ال�ضمان  من��اذج  وكذلك 
حم��م��د ح��م��د ال��ه��ام��ل��ي، وك��ي��ل دائ�����رة ال�����ض��ح��ة ان تلبية 
خلدمات  وامل�ضتقبلية  احل��ال��ي��ة  ال�����ض��ح��ي��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
�ضكان  جلميع  وال�ضمولية  ب��اجل��ودة  تتميز  �ضحية  رعاية 
االإمارة ومناطقها وحت�ضني الو�ضول اإليها يعد �ضمن اأبرز 
اأهمية تطوير خطة الطاقة  اأولوياتهم االأمر الذي يوؤكد 
بعد  اأن��ه  واأ���ض��اف  ال�ضحية.  الرعاية  لقطاع  اال�ضتيعابية 
اتفاقية  – اأبوظبي  ال�ضحة  دائ��رة  وقعت  اإ�ضدار اخلطة، 
اأ�ضنب  مع يوين تيم الطبية، امل�ضروع امل�ضرتك بني �ضركة 
الطبية، مزود الرعاية العاملي، وجمموعة البادي، يتم على 

اأ�ضا�ضها تقدمي خدمات الرعاية ال�ضحية االأولية يف ت�ضعة 
مناطق يف اأبوظبي ومدينة العني. من جانبه اأ�ضاد كالرك 
نيل كالرك مدير دائرة اال�ضتثمارات والقدرات اال�ضتيعابية 
للطاقة  اجلديدة  اخلطة  به  تقوم  ال��ذي  بالدور  باالإنابة 
اال�ضتيعابية القائم على فتح فر�س جديدة للم�ضتثمرين 
يف  ال�ضحية  ال��رع��اي��ة  ���ض��وق  دخ���ول  اإىل  يتطلعون  ال��ذي��ن 
اأبوظبي وتو�ضيع نطاقه .. مو�ضحا اأن ال�ضراكة مع يوين 
تيم الطبية هي خطوة جديدة ت�ضاف اإىل اجلهود الرامية 
القطاع، والتي تعك�س مدى  ل�ضد االحتياجات احلالية يف 

اهتمام امل�ضتثمرين بالفر�س اال�ضتثمارية يف االإمارة.

•• دبي-وام:

اطلع �ضمو ال�ضيخ مكتوم بن حممد بن را�ضد اآل 
نتائج  على  ام�س  ظهر  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم 
الذي  الب�ضرية”  امل�����وارد  م�����ض��رع��ات  “خمترب 
يف  دب��ي  حلكومة  الب�ضرية  امل���وارد  دائ���رة  نظمته 
العاملي بهدف و�ضع خطط  التجاري  دبي  مركز 
دبي  امل�ضتقبلية خلطة  ال��روؤي��ة  تدعم  وم��ب��ادرات 

.2021
وا�ضتمع �ضموه - خالل زيارته ملخترب م�ضرعات 
اإىل �ضرح من �ضعادة عبد اهلل  امل��وارد الب�ضرية - 
املوارد  دائ��رة  زاي��د الفال�ضي مدير ع��ام  علي بن 
يف  العمل  م��راح��ل  ح��ول  دب��ي  حلكومة  الب�ضرية 
عن  املنبثق  الب�ضرية  امل����وارد  م�ضرعات  خمترب 
خمترب “حكومة الكفاءات” الهادف لو�ضع روؤية 
يف  احلكومية  الب�ضرية  امل��وارد  مل�ضتقبل  طموحة 
دبي والتي ج��اءت �ضمن حم��اور ال��دورة الرابعة 
العامة  االأمانة  اأطلقتها  التي  االإب��داع  ملختربات 
 12 بتاريخ  دب��ي  حلكومة  التنفيذي  للمجل�س 
اأبريل 2018 والنتائج التي تو�ضلت اإليها فرق 

العمل خالل ال�ضهور املا�ضية.
واأكد عبداهلل الفال�ضي حر�س حكومة دبي على 
اأن تكون دائما يف املركز االأول ومن اأجل املحافظة 
على مكانة دبي وتفوقها اأطلقت االأمانة العامة 
“خمتربات  دب���ي  الإم�����ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  للمجل�س 
التحديات  على  ال�����ض��وء  ت�ضلط  ال��ت��ي  االإبداع” 
ال���ت���ي ت���واج���ه حت��ق��ي��ق م�����ض��ت��ه��دف��ات خ��ط��ة دبي 
2021 من خالل و�ضع جمموعة من الق�ضايا 
بح�ضور  بالتف�ضيل  ومناق�ضتها  امل��ج��ه��ر  حت��ت 

االأط��راف املعنية كافة ومن ثم اخل��روج بخطط 
باأطر زمنية وم�ضوؤوليات  تنفيذية حمددة  عمل 
لتقييم  متابعتها  ميكن  تنفيذ  ومعامل  وا�ضحة 

م�ضتويات االإجناز املتحققة ب�ضفافية.
دبي  الب�ضرية حلكومة  امل��وارد  دائ��رة  اأن  واأ�ضاف 
ومبتابعة من �ضمو ال�ضيخ مكتوم بن حممد بن 
اآل مكتوم اأطلقت يف االأول من �ضهر مايو  را�ضد 
الب�ضرية”  امل��وارد  م�ضرعات  “خمترب   2018
ب��ه��دف و���ض��ع خ��ط��ط وم���ب���ادرات ت��دع��م الروؤية 
عدد  مب�ضاركة   2021 دب��ي  خلطة  امل�ضتقبلية 
من مدراء املوارد الب�ضرية من خمتلف الدوائر 
املحورية  االإدارات  وم��دراء  احلكومية  والهيئات 
ا�ضت�ضارية  �ضركات  بجانب  املتميزين  واملوظفني 
و�ضركات  الب�ضرية  امل���وارد  جم��ال  يف  متخ�ض�ضة 
والتكاملية  الت�ضاركية  مل��ب��داأ  ت��ع��زي��زا  حكومية 

وتبادل اخلربات بني القطاعات املختلفة.
الب�ضرية  امل�����وارد  م�����ض��رع��ات  وي��ت�����ض��م��ن خم��ت��رب 
واملزايا  املكافاآت  اأ�ضا�ضية هي حمور  �ضتة حماور 
الت�ضريعات  امل�ضتقبل وحمور  ا�ضت�ضراف  وحمور 
حمور الثقافة املوؤ�ض�ضية حمور الكفاءة املوؤ�ض�ضية 
اأع�ضاء الفرق على  وحمور التوطني حيث نظم 
م��دى 100 ي��وم ال��ع��دي��د م��ن ال��ل��ق��اءات وور�س 
العمل والفعاليات التي تكللت بالنجاح واأ�ضفرت 
عن 11 م�ضروعا ترتكز حول االجتاهات احلديثة 
الب�ضرية  امل������وارد  وم���ب���ادئ  ال��ب�����ض��ري��ة  ل���ل���م���وارد 
تكون  الأن  دب���ي  ح��ك��وم��ة  ت��ت��ط��ل��ع  اإذ  احل��ك��وم��ي��ة 

االإقليمية  التناف�ضية  حتقق  ا�ضتباقية  حكومة 
والعاملية وتركز على الكفاءة احلكومية واأن تكون 
دبي مدينة ذكية حتقق ال�ضعادة للمقيمني فيها.

وت��رك��ز النقا�س يف “ حم��ور امل��ك��اف��اآت وامل��زاي��ا “ 
حول مزايا ت�ضميم اأنظمة كفوؤة وفعالة ومبتكرة 
املوؤ�ض�ضية  االإن��ت��اج��ي��ة  ورف���ع  امل��وظ��ف��ني  لتحفيز 
وربط االأداء املوؤ�ض�ضي والوظيفي باآليات التكرمي 

والتحفيز.
ناق�س  “ فقد  امل�ضتقبل  ا�ضت�ضراف  “ حم��ور  اأم��ا 
الوظائف  حت��دي��د  م�ضاألة  خ��الل��ه  العمل  ف��ري��ق 
وال���ك���ف���اءات وامل����ه����ارات امل�����ض��ت��ق��ب��ل��ي��ة م���ن خالل 
العاملة  ل��ل��ق��وى  اال����ض���رتات���ي���ج���ي  ال��ت��خ��ط��ي��ط 
وال��ت��ك��ي��ف م��ع االجت���اه���ات وال��ت��ط��ورات العاملية 
والتكنولوجية واالبتكار امل�ضتمر ملواكبة تطلعات 
واإج�������راء درا����ض���ة ح����ول م�ضتقبل  دب����ي  ح��ك��وم��ة 
دب��ي بهدف فهم  والوظائف يف حكومة  امل��ه��ارات 
ال�ضناعية  للثورة  امل�ضاحبة  التغيريات اجلذرية 
الرابعة والتي �ضتغري من وظيفة املوارد الب�ضرية 
على  الوظائف  م�ضتقبل  وا�ضت�ضراف  واأنظمتها 
 10 املتو�ضط  امل��دى  على  دب��ي  حكومة  م�ضتوى 
���ض��ن��وات م���ن خ���الل خ���ط���وات م��ن��ه��ج��ي��ة جامعة 
على  وتطبيقها  امل�ضتقبل  ال�ضت�ضراف  هيو�ضنت 
الراهن  التقييم  املجال  و�ضف  مثل..  الدرا�ضة 
للم�ضتقبل  وامل���رج���ع���ي  االأ����ض���ا����ض���ي  ال�����ض��ي��ن��اري��و 
املن�ضود  امل�ضتقبل  للم�ضتقبل  البديلة  االإمكانات 
واملتوفرة  املتقدمة  املوؤ�ضرات  والتحليل  املناق�ضة 

من نتائج الدرا�ضة.
العمل  “ ناق�س فريق  الت�ضريعات  “ حم��ور  ويف 
م�ضاألة املرونة يف اأطر واأنظمة وممار�ضات املوارد 
واآليات  املوظفني  وا�ضتقطاب  وج��ذب  الب�ضرية 
التعاقد واالأج���ور وال��ع��الوات وال��ب��دالت وتقييم 
اإ�ضافة  االأداء والرتقيات والتنقل بني الوظائف 
اإىل مرونة العمل وعدد ال�ضاعات بجانب العمل 
اإج����راءات نظامية ح��ول كيف  ع��ن بعد وحت��دي��د 

يت�ضرف املوظف يف حال تعر�س الأي موقف.
“ ال��ذي يهدف  املوؤ�ض�ضية  الثقافة  “ حم��ور  اأم��ا 
لتعزيز ثقافة امل�ضاركة وبناء روح الفريق والعمل 
املوظفني  ب���ني  االن�����ض��ج��ام  اجل��م��اع��ي و���ض��م��ان 
وال��ت��ن��اغ��م ال��وظ��ي��ف��ي ف��ق��د ن��اق�����س ف��ري��ق العمل 
امل����وارد  اإدارات  لت�ضنيف  دب���ي  ن��ظ��ام   “ خ��الل��ه 
الب�ضرية “ وهو نظام يعك�س توجه حكومة دبي 
الب�ضرية  مواردها  اإدارة  يف  نوعية  نقلة  لتحقيق 
ل��ي��ح��ظ��ى امل���وظ���ف ب����ذات ال��ع��ن��اي��ة ال��ت��ي يحظى 
ال�ضعادة  م�ضتويات  اأع��ل��ى  لتحقيق  املتعامل  بها 
ودورهم  كفاءتهم  وتعزيز  الوظيفي  والتناغم 
اال�ضرتاتيجية  واخل���ط���ط  ال������روؤى  حت��ق��ي��ق  يف 
احل��ك��وم��ي��ة وذل����ك ان��ط��الق��ا م��ن روؤي����ة �ضاحب 
نائب  مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  ال�ضيخ  ال�ضمو 
ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اأن  حت��ب  ك��م��ا  موظفيك  “عامل   - اهلل  رع���اه   -
يكونوا مع متعامليك اأو اأحب ملوظفيك ما حتب 
�ضمو  روؤي����ة  م��ن  ان��ط��الق��ا  ملتعامليك” وك��ذل��ك 

اآل مكتوم  را���ض��د  ب��ن  ب��ن حممد  ح��م��دان  ال�ضيخ 
“اأريد  التنفيذي  املجل�س  رئي�س  دب��ي  عهد  ويل 
اأن تعمل احلكومة كفريق واحد روح الفريق هي 

االأولوية االأوىل«.
الذي   - “ ال��ك��ف��اءة وال��ت��ن��اف�����ض��ي��ة  “ حم���ور  ويف 
واالحرتافية  املهنية  تعزيز  على  ال�ضوء  ي�ضلط 
ال��ك��ف��اءات واملواهب  وب��ن��اء  امل�����ض��وؤول��ي��ة  وحت��م��ل 
ال��ف��ردي��ة وت��ط��وي��ر ال���ق���درات امل��وؤ���ض�����ض��ي��ة وزي���ادة 
االإنتاجية - ناق�س فريق العمل ميثاق اأخالقيات 
دبي  ملوظفي حكومة  الوظيفي  وال�ضلوك  العمل 
ال�ضيخ  ال�ضمو  �ضاحب  روؤي���ة  على  يركز  وال���ذي 
اأهمية  ي��وؤك��د  ال��ذي  اآل مكتوم  را���ض��د  ب��ن  حممد 
“ال متار�س عملك كموظف  �ضموه  العمل بقول 
يع�ضق  وك�ضانع  وط��ن��ه  يحب  كقائد  مار�ضه  ب��ل 

�ضنعته وكفنان يبدع فنه«.
امليثاق ليكون قاعدة معرفية جلميع  اإعداد  ومت 
دب�����ي وعلى  ح���ك���وم���ة  ال���ع���ام���ل���ني يف  امل���وظ���ف���ني 
امل�����ض��ت��وي��ات ال��وظ��ي��ف��ي��ة ك��اف��ة وم���ن خ��الل��ه يتم 
املهني  ال�ضلوك  واأخ��الق��ي��ات  قيم  على  التعرف 
التي  الوظيفية  والواجبات  بها  التحلي  املطلوب 
يجب االلتزام بها ويهدف امليثاق اإىل بناء وتعزيز 
ثقافة موؤ�ض�ضية موحدة تدعم ا�ضرتاتيجية اإمارة 
وتنمية  امل�ضتقبلية  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  نحو  دب��ي 
وتعزيز  احلكومي  املوظف  لدى  امل�ضوؤولية  ح�س 
روح الفريق. ويف “حمور التوطني” ناق�س فريق 
العمل م�ضاألة تنمية املواهب والقدرات االإماراتية 

وتاأهيل  وال�����ض��ي��ادي��ة  امل���ح���وري���ة  ال��ق��ط��اع��ات  يف 
املواطنة  القيادات  من  والثالث  الثاين  ال�ضفني 
من خالل التدوير التطويري للكفاءات املواطنة 
احلكومية  اجلهات  يف  املواطنني  املوظفني  مثل 
بهدف رفع م�ضتوى الكفاءات الفنية وال�ضلوكية 
للموظفني املواطنني وتبادل املعارف بني اجلهات 
احلكومية واخلا�ضة يف الدولة وخارجها اإن لزم 
وتاأهيل  اخل��ربة  ذوي  املوظفني  من  واال�ضتفادة 
ويتم ذلك عرب  املحورية  الوظائف  املوظفني يف 
امل�ضتهدفة  التخ�ض�ضات  حت��دي��د  تت�ضمن  اآل��ي��ة 
واملوظفني املراد تدريبهم وتبادل املوظفني املراد 
وتن�ضيق  تدريبهم  اأو  خرباتهم  م��ن  اال���ض��ت��ف��ادة 
الب�ضرية حلكومة  امل��وارد  م�ضتمر تقوم به دائرة 

دبي مع باقي اجلهات احلكومية.
الرابعة  ال�����دورة  ف��ع��ال��ي��ات  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
االأمانة  اأطلقتها  التي   - االإب���داع  خمتربات  من 
التنفيذي الإمارة دبي - �ضارك  العامة للمجل�س 
خمتلف  م��ن  وخمت�س  خبري   200 نحو  فيها 
واخلا�ضة  احلكومية  و�ضبه  احلكومية  اجلهات 
بهدف تقدمي  �ضمن تخ�ض�ضات وجم��االت عدة 
اأف�ضل املخرجات املمكنة حتقيقا لالأهداف التي 
اإ�ضراك  اإىل  اإ�ضافة   2021 دب��ي  خطة  ر�ضمتها 
عملية  يف  ت�ضهم  التي  ب��اآرائ��ه��م  واالأخ���ذ  ال�ضباب 

�ضنع القرار.
 8 االإب���داع  ملختربات  الرابعة  ال���دورة  وت�ضمنت 
كل  وال��ف��ن يف  التمكني  رح��ل��ة  �ضملت  خم��ت��ربات 
مكان وطفولة اآمنة ومع االأمل... دبي اإىل جانب 
اأع��ود وا�ضتثمر هنا  7 جنوم ولن  خمترب �ضحة 

كذلك خمترب حكومة الكفاءات.

•• راأ�س اخليمة -  الفجر

مركز �ضرطة الرم�س ي�ضهد وقف اللواء علي 
�ضرطة  عام  قائد  النعيمي  علوان  بن  عبداهلل 
راأ�س اخليمة خالل زيارة تفقدية ملركز �ضرطة 
الرم�س ال�ضامل ، يرافقه العميد طارق حممد 
و�ضيف   ، العام  القائد  مكتب  مدير  �ضيف  بن 
املوؤ�ض�ضي  االأداء  وم�ضت�ضار  خبري  ال�ضفريي 
، وفريق  ال��ع��ام��ة  ب��ال��ق��ي��ادة  واال���ض��رتات��ي��ج��ي 
التفتي�س االأمني ، بهدف االطمئنان على �ضري 
االحتياجات  على  وال��وق��وف  العمل  اإج���راءات 
وتعزيزا  وال��ت��ح��دي��ث  ال��ت��ط��وي��ر  وم��ت��ط��ل��ب��ات 

، وذل��ك تطبيقاً  امل��وارد والدعم  اإدارة  لعملية  
للربنامج الزمني لنظام تفتي�س القائد العام 
ال�ضنوي وفق املعايري املعتمدة ، و�ضمن مبادرة 

تعزيز التفتي�س للعمل ال�ضرطي.
حممد  �ضليمان  العميد   ، ا�ضتقباله  يف  ك���ان 
ال�ضاملة  ال�ضرطة  مراكز  اإدارة  مدير  الكيزي 
�ضرطة  مركز  رئي�س  مطر  اإبراهيم  والعقيد 
ال�ضباط و�ضف  وع��دد من   ، ال�ضامل  الرم�س 

ال�ضباط واالأفراد باملركز.
ال�ضرطة   عام  قائد  تفقد  م�ضتهل اجلولة  ويف 
ال�ضباط  و�ضف  لل�ضباط  الع�ضكري  الطابور 
واالأفراد حاثا اإياهم على بذل مزيدا من اجلهد 

لتطوير العمل ، بعدها تفقد االآليات واملركبات 
الع�ضكرية باملركز للوقوف على املعوقات التي 
من املحتمل اأن ت�ضادف �ضري العمل ، وا�ضتمع 
واطماأن   ، ومالحظاتهم  العاملني  اآراء  اإىل 
االإجراءات  و�ضرعة  الت�ضهيالت  على  خاللها 
العمل يف  اإج���راءات �ضري  ، واطلع على  املتبعة 
كافة االأفرع وكيفية ت�ضجيل البالغات ومتابعة 
كافة الق�ضايا وكيفية حتويلها ، موؤكداً خالل 
اجلولة على الدور االأمني الكبري الذي يقوم 
، موجهاً  اخ��ت�����ض��ا���ض��ه  م��ن��ط��ق��ة  امل���رك���ز يف  ب���ه 
ب�����ض��رورة ب���ذل ك��ل اجل��ه��ود امل��م��ك��ن��ة حلماية 
واال�ضتقرار  االأمن  وحفظ  واملمتلكات  االأرواح 

امل��ت��ع��ام��ل��ني وت�ضهيل  امل��ن��ط��ق��ة ورف���ع ر���ض��ا  يف 
تقدمي اخلدمات لهم.

، ع��ق��د ق��ائ��د ع���ام �ضرطة  اإط�����ار اجل���ول���ة  ويف 
راأ������س اخل��ي��م��ة اج��ت��م��اع��اً م���ع ���ض��ب��اط املركز 
ال�ضنوي  التفتي�س  للتاأكد من تطبيق معايري 
م��ن ح��ي��ث امل��ه��ام االإداري������ة اخل��ا���ض��ة بالق�ضم 
وزارة  ا�ضرتاتيجية  اإطار حتقيق  وذلك �ضمن 
الداخلية الهادفة اإىل �ضمان تقدمي اخلدمات 
والكفاءة  اجل���ودة  معايري  وف��ق  كافة  االأمنية 
وال�ضفافية، والوقوف على متطلبات وحتديات 
العمل وتوجيه التو�ضيات �ضعياً لتعزيز االأمن 

واالأمان.

»�ضحة اأبوظبي« تدعو امل�ضتثمرين يف القطاع لعتماد خطة الطاقة ال�ضتيعابية

•• ال�شارقة-وام:

اأكد �ضعادة عبداهلل دعيف�س رئي�س اللجنة التنفيذية ملركز 
اأهمية  “حتكيم”  ال����دويل  ال��ت��ج��اري  للتحكيم  ال�����ض��ارق��ة 
احلكومية  و�ضبه  احلكومية  اجلهات  جميع  مع  التوا�ضل 
يف  ك�����ض��رك��اء  ا�ضتقطابها  �ضبيل  يف  اخل��ا���ض��ة  وامل��وؤ���ض�����ض��ات 
العمل لال�ضتفادة من خدمات املركز املختلفة على �ضعيد 
التحكيم التجاري يف ظل ما يتميز به من كفاءة يف االأداء 
اإىل �ضرورة  .. ونوه  املعايري املعمول به عامليا  اأعلى  �ضمن 
ت�ضمني بنود التحكيم �ضمن عقود املوؤ�ض�ضات اخلا�ضة على 
اختالف اأنواعها ون�ضاطاتها كون ذلك م�ضلحة لالأطراف 
ذات العالقة. وثمن دعيف�س خالل اجتماع اللجنة برئا�ضته 
م�ضاء اأم�س مبقر املركز بح�ضور اأحمد العجلة مدير املركز 
و اأع�ضاء اللجنة .. جهود اأع�ضاء فريق عمل املركز خالل 
كافة  الطاقات  ت�ضخري  �ضرورة  موؤكدا   .. املا�ضية  الفرتة 
لتعزيز عمل املركز وحتقيق جناحات جديدة خالل الفرتة 

املقبلة.
من جانبه ا�ضتعر�س اأحمد العجلة حم�ضر اجتماع اللجنة 
التنفيذية مبا يف ذلك حم�ضر االجتماع الذي عقد مايو 
املا�ضي واعتماده بالكامل من قبل اأع�ضاء اللجنة التنفيذية 
للتحكيم  دبي  اأ�ضبوع  يف  املركز  م�ضاركة  اعتماد  جانب  اإىل 
الذي يعقد خالل الفرتة من 11 اإىل 14 نوفمرب املقبل 

و خطة العمل املو�ضوعة لهذه امل�ضاركة.
ل�ضنة   6 رق��م  االحت���ادي  القانون  على  املجتمعون  اطلع  و 

للتحكيم  ال�����ض��ارق��ة  م��رك��ز  ب��ق��واع��د  م��ق��ارن��ت��ه  و   2018
التنفيذية وفريق  اللجنة  تكليف  .. ومت  الدويل  التجاري 
االحتادي  ال��ق��ان��ون  ب��ن��ود  ودرا���ض��ة  باالجتماع  امل��رك��ز  عمل 
املركز  لقواعد  ت�ضمينها  ال��واج��ب  التعديالت  ومناق�ضة 
 6 رق��م  االحت���ادي  بالقانون  يتعلق  م��ا  خا�ضة  التحكيمية 
ب�ضاأن التحكيم والقانون رقم 1 ل�ضنة 2003 ب�ضاأن تنظيم 
املتعلق  والبند  وتعديالته  ال�ضارقة  و�ضناعة  جتارة  غرفة 
التجارية وغريها  االأعمال  الناجتة عن  املنازعات  بت�ضوية 

من البنود ذات العالقة.
املحكمني  تقييم  اآل��ي��ات  مقرتح  امل��رك��ز  مدير  ا�ضتعر�س  و 
املعدلة واملتوافقة مع معايري عمل املركز واالأنظمة املتبعة 
فيه ومت اال�ضتناد على نظام النقاط يف اآلية تقييم املحكمني 
وامل�����ض��ت��ن��دة ع��ل��ى جم��م��وع��ة م��ن امل��ع��اي��ري وم��ن��ه��ا املوؤهالت 
و  اأو دولية  اإن كانت حملية  العملية  االأكادميية و اخلربة 
التحكيمية  املراكز  والع�ضوية يف  التدريبية  ال��دورات  عدد 
االأخرى واللغات التي يجيدها املتقدم اإىل جانب املن�ضورات 
واملوؤلفات واملقاالت ال�ضادرة عن املحكم .. وجرى االتفاق 
املركز  يف  للمحكمني  الت�ضجيل  ر�ضم  واق��رتاح  درا�ضة  على 

ال�ضتعرا�ضه يف اجتماع اللجنة التنفيذية املقبل.
اخلا�س  التقرير  على  اللجنة  اطلعت  االجتماع  ختام  ويف 
اإىل  اإ�ضافة   2018 اأغ�ضط�س   31 حتى  املركز  مبيزانية 
واالطالع  للمركز  الت�ضغيلية  اخلطة  م�ضتجدات  مناق�ضة 
الدرا�ضة  قيد  اجل��دي��دة  والق�ضايا  املحكمني  ملفات  على 

والتو�ضية ب�ضاأن كل نقطة منها.

مركز »حتكيم« يوؤكد اأهمية ا�ضتقطاب اجلهات 
احلكومية و اخلا�ضة لال�ضتفادة من خدماته

مكتوم بن حممد يطلع على نتائج »خمترب م�ضرعات املوارد الب�ضرية«

قائد �ضرطة راأ�س اخليمة يقف على التطوير مبركز الرم�س 

�ضلوى ال رحمة رئي�ضة �ضفراء اليجابية : ال�ضعادة من خمرجات امل�ضوؤولية املجتمعية 
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اأخبـار الإمـارات
ور�ضة عمل لق�ضاة املحاكم العمالية حول اآليات احت�ضاب م�ضتحقات نهاية اخلدمة

•• اأبوظبي-وام:

دائرة  مببنى  مقرها  يف  الق�ضائية  اأبوظبي  اأكادميية  نظمت 
اآليات احت�ضاب  اأبوظبي، ور�ضة عمل حول  الق�ضاء اجلديد يف 
م�ضتحقات نهاية اخلدمة للعاملني باملهن املختلفة، ف�ضال عن 
اإذا كانت العمولة تتخذ ا�ضا�ضا يف احل�ضاب ،  بدل االإج��ازة وما 
وتعديل �ضاحب العمل للوائح الداخلية واأثر ذلك على املعينني 
يف ظل اللوائح القدمية. وتاأتي هذه الور�ضة التي عقدت برئا�ضة 
اأبوظبي  حمكمة  رئي�س  النعيمي؛  ف��ار���س  اهلل  عبد  امل�ضت�ضار 
ال�ضلطة  الأع�ضاء  امل�ضتمر  التدريب  خطة  اإط��ار  يف  العمالية؛ 

الق�ضاء  دائ��رة  الأه��داف  وحتقيقاً  الق�ضاة،  واأع��وان  الق�ضائية 
ق��ادرة علي  ك��وادر ق�ضائية وطنية متميزة،  باإعداد  اأبوظبي  يف 
تقدمي خدمات عدلية ناجزة عاملية اجلودة، وللنهو�س باالأداء 
ال�ضلطة  يف  العاملني  ك��ف��اءة  رف��ع  ع��رب  عامة  ب�ضفة  املوؤ�ض�ضي 
قامت  اأن��ه��ا  اأبوظبي  يف  الق�ضاء  دائ���رة  واأو���ض��ح��ت  الق�ضائية. 
نهيان،  اآل  زاي��د  بن  من�ضور  ال�ضيخ  �ضمو  توجيهات  على  بناء 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �ضوؤون الرئا�ضة رئي�س دائرة 
الق�ضاء، بالعديد من املبادرات نحو ت�ضهيل و�ضول العمال اإىل 
مبا  القانون  ي�ضمنها  التي  حقوقهم  على  واحل�ضول  العدالة 
اأن  اإىل  م�ضرية  االإن�ضان،  حلقوق  الدولية  املعايري  مع  يتوافق 

املحكمة  لق�ضاة  االأك��ادمي��ي��ة  تقدمها  التي  التدريبية  ال��ور���س 
اأداء  اإىل جتويد  يهدف  متكامل  برنامج  �ضمن  تاأتي  العمالية 
العمايل، وامل�ضاهمة يف حتقيق اال�ضتقرار االقت�ضادي  الق�ضاء 
واالجتماعي واالأمني يف املجتمع، وبالتايل تدعيم مكانة اإمارة 

اأبوظبي التناف�ضية عاملياً.
املمار�ضة  ا�ضتقرار  ا�ضتهدفت  الور�ضة  اأن  االأكادميية،  واأ�ضافت 
اإثراء  ع��رب  اجل���ودة،  عاملية  ن��اج��زة  ع��دال��ة  لتحقيق  الق�ضائية 
الفكر القانوين الق�ضائي بني ال�ضادة ق�ضاة الدوائر العمالية 
العمالية  باملواد  املتعلقة  واال�ضكاليات  باملمار�ضات  يتعلق  فيما 

اخلا�ضة بح�ضاب م�ضتحقات نهاية اخلدمة.

وزارة العدل ت�ضارك يف املوؤمتر الدويل لتميز املحاكم يف الربازيل
•• برازيليا-وام:

�ضاركت وزارة العدل يف املوؤمتر الدويل التا�ضع للمنظمة الدولية لتميز املحاكم، الذي اأقيم ملدة 3 اأيام 
مبدينة فوز دو اأجوازو الربازيل.

تراأ�س وفد الوزارة يف املوؤمتر القا�ضي الدكتور حممد عبيد الكعبي رئي�س حمكمة الفجرية االحتادية 
ورئي�س  اليماحي،  ح�ضن  ح�ضام  القا�ضي  بع�ضوية  وامل�ضتقبل،  اال�ضرتاتيجية  اإدارة  مدير  االبتدائية 

النيابة اأحمد حممد املال.
وقدمت ال��وزارة خالل جل�ضات املوؤمتر ورقة عمل حول قوانني االت�ضال عن بعد يف امل�ضائل املدنية 
الت�ضريعات ال�ضادرة  ا�ضتعر�س الوفد  املبادرات اال�ضرتاتيجية للوزارة، فيما  واجلزائية واأثرها على 
للمبادرات  اإ�ضافة  توافرها،  الواجب  القانونية  وال�ضمانات  بعد  عن  لالت�ضال  واملنظمة  الدولة،  يف 
بهذه  واملرتبطة  املقبلة  املرحلة  خالل  تنفيذها  على  تعمل  والتي  ال��وزارة  نفذتها  التي  وامل�ضروعات 

القوانني و�ضوال لتحقيق التميز يف اإدارة املحاكم.

عمار النعيمي يرتاأ�س اجتماع جمل�س اأمناء حميد بن را�ضد النعيمي اخلريية
•• عجمان-وام:

تراأ�س �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي ويل عهد عجمان رئي�س املجل�س 
النعيمي اخلريية  را�ضد  بن  موؤ�ض�ضة حميد  اأمناء  رئي�س جمل�س  التنفيذي 
االجتماع الثالث لعام 2018 وفقا لالأجندة املعتمدة واخلا�ضة باجتماعات 

جمل�س اأمناء املوؤ�ض�ضة.
ح�ضر االجتماع .. ال�ضيخ اأحمد بن حميد النعيمي ممثل �ضاحب �ضمو حاكم 
عبدالعزيز  وال�ضيخ  املجل�س  رئي�س  نائب  واملالية  االإداري��ة  لل�ضوؤون  عجمان 
بن حميد النعيمي رئي�س دائرة التنمية ال�ضياحية و�ضعادة الدكتور عبداهلل 
االأن�ضاري و�ضعادة حمد ترمي و�ضعادة اأحمد اإبراهيم اأع�ضاء جمل�س االأمناء 

وال�ضيخة عزة بنت عبداهلل النعيمي املدير العام للموؤ�ض�ضة.
وبارك �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي يف بداية االجتماع اإجناز املبنى 
اجلديد للموؤ�ض�ضة ورحب بجميع االأع�ضاء .. مثمنا جهود جمل�س االأمناء يف 

تعزيز دور املوؤ�ض�ضة.
واأكد �ضرورة حتقيق توجيهات �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حميد بن را�ضد النعيمي 
خا�ضا  اهتماما  املوؤ�ض�ضة  ي��ويل  ال��ذي  عجمان  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�ضو 
ويوفر لها جميع االإمكانيات حتى تتمكن من حتقيق اأهدافها .. م�ضريا اإىل 
�ضرورة العمل واال�ضتفادة من الذكاء اال�ضطناعي واأو�ضي باالهتمام برعاية 

وتلبية احتياجات اأ�ضحاب الهمم.
اأع�ضاء جمل�س االأمناء - يف بداية انعقاد االجتماع - على حم�ضر  و�ضادق 
قرارات  من  عنه  �ضدر  وم��ا  امل�ضتجدات  اآخ��ر  على  واطلع  ال�ضابق  االجتماع 
عليها  الت�ضديق  التي مت  ال��ق��رارات  اأب��رز  وم��ن  املح�ضر  وردت يف  وتو�ضيات 
باأ�ضحاب  اخلا�ضة  “ي�ضر”  مل��ب��ادرة  دره��م  ماليني  خم�ضة  مبلغ  تخ�ضي�س 
اإمارة  يف  املعتمدة  املقاوالت  �ضركات  اعتماد  ومت  واملديونني  املالية  الق�ضايا 
عجمان بعد احل�ضول على تقييم من دائرة البلدية والتخطيط يف عجمان 

لعمل ال�ضيانة الالزمة للم�ضاكن املت�ضررة يف االإمارة.
باأوجه  اخل��ا���س  البيان  النعيمي  اهلل  عبد  بنت  ع��زة  ال�ضيخة  وا�ضتعر�ضت 
ومركز  الوقفية  العقارات  وتقرير  نف�ضه  العام  خالل  الزكاة  مبالغ  �ضرف 
ل�ضري  احتياجاتها  على  للوقوف  ال��را���ض��دي��ة  مدر�ضة  ع��ن  وتقرير  ال��ق��راآن 
من  العديد  ي�ضم  ال��ذي  االأعمال  ج��دول  اإىل  م�ضرية   .. التعليمية  العملية 
امل�ضروعات للمناق�ضة منها عر�س م�ضروع “عينية” لفئة ال�ضباب املواطنني 

املقبلني على الزواج.
واأو�ضي جمل�س االأمناء - يف هذا ال�ضاأن- بدعم املقبلني على ال��زواج ووجه 
الزواج  على  املقبلني  ال�ضباب  بدعم  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�ضيخ  �ضمو 
اخلا�ضة  وال�ضيا�ضة  ال�����ض��روط  تطبيق  خ���الل  م��ن  دره���م  األ���ف   30 مببلغ 
باملوؤ�ض�ضة حيث مت تخ�ضي�س مليون ون�ضف درهم لهذه الفئة ومليون درهم 

لدعم طالب العلم بجانب العمل على تعديل الهيكل التنظيمي ملركز حميد 
بن را�ضد النعيمي خلدمة القراآن الكرمي.

كما مت تقدمي تقرير عن اإدارة ال�ضعادة املجتمعية والتي تعمل حتت مظلتها 
واالأيتام  واملتعففة  امل�ضتحقة  االأ�ضر  الدعم لكل من  الرعايات وجماالت  كل 
�ضيانة  جانب  اإىل  الهمم  واأ���ض��ح��اب  ال�ضن  وك��ب��ار  وامل��ر���ض��ى  العلم  وط��ال��ب 

امل�ضاكن املت�ضررة.
وعر�ضت مديرة املوؤ�ض�ضة بع�س احلاالت املحتاجة للم�ضاعدات التي ال تنطبق 
عليها �ضروط �ضيا�ضة املوؤ�ض�ضة ويزيد فيها الدخل ال�ضهري لالأ�ضرة عن ن�ضبة 
اإجمايل الدخل ال�ضهري املعتمدة يف �ضيا�ضة امل�ضاعدات باملوؤ�ض�ضة وحتتاج اإىل 
قرار جمل�س االأمناء حيث مت اعتماد ك�ضف احلاالت املرفقة من قبل جمل�س 

االأمناء واملوافقة على �ضرف امل�ضاعدات لهم.
واأكد �ضمو ال�ضيخ عمار بن حميد النعيمي رئي�س جمل�س االأمناء على �ضرعة 
اال�ضتجابة للم�ضاكن التي تعر�ضت للحريق والعمل على �ضرعة اإجناز عملية 
ال�ضيانة لها واالهتمام بفئة اأ�ضحاب الهمم من املديونني واملتعرثين ماديا 

والعمل على اإ�ضعادهم وتوفري �ضبل احلياة الكرمية لهم.
املبذولة .. موجها بتذليل كل  وثمن �ضموه - يف نهاية االجتماع - اجلهود 
ال�ضعاب التي تواجه تنفيذ ما ورد يف جدول االأعمال حتى تتمكن املوؤ�ض�ضة 

من القيام بدورها نحو املجتمع.

انطالق فعاليات موؤمتر اأولياء الأمور حتت �ضعار  �ضركاء يف م�ضريتنا 
•• اأبوظبي-وام:

انطلقت ام�س حتت �ضعار “�ضركاء 
موؤمتر  ف��ع��ال��ي��ات  م�ضريتنا”  يف 
اأول��ي��اء االأم���ور ال��ذي تنظمه وزارة 
وي���ق���ام للمرة  وال��ت��ع��ل��ي��م  ال��رتب��ي��ة 
باأبوظبي  االأوىل يف جامعة خليفة 
بهدف تعزيز دور اأولياء االأم��ور يف 
النهو�س مب�ضرية التعليم بالدولة 
مب�������ض���ارك���ة ن���خ���ب���ة م����ن اخل������رباء 
وال����رتب����وي����ني واأول������ي������اء االأم�������ور 
واملتخ�ض�ضني  ال��رتب��ي��ة  وق���ي���ادات 
وتربوية  تعليمية  ق�ضايا  ملناق�ضة 
دور  تعزيز  ت�ضهم يف  مهمة وملحة 
ت��ط��ور ونه�ضة  االأم�����ور يف  اأول���ي���اء 

التعليم بدولة االإمارات.
معايل   .. امل��وؤمت��ر  ان��ط��الق  ح�ضر 
ال�������ض���ي���خ ن���ه���ي���ان ب����ن م����ب����ارك اآل 
ال��ت�����ض��ام��ح و معايل  وزي�����ر  ن��ه��ي��ان 
ح�����ض��ني ب����ن اإب����راه����ي����م احل���م���ادي 
معايل  و  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزي���ر 
املهريي  م�ضبح  �ضامل  بنت  جميلة 
العام.  التعليم  ل�ضوؤون  دولة  وزيرة 
لروؤية  ت��ك��ري�����ض��ا  امل���وؤمت���ر  ي���اأت���ي  و 
واأهدافها  والتعليم  الرتبية  وزارة 
و�ضعيها  الطموحة  اال�ضرتاتيجية 
اجل�����اد ل��ل��ت��وا���ض��ل وال���ت���ك���ام���ل مع 
املجتمع  و����ض���رائ���ح  ف���ئ���ات  ج��م��ي��ع 
واخلربات  االأف��ك��ار  وت��ب��ادل  املحلي 
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  ت��خ��دم  ال��ت��ي 
يف دول����ة االإم�������ارات وامل�����ض��اه��م��ة يف 
وجمتمعية  اأ���ض��ري��ة  منظومة  بناء 
حتقق التكاملية بني اأولياء االأمور 
واملدر�ضة ف�ضال عن جت�ضيد مبداأ 
ا�ضتدامة امل�ضاركة املوؤثرة والفعالة 
وتعزيزا  الطلبة  اأبنائنا  تعليم  يف 
اأم��ور يف حت�ضني  كاأولياء  ل��دوره��م 
واجتماعيا  اأك��ادمي��ي��ا  الطلبة  من��و 

الدولة  وب���ن���ات  اأب���ن���اء  اإع������داد  اإىل 
حل��ي��اة م��ن��ت��ج��ة وث���ري���ة ف��ه��و نظام 
اأجيال  اإع�����داد  اإىل  ي�����ض��ع��ى  وط��ن��ي 
العقل  ���ض��ح��ي��ح��ة  وواع������دة  ق������ادرة 
واجل�ضم مزودة باحلما�ضة واملبادرة 
.. نظام يهدف اأوال وقبل كل �ضيء 
امل�ضتقبل  اأجيال  اأن  التاأكد من  اإىل 
مزودون باالأخالق الرفيعة قادرون 
املجتمع  ت���راث  على  احل��ف��اظ  على 
على  بالبناء  ملتزمون  وت��ق��ال��ي��ده 
جن��اح��ات دول��ة االإم����ارات يف تنمية 
والت�ضامح  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال��ع��م��ل  ق��ي��م 

وال�ضالم.
و قال معاليه يف كلمته “اإن انعقاد 
املوؤمتر يف عام زايد اخلري ويف اإطار 
اح��ت��ف��االت ال��دول��ة ب��ذك��رى القائد 
ور�ضوانه  اهلل  عليه رحمة  املوؤ�ض�س 
الفخر  ع��ن عظيم  تعبري  ه��و  اإمن��ا 
وبالغ االعتزاز باأن املغفور له الوالد 
ال�ضيخ زايد بن �ضلطان اآل نهيان قد 
حقق لنا يف االإمارات بناء اجتماعيا 
واإن�ضانيا فريدا يوؤكد اأهمية التزود 
بالعلم واملعرفة ويركز على حتديد 
لالأداء  عالية  وم�ضتويات  توقعات 

واالإجناز على كل امل�ضتويات” .
واأ�ضاف : “ اإننا يف اإطار احلر�س يف 
اأولياء  تاأكيد دور  املوؤمتر على  هذا 
االأمور يف التعليم فاإمنا نعتز غاية 
االعتزاز بتوجيهات �ضاحب ال�ضمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�ضيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ب�ضرورة  امل�ضلحة  للقوات  االأع��ل��ى 
الرتكيز على تاأكيد الهوية العربية 
وبنات  اأبناء  نفو�س  واالإ�ضالمية يف 
الوطن وتن�ضئتهم على حب اخلري 

الأنف�ضهم ولالآخرين.
واأ�ضار اإىل اأن هذا املوؤمتر يوؤكد اأن 
كاملون مع  �ضركاء  االأم���ور  اأول��ي��اء 

وذهنيا ومعرفيا.
وترتكز فكرة املوؤمتر الرتبوي على 
اإبراز دور ويل االأمر املهم و احليوي 
الرتبوية  و  التعليمية  العملية  يف 
اإذ حت��ت��اج امل��در���ض��ة االإم��ارات��ي��ة اإىل 
االأفكار  وت��ع��ا���ض��د  اجل��ه��ود  ت��ك��ات��ف 
ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي���ت���ه���ا ال���ط���م���وح���ة يف 
املراكز  يحقق  ري��ادي  جيل  تخريج 

االأوىل يف التناف�ضية العاملية.
دور  اإب������راز  اإىل  امل���وؤمت���ر  ي��ه��دف  و 
العملية  دع����م  يف  االأم������ور  اأول����ي����اء 
وحتقيق  وال���رتب���وي���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
الوطنية  االأج������ن������دة  م�����وؤ������ض�����رات 
التعليمي  ب��اجل��ان��ب  يخت�س  فيما 
اأولياء  م�ضاندة  باأهمية  والتوعية 
التعليم يف  االأم��ور خلطط تطوير 
يف  وامل�ضاهمة  االإم��ارات��ي��ة  امل��در���ض��ة 
وجمتمعية  اأ���ض��ري��ة  منظومة  بناء 
البيت  ب���ني  ال��ت�����ض��ارك��ي��ة  ل��ت��ع��زي��ز 
واملدر�ضة واإتاحة الفر�ضة للخرباء 
ال�����رتب�����وي�����ني واالأك������ادمي������ي������ني يف 
لتبادل  الرتبوية  املجاالت  خمتلف 
امل��ع��ارف وامل��ع��ل��وم��ات واخل����ربات يف 
االمور  اأول��ي��اء  ال�ضراكة مع  جم��ال 
امل�ضتجدات  على  االط���الع  بجانب 
جمال  يف  احل���دي���ث���ة  وال����ت����غ����ريات 
بهدف  االأم���������ور  اأول�����ي�����اء  ����ض���راك���ة 
امليدانية  املمار�ضات  ج��ودة  حت�ضني 
ال�ضراكة  مب��م��ار���ض��ات  واالح���ت���ف���اء 
امل��ت��م��ي��زة يف امل��ي��دان ال��رتب��وي من 
منها  واال���ض��ت��ف��ادة  عر�ضها  خ���الل 
م�ضتدامة  ت��وا���ض��ل  �ضبكة  واإن�����ض��اء 
اأولياء  ب��ني  للتعاون  فر�ضا  ت��وف��ر 

االأمور واملدار�س.
ال�ضيخ  م���ع���ايل  اأك�����د  وم����ن ج��ان��ب��ه 
وزير  نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان 
دولة  التعليم يف  اأن نظام  الت�ضامح 
االإمارات ي�ضعى بكل عزم وت�ضميم 

الرتبوية  العملية  جن��اح  االأح����وال 
يف ظل غياب دور ويل االأمر املوؤثر 
ومقرتحاته التطويرية وانقطاعه 

عن اأو�ضاع ابنه يف املدر�ضة.
من  ن���وع���ا  ه���ن���اك  اأن  اإىل  واأ�����ض����ار 
ما  اإذا  ال���ع���الق���ة  ه����ذه  يف  ال���ف���ت���ور 
ق�����ض��ن��اه��ا ع���ل���ى م�����ض��ت��وى ال���دول���ة 
اأمور  اأولياء  هناك  اأن  من  بالرغم 
حري�ضون كل احلر�س على البقاء 
اأبنائهم من  م��ع  دائ��م  اط��الع  على 
خالل احل�ضور والتفاعل واملتابعة 
ممن  الكثري  هناك  املقابل  يف  لكن 
���ض��غ��ل��ت��ه��م اأم�����ور احل���ي���اة ع���ن تتبع 

خطوات اأبنائهم الدرا�ضية.
التي  ال��ث��غ��رة  “ هنا تكمن   : وق���ال 
مبداأ  لتحقيق  ردم��ه��ا  اإىل  ن�ضعى 
ا�ضتدامة امل�ضاركة املوؤثرة والفعالة 
وتعزيز  الطلبة،  اأبنائنا  تعليم  يف 
دور اأول��ي��اء االأم��ور يف حت�ضني منو 
اأبنائهم الطلبة اأكادمييا واجتماعيا 

وذهنيا ومعرفيا” .
قلة  اأ�����ض����ب����اب  م����ن  اأن  اإىل  ون������وه 
اجتماعات  ح�������ض���ور  و  ال���ت���ف���اع���ل 
تتعلق  ق�����ض��اي��ا  االأم��������ور..  اأول����ي����اء 
عدم  اأو  االأم��ر  وعمل ويل  بطبيعة 
االأمور  اأولياء  جمال�س  دور  تفعيل 
التوا�ضل  �ضعف  اأو  الكايف  بال�ضكل 
بني البيت واملدر�ضة اأو لفكر را�ضخ 
لدى ويل االأمر الذي يرى اأن هذه 
االجتماعات ال جدوى منها وال يتم 
اأو حتديد مواعيد  تعميم نتائجها 
حم���ددة ل��زي��ارة اأول���ي���اء االأم����ور اأو 
التعليمي  ب��امل�����ض��ت��وى  ي��ت�����ض��ل  م���ا 
املدر�ضة  ت��رك��ي��ز  اأو  االأم������ر  ل����ويل 
ال�ضلبيات واغفال االيجابيات  على 
للطالب وه��ذا ما يزيد من �ضعف 
بني  الرتبوية  والعالقة  التوا�ضل 
الطرفني. من جهتها قالت معايل 
املهريي  م�ضبح  �ضامل  بنت  جميلة 
العام  التعليم  ل�ضوؤون  دول��ة  وزي��رة 
اإنه لفرتة طويلة من حياة االن�ضان 
وهو �ضغري يقت�ضر عامله على االأم 
واالأب.. فهما الكيان الذي يحتويه 
عمره  م�����ن  ع�����دي�����دة  �����ض����ن����وات  يف 
لالنطالق..  م�ضتعدا  يكون  حتى 
التي  االأب�����واب  اأول  ه��ي  وامل��در���ض��ة 
تنفتح من العامل ال�ضغري لالإن�ضان 

اإىل العامل االأكرب.
هناك  كانت  اأن  بعد  اإن��ه  اأ�ضافت  و 
اللتان  واالأب  االأم  ي���د   .. ي�����دان 

وزارة الرتبية والتعليم يف التعامل 
اإىل  وال�ضعي  ال��ط��ال��ب  م��ع  ال��ف��ع��ال 
اأبعادها  وم��ع��رف��ة  �ضخ�ضيته  فهم 
دورا  هناك  واأن  ب�ضلوكها  والتنبوؤ 
اأ�ضا�ضيا الأولياء االأمور ال يقف عند 
احل����دود امل���ادي���ة ب��ل مي��ت��د لي�ضمل 
االإح������اط������ة ال���ك���ام���ل���ة ب�����االأه�����داف 
الأبنائهم  واحل��ي��ات��ي��ة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 
وبناتهم وحتديد دورهم يف حتقيق 

هذه االأهداف.
اإبراهيم  ب��ن  ح�ضني  م��ع��ايل  وق���ال 
والتعليم  الرتبية  وزي��ر  احل��م��ادي 
ج��م��ي��ع��ا حت����ت هدف  “ ن��ل��ت��ق��ي   :
واحد وروؤية واحدة ونظرة تربوية 
واعدة.. لنوؤكد لكم اأن هذا املوؤمتر 
هو لكم و الأجلكم لتحقيق روؤيتكم 
والأنكم  وت��ف��اع��ل��ك��م  وت��ط��ل��ع��ات��ك��م 
م�ضريتنا  يف  اأ���ض��ا���ض��ي��ون  ����ض���رك���اء 

التعليمية” .
واملتغريات  ال��ت��ح��دي��ات  اأن  واأك�����د 
نظام  يف  وال���ت���ط���وي���ر  م��ت��وا���ض��ل��ة 
هذه  ملواكبة  �ضروري  اأم��ر  التعليم 
جاء  هنا  وم��ن  الكبرية  التحديات 
التطوير للمنظومة التعليمية وفقا 

الإرادة وروؤية القيادة الر�ضيدة.
املوؤمتر  له خالل  كلمة  واأ�ضاف يف 
“دولة االإم��ارات اأ�ضبحت اليوم  اإن 
يف موقع التناف�ضية وهذا االأمر ال 
اإىل  اأح��د ونحن ن�ضعى  يخفى على 
بناء اأجيال متتلك مهارات الع�ضر 
اجلودة  فائقة  خم��رج��ات  وحتقيق 
للمدر�ضة االإماراتية نريد لطلبتنا 
م�ضتوى  ع��ل��ى  اأق���ران���ه���م  م��ن��اف�����ض��ة 
العامل بل اأكرث من ذلك ت�ضدرهم 
العوملة  ع�������ض���ر  يف   .. ومت���ي���زه���م 
واالبتكار  اال���ض��ط��ن��اع��ي  وال���ذك���اء 
واأنرتنت االأ�ضياء واالقت�ضاد املعريف 
الرتاجع  اأو  ل��ل��ت��ق��اع�����س  جم���ال  ال 
�ضبابنا  ع��ل��ى  ن��راه��ن  اأن  علينا   ..
امل�ضتقبل  غ��م��ار  خل��و���س  وطلبتنا 
ب��ف��اع��ل��ي��ة وق�������درات ا���ض��ت��ث��ن��ائ��ي��ة و 
واملعارف  والعلوم  امل��ه��ارات  �ضتظل 
املكت�ضبة هي املدخل ملوا�ضلة تطور 
املنجزات  وح�ضد  وتقدمها  بالدنا 

وريادتها عامليا” .
اأن��ه يف خ�ضم ه��ذه النقلة  واأو���ض��ح 
اأ�ضبح  التعليم  ق��ط��اع  يف  النوعية 
وبناء  ال��ت��ك��ام��ل��ي��ة  ل���زام���ا حت��ق��ي��ق 
اأقطابها  اأح��د  اأنتم  م�ضرتكة  روؤي��ة 
من  بحال  ميكن  ال  اإذ  الرئي�ضيني 

ال����ط����ف����ل.. يرتك  ب���ي���د  مت�������ض���ك���ان 
به  لتم�ضك  اليدين  هاتني  الطفل 
ي���د ج���دي���دة ه���ي ي���د امل��ع��ل��م وحتى 
امل��ع��ل��م يف مهمته الب���د من  ي��ن��ج��ح 
واالأب  ل���الأم  قويتني  ي��دي��ن  وج���ود 
ت���دف���ع���ان ال���ط���ف���ل وحت���ث���ان���ه على 

ال�ضري بخطوات ثابتة.
واأك�����دت م��ع��ال��ي��ه��ا يف ك��ل��م��ة ل��ه��ا اأن 
ال���ط���ف���ل ل����ن ي��ن��ج��ح ب���ي���د واح�����دة 
اأيد  ثالث  اإىل  يحتاج  هو  تدفعه.. 
البع�س...  بع�ضها  مع  تت�ضارك   ..
كل واحدة منها تفهم دورها الذي 
توؤديه يف ن�ضاأة الطفل تعمل معا يف 
التوازن  حتقق  حتى  وتفاهم  ثقة 
الطفل  ي��ح��ت��اج��ه  ال����ذي  امل��ط��ل��وب 
وحتى ين�ضاأ �ضعيدا وع�ضوا فعاال يف 

هذه احلياة.
���ض��ب��اح عندما  ك���ل  “ يف   : وق���ال���ت 
نحن  ل��ل��م��در���ض��ة...  اأب��ن��اءن��ا  ن�ضلم 
رعايتهم  مهمتك  للمدر�ضة  نقول 
ثانيا  وتعليمهم  اأوال  و�ضالمتهم 
امل��در���ض��ة يف هذه  ل��ن تنجح  ول��ك��ن 
فيها  معهم  ت�ضاركنا  اإذا  اإال  املهمة 
املنزل  ب����ني  م��ه��م��ة مم���ت���دة  ف���ه���ي 
يوؤثران  ك��اله��م��ا  و   .. وامل���در����ض���ة 
بالتايل  و  ال��ب��ع�����س  بع�ضهم  ع��ل��ى 
وجود الثقة املتبادلة والتفاهم بني 
االأ�ضرة واملدر�ضة �ضيء �ضروري” .

اأمور  ك��اأول��ي��اء  واأ����ض���اف :” دورن����ا 
نقوم  وك��ب��رية  ���ض��غ��رية  ك��ل  ي�ضمل 
ب��ه��ا م���ع اأط���ف���ال���ن���ا.. وال��ك��ث��ري من 
الب�ضيطة  ب��ه��ا  ن��ق��وم  ال��ت��ي  االأم����ور 
يف ظ��اه��ره��ا ل��ك��ن��ه��ا ع��م��ي��ق��ة االأث���ر 
ب�����ض��ك��ل كبري  ت���وؤث���ر  يف ج���وه���ره���ا 
يف  وا�ضتقرارهم  اأبنائنا  ن�ضاأة  على 
املدر�ضة ومن هذه االأمور احلديث 
ن��ري��د من  ك��ن��ا  م��ع االأب����ن����اء.. واإذا 
املدر�ضة... علينا  التفوق يف  اأبنائنا 
اط��الع م�ضتمر على  نكون على  اأن 
ما يتعلمونه... علينا اأن ن�ضاأل واأن 
ق��ادرون عليه.. وما  نتاأكد مما هم 
يواجهون من حتديات... علينا اأن 
على  معلميهم  وم���ع  معهم  نعمل 
م��ن��اق�����ض��ة احل���ل���ول امل��ن��ا���ض��ب��ة التي 
للتحديات  م��واج��ه��ت��ه��م  �ضت�ضمن 
عملنا  عليها..  والتغلب  املختلفة 
هو  البع�س..  بع�ضنا  مع  امل�ضرتك 
ما �ضي�ضمن لنا اعدادهم ال�ضحيح 
اأبناء  ح��ت��ى ي��ك��ون��وا ك��م��ا ن��ري��ده��م 

زايد.

الإمارات ت�ضنع امل�ضتقبل
•• اأبوظبي-وام:

الدائم نحو  و�ضعيها  اإط��ار طموحها  اإن��ه يف  ال�ضاعة  اأخبار  ن�ضرة  قالت 
امل�ضتقبل  االإم���ارات  دول��ة  تويل  كافة،  املجاالت  االأول يف  املركز  حتقيق 
امل�ضاركة  االأط���راف  اأح��د  تكون  اأن  على  وحت��ر���س  ا�ضتثنائياً،  اهتماماً 
وا�ضت�ضراف  اأدوات�����ه  وام��ت��الك  ال��ع��امل  م�ضتقبل  �ضناعة  يف  بفاعلية 
“االإمارات ت�ضنع  اآفاقه املختلفة. واأ�ضافت يف افتتاحيتها حتت عنوان 
امل�ضتقبل” اأن هذا ما عرب عنه بو�ضوح �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
االإمارات للثورة  اأعمال برنامج  “رعاه اهلل”، لدى ح�ضوره جانباً من 
ال�ضناعية الرابعة الذي نظمته وزارة �ضوؤون جمل�س الوزراء وامل�ضتقبل، 
موؤخراً، حيث اأكد �ضموه “اأن دولة االإمارات اختارت م�ضاركة العامل يف 
وا�ضتباقها  وحتدياته،  متغرياته  وا�ضت�ضراف  امل�ضتقبل  �ضناعة  جهود 
اإىل م�ضتوى  بواقعه  وترتقي  االإن�ضان  تعزز جودة حياة  بحلول عملية 

طموحاته”.
والبحوث  للدرا�ضات  االإم���ارات  مركز  ي�ضدرها  التي   �� الن�ضرة  واأك��دت 
اأن اهتمام االإمارات بت�ضميم و�ضناعة امل�ضتقبل ميثل   �� اال�ضرتاتيجية 
الرئي�ضية  االأ�ضباب  واأح��د  التنموية،  جتربتها  يف  التفرد  جوانب  اأح��د 
املجاالت  خمتلف  يف  نوعية  واإجن����ازات  جن��اح��ات  م��ن  حققته  م��ا  وراء 
ت�ضع  فاإنها  للم�ضتقبل،  الأنها حينما تخطط  املا�ضية،  ال�ضنوات  خالل 
ولي�س  امل�ضتقبلية،  اأهدافها  التي متكنها من حتقيق  واالآليات  االأدوات 
اأدل على ذلك من اأن “مئوية االإم��ارات 2071”، التي متتد خلم�ضة 
عقود، تت�ضمن االآليات التنفيذية واملوؤ�ض�ضية لتنفيذها باأعلى م�ضتويات 
الكفاءة والفاعلية يف حماورها الرئي�ضية، واملتمثلة يف: “اأف�ضل تعليم 
يف العامل، واأف�ضل اقت�ضاد يف العامل، واأ�ضعد جمتمع يف العامل، واأف�ضل 

حكومة يف العامل”.
من  العديد  املا�ضية  االأ���ض��ه��ر  خ��الل  اأعلنت  االإم����ارات  اأن  اإىل  ولفتت 
اال�ضرتاتيجيات املهمة التي ت�ضهم يف تطبيق هذه املئوية، ك�”ا�ضرتاتيجية 
بعد  امل��وج��ة اجل��دي��دة  ال��ت��ي مت��ث��ل  اال�ضطناعي”،  ل��ل��ذك��اء  االإم�����ارات 
احلكومة الذكية، والتي �ضتعتمد عليها اخلدمات والقطاعات والبنية 
للثورة  االإم������ارات  و”ا�ضرتاتيجية  ال���دول���ة،  يف  امل�ضتقبلية  التحتية 
ال�ضناعية الرابعة” التي تهدف اإىل تعزيز مكانة االإمارات كمركز عاملي 
للثورة ال�ضناعية الرابعة، وامل�ضاهمة يف حتقيق اقت�ضاد وطني تناف�ضي 
قائم على املعرفة واالبتكار والتطبيقات التكنولوجية امل�ضتقبلية التي 

تدمج التقنيات املادية والرقمية واحليوية.
اأن م�ضرية  الدليل على  اأن دول��ة االإم���ارات تقدم دوم��اً  وذك��رت الن�ضرة 
لي�ضت حكراً  االإن�ضانية  اإث��راء احل�ضارة  وامل�ضاركة يف  االإن�ضاين  التقدم 
ال��ت��ي جتعل  امل��ق��وم��ات  ك��ل  ف��ه��ي متتلك  ث��ق��اف��ة بعينها،  اأو  ع��ل��ى دول���ة 
لي�س  �ضنعه،  يف  وامل�����ض��ارك��ة  امل�ضتقبل،  لت�ضميم  م��رك��زاً  بالفعل  منها 
التي  ال��دول��ي��ة  الفعاليات  م��ن  ال��ع��دي��د  ا�ضت�ضافة  يف  لنجاحها  فقط 
تعنى بامل�ضتقبل، ك�”القمة العاملية للحكومات”، التي تعد اأكرب جتمع 
يف  احل��ك��وم��ات  مب�ضتقبل  االرت��ق��اء  اإىل  ي��ه��دف  ع��امل��ي،  �ضنوي  حكومي 
حلول  اإيجاد  يف  والتكنولوجيا  االبتكار  من  اال�ضتفادة  وكيفية  العامل، 
فعالة للتحديات العاملية التي تواجه الب�ضرية، واإمنا اأي�ضاً الأنها متتلك 
االأدوات التي توؤهلها للقيام بهذا الدور، فهي من ناحية متتلك جتربة 
امل�ضتقبل،  تتواكب مع متطلبات حكومات  العمل احلكومي  متميزة يف 
يف  اال�ضتثمار  يف  متميزة  جت��رب��ة  �ضاحبة  ثانية  ناحية  م��ن  اأن��ه��ا  كما 
العن�ضر الب�ضري، وا�ضتطاعت بناء قاعدة عري�ضة من الكوادر املواطنة 
يف خمتلف التخ�ض�ضات النوعية التي متتلك القدرة على االنخراط يف 
خمتلف مواقع العمل الوطني، خا�ضة يف املجاالت الدقيقة، كالف�ضاء 
من  وغريها  الطريان،  و�ضناعة  املتجددة  والطاقة  النووية  والطاقة 
املجاالت التي تركز عليها الدولة يف االآونة االأخرية، يف اإطار ا�ضتعدادها 
لالنتقال اإىل مرحلة ما بعد ع�ضر النفط. ونوهت باأنه اإ�ضافة اإىل ما 
�ضبق، فقد جنحت االإمارات يف بناء جمتمع التميز واالبتكار واالإبداع، 
ال�ضعيد  على  تناف�ضيتها  يعزز من  ال��ذي  املدخل  هو  ذلك  اأن  الإدراكها 
العاملي، بعد اأن غدت االأفكار اخلالقة مكوناً اأ�ضا�ضياً من مكونات الرثوة 
الدائمة للدول واملجتمعات، ولهذا تخطط كي تكون �ضمن اأف�ضل ع�ضر 
الذهبي  اليوبيل  بحلول  العاملي  االبتكار  موؤ�ضر  على  ال��ع��امل  يف  دول 
لقيام دولة االحتاد عام 2021. واختتمت الن�ضرة افتتاحيتها بالقول 
اإن االإم��ارات متتلك كل املقومات واالأدوات التي تتيح لها القيام بدور 
فاعل وموؤثر يف �ضناعة م�ضتقبل العامل، الأنها، وكما قال �ضاحب ال�ضيخ 
النوعية  اجلهود  كل  ا�ضتثمار  على  تعمل  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  حممد 
امل�ضتقبل،  �ضناعة  يف  الرابعة  ال�ضناعية  الثورة  تكنولوجيا  وتوظيف 
القطاعات  تواجه  التي  للتحديات  مبتكرة  حلول  اإي��ج��اد  على  وتعمل 
الدول  م�ضاف  يف  تكون  ب��اأن  امل�ضتقبلية  روؤيتها  يحقق  مب��ا  التنموية 

االأكرث تقدماً واأكرب خمترب يف العامل لت�ضميم امل�ضتقبل.

�أخبار �ل�ساعة :

جامعة ال�ضارقة ونظريتها ب�ضيان 
ال�ضينية تبحثان امل�ضاريع امل�ضرتكة 

•• �شان �شي - �شني-وام:

يف  الواقعة  �ضيان  جلامعة  زي��ارت��ه  خ��الل  ال�ضارقة  جامعة  م��ن  وف��د  بحث 
الدرا�ضية  املناهج  امل�ضرتكة يف جمال  امل�ضاريع  ال�ضينية  �ضي  �ضان  مقاطعة 
 ، امل�ضرتك  العربية  اللغة  تدري�س  م�ضروع  وخا�ضة  والتدري�س  والبحوث 

والذي كان قد وقع الطرفان اتفاقية تعاون ب�ضاأنه يف �ضنه 2016.
جامعة  مدير  جوجني  واجن  الربوفي�ضور  �ضعادة  ا�ضتقبال  خ��ال  ذل��ك  ج��اء 
ال�ضارقة  جامعة  م��دي��ر  النعيمي  جم��ول  حميد  ال��دك��ت��ور  ل�ضعادة  �ضيان 
بح�ضور الدكتور �ضالح طاهر احلاج، نائب مدير اجلامعة ل�ضوؤون املجتمع، 
االآداب  كلية  عميد  باأعمال  القائم  علي،  مهدي  ال�ضاحب  عبد  والدكتور 
والعلوم االجتماعية و االإن�ضانية، والدكتور طارق مرابطني القائم باأعمال 
مدير مكتب العالقات الدولية يف جامعة ال�ضارقة ومن جامعة �ضيان نائب 

املدير وعميد كلية الدرا�ضات ال�ضرقية. 
فيما  �ضيان  جامعة  ان�ضطة  من  ع��دد  يف  ال�ضارقة  جامعة  وف��د  �ضارك  وق��د 
تعرف على متحف جامعة �ضيان الذي يحتوي على �ضور وجم�ضمات ت�ضرح 

تاريخ اجلامعة.

ا�ضلم  املدعو / حممد  فقد 
باك�ضتان     ، ع��ب��دال��رح��م��ن 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )1805292CP( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ض���ال 

0557705497

فقدان جواز �ضفر
ايناليم   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
اثيوبيا     ، ت����ام����روج����م����ه 
�ضفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ض��ي��ة 
 )4803753EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ض���ال 

0504460812

فقدان جواز �ضفر
ف���ق���د امل����دع����و/ رزي����ن����ه اكرت 
بنغالدي�س   ، ببارى  ا�ضماعيل 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
BC47295(-يرجى  (
ت�ضليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
البنغالدي�ضية  ب���ال�������ض���ف���ارة 
�ضرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

باالمارات.

فقدان جواز �ضفر
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اأخبـار الإمـارات
»اأبوظبي لالإعالم« تواكب احتفالت اليوم الوطني ال�ضعودي بـ »تغطية ا�ضتثنائية«

•• اأبوظبي-وام:

الحتفاالت  مواكبتها  عن  لالإعالم  اأبوظبي  �ضركة  اأعلنت 
عرب  ال�ضعودية  العربية  للمملكة  ال�88  ال��وط��ن��ي  ام�����س 
املرئية  االإع��الم��ي��ة  امل��ن�����ض��ات  خمتلف  يف  �ضاملة  تغطية 
وامل�����ض��م��وع��ة وامل����ق����روءة وال��رق��م��ي��ة ال��ت��اب��ع��ة ل��ه��ا، والتي 
والتقارير  ال��ربام��ج  من  جمموعة  خاللها  من  خ�ض�ضت 
التي  والفعاليات  االحتفاالت،  ملتابعة  اخلا�ضة  والفقرات 
من  ع���دد  ويف  ال��دول��ة  م�ضتوى  ع��ل��ى  تنظيمها  �ضيجري 

املواقع يف اململكة.

وقال �ضعادة الدكتور علي بن متيم مدير عام ال�ضركة » تاأتي 
اإطار احلر�س على مواكبة  اال�ضتثنائية يف  التغطية  هذه 
�ضعوب  ب��وح��دة  املرتبطة  الوطنية  واالأح����داث  الفعاليات 
ال�ضعودية، يف  العربية  اململكة  االأ�ضقاء يف  املنطقة، خا�ضة 
م�ضهد يربز �ضور التكاتف والتالحم والوفاء واملحبة بني 
ال�ضعبني االإماراتي وال�ضعودي ومتانة العالقات االأخوية 

التي جتمعهما ».
واأ�ضاف » اإن م�ضاعر الفخر الوطني التي نت�ضاركها اليوم 
املغفور  ر�ضخها  التي  وال��دع��ائ��م  لالأ�ض�س  ام��ت��دادا  تعترب 
ثراه«  اهلل  »ط��ي��ب  نهيان  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د  ال�ضيخ  ل��ه 

وا�ضتمرت حتى يومنا هذا برعاية ومتابعة وحر�س قيادتنا 
احلكيمة التي عززت هذه العالقة على ال�ضعد واملجاالت 
والتاريخية  اجلغرافية  الروابط  اأبعد من  لتم�ضي  كافة، 

اإىل روابط الدم وامل�ضري امل�ضرتك ».
باليوم  احتفاءنا  اإن   « ال�ضركة  ع��ام  مدير  �ضعادة  واأ���ض��اف 
الدور  على  ال�ضوء  ت�ضليط  يف  ي�ضهم  ال�ضعودي  الوطني 
املنطقة  م�ضتوى  على  اململكة  تقوده  ال��ذي  اال�ضرتاتيجي 
امل�ضرية  ع��ل��ى  وت��اأك��ي��دا  ال��ت��ح��دي��ات،  م��واج��ه��ة خمتلف  يف 
الواثقة خلف خادم احلرمني ال�ضريفني امللك �ضلمان بن 

عبدالعزيز ملك اململكة العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة ».

اأن�ضطة اأدبية متنوعة يف بيتي �ضعر 
القريوان واخلرطوم 

•• القريوان-وام:

نظم بيت ال�ضعر بالقريوان موؤخراً اأم�ضية �ضعرية �ضارك فيها عدد من ال�ضعراء بح�ضور جمهور كبري من اأهل الفكر 
عر.  اق ال�ضنّ واالأدب والثقافة وع�ضنّ

االإبداعية  بتجاربهم  متينّزوا  الذين  ال�ضعري  اللقاء  هذا  ب�ضيوف  املاجري  جميلة  ال�ضاعرة  البيت  مديرة  واأ�ضادت 
وعطائهم االأدبي اجلاد فيما تولت ال�ضاعرة وهيبة قوينّة تقدمي فقرات االأم�ضية.

�ضريف وداخلاوية« و�ضط جمهور  الراحل »حممود  لل�ضاعر  تاأبني  �ضعر اخلرطوم حفل  بيت  اآخر نظم  من جانب 
غفري من ال�ضعراء واملهتمني واالأهل.

حممد بن �ضعود القا�ضمي يتفقد دائرة بلدية راأ�س اخليمة
•• راأ�س اخليمة-وام:

 اأكد �ضمو ال�ضيخ حممد بن �ضعود بن �ضقر القا�ضمي ويل عهد راأ�س اخليمة 
رئي�س املجل�س التنفيذي اأهمية الدور الذي تلعبه الدوائر املحلية يف تطوير 
عجلة التنمية يف االإمارة حيث �ضاهمت جهودها الكبرية يف تطور قطاعات 

خمتلفة.
جاء ذلك خالل قيام �ضمو ويل عهد راأ�س اخليمة �ضباح ام�س بجولة تفقدية 
لدائرة بلدية راأ�س اخليمة لالطالع على �ضري العمل حيث كان يف ا�ضتقبال 
راأ�س  بلدية  دائ��رة  عام  مدير  الزعابي  �ضكر  بن  حممد  منذر  �ضعادة  �ضموه 
اخليمة واملهند�س عبداهلل �ضالح �ضمحان النعيمي مدير القطاع التنفيذي 
�ضعادة  مركز  مدير  النعيمي  احلمام  بو  را�ضد  جا�ضم  وحممد  ال��دائ��رة  يف 

املتعاملني يف الدائرة وعدد من امل�ضوؤولني.
واأ�ضار �ضموه اإىل حر�س حكومة راأ�س اخليمة على موا�ضلة م�ضرية التنمية 
وتقدمي خمتلف و�ضائل الدعم جلميع القطاعات والدوائر املحلية بهدف 
اأن  بناء بيئة متكاملة ومثالية تخدم خمتلف االأف��راد يف االإم��ارة .. موؤكدا 
م�ضرية التنمية م�ضتمرة ويجب اأن تواكب التغريات املحيطة وت�ضتفيد من 
التكنولوجيا احلديثة يف �ضري العمل الخت�ضار الوقت واالإ�ضراع يف تقدمي 

اخلدمات.
املعايري  اأع��ل��ى  وف��ق  للمتعاملني  اخل��دم��ات  اأف�ضل  تقدمي  اأهمية  اأك��د  كما 
املواطنني  املبذولة خلدمة  للجهود  الدائرة  العاملني يف  وم�ضاعفة جميع 
الكرمية  ت��وف��ري احل��ي��اة  راأ����س اخليمة على  م��ن ح��ر���س حكومة  ان��ط��الق��ا 

للمواطنني واملقيمني على اأر�س الدولة.

موظفو  يوا�ضل  واأن  املراجعني  معامالت  اإجن��از  �ضرعة  على  �ضموه  و�ضدد 
تقدمي  موا�ضلة  على  وامل�ضوؤولني  املوظفني  وح��ث  اأدائ��ه��م  تطوير  ال��دائ��رة 
الت�ضهيالت للمراجعني وتوفري اأف�ضل اخلدمات والتعاون مع باقي اجلهات 

احلكومية ذات العالقة بت�ضهيل وتب�ضيط االإجراءات.
اإدارة  مدير  القا�ضمي  �ضقر  بن  جمال  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  ق��ال  جانبه  من 
�ضوؤون املواطنني يف الديوان االأمريي اإن زيارة �ضمو ويل عهد راأ�س اخليمة 
توفري  على  �ضموه  اأولويات وحر�س  تاأتي �ضمن  البلدية  لدائرة  التفقدية 
واحلياة  الرفاهية  وحتقيق  والأ�ضرهم  للموطنني  واال�ضتقرار  الرخاء  �ضبل 
والتقدم  البناء  عجلة  ودف��ع  احتياجاتهم  وتلم�س  االإم���ارة  الأبناء  الكرمية 
لتحقيق التنمية امل�ضتدامة ومواكبتها للنه�ضة العمرانية وم�ضرية التنمية 
ال�ضاملة يف االإمارة واإ�ضفاء طابع ح�ضاري عليها اإ�ضافة اإىل توفري م�ضاحات 

راأ�س اخليمة وت�ضييد  ال�ضكنية يف  االأرا�ضي  الطلب على  جديدة ال�ضتيعاب 
امل�ضاكن للمواطنني عليها.

راأ�س  زي���ارة ويل عهد  اأن  ال��زع��اب��ي  �ضكر  ب��ن  م��ن��ذر حممد  اأك���د  م��ن جهته 
اخليمة تاأتي انطالقا من حر�س حكومة راأ�س اخليمة على االرتقاء بالعمل 
احلكومي يف خمتلف دوائر االإمارة وتطبيق اأعلى املعايري يف جمال التميز 
واجل���ودة واخل��دم��ات املقدمة واالط���الع ع��ن ق��رب على اخل��دم��ات املقدمة 

للمتعاملني.
رافق �ضمو ويل عهد راأ�س اخليمة خالل الزيارة ..ال�ضيخ �ضقر بن حممد 
الثقايف  الريا�ضي  اخليمة  راأ���س  لنادي  االأعلى  الرئي�س  القا�ضمي  �ضقر  بن 
اإدارة �ضوؤون املواطنني  وال�ضيخ �ضلطان بن جمال بن �ضقر القا�ضمي مدير 

يف الديوان االأمريي.

ميثاء ال�ضام�ضي ت�ضتقبل �ضفرية اليونان لدى الدولة

الدفاع املدين عجمان يوا�ضل تنفيذ ور�س بناء فرق ال�ضالمة وجاهزية املن�ضاأة

•• اأبوظبي-وام:

ميثاء  ال��دك��ت��ورة  معايل  ا�ضتقبلت 
دولة  وزي��رة  ال�ضام�ضي  �ضامل  بنت 
���ض��ع��ادة ال���دك���ت���ورة ك��اث��ري��ن ب���ورا 
�ضفرية اجلمهورية اليونانية لدى 
وتوثيق  التعارف  اط��ار  يف  ال��دول��ة 

العالقات بني البلدين.
معايل  رح���ب���ت  ال���ل���ق���اء  ب���داي���ة  يف 
ب�ضعادة  ال�������ض���ام�������ض���ي  د.م����ي����ث����اء 
ال�����ض��ف��رية ك��اث��ري��ن ، ومت��ن��ت لها 
التوفيق يف مهام عملها يف الدولة 
الوطيدة  ب��ال��ع��الق��ات  ا���ض��ادت  ك��م��ا 
بني دولة االمارات العربية املتحدة 

واجلمهورية اليونانية.
القيادة  اإن  على  ال�ضام�ضي  واأك��دت 
�ضاحب  برئا�ضة  للدولة  الر�ضيدة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�ضيخ  ال�ضمو 
اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�س  نهيان 
و�ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 
را�ضد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
ال��وزراء حاكم دبي،  رئي�س جمل�س 
ال�ضيخ  ال�ضمو  و�ضاحب  اهلل،  رع��اه 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
للقوات امل�ضلحة واإخوانهم اأ�ضحاب 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����ض��اء  ال�����ض��م��و 

•• عجمان ـ الفجر 

توا�ضل االإدارة العامة للدفاع املدين يف عجمان، تنفيذ ور�س عمل تثقيفية، 
الإعداد وبناء »فرق ال�ضالمة وجاهزية املن�ضاأة » ، ومن خاللها عقدت االإدارة 
يف مقرها ور�ضة عمل ل�� 20 موظفاً من �ضركة برتول االإمارات الوطنية – 
اينوك ، وتاأتي الور�ضة بهدف ت�ضكيل فريق ال�ضالمة وطريقة كتابة خطة 

لالإخالء، والتاأكد من جاهزية الوقاية  يف املن�ضاة.
وقدم امل�ضاعد اأول حممد اإبراهيم ال�ضحي من ق�ضم العلميات، �ضرحاً وافياً 
يف كيفية العمل لبناء فرق ال�ضالمة وجاهزية املن�ضاة، من حيث توزيع املهام 
ل��الأح��داث املتوقعة على االإخ���الء واالإط��ف��اء واالإن��ق��اذ واالإ���ض��ع��اف، وجتهيز 

جميع املتطلبات الوقائية امل�ضاعدة على عملية االإخالء وحماية االأرواح.
واأكد رئي�س ق�ضم العمليات املقدم عيالن عي�ضى ال�ضام�ضي، اأن هذه الور�س 
تبذل  التي  املبكرة  اال�ضتعدادات  اإىل  الرامية  اأحد اخلطوات  التثقيفية هي 
من اأجل حماية االأرواح واملمتلكات، وذلك  حتقياً لروؤية وزارة الداخلية باأن 

تكون دولة االإمارات العربية املتحدة من اأف�ضل دول العامل اآمناً و�ضالمة.
واأبان اأن تكاتف اجلهود واال�ضتعداد ملواجهة الظروف الطارئة  اأمر حيوي، 
املجتمع  اأف���راد  �ضالمة  لتاأمني  الرامية  االإج����راءات  لدعم  جليلة،  ومهمة 
بكل  العمل  اجلميع  من  تتطلب  م�ضوؤولية  وه��ي  االأخ��ط��ار،  من  وحمايتهم 
جدية و�ضرعة، ملراجعة وحتديث اخلطط واال�ضتعدادات الفاعلة ملواجهة اأي 

حاالت طارئة.

جمال  يف  اأو  نفو�ضهم  يف  وال��ق��ي��م 
ك����اف����ة جم�����االت  م�������ض���ارك���ت���ه���ا يف 
الثقافية  �ضواء  امل�ضتدامة  التنمية 
اأو ال�ضيا�ضية او االقت�ضادية معربة 
التعاون  م��وا���ض��ل��ة  يف  ام��ل��ه��ا  ع���ن 
الطرفني  ب���ني  ال���ب���ن���اء  امل�������ض���رتك 
مبا يحقق االأه��داف امل�ضرتكة بني 

البلدين.
من جانبها اأ�ضادت �ضعادة ال�ضفرية 
د.ك��اث��ري��ن ب���ورا ب���االإجن���ازات التي 
ح��ق��ق��ت��ه��ا دول�������ة االم�����������ارات على 
م��ن مكانة  ع��زز  كافة مم��ا  ال�ضعد 

دعم  على  االإم���ارات حتر�س  حكام 
هذه العالقات وتعزيزها.

معايل  ا�ضتعر�ضت  اللقاء،  وخ��الل 
ال��ذي تقوم  الكبري  ال��دور  د.ميثاء 
ال�ضيخة  ���ض��م��و  االم��������ارات  اأم  ب���ه 
فاطمة بنت مبارك رئي�ضة االحتاد 
املجل�س  رئ��ي�����ض��ة  ال���ع���ام  ال��ن�����ض��ائ��ي 
والطفولة  ل����الأم����وم����ة  االأع�����ل�����ى 
التنمية  ملوؤ�ض�ضة  االأعلى  الرئي�ضة 
االأ���ض��ري��ة يف جم���ال مت��ك��ني امل����راأة 
�ضواء  املجتمع،  يف  دوره���ا  وت��ع��زي��ز 
العادات  وتر�ضيخ  االأج��ي��ال  بناء  يف 

دور  مثمنة  ودول��ي��ا  عربيا  ال��دول��ة 
مبارك  بنت  فاطمة  ال�ضيخة  �ضمو 
املجتمع  يف  امل���راأة  مكانة  تعزيز  يف 

وجعلها تتبواأ اعلى املنا�ضب.
على  حري�ضة  ال��ي��ون��ان  اأن  واك���دت 
اأن ت��ك��ون ه��ن��اك جم����االت اأخ���رى 
ب�����ني اجل����ان����ب����ني على  ل���ل���ت���ع���اون 
والتاريخ  والفن  الثقافة  م�ضتوى 
املراأة  برامج متكني  اىل  باالإ�ضافة 
م����ن خالل  وذل�������ك  امل���ج���ت���م���ع،  يف 
البلدين  كال  بني  اخل��ربات  تبادل 

ال�ضديقني.

فنادق راأ�س اخليمة تعيد تدوير 60 اإىل 130 طن خملفات �ضهريًا؛ بزيادة قدرها 120 %
•• راأ�س اخليمة- الفجر

راأ�س  لهيئة  التنفيذي  الرئي�س  م��ط��ر،  هيثم  اأع��ل��ن 
خطة  اأع����دت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  ال�����ض��ي��اح��ة  لتنمية  اخل��ي��م��ة 
خملفات  من  باملئة   30 تدوير  الإع���ادة  ا�ضرتاتيجية 

الفنادق واملن�ضاآت ال�ضياحية مع نهاية العام اجلاري.
وقال :« نفخر اليوم باالإعالن عن قيام 26 فندقاً يف 
اأن بع�س  راأ�س اخليمة بهذا الهدف، مع االإ�ضارة اإىل 
اإجنازاً  �ضك  ب��ال  ذل��ك  ق��د جت��اوزت��ه، وميثل  الفنادق 
اليوم  ونتعاون  ق�ضرية.  ف��رتة  يف  حتقيقه  مت  كبرياً 
للقيام بجوالت  املخلفات  اإدارة  عن كثب مع موؤ�ض�ضة 
املخلفات  اإدارة  مم��ار���ض��ات  لر�ضد  �ضنوية  تفتي�ضية 
التي  املعايري  الأف�ضل  امتثالها  و�ضمان  الفنادق  يف 
و�ضعناها لهم. ويتمحور هدفنا املقبل حول الرتكيز 
موؤخراً  عنها  اأع��ل��ن��ا  ال��ت��ي  االإر���ض��ادي��ة  ال��ق��واع��د  على 
الطعام  خملفات  معاجلة  ممار�ضات  امتثال  ل�ضمان 
وا�ضتخدام زيت الطهي يف االإمارة وفقاً الأرقى املعايري 

العاملية اأو حتى تخطيها نحو االأف�ضل«.
و�ضلطت فعالية ا�ضتدامة ال�ضياحة التي نظمتها هيئة 
احلمادي  حممد  اأحمد  املهند�س  بح�ضور  ال�ضياحة 
مدير عام »دائرة االأ�ضغال واخلدمات العامة«؛ وهيثم 
مطر، الرئي�س التنفيذي لهيئة راأ�س اخليمة لتنمية 
ال�ضياحة  ال�ضوء على اأحدث اخلطوات املتخذة �ضمن 
اإذ  االإم���ارة،  املخلفات يف  اإع���ادة تدوير  اإدارة  م��ب��ادرات 
امل��م��ار���ض��ات املطبقة يف هذا  اأف�����ض��ل  ت��ب��ادل احل�����ض��ور 
القطاع وتطرقوا اإىل نقاٍط تعليمية رئي�ضية يف هذا 
اأهداف  االإع��الن عن  الفعالية  املجال. كما مت خالل 

حتقيق  �ضاأنها  م��ن  ال��ق��ادم،  للعام  ج��دي��دة  وم��ع��اي��ري 
اخليمة يف خمتلف  راأ����س  الإم���ارة  ال�ضاملة  االأه���داف 

جماالت اال�ضتدامة.
معايري �ملخلفات �ل�سياحة :

املعنية  احلكومية  الهيئات  من  العديد  تعاونت  وق��د 
يف اإمارة راأ�س اخليمة مبا يف ذلك هيئة راأ�س اخليمة 
و«دائرة  املخلفات«  اإدارة  و«موؤ�ض�ضة  ال�ضياحة  لتنمية 
االأ���ض��غ��ال واخل��دم��ات ال��ع��ام��ة« ع��ام 2016 الإطالق 
واملرافق  الفنادق  يف  املخلفات  الإدارة  جديدة  معايري 
اجلديدة  ال���روؤي���ة  وت�ضتمل  االإم�����ارة.  يف  ال�ضياحية 
املمار�ضات  اأف�ضل  تطبيق  على  اخليمة  راأ���س  الإم���ارة 
العاملية يف جمال اال�ضتدامة، واتخذت اأهدافاً وا�ضحة 
اإع��ادة تدوير املخلفات يف فنادق  املعامل لزيادة معدل 
 .2021 ب��ح��ل��ول   75% لت�ضل   4% م��ن  االإم�����ارة 
وت��ن��درج ه��ذه اخل��ط��وة يف اإط���ار ج��ه��ود راأ����س اخليمة 
االإمارات  ل��روؤي��ة  الوطنية  االأج��ن��دة  اأه���داف  لتحقيق 
معايري على م�ضتوى  تبني  تت�ضمن  والتي   ،2021
وتقليل  النظيفة  ال��ط��اق��ة  م�ضاهمة  ل��زي��ادة  ال��دول��ة 

املخلفات.
تدوير �ملخلفات :

وم��ع��ل��ق��اً ع��ل��ى ذل����ك، ق���ال م��ط��ر: »يف ���ض��وء خارطة 
الطريق التي ر�ضمناها لالإمارة، و�ضعنا هدفاً طموحاً 
يتمثل باإعادة تدوير 30 باملئة من خملفات الفنادق 
العام اجل��اري. ونفخر  ال�ضياحية مع نهاية  واملن�ضاآت 
راأ���س اخليمة  يف  26 فندقاً  ب��االإع��الن حتقيق  اليوم 
الفنادق  ب��ع�����س  اأن  اإىل  االإ����ض���ارة  م��ع  ال���ه���دف،  ل��ه��ذا 
قد جت��اوزت��ه، وميثل ذل��ك بال �ضك اإجن���ازاً كبرياً مت 

كثب  ع��ن  ال��ي��وم  ونتعاون  ق�ضرية.  ف��رتة  يف  حتقيقه 
مع ’موؤ�ض�ضة اإدارة املخلفات‘ للقيام بجوالت تفتي�ضية 
الفنادق  يف  املخلفات  اإدارة  ممار�ضات  لر�ضد  �ضنوية 
و�ضمان امتثالها الأف�ضل املعايري التي و�ضعناها لهم. 
القواعد  على  الرتكيز  حول  املقبل  هدفنا  ويتمحور 
امتثال  ل�ضمان  م��وؤخ��راً  عنها  اأعلنا  التي  االإر���ض��ادي��ة 
زيت  وا�ضتخدام  الطعام  خملفات  معاجلة  ممار�ضات 
الطهي يف االإمارة وفقاً الأرقى املعايري العاملية اأو حتى 

تخطيها نحو االأف�ضل«.
جمع �ملخلفات:

التنفيذي  امل��دي��ر  نا�ضر،  �ضونيا  اأ���ض��ارت  جانبها  م��ن 

»نحر�س  اخليمة:  راأ����س  يف  املخلفات  اإدارة  ملوؤ�ض�ضة 
واملواد  الطعام  خملفات  حجم  وت�ضجيل  ر�ضد  على 
ال��ق��اب��ل��ة الإع����ادة ال��ت��دوي��ر وامل��خ��ل��ف��ات االأخ����رى التي 
عام  حتويلها  معدالت  بح�ضاب  والقيام  جمعها،  يتم 
2018 يف قطاع ال�ضيافة باإمارة راأ�س اخليمة. ومنذ 
قمنا  الفنادق،  خملفات  تدوير  اإع��ادة  مبادرة  اإط��الق 
ال�ضادرة  التدوير  الإع���ادة  القابلة  امل���واد  حجم  برفع 
بزيادة  �ضهرياً؛  130 طن  اإىل   60 الفنادق من  عن 
قدرها %120. وال �ضك اأن هذه النتائج االإيجابية 
ع��ل��ى حتقيق  ق��درت��ن��ا  ال��ث��ق��ة يف  م��ن  متنحنا م���زي���داً 
اأهدافنا  لتحقيق  ق��دم��اً  ونتطلع  الطموحة،  روؤيتنا 

االأكرب والرامية اإىل االرتقاء مبعدالت اإعادة التدوير 
لت�ضل اإىل %75 بحلول عام 2021«.

على  كبرية  اإجن���ازات  حققت  التي  للفنادق  وتكرمياً 
منحت  امل�ضتدامة،  واملمار�ضات  املخلفات  اإدارة  �ضعيد 
اإمارة راأ�س اخليمة جوائز قينّمة اإىل 10 فنادق من بني 
26 فندقاً، الذين حققوا اأو تخطوا االأهداف املنوطة 
تطبيق ممار�ضات  على  الفائقة  قدرتهم  واأثبتوا  بهم 
 13 مثلى الإدارة املخلفات. واإ�ضافة اإىل ذلك، ح�ضد 
فندق تكرمياً اآخر يف اأعقاب تطبيقهم ملمار�ضات �ضليمة 
املو�ضوعة على م�ضتوى ممار�ضات  االأه��داف  وحققوا 
اإدارة خملفات الطعام، يف حني مت دعوة ثالثة فنادق 

لتح�ضني جهودهم يف اإدارة املخلفات. وجتدر االإ�ضارة 
اإىل اأن اإمارة راأ�س اخليمة اأعلنت مطلع العام اجلاري 
توقيع مذكرة تفاهم مدتها خم�ضة اأعوام جمعت عدداً 
من الهيئات احلكومية وت�ضمل: »هيئة راأ�س اخليمة 
و«هيئة  املخلفات«  اإدارة  و«موؤ�ض�ضة  ال�ضياحة«  لتنمية 
ال�ضرف ال�ضحي« و«بلدية راأ�س اخليمة«، تهدف اإىل 
�ضمان امتثال عمليات اإدارة زيت الطهي امل�ضتخدم يف 
االإمارة باأرقى املمار�ضات العاملية يف جماالت ال�ضحة 
تركيز  ظ��ل  يف  املخلفات،  م��ن  والتخل�س  وال�ضالمة 
اإمارة  امل�ضتدامة يف  ال�ضياحية  التنمية  متوا�ضل على 

راأ�س اخليمة.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان ـ الفجر 

التابع  ال��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة  ��م م��رك��ز  ن��ظنّ
لعمادة �ضوؤون الطلبة يف جامعة عجمان 
كرنفاال للفنون اجلميلة، مب�ضاركة 50 
500 ل��وح��ة وعمل  ط��ال��ب��ة ب��اأك��رث م��ن 
طالبة   300 م��ن  اأك���رث  و�ضهدته  ف��ن��ي، 

من خمتلف الكليات.
جدارية  لوحة  اإجن���از  الكرنفال  و�ضهد 
قيا�ضي،  زم����ن  يف  االأك���ري���ل���ي���ك  ب��ر���ض��م 
من  ال�ضعدون،  اآي��ة  الطالبة  بها  قامت 
منت�ضبات  اإح���دى  وه��ي  الهند�ضة،  كلية 
خالل  وُعقدت  اجلميلة.  الفنون  مركز 
ال��ك��رن��ف��ال جم��م��وع��ة م��ن ور����س العمل 
“الزخرفة”،  امل��ان��دي��ال  ب��ف��ن  اخل��ا���ض��ة 
الزيتي،  وال���ر����ض���م  االإب���������رة،  واأ�����ض����غ����ال 
الفنية،  واالأ���ض��غ��ال  االأك��ري��ل��ي��ك،  ور���ض��م 
الزجاج،  ع��ل��ى  وال���ر����ض���م  واجل���راف���ي���ك، 

واالإبرو “الر�ضم على املاء«.
وق���د اأك����دت م�����ض��وؤول��ة ال��ف��ن��ون اجلميلة 
اأن  اجلبايل،  منى  االأ�ضتاذة  اجلامعة  يف 
ب�ضكل  ُي��ق��ام  اجلميلة  ال��ف��ن��ون  ك��رن��ف��ال 
دوري يف اجلامعة منذ 18 عاما، ويهدف 
اإىل ا�ضتقطاب الطالبات اجلديدات من 
ن يتمتعن مبواهب  نّ خمتلف الكليات، مممِ
اإىل  الن�ضمامهن  متهيداً  متنوعة  فنية 
اأن الكرنفال ي�ضاهم  املركز. م�ضرية اإىل 
الفنون  مب���رك���ز  ال��ت��ع��ري��ف  ع��م��ل��ي��ة  يف 

اجلميلة ون�ضاطاته.
الفنون  م��رك��ز  اأن  اجل��ب��ايل  واأو���ض��ح��ت 
املواهب  ي��ت��ب��ن��ى  اجل��ام��ع��ة  اجل��م��ي��ل��ة يف 
للم�ضاركة  ها  دنّ وُيعمِ وي�ضقلها  الطالبية 
ُتعنى  ال���ت���ي  اخل���ارج���ي���ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  يف 
ب���ال���ف���ن وال����ف����ن����ون، وذل������ك م����ن خالل 
واجلماعية  ال��ف��ردي��ة  امل��ع��ار���س  تنظيم 
ع���ل���ى ال�����ض��ع��ي��دي��ن امل���ح���ل���ي وال�������دويل، 
امل�ضابقات  يف  امل�����ض��ارك��ة  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة 
املحلية  واملهرجانات  اجلامعية  الفنية 

اأن مركز  ب��ال��ذك��ر  وج��دي��ر  وال���دول���ي���ة. 
ال��ف��ن��ون اجل��م��ي��ل��ة يف اجل��ام��ع��ة يهدف 
للطلبة  الال�ضفي  الربنامج  اإث��راء  اإىل 
واالإبداعية،  الفنية  مواهبهم  وتطوير 
ال��ف��ن��ي، مثل  التعبري  وُي��ع��ن��ى مب��ج��االت 
والبا�ضتيل  واجلرافيك  الزيتي  الر�ضم 
��ر امل��رك��ز كافة  واخل���زف وال��ن��ح��ت. وي��وفنّ
بالر�ضم  اخل��ا���ض��ة  واخل���ام���ات  االأدوات 
باالإ�ضافة  والبا�ضتيل،  وامل��ائ��ي  ال��زي��ت��ي 
اإىل املعادن واجللود الطبيعية وطاوالت 

الر�ضم وفرن خا�س للخزف والنحت، كما 
الت�ضكيلي.  الفن  يف  دورات  املركز  يقدم 
حممد  اآي���ة  الطالبة  ق��ال��ت  جانبها  م��ن 
ال�ضعدون � كلية الهند�ضة “�ضاركت بعمل 
ف��ن��ي م���ن خ����الل ل��وح��ة ���ض��خ��م��ة ي�ضل 
حجمها اإىل 3.5 مرت مت اإجنازها خالل 
اأمام  دقيقة   40 ا�ضتغرق  زمني  حت��دي 
احل�ضور بالكرنفال”، وقالت ان اللوحة 
تناولت غروب ال�ضم�س بااللوان االحمر 
االزرق، كما  ال��ل��ون  واإ���ض��اف��ة  واالأ���ض��ف��ر 

اأ�ضادت بجهود اجلامعة يف دعم مواهب 
املتخ�ض�ضة  االندية  خ��الل  من  الطلبة 
وتنظيم الفعاليات واملعار�س التي تعزز 
من معارف وخربات الطلبة وت�ضجيعهم 
وعن  ومهاراتهم،  مواهبهم  تنمية  على 
م�����ض��ارك��ات��ه��ا ال�����ض��اب��ق��ة ف��ق��د ���ض��ارك��ت يف 
مهرجان االبداع اجلامعي وح�ضلت على 

املركز االأول يف الر�ضم بالزيت.
وق��ال��ت ال��ط��ال��ب��ة دي��ان��ا ح��ي��الين � كلية 
الداخلي،  الت�ضميم  بق�ضم  ال��ه��ن��د���ض��ة 
اللوحات  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  ���ض��ارك��ت  اأن���ه���ا 
العام  امل�ضمون  خ��الل  ر�ضائل  لتو�ضيل 
ل��ل��وح��ات، ب��ح��ي��ث ت��ت��ن��اول ق�����ض��ة معينة 
وترتجمها على اللوحات الفنية، واأكدت 
ا�ضتعر�س  ال����ذي  ال��ك��رن��ف��ال  دور  ع��ل��ى 
ال��ع��دي��د م��ن االع��م��ال وور����س العمل يف 
جهود  مثمنة  الفنون،  جماالت  خمتلف 
ت���وف���ري كافة  ب��اجل��ام��ع��ة يف  ال��ق��ائ��م��ني 
لدي  وابرازها  املواهب  تنمية  متطلبات 
الطلبة  و���ض��ارك��ت  ع���ام.  ب�ضكل  الطلبة 
ح��ن��ان ال��ن��خ��ال خ���الل ال��ك��رن��ف��ال بعدد 
من املنتجات والتي �ضمت االك�ض�ضوارات 
جمايل  ب�ضكل  ت��دوي��ره��ا  امل��ع��اد  املنزلية 
املجتمعية  بامل�ضئولية  االإح�ضا�س  يعك�س 
التدوير يف احلفاظ على  اع��ادة  واهمية 
املوارد، م�ضرية اأن االعمال التي تنفذها 
اأن  متمنية  ال��ه��واي��ة  نطاق  �ضمن  ت��اأت��ي 
يتم تو�ضيع تلك االأعمال لتدخل �ضمن 

ن�ضاط جتاري م�ضتقبال اإن �ضاء اهلل.
كلية   � ال��ع��م��ري  خ��ول��ة  الطالبة  وق��ال��ت 
بورتريه  بلوحات  �ضاركت  اأنها  الرتبية، 
با�ضتخدام القلم الر�ضا�س، واأكدت على 
يبزر  ح��دث  باعتباره  الكرنفال  اأهمية 
تعدد  ان  كما  للطالبات  الفنية  االعمال 
امل�ضاركات للطالبات يف فعاليات خمتلفة 
وا�ضافة  امل����واه����ب  ���ض��ق��ل  ����ض���اأن���ه  م����ن 
بتنوع  وم�����ض��ي��دة  للم�ضاركني  اخل����ربات 
الطالبات  وه��واي��ات  امل�����ض��ارك��ة  االع��م��ال 
خالل الكرنفال، وثمنت دور اجلامعة يف 
وايجاد  للطالبات  ال��الزم  الدعم  توفري 

قنوات متعددة ال�ضتعرا�س االعمال.
و���ض��ارك��ت ال��ط��ال��ب��ة رمي ع���الء ال��دي��ن � 
رئي�ضة نادي الفنون، بالعديد من اأعمال 
ومالب�س،  اإك�����ض�����ض��وارات  م��ن  الكرو�ضيه 

املعار�س والفعاليات  واكدت على اهمية 
التي ت�ضتعر�س االعمال الفنية للطلبة، 
الفنون حري�س على  ن��ادي  ان  مو�ضحة 
تنظيم ور�س العمل والدورات املتخ�ض�ضة 
وت�ضجيعهم  بالطلبة  االهتمام  وكذلك 
بهدف اكت�ضاف املواهب املختلفة والعمل 
اأن  واأ���ض��اف��ت  وت��ط��وي��ره��ا،  �ضقلها  على 
الطالبات  وهوايات  مواهب  من  الكثري 
ميكن ان تتحول الأن�ضطة جتارية خالل 
اأو ب��ع��د ال��درا���ض��ة ب�����ض��رط اأال  ال��درا���ض��ة 

تتعار�س مع التح�ضيل االكادميي.
كلية   � زي�����اد  روان  ال��ط��ال��ب��ة  و����ض���ارك���ت 
الر�ضم  اأع����م����ال  م���ن  ب���ع���دد  ال��ه��ن��د���ض��ة، 
الهدايا  ت�ضميم  وك��ذل��ك  اخل�ضب  على 
واللوحات الفنية ، مو�ضحة انها �ضاركت 
يف ال��ع��دي��د م��ن امل��ع��ار���س ال��ت��ي نظمتها 

اجلامعة، موؤكدة على اأهمية امل�ضاركة يف 
اخلربات  الكت�ضاب  الفعاليات  هذه  مثل 
امل�ضاركات مبا يعزز  املعارف بني  وتبادل 

الهواية وي�ضقلها.
و���ض��ارك��ت ال��ط��ال��ب��ة خ��ل��ود غ�����ض��ان � كلية 
بور�ضة  االن�����ض��ان��ي��ة،  وال��ع��ل��وم  ال��رتب��ي��ة 
ا�ضتخدمت  ال��ت��ذك��اري��ة  ل��ل��ه��داي��ا  ع��م��ل 
قما�س  مع  اخل�ضبية  االط���ارات  خاللها 
ور�ضم  تطريزية  ل��وح��ات  لعمل  اجل���وخ، 
االأ���ض��م��اء عليها، وقد  وك��ت��اب��ة  اال���ض��ك��ال 
ال��ف��ن��ون ب�ضكل  ن�����ادي  ب��ج��ه��ود  اأ�����ض����ادت 
جامعة  يف  ال����ن����وادي  وخم��ت��ل��ف  خ���ا����س 
الطلبة  ويحفز  يعزز  مبا  عامة  عجمان 
ويربز  االن�ضطة  خمتلف  يف  للم�ضاركة 
التح�ضيل  بجانب  وي�ضقلها  هوايتهم 

العلمي.

•• اأبوظبي-وام:

والبحوث  ل��ل��درا���ض��ات  االإم��������ارات  م��رك��ز  اأط���ل���ق 
اال�ضرتاتيجية جملة اأ�ضحاب الهمم، التي ت�ضلط 
ال�ضريحة  بهذه  اخلا�ضة  الق�ضايا  على  ال�ضوء 

املجتمعية، وتربز اإجنازاتها يف املجاالت كافة.
وق����ال امل���رك���ز، يف ب��ي��ان ���ض��ح��ف��ي اأ�����ض����دره بهذه 
�ضياق  يف  ي���ن���درج  امل��ج��ل��ة  اإ�����ض����دار  اإن  امل��ن��ا���ض��ب��ة، 
اجل���ه���ود امل��ب��ذول��ة م���ن ق��ب��ل م��وؤ���ض�����ض��ات ع���دة يف 
ال�ضوء  وتركيز  ال�ضريحة،  بهذه  للعناية  الدولة 
الهدف  اأن  ق�����ض��اي��اه��ا احل��ي��وي��ة، م��و���ض��ح��ا  ع��ل��ى 
تعريف  اإىل  ال�ضعي  يتمثل يف  املجلة  اإط��الق  من 
العربي  امل��ح��ي��ط��ني  ال���دول���ة ويف  داخ����ل  امل��ج��ت��م��ع 
واخلليجي، باأ�ضحاب الهمم، واأو�ضاعهم احلالية، 
وامل�ضكالت التي يواجهونها، وامل�ضارات والو�ضائل 

ال��ت��ي مي��ك��ن م���ن خ��الل��ه��ا ح���ل ه���ذه امل�ضكالت، 
التي  واملحلية  الدولية  والت�ضريعات  والقوانني 
تنظم ح�ضولهم على حقوقهم. واأكد بيان املركز 
االأول،  ع��دده��ا  ���ض��در  ال��ت��ي  الف�ضلية،  املجلة  اأن 
من  يخاطبون  الهمم  الأ���ض��ح��اب  �ضوتا  �ضتكون 
والعربي،  واخلليجي  االإماراتي  املجتمع  خاللها 
اأ�ضحاب  ق�����ض��اي��ا  يف  ل��ل��م��ت��خ�����ض�����ض��ني  وم��ن�����ض��ة 
الهمم، يطرحون من خاللها خال�ضة خرباتهم 
واأفكارهم يف هذا املجال، فيما اأكدت هيئة حترير 
الهمم  اأ�ضحاب  اإ�ضراك  على  �ضتعمل  اأنها  املجلة 
اأمامهم للم�ضاهمة  اإع��داد املجلة وفتح املجال  يف 

فيها.
واحتوى العدد االأول من املجلة على مو�ضوعات 
متنوعة تتناول ق�ضايا خمتلفة خا�ضة باأ�ضحاب 
ال���ه���م���م، وت�����ض��ل��ط ال�������ض���وء ع��ل��ى ق�����ض�����س جناح 

للمنتمني اإىل هذه الفئة. 
وت���ن���اول ���ض��ع��ادة االأ����ض���ت���اذ ال��دك��ت��ور ج��م��ال �ضند 
للدرا�ضات  االإم��ارات  عام مركز  ال�ضويدي، مدير 
العدد  افتتاحية  يف  اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة،  وال��ب��ح��وث 
اأ���ض��ح��اب الهمم  ال��ت��ج��رب��ة االإم���ارات���ي���ة يف دم���ج 
اال�ضرتاتيجية  اأن  اإىل  م�������ض���ريا  ومت��ك��ي��ن��ه��م، 
هي  املتحدة  العربية  االإم����ارات  ل��دول��ة  الوطنية 
اأ�ضحاب  ف��ئ��ة  الإدراج  ط��ري��ق  خ��ري��ط��ة  مب��ث��اب��ة 
ال��ه��م��م ومت��ك��ي��ن��ه��م يف ج��م��ي��ع جم����االت احلياة، 
واإعطاء االأولوية لقدراتهم االإبداعية يف العملية 
التعليم  يف  اأمامهم  الفر�س  وتعزيز  التنموية، 
والعمل، عرب تقدمي �ضمانات توفر لهم احلماية 
والرعاية، وعدم تعر�ضهم للتمييز، اأو اأي انتهاك 

حلقوقهم باختالف اأنواعها.
ال�ضوء على االإح�ضائيات اخلا�ضة  واألقت املجلة 

باأ�ضحاب الهمم يف دولة االإمارات العربية املتحدة 
ويف الوطن العربي، وكذلك اأهم االأخبار املحلية 
“ق�ضة جناح”  اأي�����ض��ا  وت��ن��اول��ت  ب��ه��م،  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
جتربة دولة االإمارات يف دمج “اأ�ضحاب الهمم” 
يف املجتمع االإماراتي لت�ضاف اإىل اإجنازات اأخرى 
م�ضهودة للدولة. وتطرق العدد االأول اإىل اأهمية 

م�ضطلح “اأ�ضحاب الهمم” الذي اأطلقه �ضاحب 
نائب  مكتوم،  اآل  را�ضد  بن  ال�ضيخ حممد  ال�ضمو 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي، 
 “ اعتماد  �ضموه  ق��رار  ا�ضتعر�س  كما  اهلل.  رع��اه 
الذي   ،“ لل�ضم  االإم���ارات���ي  االإ���ض��ارة  لغة  معجم 

يهدف اإىل ن�ضر لغتهم بلغة االإ�ضارة االإماراتية.

•• اأبوظبي-وام:

بحث �ضعادة امل�ضت�ضار يو�ضف �ضعيد العربي، وكيل 
دائرة الق�ضاء يف اأبوظبي خالل ا�ضتقباله مبكتبه 
اأم�س االأول، ل�ضعادة حممد اأمني عبداهلل الكارب 
فر�س  ال��دول��ة  ل��دى  ال�����ض��ودان  جمهورية  �ضفري 
الق�ضاء  دائ����رة  ب��ني  والتن�ضيق  ال��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز 
ال�ضودان،  جمهورية  يف  الق�ضائية  وامل��وؤ���ض�����ض��ات 
وذلك يف اإطار توجيهات �ضمو ال�ضيخ من�ضور بن 
زايد اآل نهيان، نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 

�ضوؤون الرئا�ضة رئي�س دائرة الق�ضاء، بالعمل من 
اأجل توطيد اأوا�ضر ال�ضلة مع خمتلف املوؤ�ض�ضات 
مبا  ودول��ي��ا  اإقليميا  امل�ضرتك  االخت�ضا�س  ذات 

ي�ضمن التطوير امل�ضتمر للخدمات.
دائرة  ح��ر���س  ال��ع��ربي،  ي��و���ض��ف  امل�ضت�ضار  واأك����د 
املوؤ�ض�ضات  التعاون مع  اأوجه  الق�ضاء على تفعيل 
املعنية، والعمل على توطيدها واإمكانات دعمها يف 
خمتلف املجاالت، مبا يحقق ا�ضرتاتيجية الدائرة 
العمليات  وا���ض��ت��دام��ة  فاعلية  تعزيز  يف  املتمثلة 
ال�ضامل  ال��و���ض��ول  ���ض��ه��ول��ة  و���ض��م��ان  الق�ضائية 

للخدمات.
باالإجنازات  ال�ضوداين  ال�ضفري  اأ�ضاد  جانبه،  من 
ق�ضائي  ك�����ض��رح  ال��ق�����ض��اء  دائ����رة  حققتها  ال��ت��ي 
متميز، اأ�ضبح مثاال يحتذى به يف توفري اخلدمات 
مبا  امل�ضتويات،  اأرق���ى  وف��ق  والعدلية  الق�ضائية 

يدعم اإر�ضاء دعائم العدالة و�ضيادة القانون.
الظاهري،  ال�ضاعر  علي  امل�ضت�ضار  اللقاء  ح�ضر 
مدير اإدارة التفتي�س الق�ضائي، والدكتور �ضالح 
خمي�س اجلنيبي، مدير قطاع االت�ضال املوؤ�ض�ضي 

والتعاون الدويل.

•• دبلن-وام:

حممد  بن  عبداهلل  الدكتور  معايل  تراأ�س 
البنية  ت��ط��وي��ر  وزي�����ر  ال��ن��ع��ي��م��ي  ب��ل��ح��ي��ف 
الهيئة  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ت��ح��ت��ي��ة 
والبحرية  الربية  للموا�ضالت  االحت��ادي��ة 
وفد الدولة امل�ضارك يف املعر�س االيرلندي 
ل��ل��م��وان��ئ وامل���الح���ة ال��ب��ح��ري��ة ال��ت��ي ب���داأت 
اأع���م���ال���ه ام�������س وت�����ض��ت��م��ر ث���الث���ة اأي������ام يف 

ايرلندا.

وي�ضم الوفد ممثلني عن الهيئة االحتادية 
وال��ب��ح��ري��ة وموانئ  ال��ربي��ة  ل��ل��م��وا���ض��الت 
ودائرة  ال�ضارقة  املوانئ يف  ودائ��رة  اأبوظبي 
واجلمارك  امليناء  ودائ��رة  اأبوظبي   - النقل 

يف عجمان.
ال���دك���ت���ور ع���ب���داهلل بلحيف  وق�����ال م���ع���ايل 
ال��ن��ع��ي��م��ي اإن م�����ض��ارك��ة دول����ة االإم������ارات يف 
امل�ضعى  اإط��ار  يف  تاأتي  البحري  امللتقى  هذا 
للدولة  املرموقة  املكانة  لتكري�س  الوطني 
دورا  يلعب  ال��ذي  البحري  النقل  قطاع  يف 

من  يعد  وال���ذي  ال��دول��ة  اقت�ضاد  يف  مهما 
اأكرث اقت�ضاديات العامل منوا.

اإط����ار تعزيز  ال���زي���ارة يف  اأن ه���ذه  واأ����ض���اف 
وايرلندا  االإم����ارات  ب��ني  الثنائية  ال��ت��ج��ارة 
عرب البنية التحتية للموانئ العاملية وبناء 
العالقات بني الهيئة وال�ضركات االيرلندية 
وت��ن��ف��ي��ذ م�����ب�����ادرات م�����ض��رتك��ة يف امل���وان���ئ 
�ضراكات  عقد  ع��رب  البحرية  وال��ق��ط��اع��ات 
تعاون مع اجلامعات  واتفاقيات  م�ضتقبلية 

واملعاهد املتخ�ض�ضة بالنقل البحري.

الإمارات ت�ضارك يف معر�س املوانئ واملالحة البحرية يف ايرلندا»ق�ضاء اأبوظبي« تبحث تعزيز التعاون مع املوؤ�ض�ضات الق�ضائية يف ال�ضودان

جامعة عجمان تنظم كرنفال للفنون �جلميلة

الطالبات يوؤكدن على جهود اجلامعة لتطوير و�ضقل الهويات

»املــوارد الب�ضــريـــة والتوطــــني«: 4 خمـــالفــــات لقـــــرار 
حظـــر العمـــل وقـــت الظهيـــــرة

•• ابوظبي-وام:

اأعلنت وزارة املوارد الب�ضرية والتوطني عن اعتماد اأربع 
بخ�ضو�س  اإليها  وردت  بالغا   40 بني  من  خمالفات 
ت��وؤدى حتت  خمالفة ق��رار حظر تاأدية االأع��م��ال التي 
خالل  وذل���ك  املك�ضوفة  االأم��اك��ن  ويف  ال�ضم�س  اأ���ض��ع��ة 
فرتة تطبيق القرار من 15 يونيو املا�ضي وحتى 15 

�ضبتمرب اجلاري.
الب�ضرية  امل������وارد  وزارة  وك��ي��ل  ال��ع��وب��د  م��اه��ر  وق����ال 
قرار  نتائج  اإن  التفتي�س  ل�ضوؤون  امل�ضاعد  والتوطني 
ح��ظ��ر ال��ع��م��ل وق���ت ال��ظ��ه��رية ال����ذي طبقته ال����وزارة 
لل�ضنة الرابعة ع�ضرة على التوايل اأثبتت وعي القطاع 
الذي  ال��ق��رار  باأهمية  االإم���ارات���ي  واملجتمع  اخل��ا���س 
اآمنة للعمال حفاظا على  بيئة عمل  ي�ضتهدف توفري 
�ضالمتهم وجتنيبهم خماطر التعر�س الأ�ضعة ال�ضم�س 
املبا�ضرة خالل فرتات الظهرية يف اأ�ضهر ال�ضيف التي 

ت�ضتد فيها درجات احلرارة.
اإج����راءات رقابية  اتبعت  ال����وزارة  ان  ال��ع��وب��د  واأو���ض��ح 
جديدة خالل فرتة تطبيق القرار حيث اعتمدت هذه 
اخلا�س  القطاع  مع  ال�ضراكة  تعزيز  على  االج���راءات 
“تقييم”  خ��دم��ة  م�ضغلي  على  االع��ت��م��اد  خ��الل  م��ن 

بها اىل  ال����وزارة  واب���الغ  ل��ل��ق��رار  اأي���ة خمالفة  لر�ضد 
اتاحة املجال امام  ال��دور املجتمعي عرب  جانب تعزيز 
للوزارة  التابع  االت�ضال  مركز  مع  للتوا�ضل  االف��راد 
قبلهم  من  ر�ضدها  يتم  التي  املخالفات  عن  لالبالغ 
تنظمها  التي  التفتي�س  حمالت  مع  بالتوازي  وذل��ك 
ال��ب��الغ��ات ول��ل��ت��اأك��د م��ن م��دى التزام  ال����وزارة لتتبع 
املن�ضاآت بالقرار. وا�ضاف ان ال��وزارة تلقت 40 بالغا 
 22 بينها  القرار خالل فرتة تطبيقه من  مبخالفة 
ب��الغ��ا ع���رب م��رك��ز االت�����ض��ال و14 ب��الغ��ا اخ���ر من 
وردت  اأخ���رى  ب��الغ��ات  “ و4  “تقييم  خدمة  م�ضغلي 
اىل مراكز �ضعادة املتعاملني التابعة اىل الوزارة حيث 
بالتحقق من  ال��وزارة  املعنية يف  التفتي�س  قامت فرق 
هذه البالغات ورفع تقاريرها اىل اللجنة املعنية التي 
املعنية  املن�ضاآت  ان  لها  تبني  ان  بعد  منها   4 اعتمدت 
تطبيق  ت�ضتدعي  للقرار  �ضريحة  خمالفات  ارتكبت 

االجراءات العقابية بحقها.
يذكر اأن املن�ضاآت التي تثبت خمالفاتها للقرار تعاقب 
دره��م عن كل عامل وبحد  اآالف   5 بغرامة مقدارها 
اأق�ضى 50 األف درهم يف حالة تعدد العمال الذين يتم 
ت�ضغيلهم ب�ضكل خمالف للقرار، باالإ�ضافة اإىل ايقاف 
يف  ت�ضنيفها  درج��ة  خف�س  اأو  املخالفة  املن�ضاأة  ملف 

نظام ت�ضنيف املن�ضاأة املعتمد لدى الوزارة وذلك بناء 
على مدى ج�ضامة املخالفة املرتكبة.

ال��وزارة امل�ضاعد ل�ضوؤون التفتي�س ان فرق  واكد وكيل 
التفتي�س التابعة للوزارة قامت بتوثيق املخالفات من 
نظام  ع��رب  وت�ضجيلها  الفوتوغرافية  ال�ضور  خ��الل 
معايري  اأع��ل��ى  تطبيق  على  ت��اأك��ي��دا  ال��ذك��ي  التفتي�س 
وال�ضفافية  باحليادية  االلتزام  اإىل  باالإ�ضافة  املهنية 
خالل متابعة التزام ا�ضحاب املن�ضاآت بتطبيق القرار.

والذي  ال��ق��رار  م��ع  املجتمعي  التفاعل  العوبد  وثمن 
ال��وزارة ف�ضال عن  التي وردت اىل  جت�ضد بالبالغات 
قيام العديد من االفراد بتوزيع املياه والع�ضائر على 

العمالة خالل فرتة تطبيق القرار.
يوؤكد  ما  وهو  بالقرار  العمل  اأ�ضحاب  بتقيد  اأ�ضاد  كما 
التزامهم ووعيهم بتوفري ا�ضرتاطات ال�ضحة وال�ضالمة 
امل��ه��ن��ي��ة. وا���ض��ار اىل ان ال�����وزارة اول���ت اه��ت��م��ام��ا كبريا 
لتنفيذ خطة متكاملة لتوعية ا�ضحاب العمل والعمال 
التي  التوجيهية  ال��زي��ارات  خ��الل  م��ن  ال��ق��رار  باأهمية 
ا�ضتهدفت مواقع العمل مبناطق الدولة املختلفة والتي 
باالإ�ضافة  التوعية  وبرو�ضورات  كتيبات  توزيع  ت�ضمنت 
اإىل تنظيم عدد من املحا�ضرات التثقيفية وور�س العمل 
تطبيق  وكيفية  القرار  �ضوابط  �ضرح  خاللها  مت  التي 

ا�ضرتاطات ال�ضالمة وال�ضحة املهنية.
املعنية  اجل��ه��ات  خمتلف  اب��دت��ه  ال���ذي  بالتعاون  وا���ض��اد 
وب��ج��ه��وده��ا ال���ت���ي ���ض��اه��م��ت يف حت��ق��ي��ق اه������داف ق���رار 
ح���ظ���ر ال���ع���م���ل وق�����ت ال���ظ���ه���رية ال ���ض��ي��م��ا م����ن خالل 
التثقيفية  الفعاليات  م��ن  العديد  تنظيم  يف  امل�ضاركة 
االن��ه��اك احلراري،  م��ن خماطر  ال��وق��اي��ة  اأهمية  ح��ول 
العربية  منها  ع��دة  بلغات  التوعية  برو�ضورات  وتوزيع 
املن�ضاآت  اأ�ضحاب  القرار  وال��زم  واالوردو.  واالجنليزية 
اأخطار  العمال من  الوقائية، حلماية  الو�ضائل  بتوفري 
اأثناء  ق��د حت���دث  ال��ت��ي  املهنية  االإ���ض��اب��ات واالأم���را����س 
�ضاعات العمل، وكذلك اأخطار احلريق و�ضائر االأخطار 
اأدوات  التي قد تنجم عن ا�ضتعمال االآالت وغريها من 
املقررة  االأخ��رى  الوقاية  اأ�ضاليب  جميع  واتباع  العمل، 
واألزم  املنفذة له،  ال��وزاري��ة  وال��ق��رارات  العمل  يف قانون 
العمل كذلك ب�ضرورة اتباع التعليمات التي تهدف اإىل 

حمايتهم من املخاطر خالل تاأدية مهام عملهم.
العمل  ب�ضاعات  بو�ضع جدول  العمل  اأ�ضحاب  الزم  كما 
اليومية يف مكان بارز من مكان العمل طبقا الأحكام هذا 
اىل  العامل  يفهمها  التي  باللغة  يكون  اأن  على  ال��ق��رار 
جانب اللغة العربية، باالإ�ضافة اإىل توفري مكان مظلل 

لراحة العمال خالل فرتة توقفهم عن العمل.

جلنة تطوير الأنظمة الإلكرتونية الق�ضائية 
ت�ضتعر�س عددا من م�ضاريع التطوير 

•• اأبوظبي-وام:

اجتماعها  يف  الق�ضائية،  االإلكرتونية  االأنظمة  لتطوير  العليا  اللجنة  ا�ضتعر�ضت 
نا�ضر  اأحمد  الدكتور  ال��ل��واء  برئا�ضة  باأبوظبي،  الداخلية  وزارة  مقر  يف  ال���دوري 
م�ضاريعها  م�ضتجدات  العليا،  اللجنة  رئي�س  الداخلية  وزارة  ع��ام  مفت�س  الري�ضي 
جودة  ذات  خدمات  توفري  يف  احلكيمة  القيادة  روؤي��ة  لتحقيق  الرامية  التطويرية 

وب�ضرعة وبدقة من خالل ت�ضافر جهود كافة اجلهات وتعزيز العمل امل�ضرتك.
واطلعت اللجنة خالل االجتماع �� بح�ضور اع�ضائها املمثلني عن وزارة العدل ودوائر 
الق�ضاء والنيابات العامة االحتادية واملحلية، واملعلومات االأمنية ومن اإدارة التحول 
الرقمي وق�ضم البيانات والتحليل البيانات ب�ضرطة اأبوظبي �� على اأف�ضل املمار�ضات 
يف جمال تقدمي اخلدمات الق�ضائية االإلكرتونية والذكية للمتعاملني ومبا يحقق 
خدمة العمل الق�ضائي بالدولة. وناق�ضت اآخر امل�ضتجدات واملبادرات التي من �ضاأنها 
اإيجابية دقيقة  تعزيز العمليات واالإج��راءات، و�ضرعتها ودقتها، وتقلي�ضها ب�ضورة 
مت  حيث  وال�ضرطية،  الق�ضائية  اجلهات  بني  اخلدمي  بامل�ضتوى  االرت��ق��اء  بهدف 
ا�ضتعرا�س م�ضتجدات م�ضروع االت�ضال عن بعد يف االإجراءات اجلزائية، واملت�ضمن 
لتنفيذ  كونفرن�س”  “فيديو  بعد  عن  لالت�ضال  اإل��ك��رتوين  نظام  وتطوير  اإن�ضاء 
املحاكمات واملقابالت املرئية واإجراءاتها لنزالء املن�ضاآت العقابية ومراكز التوقيف 
لل�ضلطات  م��وح��دة  اإل��ك��رتون��ي��ة  منظومة  ا�ضتحداث  خ��الل  م��ن  بعد  ع��ن  ب��ال��دول��ة 

الق�ضائية االحتادية واملحلية وفقا ملا ورد يف التوجيهات احلكومية يف هذا ال�ضدد.
ب��ع��د يف االج�����راءات اجل��زائ��ي��ة يف اختزال  اأه����داف م�����ض��روع االت�����ض��ال ع��ن  وتتمثل 
االإجراءات احلالية ل�ضمان كفاءة و�ضعة ومرونة �ضري االإجراءات من خالل من�ضة 
واالإجراءات  واملعلومات  البيانات  وتبادل  امل�ضرتكة  االلكرتونية  للخدمات  تكامل 
واأمتتتها بني اأنظمة القاعدة املوحدة لوزارة الداخلية واالأنظمة الق�ضائية بوزارة 

العدل ودوائر الق�ضاء املحلية على امل�ضتويني االحتادي واملحلي.
الدعم  متطلبات  وحت��دي��د  ال���ري���ادي  امل�����ض��روع  ه���ذا  متطلبات  مناق�ضة  مت��ت  ك��م��ا 
التن�ضيق  اللوج�ضتي واملادي والب�ضري والتقني من مبان و�ضبكات ربط من خالل 

والتعاون مع هيئة تنظيم االت�ضاالت.

منى اجلبايلرمي عالء الدينروان زيادديانا حيالينخولة العمريخلود غ�ضانحنان النخالاأية حممد

» الإمارات للدرا�ضات« ي�ضدر »جملة اأ�ضحاب الهمم«
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العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20

�إعــــــــــالن
نوبل  ال�ض�����ادة/كافترييا  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب تاي�ضتي رخ�ضة رقم:1917806 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة �ضريفه �ضعيد احمد حممد الرا�ضدي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضلطان عبداهلل �ضعيد حممد املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20

�إعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/روؤية  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اجلزيرة للمقاوالت وال�ضيانة العامة
رخ�ضة رقم:CN 1314465 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم برياين هت 

CN قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�ضة رقم:1270857 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة عبداهلل حممد خليفه حممد %51
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف احمد حممد خليفه حممد الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20

�إعــــــــــالن
�ضتايل  واو  ال�ض�����ادة/مركز  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN لتجميل ال�ضيدات رخ�ضة رقم:2368410 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة فاطمة �ضعيد طحنون اليماحي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف علي �ضامل فرج �ضلطان ال علي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بري�ضنتا ال�ضت�ضارات 

CN الربجمة واحلا�ضب االيل رخ�ضة رقم:1993110 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة ايوب عبا�س علي �ضاهي %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف ماجد �ضيف حممد بطي املهريي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مطعم قرية املدينة 

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1807318 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة معا�س جميل عي�ضى ابو ذياب %100
تعديل وكيل خدمات

ا�ضافة عيالن مطر حممد كراز املهريي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف يعقوب زينل يو�ضف زينل اخلوري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20

�إعــــــــــالن
للخدمات  ال�ض�����ادة/�ضبارو  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب الفنية رخ�ضة رقم:1517957 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة عبري حممد عباد القميحه %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف عمر اونار اكاتاييا كالياث
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/نيل�ضون ميدل اي�ضت لال�ضت�ضارات البيئية

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:1468070 

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�ضم جتاري من/نيل�ضون ميدل اي�ضت لال�ضت�ضارات البيئية

NEHLSEN MIDDLE EAST ENVIRONMENTSL CONSULTANCY

اىل/�ضركة نيل�ضون ميدل اي�ضت لال�ضت�ضارات البيئية ذ.م.م - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

NEHLSEN MIDDLE EAST ENVIRONMENTSL CONSULTANCY LLC - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

االقت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20

�إعــــــــــالن
خلدمات  االمارات  برجنرين  ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب التنظيف  رخ�ضة رقم:1036977 

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة 305*305 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�ضم جتاري من/موؤ�ض�ضة برجنرين االمارات خلدمات التنظيف

BRENGREEN EMIRATES CLEANING SERVICES EST

اىل/برجنرين االمارات خلدمات التنظيف - �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

BRENGREEN EMIRATES CLEANING SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

االقت�ضادية  التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/املوؤ�ض�ضة العربية للتموين واخلدمات- 

CN  قد تقدموا الينا بطلب مطاعم وخمابز العجمي  رخ�ضة رقم:1036661 
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة 0.50*0.20 اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�ضم جتاري من/املوؤ�ض�ضة العربية للتموين واخلدمات- مطاعم وخمابز العجمي
 ARABIAN CATERING & SERVICES ESTABLISHMENT - AL AJAMI

RESTAURANTS AND BAKERIES

ال�ضخ�س  �ضركة  العجمي -  للتموين واخلدمات مطاعم وخمابز  العربية  اىل/�ضركة 
الواحد ذ.م.م

 ARABIAN CATERING & SERVICES ESTABLISHMENT - AL AJAMI

RESTAURANTS AND BAKERIES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 
خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20

�إعــــــــــالن
العامة  للمقاوالت  االمارات  ريالين�س  ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب والنقليات رخ�ضة رقم:1161797 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد احمد الدين غوري %25

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة حممد حار�س غوري %24
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/بدر ح�ضن دروي�س علي الرئي�ضي من مالك اىل �ضريك

تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ بدر ح�ضن دروي�س علي الرئي�ضي من 100% اىل %51
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة 3.5*1 اىل 1*1
تعديل �ضكل قانوين/من موؤ�ض�ضة فردية اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة

تعديل ا�ضم جتاري من/موؤ�ض�ضة ريالين�س االمارات للمقاوالت العامة والنقليات
RELIANCE EMIRATES GENERAL CONTRACTING & TRANSPORT ESTABLISHMENT

اىل/ريالين�س االمارات للمقاوالت العامة ذ.م.م
RELIANCE EMIRATES GENERAL CONTRACTING LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

حممد توفيل العمال البال�ضرت
رخ�ضة رقم:CN 1133424 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20

�ضاما لعمال املعدنية واخل�ضبية- ذ.م.م
قرار  مبوجب  انه  احل�ضابات-  لتدقيق  دلتا  مكتب  يعلن 
 2018/09/18 بتاريخ  العادية  غري  العمومية  اجلمعية 

بحل وت�ضفية �ضركة
 �ساما لعمال �ملعدنية و�خل�سبية-ذ.م.م

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مطالبة التقدم اإىل مكتب 
امل�ضفى املعني هاتف رقم 037378999  فاك�س 037378989 
�س.ب  202075 – مدينة العني – �ضناعية هيلي بناء عبد 
اهلل حممد علي ال�ضحي واخرون مكتب رقم )3( واإح�ضار 
امل�ضتندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�ضاها 45 يوما من 

تاريخ هذا االعالن

اإعــــــــالن ت�ضفيـــــة �ضركــــــــة 

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20

�إلغاء �إعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
رقم:CN 1183336 باال�ضم التجاري الع�ضو�س �ضوبر 
ماركت بالغاء طلب تعديل الرخ�ضة واعادة الو�ضع كما 

كان عليه �ضابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املذكورة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20

�إلغاء �إعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بخ�ضو�س الرخ�ضة 
امداد  �ضركة  التجاري  باال�ضم   CN رقم:1194484 
جلف كيتريجن لوج�ضتيك�س ذ.م.م بالغاء طلب تعديل 

الرخ�ضة واعادة الو�ضع كما كان عليه �ضابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املذكورة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

اإعــــــالن رقــم: 2018-51
»ADAFZ00085« :اإلغـاء الرخ�ضـة رقــم

�ساحب �لرخ�سة: �ون جر�وند لل�سيافة ذ.م.م
Onground Hospitality LLC

�لعنو�ن: �أبوظبي- �ملنطقة �حلرة ملطار�ت �أبوظبي
�لرخ�سة  يف  �ل�سركاء  تغيري  عن  �أبوظبي  ملطار�ت  �حلــرة  �ملنطقة  تعلن 

�ملذكورة على �لنحو �لتايل:
خروج/ �ل�سيد: جين�س رودير

لت�سبح �لرخ�سة بال�سماء �لتالية:
�ل�سيد: �أوليفر �س�سولز

�حلرة  �ملنطقة  مر�جعة  �عرت��س  �أو  حق  �أي  جهة  �أو  �سخ�س  كل  فعلى 
�ملنطقة  حتمل  دون  �لإعــالن  تاريخ  من  �أ�سبوعني  خالل  �أبوظبي  ملطار�ت 

�أدنى م�سوؤولية جتاه حقوق �لغري.

العدد 12432 
بتاريخ 2018/9/20

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مركز �ضما �ضريج الطبي- �ضركة ال�ضخ�س الواحد 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�ضة رقم:2610583 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة علي را�ضد �ضامل را�ضد الغفلي %49

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/احمد عبيد �ضامل جمعه اخلييلي من مالك اىل �ضريك
تعديل ن�ضب ال�ضركاء/ احمد عبيد �ضامل جمعه اخلييلي من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة 5*1 اىل 1*1

تعديل �ضكل قانوين/من �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م اىل �ضركة ذات م�ضوؤولية حمدودة
تعديل ا�ضم جتاري من/مركز �ضما �ضريج الطبي- �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

SAMA SURGE MEDICAL CENTER- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/مركز �ضما �ضريج الطبي ذ.م.م
SAMA SURGE MEDICAL CENTER LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20

�إعــــــــــالن
 1 ال�ضيارات ذ.م.م- فرع  ال�ض�����ادة/حمل غر�ضوب لتنجيد  بان  التنمية االقت�ضادية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1131249-1 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة ار�ضالن حممد عزيز عبدالغفور عبداهلل %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف بهمن بهرام احمدي
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف �ضرينه حممد عبداهلل عبدول اخلمريي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة 1*3.50 اىل 1*3
تعديل �ضكل قانوين/من فرع اىل �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م 

تعديل ا�ضم جتاري من/حمل غر�ضوب لتنجيد ال�ضيارات ذ.م.م- فرع 1
GHARSHOOB AUTO UPHOLSTERY SHOP LLC - BRANCH 1

اىل/كار ا�ضتي�ضن للعناية ال�ضيارات- �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م
CAR STATION AUTO CARE- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة تنظيف وتلميع ال�ضيارات )4520017(
تعديل ن�ضاط/ا�ضافة جتارة وزينة اك�ض�ضوارات ال�ضيارات )4530010(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية خالل 
اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/موؤ�ض�ضة 

فايربنت للمقاوالت وال�ضيانة العامة
رخ�ضة رقم:CN 1426294 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20

�إعــــــــــالن
اال�ضراء  �ضما  ال�ض�����ادة/مركز  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الطبي رخ�ضة رقم:1130587 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة حممد مبارك علي �ضعيد %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف نا�ضر عبداهلل نا�ضر �ضامل باحلريان الظاهري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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•• دبي-الفجر:

تراأ�س العميد اأحمد ثاين بن غليطة، مدير مركز �ضرطة الرفاعة، رئي�س 
وري للمجل�س يف فندق حياة  رطة، االجتماع الدنّ جمل�س مديري مراكز ال�ضنّ
من  وعدد  رطة،  ال�ضنّ مراكز  مديري  من  املجل�س  اأع�ضاء  بح�ضور  جراند، 
اأحمد بن غليطة باحل�ضور يف بداية االجتماع،  ب العميد  باط. ورحَّ ال�ضنّ
الواحد لتحقيق  الفريق  العمل بروح  رطة على  ال�ضنّ داً حر�س مراكز  موؤكنّ
ركاء  عي لتعزيز العالقة مع ال�ضنّ االأهداف اال�ضرتاتيجية ل�ضرطة دبي، وال�ضنّ
و�ضواًل لتطوير وحت�ضني العمليات وب�ضط االأمن واالأمان ب�ضكل �ضمويل. 

اأف�ضل  اإىل  الو�ضول  ي�ضتهدف  املجل�س  اأنَّ  غليطة  اب��ن  العميد  واأو���ض��ح 
رطي ب�ضقيه اجلنائي وامل��روري، لتقدمي خدمات  املمار�ضات يف املجال ال�ضنّ
تلبي تطلعات املتعاملني واإ�ضعادهم، وي�ضعى لطرح االأفكار االإبداعية التي 
وحتقق  رطي،  ال�ضنّ العمل  وتخدم  العمل،  مبنظومة  االرت��ق��اء  على  تعمل 

االأهداف املرجوة.
وناق�س االجتماع املوا�ضيع املدرجة يف جدول االأعمال، ومن �ضمنها موؤ�ضر 
االأمان،  و�ضفراء  امل��وح��دة،  االإلكرتونية  واال�ضتمارات  اال�ضتجابة،  �ضرعة 

وبرنامج ر�ضد، وغريها من املوا�ضيع املدرجة يف جدول االأعمال. 
كر الإدارة  ال�ضنّ اأحمد بن غليطة بجزيل  العميد  نهاية االجتماع تقدم  ويف 

رطة. فندق حياة جراند ال�ضت�ضافتها اجتماع جمل�س مديري مراكز ال�ضنّ

•• اأبوظبي-الفجر: 

الثانية  ال��رت���ض��ي��ح��ي��ة  اجل���ول���ة  ان��ت��ه��ت 
من م�ضابقة رواد الق�ضر التي ينظمها 
امل�ضاريع،  ل��ت��ط��وي��ر  خ��ل��ي��ف��ة  ���ض��ن��دوق 
وذلك يف مركز ال�ضارقة لريادة االأعمال 
اأعمال،  رائد   31 مب�ضاركة  “�ضراع”، 
ليتم  م�ضاريعهم  اأف��ك��ار  بتقدمي  قاموا 
ت��ق��ي��ي��م��ه��ا وف��ح�����ض��ه��ا م���ن ق��ب��ل جلنة 
التحكيم. ومت اختيار اأربعة منهم فقط 
التدريبي  املع�ضكر  مرحلة  اإىل  للتاأهل 
ت���دري���ب  اإىل  ب�����دوره�����ا  ت����ه����دف  ال����ت����ي 
الن�ضخة  م���ن  امل���ت���اأه���ل���ني  امل��ت�����ض��اب��ق��ني 
على  ليكونوا  واخلليجية،  االإم��ارات��ي��ة 

م�ضاريعهم  ل��ت��ق��دمي  ت���ام���ة  ج���ه���وزي���ة 
امل��ب��ت��ك��رة يف امل��رح��ل��ة ال��ن��ه��ائ��ي��ة، اأم����ام 
االأعمال  ورج���ال  امل��وؤث��رة  ال�ضخ�ضينّات 
ل�ضركات  ال���ت���ن���ف���ي���ذي���ني  وال�����روؤ������ض�����اء 
التدريبي  املع�ضكر  و�ضي�ضم  مرموقة. 
اإماراتيني باالإ�ضافة  ثمانية مت�ضابقني 
اإىل جمموعة من املت�ضابقني من بع�س 
دول جمل�س التعاون اخلليجي، والذي 
ل��الإب��ت��ك��ار يف  م��رك��ز خليفة  ���ض��ي��ق��ام يف 
والتكنولوجيا  للعلوم  خليفة  جامعة 
على م���دار ي��وم��ني يف ال��ف��رتة م��ن 21 

اإىل 22 اأكتوبر 2018.
وقال �ضعادة عبداهلل الدرمكي، الرئي�س 
لتطوير  خليفة  ل�����ض��ن��دوق  التنفيذي 

م�ضابقة  اأه���م���ي���ة  ت��ك��م��ن  امل�������ض���اري���ع: 
االإماراتية  بن�ضختيها  ال��ق�����ض��ر  رواد 
ال�ضندوق  م�ضرية  بتعزيز  واخلليجية، 
ال�ضغرية  امل�����ض��اري��ع  دع���م  ال��ري��ادي��ة يف 
واملتو�ضطة وحتقيق تنميتها امل�ضتدامة. 
لهذه  االإيجابي  باالنعكا�س  ثقة  وكلنا 
امل�����ض��اري��ع ع��ل��ى االق��ت�����ض��اد االإم����ارات����ي 
االآخذ بالنمو، مبا يحقق روؤية االإمارات 
يعمل ال�ضندوق على  حني  يف   ،2021
وت�ضجيع  احل����ر  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  ن�����ض��ر 
ال�ضغرية  امل�ضاريع  وتاأ�ضي�س  االب��ت��ك��ار 
التنمية  يف  ل��ل��م�����ض��اه��م��ة  وامل��ت��و���ض��ط��ة 
لدولة  واالق���ت�������ض���ادي���ة  االج���ت���م���اع���ي���ة 
االإم��ارات، والتنوع وزيادة فر�س العمل 

اإىل  اإ�ضافة  التناف�ضية،  م�ضتوى  ورف��ع 
توفري فر�س متنوعة لل�ضباب يف �ضوق 

العمل. 
التنفيذي  املدير  املدفع،  وقالت جنالء 
مل����رك����ز ال���������ض����ارق����ة ل�����ري�����ادة االأع�����م�����ال 
الق�ضر  رواد  م�ضابقة  “تتيح  “�ضراع”: 
– االإمارات الأ�ضحاب امل�ضاريع يف الدولة 
الفر�ضة للو�ضول اإىل �ضبكة عاملية من 
النا�ضئة  ال�����ض��رك��ات  وب��ن��اء  ال��ع��الق��ات، 
وياأتي  الدولية.  التناف�ضية  القدرة  ذات 
لتطوير  خليفة  ���ض��ن��دوق  م��ع  ت��ع��اون��ن��ا 
امل�ضاريع يف اإطار اإ�ضرتاتيجيتنا الرامية 
اإع��داد جيل جديد يف جم��ال ريادة  اإىل 
االأ�ضواق  دخ��ول  من  ومتكينه  االأع��م��ال 

العاملية من خالل �ضبكة العالقات التي 
توفرها هذه امل�ضابقة الرائدة “.

التعاون  ث��م��رة  امل�����ض��اب��ق��ة  ه���ذه  وت���اأت���ي 
ال����ذي ي��ج��م��ع ب���ني ال�����ض��ن��دوق ونخبة 
املحليني  اال�ضرتاتيجيني  ال�ضركاء  من 
و�ضركة  الوطن،  �ضندوق  راأ�ضهم  وعلى 
اأبوظبي  و�ضوق  برتوليوم”،  “بريتي�س 
جامعة   - دي  اأي�����ه  و����ض���ت���ارت  ال���ع���امل���ي، 
ال�ضارقة  وم��رك��ز  اأب��وظ��ب��ي،  ن��ي��وي��ورك 
لريادة االأعمال “�ضراع” ومركز خليفة 
لالإبتكار و�ضيا برترنز، وق�ضر االإمارات، 
وذلك يف �ضبيل حتقيق روؤية ال�ضندوق 
اجلديدة نحو االبداع واالبتكار وتوفري 
ف��ر���س م��ت��ن��وع��ة مل�����ض��ارك��ة ال�����ض��ب��اب يف 

والتوا�ضل  ال��ت��ع��اون  وت��ع��زي��ز  املجتمع، 
ال��دول��ة واخلليج  االأع��م��ال يف  بني رواد 

التنمية  حتقيق  ع��ن  ف�����ض��اًل  ال��ع��رب��ي، 
ت�ضجيع  خ��الل  من  للمجتمع  ال�ضاملة 

امل�ضاريع  اأف��ك��ار  م�ضاركة  على  االأف����راد 
املبتكرة واملميزة. 

•• اأبوظبي-وام:

ا�ضتقبلت االأرا�ضي الت�ضادية منذ بداية هذا العام 
وذلك  حراب  اأبو  االأفريقي  املها  من  عجاًل   40
الرائدة  اأب��وظ��ب��ي   - البيئة  هيئة  م��ب��ادرة  �ضمن 
الإعادة توطني هذا النوع امل�ضنف من احليوانات 
مع  ب��ال��ت��ع��اون  الطبيعية  م��وائ��ل��ه��ا  يف  امل��ن��ق��ر���ض��ة 
حكومة ت�ضاد وال�ضريك التنفيذي املحلي �ضندوق 
املنظمات  من  وغريها  ال�ضحراء  على  املحافظة 
العاملية املعنية باملحافظة على البيئة لي�ضل بذلك 

عدد املها االأفريقي يف ت�ضاد اإىل 180 راأ�ضاً.
اإع����ادة توطني  ب��رن��ام��ج  م��ن  ال��ه��دف  يقت�ضر  وال 
امل��ه��ا االإف��ري��ق��ي اأب��وح��راب على اإع���ادة ه��ذا النوع 
يف  اأخ���ي���م  وادي  رمي  وادي  حم��م��ي��ة  اإىل  ال���ن���ادر 
املها  تكاثر  �ضمان  اإىل  كذلك  يهدف  واإمن��ا  ت�ضاد 
التي  االأوىل  امل��رة  يف حميطه اجلديد وه��ذه هي 
اإىل منطقة  اأبو حراب  االإفريقي  املها  فيها  ُينقل 
غري م�ضيجة ويتمثل الهدف املبدئي للربنامج يف 
اأكرث  ي�ضم  ذاتياً  تاأ�ضي�س قطيع �ضحي وم�ضتدام 
�ضنوات بحيث  م��دار خم�س  راأ���س على   500 من 
ي�ضتمر منو القطيع وتاأقلمه يف الربية مع مرور 

ال�ضنوات.
اختفى من  ق��د  امل��ه��ا  م��ن  ال��ن��وع  ه��ذا  اأن  وُيعتقد 

الربية يف اأواخر ثمانينات القرن املا�ضي وقد مت 
“انقرا�ضها يف الربية” ر�ضمياً من  االإع��الن عن 
يف  الطبيعة  على  للحفاظ  ال���دويل  االحت���اد  قبل 
املتبقية  الوحيدة  احليوانات  وكانت   2000 عام 
منه يف خارج موائله اأو يف برامج االإكثار يف االأ�ضر 
واملجموعات اخلا�ضة حول  يف حدائق احليوانات 
العامل. وقالت �ضعادة رزان خليفة املبارك االأمني 
برنامج  نف  “�ضُ –اأبوظبي:  البيئة  لهيئة  العام 
اإعادة توطني املها االإفريقي اأبو حراب يف ت�ضاد من 
الربامج طموحاً  اأكرث  باعتباره  الكثريين  جانب 
الإعادة توطني الثدييات على م�ضتوى العامل وُتعد 
روؤية هذه املبادرة بدايًة من كونها حلماً وحتولها 
اإىل واقع نعي�ضه من  اإىل روؤي��ة وا�ضرتاتيجية ثم 
لديه  �ضخ�س  الأي  واإر�ضاًء  اإ�ضعاًدا  التجارب  اأكرث 

�ضغف باملحافظة على احلياة الربية«.
واأ�ضافت “مل يكن مل�ضروع بهذا احلجم اأن ينجح 
لوال التعاون الوثيق بني هيئة البيئة – اأبوظبي 
واحلكومة  ال�����ض��ح��راء  على  املحافظة  و���ض��ن��دوق 
وامل���وارد  اخل���ربات  اإىل  ب��االإ���ض��اف��ة  ه��ذا  الت�ضادية 
الدوليني يف  ال�ضركاء  التي مت توفريها من قبل 

العمل اجلاد  �ضنوات من  اإىل جانب عدة  امل�ضروع 
وال��ت��ف��اين واالإخ���ال����س م��ن جميع امل�����ض��ارك��ني يف 

تنفيذ هذا امل�ضروع«.
امل�ضروع  حققها  ال��ت��ي  ال��ه��ام��ة  االإجن������ازات  وم���ن 
اإط�������الق جم���م���وع���ة ج����دي����دة م����ن املها  م�����وؤخ�����راً 
االأفريقي اأبو حراب يف ت�ضاد يف نهاية �ضهر يوليو 
امل��ه��ا وتعترب هذه  م��ن  راأ���ض��اً   83 امل��ا���ض��ي �ضمت 
الربية  يف  اإطالقها  مت  التي  اجلديدة  املجموعة 
الهيئة يف  ترعاه  ال��ذي  العاملي  القطيع  ج��زء من 
اأبوظبي  يف  الربية  احلياة  الإدارة  الدليجة  مركز 
العاملي  القطيع  ح��ي��وان��ات  م��ن  العديد  ك��ان  وق��د 
جزءاً من املجموعة اخلا�ضة التي اأن�ضاأها املغفور 
نهيان،  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي��د  ال�ضيخ  اهلل  ب���اإذن  ل��ه 
طيب اهلل ثراه كما مت تعزيز التنوع اجليني لهذا 
النوع من املها من خالل االأعداد التي تربعت بها 
من  اخلا�ضة  املجموعات  وم��ن  احل��ي��وان  ح��دائ��ق 

خمتلف اأنحاء العامل.
االإط��الق من مركز  لعملية  اال�ضتعدادات  وب��داأت 
دل��ي��ج��ة يف اأب��وظ��ب��ي م��ن خ���الل ات��خ��اذ اإج����راءات 
يف  الدولية  املعايري  اأف�ضل  وفق  �ضارمة  بيطرية 

برامج االإط��الق حيث مت اختيار احليوانات التي 
�ضيتم اإطالقها وفح�ضها ب�ضكل دقيق للتاأكد من 
�ضالمتها ومت اإعدادها لل�ضحن اإىل من�ضاأة ما قبل 

االإطالق يف املحمية الطبيعية بجمهورية ت�ضاد.
البيئة  وزارة  من  مراقبون  ت��وىل  االإط��الق  وبعد 
والرثوة ال�ضمكية يف حكومة ت�ضاد متابعة القطيع 
يف الربية. كما تتعاون الهيئة عن كثب مع معهد 
الربية  احل��ي��اة  ع��ل��ى  للمحافظة  �ضميث�ضونيان 
وتتبع  ملراقبة  ل��ن��دن  يف  احل��ي��وان  ع��ل��وم  وجمعية 
البيئة  مع  تاأقلمه  م��دى  على  والتعرف  القطيع 
املحيطة، ومعرفة املزيد عن حتركاته و�ضلوكه يف 
الربية، وذلك من خالل اأجهزة املراقبة التي تكون 
القطيع  رقبة  على  تثبيتها  يتم  ط��وق  �ضكل  على 

وت�ضمح مبراقبتها عرب االأقمار ال�ضناعية.
املدير  الظاهري،  �ضامل  �ضيخة  الدكتورة  وقالت 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ق��ط��اع ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي الربي 
اإطار  “ يف  اأبوظبي:   - البيئة  هيئة  والبحري يف 
التح�ضري الإطالق املها مت يف �ضهر فرباير املا�ضي 
نقل جمموعة من املها االأفريقي �ضمت 73 را�ضاً 
من اأبوظبي اإىل من�ضاأة ما قبل االإطالق مبنطقة 

وادي رمي - وادي اأخيم بجمهورية ت�ضاد«.
واأ���ض��ارت ال��ظ��اه��ري اإىل اأن���ه وق��ب��ل االإط����الق قام 
مراقبة  اأج���ه���زة  بتثبيت  امل���ي���داين  ال��ع��م��ل  ف��ري��ق 
وال��ت��ي مي��ك��ن ال��ت��ح��ك��م ب��ه��ا وب��رجم��ت��ه��ا ع��ن بعد 
تتبع  لنا  �ضيتيح  القطيع مما  من  راأ�ضاً   70 على 
البيئة  مع  تاأقلمه  م��دى  على  والتعرف  القطيع 
و�ضلوكه  حتركاته  ع��ن  امل��زي��د  ومعرفة  املحيطة 
واحدة  جمموعة  �ضمن  بقيت  اإذا  وم��ا  الربية  يف 
ف�ضال  خمتلفة  اجتماعية  فئات  �ضمن  اأوتفرقت 
ع��ن ال��ت��ع��رف ع��ل��ى ح����االت ال��ن��ف��وق اأو م��ا اإذا مت 

ا�ضطيادها«.
وذكرت د. الظاهري: “اأن التقارير االأولية ت�ضري 
اإطالقها تظهر بحالة  التي مت  املجموعة  اأن  اإىل 
جيد  ب�ضكل  التاأقلم  على  وق���ادرة  و�ضحية  جيدة 
االإناث  اأن  لوحظ  اأن��ه  كما  اجلديد.  حميطه  مع 
قامت ب�ضلوك فطري عند ال��والدة يف الربية، مل 
تفعله من قبل يف االأ�ضر، حيث تنف�ضل االإناث عن 
املجموعة للوالدة ثم تعود لتجتمع لتت�ضكل اأزواج 
ذكور -اإناث. كما بينت التقارير اأن اأطول م�ضافة 
139 كيلومرًتا  قطعها اأحد حيوانات املها كانت 

االإجمالية  امل�ضاحة  بلغت  واح��دة يف حني  ليلة  يف 
كيلومرت   12000 ح���وايل  امل��ه��ا  قطعتها  ال��ت��ي 

مربع.
املحمية  يف  االأم��ط��ار  هطول  معدل  اأن  واأ���ض��اف��ت 
و���ض��ل ه��ذا ال��ع��ام اإىل ح���وايل 40 م��ل��م، وه��و ما 
ي�ضاهم  م��و���ض��م مم��ط��ر  ب���داي���ة  ي��ك��ون  اأن  ي���وؤم���ل 
من����و ال���ك���ث���ري م����ن ال���ع�������ض���ب وي����ع����زز م����ن ج����ودة 
تغري  موئلها” ويعترب  يف  االأف��ري��ق��ي  امل��ه��ا  ح��ي��اة 
التهديدات  ب��ني  م��ن  الب�ضرية  وال��ت��ع��دي��ات  امل��ن��اخ 
�ضاهمت  حيث  الظباء  من  النوع  لهذا  الرئي�ضية 
عمليات ال�ضيد غري املنظم وخ�ضارة املوائل وقلة 
املوارد واحلروب يف ت�ضاد واملناطق املجاورة لها يف 
انقرا�س ذلك احليوان اجلميل الذي كان ينت�ضر 
على نطاق وا�ضع يف جميع اأنحاء منطقة ال�ضاحل 
من ال�ضنغال اإىل ال�ضودان وعن طريق اإطالق املها 
خالل  االأ�ضلي  موطنها  يف  ح��راب  اأب��و  االأفريقي 
مو�ضم االأمطار وعندما تكون املوارد متاحة ب�ضكل 
اأف�ضل مما يتيح للقطيع الوقت للتاأقلم مع املناخ 
مغلقة  وغري  متاماً  مفتوحة  منطقة  يف  اجلديد 
االندماج  على  احل��ي��وان��ات  لت�ضجيع  مطوقة  اأو 
جوالني  ب��وج��ود  الطبيعية  بيئتها  م��ع  والتكيف 
امل�ضروع  يتيح  اأن  ال�ضركاء  ياأمل  حيث  مراقبني 

فر�ضة اأف�ضل لبقاء هذا النوع على قيد احلياة.

•• ال�شارقة-الفجر:

ناق�س جمل�س اأمناء جائزة ال�ضارقة 
خطط  انطالقة  التطوعي،  للعمل 
ال�ضاد�ضة  ال����دورة  اأع��م��ال  وب��رام��ج 
ا�ضتقبال  ت���اري���خ  وحت���دي���د  ع�����ض��ر، 
م��ل��ف��ات امل�����ض��ارك��ة م���ع ح��ل��ول �ضهر 
ن��وف��م��رب امل��ق��ب��ل م��ن ع���ام 2018، 
ت�ضكيل  اآلية  مناق�ضة  متت  وكذلك 
امل�ضاركات،  وف��رز  التحكيم  جلنتي 
ك��م��ا ا���ض��ت��ع��ر���س امل��ج��ل�����س م���ا ورد 
اال�ضرتاتيجي  االأداء  ت��ق��ري��ر  يف 
خل����ارط����ة امل�����ض��ت��ه��دف��ات ل����الأع����وام 

 .2019-2017
ا�ضتعرا�س  االج��ت��م��اع،  خ���الل  ومت 
ريعه  يعود  ال��ذي  الوقفي  امل�����ض��روع 
بداأ  وق��د  اجل��ائ��زة،  م�ضاريع  ل��دع��م 
ال��ع��م��ل ف��ي��ه م���وؤخ���راً ع��ق��ب توقيع 
تعاون مع دائرة االأوقاف بال�ضارقة، 
الوقفي  امل�ضروع  مناق�ضة  مت  فيما 
ال���ث���اين وال������ذي ���ض��ي��ت��م ال��ن��ظ��ر يف 

تفا�ضيله الحقاً. 
ج���اء ذل���ك خ���الل اج��ت��م��اع املجل�س 
ال���ذي ع��ق��ده مبقر جائزة  ال���دوري 
برئا�ضة  التطوعي،  للعمل  ال�ضارقة 
�ضعادة عفاف اإبراهيم املري، رئي�س 

دائ�����رة اخل���دم���ات االج��ت��م��اع��ي��ة يف 
جا�ضم  ك���ل  وب��ح�����ض��ور  ال�������ض���ارق���ة، 
حممد احلمادي، اأمني عام اجلائزة؛ 
وع�ضوية كل من اميان را�ضد عبيد، 
، وف��اط��م��ة مو�ضى  ال��ع��ب��ار  وح��م��ي��د 
البلو�ضي ، و�ضلطان حممد اخليال، 
وع���ي�������ض���ى ع���ل���ي ه�����الل احل����زام����ي، 

وم�ضبح بالعجيد الكتبي.
نهج يعزز العمل التطوعي..

ج����ا�����ض����م حممد  ������ض�����ع�����ادة  واأك�����������د 
احل��م��ادي، اأم���ني ع��ام اجل��ائ��زة؛ اأن 
التطوعي  للعمل  ال�ضارقة  ج��ائ��زة 
ت��ع��م��ل وف����ق روؤي������ة ون���ه���ج �ضاحب 

بن  �ضلطان  الدكتور  ال�ضيخ  ال�ضمو 
املجل�س  ع�����ض��و  ال��ق��ا���ض��م��ي  حم��م��د 
االأعلى حاكم ال�ضارقة؛ على تعزيز 
التطوعي  ال��ع��م��ل  ث��ق��اف��ة  وت��ر���ض��ي��خ 
واالأف���راد،  املوؤ�ض�ضات  م�ضتوى  على 
اأهم �ضيا�ضة اجلائزة  اأن من  موؤكداً 
والتحفيز  تنتهجها هو احلث  التي 
على امل�ضاركة يف االأعمال التطوعية، 
وك��ذل��ك امل�����ض��ارك��ة ل��ل��ح�����ض��ول على 
اجلائزة من فئات املجتمع كافة من 
حكومية  ودوائ��ر  واأف���راد  موؤ�ض�ضات 
اأن  اإىل  ق��ط��اع��ات خ��ا���ض��ة، الف��ت��اً  اأو 
ودعم  ت�ضجيع  اإىل  تهدف  اجل��ائ��زة 

ال��ع��م��ل ال��ت��ط��وع��ي وال��ت��وج��ي��ه اإىل 
وال�ضخ�ضيات  ب���االأف���راد  االه��ت��م��ام 
التطوعي  العمل  يف  اأ�ضهمت  ال��ت��ي 
ت�ضتحق من  ما  واإعطائها  بجهدها 
اه��ت��م��ام ورع��اي��ة وت��ق��دي��ر، وبف�ضل 
نتطلع  فاإننا  الر�ضيدة  القيادة  دعم 
امل��رج��وة من  االأه����داف  اإىل حتقيق 

اجلائزة على اأر�س الواقع.
ان�ضجاماً مع روح العطاء.. 

معظم  اأن  احل�����م�����ادي؛  واأ������ض�����اف 
براجمنا لهذا العام؛ تاأتي ان�ضجاماً 
مع روح العطاء للمغفور له ال�ضيخ 
ن��ه��ي��ان، طيب  اآل  �ضلطان  ب��ن  زاي���د 

توجيهات  من  وانطالقاً  ث��راه،  اهلل 
خليفة  ال�����ض��ي��خ  ال�����ض��م��و  ����ض���اح���ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
عام  ي���ك���ون  ب������اأن  اهلل”  “حفظه 

زايد. عام   2018
باكورة  ا�ضتهلت  اجل��ائ��زة  اأن  علماً 

عن  ال��ت��وع��وي��ة  وحملتها  ب��راجم��ه��ا 
حما�ضرات  ب��ع��ق��د   ،16 ال��������دورة 
 10 ا�ضتهدفت  وتوعوية  تعريفية 
منذ  بال�ضارقة  حكومية  موؤ�ض�ضات 
���ض��ه��ر ي��ول��ي��و امل��ن��ق�����ض��ي م���ن ع���ام، 
وال��ع��م��ل ج�����اٍر يف ع��ق��د امل���زي���د من 

املحا�ضرات التوعية لت�ضمل خمتلف 
و�ضيكون  ال�����ض��ارق��ة،  يف  امل��وؤ���ض�����ض��ات 
ه��ن��اك ت��ن�����ض��ي��ق��ات ل��ع��ق��د م��ث��ل هذه 
املحا�ضرات التوعوية مع موؤ�ض�ضات 
اإم��ارات الدولة  وجهات حكومية يف 

املختلفة.

ولدة 40 مها يف ت�ضاد �ضمن مبادرة » بيئة اأبوظبي« 

طحنون بن حممد يعزي �ضيف 
املزروعي يف وفاة جنله 

مركز �ضلطان بن زايد ي�ضارك يف الدورة العا�ضرة ملعر�س العني للكتاب
•• اأبوظبي-وام:

الدورة  فعاليات  زاي��د يف  بن  �ضلطان  ي�ضارك مركز 
يوم  �ضتنطلق  التي  للكتاب  العني  ملعر�س  العا�ضرة 
للموؤمترات  العني  مركز  يف  اجل��اري  �ضبتمرب   23

وت�ضتمر حتى الثاين من اأكتوبر املقبل.
نائب  املن�ضوري  عمهي  �ضعيد  من�ضور  �ضعادة  وقال 
�ضمو مدير عام املركز اإن هذه امل�ضاركة تاأتي يف اإطار 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �ضلطان  ال�ضيخ  �ضمو  توجيهات 
املركز  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ال�ضمو  �ضاحب  ممثل 

يف  االإيجابية  امل��رك��ز  م�ضاركة  على  �ضموه  وح��ر���س 
ودعم  وخارجها  الدولة  داخ��ل  الثقافية  الفعاليات 
املبادرات الوطنية الإثراء املعرفة ون�ضرها يف اأجواء 
وت�ضت�ضرف  ال��ع��ري��ق  امل��ا���ض��ي  اإىل  تنتمي  ث��ق��اف��ي��ة 

امل�ضتقبل.
من  ب��ع��دد  املعر�س  يف  �ضي�ضارك  امل��رك��ز  ان  واأو���ض��ح 
اإ���ض��دارات��ه اجل��دي��دة ا�ضافة اىل عر�س اع��داد من 
بيت  وهي  عليها  ي�ضرف  اأو  ي�ضدرها  التي  املجالت 
االبل  وجم��ل��ة  الثقافية  االإم�����ارات  وجم��ل��ة  ال�ضعر 

وجملة تراث.

•• العني- وام:

قدم �ضمو ال�ضيخ طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة العني، 
�ضباح ام�س واجب العزاء اإىل �ضيف عي�ضة املزروعي يف وفاة جنله.

مبدينة  امل�ضعودي  وادي  منطقة  يف  العزاء  جمل�س  زيارته  لدى  �ضموه،  وعرب 
العلي  داع��ي��ا  الفقيد،  وذوي  اأ���ض��رة  اإىل  وموا�ضاته  تعازيه  خال�س  ع��ن  ال��ع��ني، 
وذويه  اأهله  ويلهم  جناته  ف�ضيح  وي�ضكنه  رحمته  بوا�ضع  يتغمده  اأن  القدير 

ال�ضرب وال�ضلوان.

�أربعة مت�سابقني يتاأهلون �إىل مرحلة �ملع�سكر �لتدريبي يف �جلولة �لرت�سيحية �لثانية يف �ل�سارقة 

ثمانية متاأهلني اإماراتيني للمرحلة النهائية من م�ضابقة رواد الق�ضر

يتم ��ستقبال ملفات �مل�ساركة مع حلول �سهر نوفمرب �ملقبل

جمل�س اأمناء “جائزة ال�ضارقة للعمل التطوعي” يناق�س انطالقة 
الدورة 16، وي�ضتعر�س امل�ضاريع الوقفية للجائزة

�ضاحي خلفان ي�ضارك يف حفل تخريج بن غليطة يرتاأ�س الجتماع الّدوري ملجل�س مديري مراكز ال�ّضرطة 
كلية امللك فهد الأمنية بالريا�س

•• دبي-الفجر:

واالأمن  ال�ضرطة  رئي�س  نائب  متيم،  خلفان  �ضاحي  الفريق  معايل  �ضارك 
التاأهيلية  ال��دورة  له يف حفل تخريج طلبة  املرافق  والوفد  دب��ي،  العام يف 
ال�ضابعة واالأربعني لل�ضباط اجلامعيني، وطلبة الدفعة الرابعة من طلبة 
رعاية  حتت  اأقيم  الذي  اخلارجي،  لالبتعاث  االأمني  االأكادميي  الربنامج 
وزير  ال��ع��زي��ز،  ب��ن عبد  ن��اي��ف  ب��ن  �ضعود  ب��ن  العزيز  االأم���ري عبد  وح�ضور 
الداخلية باململكة العربية ال�ضعودية ال�ضقيقة، وذلك يف ا�ضتاد االأمري نايف 

مبقر كلية امللك فهد االأمنية بالريا�س.
واأ�ضاد معاليه بعد عودته للدولة بامل�ضتوى الرفيع الذي ظهر به اخلريجون 
ومهارات التدريب التي كانوا عليها، ما يدعونا اىل الفخر بها كرجال اأمن 
وبالقائمني  التخريج  حفل  تنظيم  مب�ضتوى  معاليه  اأ�ضاد  كما  خليجيني، 

عليه.
و�ضم الوفد اىل جانب معايل نائب رئي�س ال�ضرطة واالأم��ن العام يف دبي، 
العميد الدكتور غيث غامن ال�ضويدي، مدير اأكادميية �ضرطة دبي، والرائد 

عبد اهلل عتيق بورقيبة، و�ضلطان املزروعي.
على  م��رور خم�ضة وثمانني عاماً  ذك��رى  يوافق  العام  اأن حفل هذا  ويذكر 

تاأ�ضي�س كلية امللك فهد االأمنية.
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•• عجمان –الفجر:

االقت�ضادية  ال��ت��ن��م��ي��ة  دائ�����رة  اأع��ل��ن��ت 
يف ع���ج���م���ان ع����ن ���ض��ي��ا���ض��ة و����ض���روط 
اإ������ض�����دار ت�����ض��ري��ح ال�������ض���ح���وب���ات على 
اجل����وائ����ز امل���ح���دث���ة وذل������ك يف اإط�����ار 
امل�ضتهلك  ح��م��اي��ة  ل�����ض��م��ان  ج��ه��وده��ا 
الرتويجية  للممار�ضات  التعر�س  من 
اإىل تنظيم  ال�ضيا�ضة  امل�ضللة، وتهدف 
عملية منح تراخي�س ال�ضحوبات على 
اجلوائز للمن�ضاآت التجارية يف االإمارة 
وامل�ضداقية  ال��رق��اب��ة  اإ���ض��ف��اء  بغر�س 
واأو�ضحت  ال�����ض��ح��ب،  ع��م��ل��ي��ات  ع��ل��ى 
ال�������ض���ي���ا����ض���ة ال�������ض���واب���ط وال�������ض���روط 
واأث��ن��اء وبعد  املتبعة قبل  واالإج���راءات 
�ضة،  اإمتام عملية ال�ضحب للجهة املرخنّ
االإلكرتوين.  ال�ضحب  اإىل  باالإ�ضافة 
قنوات  خمتلف  ع��رب  اخل��دم��ة  وُت���ت���اح 
االإلكرتوين  كاملوقع  تقدمي اخلدمات 
اإ�ضعاد  وم����رك����ز  ال����ذك����ي  وال��ت��ط��ب��ي��ق 
اخلدمات.  تعهيد  ومراكز  املتعاملني 
مدير  ال�ضويدي،  نا�ضر  ماجد  وق��ال 
امل�ضتهلك:  وح��م��اي��ة  ال��رق��اب��ة  اإدارة 

�ضيا�ضة  ت��ن��ف��ي��ذ  خ�����الل  م����ن  ن�����ض��ع��ى 
ال�ضحوبات  ت�ضاريح  اإ���ض��دار  و�ضروط 
على اجلوائز اإىل احلد من التداعيات 
ال�ضحوبات  عمليات  يف  مل�ضناها  ال��ت��ي 
�ضيا�ضة  اإ�����ض����دار  ا���ض��ت��وج��ب��ت  وال���ت���ي 
منح  لعملية  واآل��ي��ة  و���ض��روط  وا�ضحة 
ت�ضاريح ال�ضحوبات مبا مُيكن الدائرة 
تنفيذ  عملية  وم��راق��ب��ة  م��ت��اب��ع��ة  م��ن 

حلظة  منذ  اجل��وائ��ز  على  ال�ضحوبات 
مرحلة  اإىل  الت�ضريح  طلب  ا���ض��ت��الم 
الفائزين  ع���ن  واالإع��������الن  ال�����ض��ح��ب 
موقع  يف  خُمت�س  موظف  و�ضيتواجد 
العملية،  �ضحة  م��ن  للتاأكد  ال�ضحب 
وجت��در االإ���ض��ارة اإىل اأن��ه يف ح��ال عدم 
ت���واج���د ال��ف��ائ��ز اأث���ن���اء ال�����ض��ح��ب يتم 
���ض��ح��ب ك���وب���ون اآخ����ر اح��ت��ي��اط��ي ويتم 

االت�ضال بالفائز االأ�ضا�ضي واإمهاله 3 
ويف  اجل��ائ��زة،  ال�ضتالم  للح�ضور  اأي��ام 
اإىل  مُتنح اجلائزة  امل��دة  انق�ضاء  ح��ال 

الفائز الثاين.
واأ������ض�����اف ال�������ض���وي���دي: مت���ا����ض���ي���اً مع 
على  الدائرة  حر�ضت  التقني  التطور 
االإل���ك���رتوين،  لل�ضحب  اآل���ي���ة  اع��ت��م��اد 
ملراقبة  ���ض��ام��ل��ة  اآل���ي���ة  ف��ق��د مت و���ض��ع 
اجلهة  اإف�ضاح  ت�ضمل  تنفيذها  عملية 
ال�ضحب  عملية  ت��ك��ون  ب���اأن  نيتها  ع��ن 
الت�ضجيل  اآل��ي��ة  وتو�ضيح  اإلكرتونية، 
تعتمدها،  التي  االإلكرتوين  وال�ضحب 
واالإع���������الن ع����ن اأن��������واع االأج�����ه�����زة اأو 
للمتعاملني،  وال�������ض���روط  ال���ق���ن���وات 
ال�ضحب  ع��م��ل��ي��ة  ع���ر����س  واإم���ك���ان���ي���ة 
مبقر  كبرية  �ضا�ضة  على  االإل��ك��رتوين 

ال�ضحب.
و���ض��ي��ك��ون ب���اإم���ك���ان م��ت��ع��ام��ل��ي دائ����رة 
على  االط����الع  االق��ت�����ض��ادي��ة  التنمية 
�ضيا�ضة ت�ضريح ال�ضحوبات من خالل 

املوقع الر�ضمي 

  www.ajmanded.ae

•• ال�شارقة-الفجر:

زار وفد من �ضفارة جمهورية اإندوني�ضيا 
باالإمارات اجلامعة القا�ضمية بال�ضارقة، 
املفو�ضة  ال�����وزي�����رة  م���ع���ايل  برئا�ض�ة  
االجتماعية  و  االإع���الم���ي���ة  ل��ل�����ض��وؤون 
دجاماوار   روف��ي��ت��ا  ال�ضيدة  والثقافية 
القن�ضلية،  بال�ضوؤون  اأب��ا  اأم��ني  وال�ضيد 
االأ�ضتاذ  �ضعادة  الوفد  ا�ضتقبل  يف  وك��ان 
ال��دك��ت��ور ر���ض��اد ���ض��امل م��دي��ر اجلامعة 
املح�ضن  ع���ب���د  واالأ�����ض����ت����اذ  ال��ق��ا���ض��م��ي��ة 
الدولية  العالقات  مكتب  مدير  ُحزين 

وا�ضتقطاب الطلبة يف اجلامعة.
وخالل اللقاء قدم �ضعادة مدير اجلامعة 
اإن�ضاء اجلامعة والدعم  نبذة عن  فكرة 
�ضاحب  ي���ق���دم���ه  ال������ذي  ال�����الحم�����دود 
ال�����ض��م��و ال�����ض��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ض��ل��ط��ان بن 
االأعلى  املجل�س  ع�ضو  القا�ضمي  حممد 
حفظه  اجلامعة  رئي�س  ال�ضارقة  حاكم 
اهلل ومتابعة �ضموه لكافة مراحل تطور 
واح����دة من  لت�ضبح  ودع��م��ه��ا  اجل��ام��ع��ة 
اجلامعات املعروفة على كافة امل�ضتويات 

املحلية واالإقليمية والعاملية.

اجلامعة  عن  نبذة  اأي�ضا  �ضعادته  وق��دم 
ت�ضمها  ال����ت����ي  امل���خ���ت���ل���ف���ة  وال���ك���ل���ي���ات 
وفقها  ت��ع��م��ل  ال���ت���ي  واال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
جانب  اإىل  امل��ق��ب��ل��ة،  ال�����ض��ن��وات  خ����الل 
تعاونها الالحمدود مع كافة موؤ�ض�ضات 
العلمية  واالت��ف��اق��ي��ات  ال��ع��ايل  التعليم 
التي ترتبط بها مع خمتلف اجلامعات 

املرموقة يف الداخل واخلارج .
اآلية  مناق�ضة  مت  ال��ق��اء  ه��ام�����س  وع��ل��ى 
جمهورية  م����ن  ال���ط���ل���ب���ة  ا����ض���ت���ق���ط���اب 

اأر�س  على  بالدهم  ليمثلوا  اإندوني�ضيا 
ال�ضارقة ويف حرم اجلامعة القا�ضمية.

م����ن ج��ان��ب��ه��ا اأب�������دت ال���وزي���رة روف���ي���ت���ا 
اجلامعة  بتجربة  اإع��ج��اب��ه��ا  دج���ام���اوار 
اأنهم  اإىل  واأ�ضارت   ال��رائ��دة،  القا�ضمية 
مع  التعاون  �ضبل  لبحث  ا�ضتعداد  على 
تر�ضيح  يف  خا�ضة  القا�ضمية  اجلامعة 
ال��ط��ل��ب��ة ل��ل��درا���ض��ة ب��ع��د ا���ض��ت��ي��ف��اء كافة 
بها  املعمول  القبول  و�ضروط  متطلبات 
يف اجل��ام��ع��ة. ع��ق��ب ال��ل��ق��اء ق���ام الوفد 

اأنحاء اجلامعة، ت�ضمنت  بجولة �ضملت 
احلا�ضب  وخم��ت��ربات  اجلامعي،  امل�ضرح 
اللغات  تعليم  م��رك��ز  و  واملكتبة  االآيل، 
وال����ذي جت��ول��وا ف��ي��ه وت��ع��رف��وا ع��ل��ى ما 
يحتويه من اإمكانات متطورة وحديثة.

ويف اخل��ت��ام مت ت��ب��ادل ال���دروع والتقاط 
ال�����ض��ور ال��ت��ذك��اري��ة م��ع ال��وف��د املرافق 
لل�ضوؤون  امل���ف���و����ض���ة  ال�����وزي�����رة  مل���ع���ايل 
والثقافية  واالج��ت��م��اع��ي��ة  االإع���الم���ي���ة 

ال�ضيدة روفيتا دجاماوار.

•• االإ�شكندرية-وام:

للمجل�س  ال��ربمل��ان��ي��ة  ال�ضعبة  اأك����دت 
النه�ضة  اأن  االحت���������ادي  ال���وط���ن���ي 
التنموية التي ت�ضهدها دولة االإمارات 
واملوؤ�ضرات  ال��ت��ق��اري��ر  م��ن  وال��ع��دي��د 
االإق��ل��ي��م��ي��ة وال���دول���ي���ة، ت��ث��ب��ت ال���دور 
تنفيذ  ل��ل��دول��ة يف جم����ال  ال����ري����ادي 
 2030 امل�ضتدامة  التنمية  اأه���داف 
..الفتة اإىل اأن الدولة و�ضعت �ضمن 
م�ضار  وم��ب��ادرات��ه��ا  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا 
امل�ضتدامة  التنمية  اأه���داف  لتحقيق 
ومتابعة  ب���دع���م  وذل������ك   ،2030
وت�����ض��ج��ي��ع ق��ي��ادت��ن��ا احل��ك��ي��م��ة، مما 
ج��ع��ل��ه��ا ت��خ��ط��و خ���ط���وات وا����ض���ع���ة يف 
ه���ذا امل���ج���ال، ح��ي��ث مت اإط����الق روؤية 
االإمارات  ومئوية   ،2021 االإم��ارات 
2071، وتنفيذ العديد من امل�ضاريع 

واملبادرات وال�ضيا�ضات التنموية.
الربملانية  ال�����ض��ع��ب��ة  وف�����د  واأو������ض�����ح 

ي�����ض��م ع�ضوي  ال����ذي   - االإم���ارات���ي���ة 
�ضعادة  االحت�����ادي  ال��وط��ن��ي  امل��ج��ل�����س 
ك��ال م��ن خ��ل��ف��ان ع��ب��داهلل ب��ن يوخه، 
واأح�����م�����د ي���و����ض���ف ال���ن���ع���ي���م���ي خ���الل 
االإقليمية  “الندوة  يف  م�����ض��ارك��ت��ه 
امل�ضتدامة  ال��ت��ن��م��ي��ة  اأه�������داف  ح����ول 
لربملانات  اجل��ن�����ض��ني  ب��ني  وامل�������ض���اواة 
اإفريقيا”  و���ض��م��ال  االأو���ض��ط  ال�����ض��رق 
االإ�ضكندرية  م��دي��ن��ة  يف  ت��ع��ق��د  ال��ت��ي 
ب��ج��م��ه��وري��ة م�����ض��ر ال��ع��رب��ي��ة خالل 
�ضبتمرب   20 اىل   18 م���ن  ال���ف���رتة 
ال��دول��ة دع��م��ت جهود  اأن   - اجل����اري 
حتقيق التنمية امل�ضتدامة يف جماالت 
للجميع  م�����ض��ت��دام��ة  ط���اق���ة  ت���وف���ري 
واالقت�ضاد االأخ�ضر واالأمن الغذائي 
واملياه ال�ضاحلة لل�ضرب وامل�ضاواة بني 

اجلن�ضني ومتكني املراأة.
واأك����د ال��وف��د - خ���الل م��داخ��ل��ت��ه��ا يف 
ج��ل�����ض��ة ال��ع��م��ل ال��ت��ي ح��م��ل��ت عنوان 
ودور  امل�ضتدامة  التنمية  “اأهداف 

دولة  اأن  حتقيقها” -  يف  ال��ربمل��ان��ات 
املبادرات  الكثري من  االإم��ارات تتبنى 
يف  ي�ضاهم  مبا  والتنموية،  االإن�ضانية 
تلبية احتياجات ال�ضعوب، واحلد من 
وبناء  اجل���وع،  على  والق�ضاء  الفقر، 
م�ضاريع تنموية لكل من يحتاج اإليها 
�ضراكات  واإق���ام���ة  ال���ع���امل،  دول  م���ن 
ا�ضرتاتيجية لتحقيق اأهداف التنمية 
باأن  ..م���ن���وه���ا   2030 امل�����ض��ت��دام��ة 
اأج������ل حتقيق  ال�����دول�����ة ع��م��ل��ت م����ن 
فاعلة  ا�ضرتاتيجية  و�ضع  على  ذل��ك 
االإن�ضانية  اخل��ارج��ي��ة  ل��ل��م�����ض��اع��دات 
اال�ضتفادة  حتقيق  بهدف  والتنموية 
التنمية  اأه�������داف  ل���دع���م  ال��ق�����ض��وى 

امل�ضتدامة.
وا�ضار اىل ان االم��ارات احتلت املركز 
مانحة  ج��ه��ة  ك���اأك���رب  ع��امل��ي��ا  االأول 
للم�ضاعدات اخلارجية يف العامل للعام 
 2017 ع���ام  خ���الل  ف��ف��ي   ،2017
ملدفوعات  االإج��م��ال��ي��ة  القيمة  بلغت 

الر�ضمية  االإمن����ائ����ي����ة  امل�������ض���اع���دات 
مليار   19.32 ال��دول��ة  من  املقدمة 
“5.26 مليار دوالر” مبعدل  درهم 
 2016 بعام  مقارنة   18.1% منو 
ومت���ي���زت امل�����ض��اع��دات ب����اأن اأك����رث من 
منح  �ضكل  على  مت��ت  قيمتها  ن�ضف 
وذل����ك   ،”54% “بن�ضبة  ت�����رد  ال 
دعما للخطط التنموية التي تنفذها 

الدول امل�ضتفيدة.
دور  الربملانية  ال�ضعبة  وا�ضتعر�ضت 
املجل�س الوطني االحتادي الفعال يف 
دعم تنفيذ اأهداف التنمية امل�ضتدامة 
الرقابي  دوره  خ��الل  م��ن   ،2030
وال��ت�����ض��ري��ع��ي، وق��ي��ام��ه ب��اإط��الق اأول 
املنطقة  يف  ب��رمل��ان��ي��ة  ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ة 
لرفاهية املواطنني والعمل على بناء 
للم�ضاهمة  فاعلة  برملانية  موؤ�ض�ضة 
التنمية  وم���������ض����رية  ال���ن���ه�������ض���ة  يف 
ال���دول���ة يف  ت�ضهدها  ال��ت��ي  ال�����ض��ام��ل��ة 
توجهاتها  ومواكبة  امل��ج��االت،  جميع 

وحر�ضها على حتقيق ال�ضلم واالأمن 
ياأتي  ال���دول���ي���ني، مب���ا  واال����ض���ت���ق���رار 
الطموحة  االأه������داف  م���ع  ان�����ض��ج��ام��ا 
الأهداف التنمية امل�ضتدامة وخ�ضو�ضا 
“ال�ضالم  يت�ضمن  الذي   16 الهدف 

والعدل واملوؤ�ض�ضات القوية«.
وت��ق��دم��ت ال�����ض��ع��ب��ة ال��ربمل��ان��ي��ة بعدة 
م���ق���رتح���ات ل���ل���ربمل���ان���ات م����ن اأج����ل 
امل�ضتدامة،  التنمية  اأه���داف  حتقيق 
ومناق�ضة  ����ض���ن  �������ض������رورة  وم���ن���ه���ا 
تعزيز  ع��ل��ى  ال����ق����ادرة  ال��ت�����ض��ري��ع��ات 
ال��ب��ي��ئ��ة امل���الئ���م���ة م���ن اأج�����ل حتقيق 
وتفعيل  امل�ضتدامة،  التنمية  اأه���داف 
يتعلق  فيما  الرقابي  ال��ربمل��ان��ات  دور 
ب����اأداء احل��ك��وم��ات واالإج������راءات التي 
ال�ضفافية وحماربة  زي��ادة  �ضاأنها  من 
الر�ضيدة،  احل��وك��م��ة  وات��ب��اع  الف�ضاد 
ع�������الوة ع���ل���ى دوره���������ا ال����رق����اب����ي يف 
واخلطط  والنفقات  امليزانية  متابعة 
واال�ضرتاتيجيات احلكومية، والعمل 

الت�ضريعية  ���ض��ل��ط��ات��ه��ا  خ����الل  م���ن 
ل��ت��ع��زي��ز ا���ض��رتات��ي��ج��ي��ات احل����د من 
والف�ضاد  البطالة  وم��واج��ه��ة  الفقر 
امل�ضتدامة،  التنمية  الأه��داف  حتقيقا 
الربملانية  الدبلوما�ضية  دور  وتفعيل 
التجارية  االأع��م��ال  م��ن��اخ  حت�ضني  يف 

االأطر  وتب�ضيط  اال�ضتثمار  وت�ضجيع 
التنظيمية وتطوير العالقات البينية 
بني الدول العربية، وخلق ال�ضراكات 
املدين  واملجتمع  القطاع اخلا�س  مع 
ب��ه��دف اإ���ض��راك��ه��م ب�����ض��ورة ف��اع��ل��ة يف 
امل�ضتدامة،  التنمية  اأه���داف  حتقيق 

الربملانات  ق��ي��ام  اأه��م��ي��ة  ع��ن  ف�����ض��ال 
خالل  م��ن  والتتبع  ال��ر���ض��د  بعملية 
لتتبع  بيانات  قاعدة  بو�ضع  اأو  جلان 
التنمية  اأه���������داف  ت��ن��ف��ي��ذ  ور�����ض����د 
امل�ضتدامة مع اال�ضتفادة من التقنيات 

احلديثة يف هذا ال�ضاأن.

•• دبي- الفجر:

للموارد  االحت��ادي��ة  الهيئة  اأو�ضحت 
اأن����ه مت تنفيذ  ال��ب�����ض��ري��ة احل��ك��وم��ي��ة 
ب�ضرية  م������وارد  اإج�������راء  األ�����ف   655
واجلهات  ال��������وزارات  يف  اإل���ك���رتون���ي���اً 
معلومات  اإدارة  نظام  عرب  االحتادية 
املوارد الب�ضرية يف احلكومة االحتادية 
العام  بداية  منذ  وذل��ك  “بياناتي”، 

اجلاري وحتى بداية �ضبتمرب.
�ضيماء  اأو���ض��ح��ت  ال�����ض��ي��اق  ه���ذا  ويف 
معلومات  نظام  اإدارة  العو�ضي مدير 
االحتادية  الهيئة  الب�ضرية يف  امل��وارد 
عدد  اأن  احلكومية  الب�ضرية  للموارد 
معامالت واإج��راءات امل��وارد الب�ضرية 
ال����ت����ي ن���ف���ذه���ا م���وظ���ف���و ال����������وزارات 
واجل�����ه�����ات االحت������ادي������ة وم�������ض���وؤول���و 
تلك  يف  ال��ب�����ض��ري��ة  امل��������وارد  اإدارات 

اجل��ه��ات م��ن��ذ ب��داي��ة ال��ع��ام 2018 
عرب  اجل���اري  �ضبتمرب  مطلع  وح��ت��ى 
 655 ق��راب��ة  بلغ  “بياناتي”-  نظام 
األف منها تقريباً   557 اإج��راء،  األف 

اإجراءات خدمة ذاتية.
احل���ك���وم���ة  م����وظ����ف����ي  اأن  وذك����������رت 
االحت��ادي��ة اأج����روا 38 األ���ف حتديث 
األ���ف  و11  ال�����ض��خ�����ض��ي��ة،  ل��ل��ب��ي��ان��ات 
تفا�ضيل  وحت���دي���ث  ل��ع��ر���س  اإج������راء 

املوؤهل العلمي للموظف.
“بياناتي” من�ضة متكاملة الإجراءات 

املوارد الب�ضرية 
وبينت �ضيماء العو�ضي اأن 62 وزارة 
مظلة  حتت  تن�ضوي  احت��ادي��ة  وجهة 
اأطلقته  ال�����ذي  “بياناتي”،  ن���ظ���ام 
الهيئة ر�ضمياً على م�ضتوى احلكومة 
بالتعاون   2012 العام  االحتادية يف 

مع وزارة املالية.

وذكرت اأن نظام “بياناتي” ي�ضاعد يف 
اأمتتة جميع اإجراءات املوارد الب�ضرية 
واالأج��������ور وال�����روات�����ب يف ال�������وزارات 
تعيني  م���ن���ذ  االحت�����ادي�����ة  واجل����ه����ات 
املوظف وحتى تقاعده، ويرتقي باأداء 
املوارد الب�ضرية، ا�ضتناداً اإىل املفاهيم 
ويوؤ�ض�س  العاملية،  واملعايري  احلديثة 
للحكومة  م���وح���دة  ب��ي��ان��ات  ل��ق��اع��دة 
وتدعم  واق��ع��ه��ا،  تعك�س  االحت���ادي���ة، 

عمليات  يف  وت�ضاعد  ال��ق��رار  متخذي 
التخطيط.

خدمات “بياناتي”
يقدم  “بياناتي”  ن��ظ��ام  اأن  وب��ي��ن��ت 
ملوظفي  اخل�����دم�����ات  م�����ن  ال����ع����دي����د 
ي�ضمن  اإذ  االحت�����ادي�����ة،  احل���ك���وم���ة 
����ض���رف روات���ب���ه���م م���ن خ����الل نظام 
م���وح���د، ومي��ك��ن��ه��م م���ن اإمت�����ام كافة 
اإج��راءات امل��وارد الب�ضرية، من خالل 

بوابة اخلدمة الذاتية املخ�ض�ضة لكل 
اأخذ  ي�ضرع  اأن���ه  ع��ن  ف�ضاًل  م��وظ��ف، 
امل��واف��ق��ات االإل��ك��رتون��ي��ة ع��ل��ى بع�س 

اإجراءات املوارد الب�ضرية.
واأ�ضارت اإىل اأن اخلدمة الذاتية تعترب 
واح���دة م��ن اأه���م خ��دم��ات ال��ن��ظ��ام، اإذ 
االحتادية  احلكومة  موظفي  متكن 
املوارد  اإج����راءات  ومتابعة  اإمت���ام  م��ن 
االأمر  ذات��ي��اً،  بهم  اخلا�ضة  الب�ضرية 

ت�ضهيل  ي�ضهم يف  اأن  �ضاأنه  ال��ذي من 
الوزارات  الب�ضرية يف  امل��وارد  خدمات 
اإدارات  وي�ضاعد  االحتادية،  واجلهات 
ال��ب�����ض��ري��ة يف ال��رتك��ي��ز على  امل������وارد 

برامج ومبادرات ا�ضرتاتيجية.

•• نيويورك –الفجر:

 كرم برنامج االأمم املتحدة االإمنائي 
موؤ�ض�ضة  امل���ت���ح���دة،  ل�����الأمم  ال���ت���اب���ع 
اآل مكتوم للمعرفة  حممد بن را�ضد 
»�ضريكاً معرفياً« للربنامج،  ب�ضفتها 
العامة  اجلمعية  هام�س  على  وذل��ك 
لالأمم املتحدة، وذلك مبنا�ضبة مرور 
الوطيدة  ال�ضراكة  على  �ضنوات   10
بني الطرفني والتي اأثمرت م�ضاريع 
معرفية رائدة على م�ضتوى املنطقة 
التكرمي  ومتنّ  وال����ع����امل.   ال��ع��رب��ي��ة 
ب��ح�����ض��ور ك��ل م��ن ���ض��ع��ادة ج��م��ال بن 
ملوؤ�ض�ضة  التنفيذي  امل��دي��ر  ح��وي��رب، 
حممد بن را�ضد اآل مكتوم للمعرفة، 
ن��ي��اب��ة ع���ن ���ض��م��و ال�����ض��ي��خ اأح���م���د بن 
رئي�س  م��ك��ت��وم،  اآل  را���ض��د  ب��ن  حممد 
املوؤ�ض�ضة، و�ضعادة اأخيم �ضتايرن، مدير 
برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، اإىل 
نائب  ال�ضام�ضي،  �ضعود  �ضعادة  جانب 

امل��ن��دوب��ة ال��دائ��م��ة ل��دول��ة االإم����ارات 
العربية املتحدة لدى االأمم املتحدة، 
و���ض��ع��ادة م���راد وه��ب��ة، االأم����ني العام 
امل�����ض��اع��د ل�����الأمم امل���ت���ح���دة وامل���دي���ر 

االإقليمي ملكتب الدول العربية. 
وجاء تكرمي موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد 
تكرمي  ك����اأول  ل��ل��م��ع��رف��ة،  م��ك��ت��وم  اآل 
معرفية  ملوؤ�ض�ضة  املتحدة  االأمم  من 
ع��رب��ي��ة، وخ��ا���ض��ة ب��ع��د ال��ع��دي��د من 
املبادرات العاملية للموؤ�ض�ضة بالتعاون 
املتحدة  وال�ضراكة مع برنامج االأمم 
»موؤ�ضر  اأبرزها  كان  والتي  االإمنائي، 
املعرفة العاملي« االأول من نوعه على 
اإطالق  متنّ  وال���ذي  ال��ع��امل،  م�ضتوى 
املعرفة  قمة  فعاليات  خالل  نتائجه 
131 دولة  نتائج  2017، وت�ضمن 

على م�ضتوى العامل. 
ويف كلمته التي األقاها خالل التكرمي، 
ب��ن ح��وي��رب عمق  �ضعادة جمال  اأك��د 
ال�ضراكة بني املوؤ�ض�ضة وبرنامج االأمم 

ب��داأت منذ  والتي  االإمن��ائ��ي،  املتحدة 
بروؤيةمِ  »م�ضتنريًة  ال��زم��ان،  من  عقٍد 
االإم���ارات  دول��ة  يف  الر�ضيدة  القيادة 
العربية املتحدة، الراميةمِ اإىل توطيدمِ 
وب��ني جميعمِ  بيننا  ال��ت��ع��اونمِ  اأوا����ض���رمِ 
املحلية  امل�����ض��ت��وي��ات  ع��ل��ى  اجل����ه����اتمِ 
ل��ب��ن��اءمِ جم��ت��م��ع��اٍت قائمٍة  وال��ع��امل��ي��ة، 
االإن�ضانمِ  يف  واال�ضتثمارمِ  املعرفةمِ  على 

وا�ضتدامةمِ املجتمعات«. 
ال�ضيخ  نّ  ���ض��م��ومِ ���ض��ك��ر  ���ض��ع��ادت��ه  ون��ق��ل 
اأحمد بن حممد بن را�ضد اآل مكتوم، 
تكرميمِ  على  املتحدة،  ل��الأمممِ  العميقمِ 
معرفًيا،  �ضريًكا  ب�ضفتها  �����ض��ةمِ  امل��وؤ���ضَّ
املتحدة  االأمم  َبْرَناَمجمِ  مع  وحتديًدا 
التكرمي  ه��ذا  اأننّ  م��وؤك��ًدا  االإمن���ائ���ي، 
ل�ضجلِّ  م�������ض���رف���ًة  اإ�����ض����اف����ًة  ي�����ض��ك��ل 
ها  جلهودمِ ونتيجًة  املوؤ�ض�ضة  اإجن��ازاتمِ 
امل�ضرتكةمِ واحلثيثة، والتي لها الثنّقُل 
العامليُّ والدوُر الكبرُي يف ن�ضرمِ املعرفةمِ 

. وتنميةمِ راأ�سمِ املالمِ الب�ضريِّ

اأبرز  كلمته،  يف  �ضعادته  وا�ضتعر�س 
حم��ط��ات ال��ت��ع��اون وال�����ض��راك��ة التي 
�ضهدتها م�ضرية التعاون التي اأفرزت 
واملبادرات  امل�ضروعات  من  جمموعة 
اإ������ض�����دار ثالثة  اأول����ه����ا  ال���ط���م���وح���ة 
»كانت  واأو����ض���ح:  للمعرفة،  ت��ق��اري��ر 
ب���داي���ة ال��ت��ع��اون م��ن��ذ ع���ام 2009، 
ٍة  ��ٍة عربيَّ ث��ق��اف��يَّ ب��ه��دفمِ خ��ل��قمِ ح��ال��ٍة 
والتعمق  ��ه��ا،  واأب��ح��اثمِ باملعرفةمِ  ُتعنى 
 ، العربيِّ ب��ع��املمِ��ن��ا  امل���ع���رف���ةمِ  واق�����عمِ  يف 
ومدى م�ضاهمةمِ االأجيالمِ اجلديدةمِ يف 
عملياتمِ اإنتاجمِ ون�ضرمِ وتوطنيمِ املعرفة«.  
ًرا  واأ�ضاف: »�ضهَد العاُم 2015 تطوُّ
نا مع َبْرَناَمجمِ االأمممِ  جديًدا يف �ضراكتمِ
اإطالقمِ  ، من خاللمِ  االإمنائيِّ املتحدةمِ 
العربي«،  امل��ع��رف��ة  »م��وؤ���ض��ر  م�����ض��روعمِ 
اإىل ر�ضدمِ واق��عمِ املعرفةمِ  ال��ذي ه��دَف 
مع  �ضنويٍّ  ب�ضكٍل  العربيِّ  الوطنمِ  يف 
مراعاةمِ خ�ضو�ضيَّات املنطقةمِ العربيَّة، 
مبادرةمِ  اإط�����الُق  امل�����ض��روَع  ���اَح���َب  و����ضَ

تعدُّ  التي  للجميع«،  املعرفة  »ب��واب��ة 
جلميعمِ  مرجعيًة  اإلكرتونيًة  من�ضًة 
امل���ع���ريفِّ. ويف عام  ب��ال�����ض��اأنمِ  امل��ع��ن��ي��ني 
2016 ومواكبةمِ ملبادراتمِ املعرفة يف 
فمِ اإىل مدى  املنطَقةمِ العربيَّة، والتعرُّ
م�ضروُع  ج��اء  باملجتمعات،  ه��ا  ت��اأث��ريمِ
بهدفمِ  ال���ع���رب���ي«  ال����ق����راءة  »م���وؤ����ض���ر 
دمِ واقعمِ القراءةمِ يف العامل العربي،  َر�ضْ
اإحياءمِ ثقافةمِ  واإيجادمِ حلوٍل ت�ضهُم يف 

نا«.  القراءةمِ مبجتمعاتمِ
واأ�ضار اإىل اأن عام 2017 �ضهد تو�ضع 
االإيجابيَُّة  تاأثرياُتها  لتمتدَّ  ال�ضراكة 
جل��م��ي��عمِ اأن���ح���اءمِ ال���ع���امل، م���ن خالل 
اإطالق »موؤ�ضر املعرفة العاملي«، الذي 
اال�ضرتاتيجيِّ  ورمِ  ل���ل���دنّ ت��اأك��ي��داً  ج���اء 
اأدواٍت  ت���وف���ريمِ  واأه���م���ي���ةمِ   ، ل��ل��م��ع��رف��ةمِ

ها.  منهجيٍَّة لقيا�ضمِ
كلمته،  يف  �ضتايرن  اأخيم  ق��ال  ب��دوره 
اال���ض��ت��ث��م��ار يف  ي��ك��ون  اأن  ينبغي  ����ه  اأننّ
بلد  الأي  بالن�ضبة  اأول���وي���ة  امل��ع��رف��ة 

ي�ضعى اإىل حتقيق الروؤية الطموحة 
اأننّ  اإىل  م�ضرًيا   ،2030 ع��ام  خلطة 
ال�����ض��راك��ة ب���ني م��وؤ���ض�����ض��ة حم��م��د بن 
وبرنامج  للمعرفة  مكتوم  اآل  را���ض��د 
على  قامت  االإمن��ائ��ي  املتحدة  االأمم 
روؤي����ة م�����ض��رتك��ة ق��وام��ه��ا امل��ع��رف��ة يف 

�ضبيل حتقيق التنمية امل�ضتدامة.
�ضعود  ���ض��ع��ادة  اأف�����اد  م��داخ��ل��ت��ه،  ويف 
حمرك  ه��ي  املعرفة  ب���اأننّ  ال�ضام�ضي، 
رئي�ضي للوظائف والنمو االقت�ضادي، 
ال�ضركات  م��ن  كاملة  فئات  اإن  حيث 
التي بالكاد كانت فاعلة على ال�ضعيد 
اأو ع��ق��د من  ال��ع��امل��ي ق��ب��ل ع��ق��دي��ن 

العناوين  على  االآن  تهيمن  ال��زم��ان، 
الرئي�ضة. م�ضيًفا اأننّ »موؤ�ضر املعرفة 
وا�ضحة  العاملي يوفر خارطة طريق 
ل��الإ���ض��الح��ات واال���ض��ت��ث��م��ارات على 
االلتحاق  معدالت  من  ع��دة  اأ�ضعدة 
وختم  العاملة«.  اليد  اإىل  باملدار�س 
ال�����ض��راك��ة بني  اأننّ  م��داخ��ل��ت��ه م���وؤك���ًدا 
مكتوم  اآل  را�ضد  بن  حممد  موؤ�ض�ضة 
املتحدة  االأمم  وب��رن��ام��ج  ل��ل��م��ع��رف��ة 
االإمنائي تعدنّ منوذًجا للطريقة التي 
االحتياجات  مع  بها  التفاعل  ميكن 

املعا�ضرة لكل الدول.
لقاء  ع���ق���د  ال����ت����ك����رمي  خ������الل  ومت 

ت��ن�����ض��ي��ق��ي ب����ني ����ض���ع���ادة ج����م����ال بن 
حويرب و�ضعادة اأخيم �ضتايرن، لبحث 
بني  ال�ضراكة  وتعزيز  التعاون  �ضبل 
جانب  اإىل  وال���ربن���ام���ج،  امل��وؤ���ض�����ض��ة 
ملناق�ضة  وهبة  م��راد  �ضعادة  مع  لقاء 
اآف����������اق ال���������ض����راك����ة ب�����ني ال���ط���رف���ني 
واختتم  امل��ق��ب��ل��ة،  ال��ع�����ض��ر  ل��ل�����ض��ن��وات 
االأمم  برنامج  درع  بتقدمي  احل���دث 
بن  جمال  ل�ضعادة  االإمن��ائ��ي  املحتدة 
ذل��ك تنظيم جل�ضة  اأع��ق��ب  ح��وي��رب، 
املعرفة  موؤ�ضر  نتائج  ح��ول  نقا�ضية 
امل��ع��رف��ة يف التنمية  ال��ع��امل��ي واأه��م��ي��ة 

امل�ضتدامة.

ال�ضعبة الربملانية توؤكد دور الإمارات الريادي يف تنفيذ اأهداف التنمية امل�ضتدامة 2030

•• اأبوظبي - وام:

ح�ضر معايل ال�ضيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�ضامح م�ضاء اأم�س االأول حفل 
اال�ضتقبال الذي اأقامته �ضعادة فران�ضي�ضكا اليزابيث ميند�س اي�ضكوبار �ضفرية الواليات 

املتحدة املك�ضيكية لدى الدولة مبنا�ضبة اليوم الوطني لبالدها.
كما ح�ضر احلفل -الذي اأقيم يف فندق ق�ضر االمارات باأبوظبي- �ضعادة �ضعيد عبداهلل 
ال���دويل وع��دد من  ب���وزارة اخلارجية وال��ت��ع��اون  ال��زي��ارات  ���ض��وؤون  اإدارة  القمزي مدير 
امل�ضوؤولني واأع�ضاء ال�ضلك الدبلوما�ضي العربي واالأجنبي املعتمدين لدى الدولة واأبناء 

اجلالية املك�ضيكية املقيمة.

نهيان بن مبارك يح�ضر حفل ال�ضفارة 
املك�ضيكية باليوم الوطني

حمدان بن زايد يغادر رومانيا بعد 
زيارة ر�ضمية ا�ضتغرقت يومني

 •• بوخار�شت-وام:

الظفرة  احلاكم يف منطقة  نهيان ممثل  اآل  زاي��د  بن  ال�ضيخ حمدان  �ضمو  غ��ادر 
التقى  يومني  ا�ضتغرقت  رومانيا  جلمهورية  ر�ضمية  زي��ارة  بعد  اأم�س  بوخار�ضت 
فيوريكا  وم��ع��ايل  روم��ان��ي��ا  جمهورية  رئي�س  يوهان�س  ك��الو���س  فخامة  خاللها 
مونيكا  الدكتورة  معايل  باملطار  �ضموه  وداع  يف  وك��ان  ال���وزراء.  رئي�ضة  دان�ضيال 
اخلارجية  ال�����ض��وؤون  وزارة  يف  الدولية  لل�ضوؤون  ال��دول��ة  وزي���رة  غورغيتا  دوري��ن��ا 
الرومانية و�ضعادة الدكتور كالني فابيانو رئي�س دائرة املرا�ضم يف وزارة ال�ضوؤون 
الدولة  �ضفري  املطرو�ضي  عبداهلل  اأحمد  الدكتور  و�ضعادة  الرومانية  اخلارجية 

لدى جمهورية رومانيا وعدد من اأع�ضاء ال�ضفارة .

�لنظام حتت  من�سوية  �حتادية  وجهة  وز�رة   62

اأ�ضهــر  8 يف  »بيانـاتــي«  عبـر  ب�ضريــة  مــوارد  اإجــراء  األــف   655

يف �أول تكرمي ملوؤ�س�سة معرفية عربية

الأمم املتحدة تكّرم موؤ�ض�ضة حممد بن را�ضد اآل مكتوم للمعرفة وت�ضميها 
»�ضريكًا معرفيًا عامليًا« على هام�س اجتماعات اجلمعية العامة

اجلامعة القا�ضمية ت�ضتقبل وفد �ضفارة جمهورية اإندون�ضيا بالإماراتاقت�ضادية عجمان ُت�ضدر �ضيا�ضة ت�ضريح ال�ضحوبات على اجلوائز
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ماكرون  اإمي��ان��وي��ل  الفرن�ضي  الرئي�س  اأن  ام�����س  االإل��ي��زي��ه  ق�ضر  اأع��ل��ن 
�ضبتمرب  اأي��ل��ول   24 يف  ت��رام��ب  دون��ال��د  االأم���ريك���ي  ن��ظ��ريي��ه  �ضيلتقي 
واالإيراين ح�ضن روحاين يف 25 اأيلول �ضبتمرب يف نيويورك على هام�س 
“من  اأن��ه  اإىل  االإليزيه  املتحدة.واأ�ضار  ل��الأمم  ال�73  العامة  اجلمعية 
املتوقع اأن يلتقي ماكرون دونالد ترامب لدى و�ضوله بعد ظهر االإثنني 
اإىل نيويورك و�ضيتناول الع�ضاء مع االأمني العام لالأمم املتحدة اأنطونيو 
ماكرون  �ضيلقي  �ضبتمرب،  اأي��ل��ول   25 االإث��ن��ني.ويف  م�ضاء  غوتريي�س” 
كلمة قبل الظهر اأمام اجلمعية العامة قبل عقد �ضل�ضلة لقاءات ثنائية، 
ال�ضيما مع الرئي�س االإيراين وكذلك “من املرجح جداً” اأن يجتمع مع 
الرئي�س الرتكي رجب طيب اإدروغان و”رمبا” مع الرئي�س امل�ضري عبد 
االإ�ضرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  اأي�ضاً  ماكرون  يلتقي  ال�ضي�ضي.وقد  الفتاح 
بنيامني نتانياهو يف نيويورك.و�ضيتناول الرئي�س الفرن�ضي مع ترامب 
اإ�ضافة  �ضوريا  والو�ضع يف  االأطل�ضي وق�ضايا جتارية  �ضقي  م�ضائل تهم 
“نرى  االإليزيه  اإي��ران.و���ض��األ  حيال  االأمريكية”  “اال�ضرتاتيجية  اإىل 
وفقاً  لكن  االأق�ضى.  ال�ضغط  )ممار�ضة(  ا�ضرتاتيجية  اأنها  اليوم  جيدا 
اأي��ة حوافز؟«.و�ضتتم  خ��الل  ه��دف حقيقي، من  اأي  زمني،  ج��دول  الأي 
 11 يف  املرتقب  ال�ضالم  منتدى  االأم��ريك��ي  الرئي�س  ح�ضور  مناق�ضة 
احلرب  النتهاء  املئوية  ال��ذك��رى  يف  باري�س  يف  نوفمرب  ال��ث��اين  ت�ضرين 
االأمريكي  الرئي�س  يكون  اأن  “نتمنى  االإل��ي��زي��ه  وق��ال  االأوىل.  العاملية 

هنا«.

اأعلنت وزارة الدفاع اجلزائرية ام�س ان الفريق اأحمد قايد �ضالح رئي�س 
الربية،  للقوات  ج��دي��د  ق��ائ��د  بتن�ضيب  اخلمي�س  ي��ق��وم  اجلي�س  ارك���ان 

موؤكدة اخبارا �ضبق ان ن�ضرتها و�ضائل اعالم.
وجاء يف بيان وزارة الدفاع ان الفريق قايد �ضالح يرتاأ�س اخلمي�س “با�ضم 
رئي�س اجلمهورية القائد االعلى للقوات امل�ضلحة مرا�ضم تن�ضيب اللواء 
اأح�ضن طافر، الذي  �ضعيد �ضنقريحة، قائدا للقوات الربية خلفا للواء 
اأحيل على التقاعد” بعد 14 �ضنة ق�ضاها يف هذا املن�ضب.وكانت و�ضائل 
اعالم افادت االثنني، ان بوتفليقة عني قائدا جديدا للقوات الربية، يف 
اإطار تغيريات عديدة عرفتها قيادة اجلي�س اجلزائري خالل اال�ضابيع 
الع�ضكرية  الناحية  قائد  من�ضب  ي�ضغل  �ضنقريحة  اللواء  املا�ضية.وكان 

الثالثة، التي ت�ضرف على املنطقة اجلنوبية الغربية للجزائر.
وقام قايد �ضالح االربعاء بتن�ضيب القائد اجلديد للقوات اجلوية اللواء 
حميد بومعيزة خلفا للواء عبد القادر الونا�س الذي �ضغل املن�ضب منذ 
قادة  اغ�ضط�س  اآب   23 ابتداء من  التغيريات االخرى  2005.و�ضملت 
والرابعة  غ��رب(  )�ضمال  والثانية  )و�ضط(  االأوىل  الع�ضكرية  النواحي 
)جنوب �ضرق(، و�ضوال اىل االمني العام لوزارة الدفاع الذي مت تعيينه 

االثنني، كما جاء يف بيان لوزارة الدفاع.

اخلمي�س  ال��ي��وم  للفوز  اآب��ي  �ضينزو  الياباين  ال���وزراء  رئي�س  ي�ضتعد 
بوالية ثالثة على راأ�س احلزب الليربايل الدميوقراطي ما �ضيعطيه 

فر�ضة لتحقيق حلمه االأكرب: اإ�ضالح الد�ضتور.
تعود  اأنها  مبا  ه��ام  ره��ان  على  الداخلية  االنتخابات  ه��ذه  وتنطوي 
ال��ذي يحظى  احل��زب  رئي�س  اإن  اإذ  ال��ب��الد،  وزراء  رئي�س  اختيار  اإىل 
باالأكرثية يف جمل�س النواب الياباين هو الذي ي�ضغل من�ضب رئا�ضة 

احلكومة.
البالغ  اليمني  رئا�ضة ح��زب  اآب��ي عن  يتخلى  اأن  املفرت�س  وك��ان من 
النفوذ هذا ال�ضهر يف نهاية واليته الثانية بعدما اأعيد انتخابه عام 
2015 من دون اأي مناف�ضة، اإال اأنه اقرتح اإ�ضالحا للنظام الداخلي 

للحزب ي�ضمح بوالية ثالثة ومتنّ اإقراره.
ال�ضابق  املن�ضب مر�ضح واحد هو وزير الدفاع  اآبي على هذا  يناف�س 

�ضيغريو اإي�ضيبا لكن ا�ضتطالعات الراأي لي�ضت ل�ضاحله.
اأن غالبيتها  اإال  وعلى الرغم من وجود ف�ضائل عدة �ضمن احلزب، 
اأن وزيرة الداخلية �ضيكو نودا مل تتمكن  اآبي ب�ضكل تام، حتى  توؤيد 
ن��ائ��ب��اً، وه��و احل��د االأدن���ى املطلوب للدخول يف   20 م��ن ح�ضد دع��م 
لي�ضت  “امل�ضكلة  اأن  طوكيو  جامعة  من  اأو�ضياما  يو  املناف�ضة.ويرى 
�ضيفوز”،  باأي طريقة  اإمنا  �ضيخ�ضر،  اأو  �ضينجح  اآبي  �ضينزو  كان  اإن 
م�ضري اإىل اأنه “اإذا مل يكن هناك ت�ضونامي ل�ضاحله، فاإن �ضلطة اآبي 

قد ترتاجع«.

عوا�شم

باري�س

طوكيو

اجلزائر

الإعدام لنائب زعيم داع�س يف العراق
•• بغداد-اأ ف ب:

حكمت حمكمة عراقية ام�س باالإعدام �ضنقا على اأحد اأبرز قيادات تنظيم 
داع�س االإرهابي م�ضرية اإليه يف بيان على اأنه كان “نائب” اأبي بكر البغدادي، 

زعيم التنظيم الذي دحر من البالد يف كانون االأول دي�ضمرب املا�ضي.
ال�ضتار بريقدار يف بيان  وقال املتحدث با�ضم جمل�س الق�ضاء االأعلى عبد 
اإن “حمكمة جنايات الكرخ اأنهت النظر يف ق�ضايا املدان االإرهابي اإ�ضماعيل 

العيثاوي واأ�ضدرت حكمها باالإعدام �ضنقا بحق املدان«.
واأو�ضح البيان اأن العيثاوي اإ�ضافة اإىل كونه “نائب البغدادي  �ضغل منا�ضب 
وع�ضوا يف  االإفتاء  م�ضوؤول جلنة  منها  االإره��اب��ي  داع�س  تنظيم  عديدة يف 

اللجنة املفو�ضة واملكلف بو�ضع مناهج درا�ضية للتنظيم«.
الع�ضائرية،  اإىل �ضوريا وعمل يف العالقات  “املدان كان قد هرب  اأن  وتابع 
ومن ثم فر اإىل تركيا بعدما حتررت اأغلب املناطق واأخذ التنظيم االإرهابي 
على  القب�س  األ��ق��ي  تركيا  م��ع  والتن�ضيق  ا�ضتخبارية  وبجهود  باالنك�ضار 

املدان«.
وكانت ال�ضلطات العراقية اأعلنت يف 15 �ضباط فرباير اأنها اأعادت العيثاوي 
اال�ضتخبارات  بني  م�ضرتكة  عملية  يف  تركيا  يف  اعتقاله  بعد  ال��ع��راق  اإىل 

العراقية والرتكية واالأمريكية.
لوكالة  العراقية  اال�ضتخباراتية  ال�ضقور  خلية  يف  رف��ي��ع  م�����ض��وؤول  وق���ال 
فران�س بر�س حينها اإن “اخللية متكنت من اخرتاق تنظيم داع�س وحتديدا 

قيادات ال�ضف االأول«.
واأ�ضاف “متكن اأبطال اخللية من حتديد حركة االإرهابي اإ�ضماعيل علوان 
الرمادي )غرب  واأ�ضله من  عاما   55 العمر  البالغ من  العيثاوي  �ضلمان 

العراق(«.

الق�ضاء الباك�ضتاين ياأمر بالإفراج 
عن نواز �ضريف  

•• ا�شالم اباد-اأ ف ب:

ال�ضابق نواز �ضريف  ال��وزراء  باك�ضتانية باالإفراج عن رئي�س  اأمرت حمكمة 
البداية، يف  الف�ضاد يف حمكمة  بتهمة  �ضنوات  بال�ضجن ع�ضر  املحكوم عليه 

انتظار انتهاء املحاكمة يف اال�ضتئناف كما اأفاد حماميه.
العليا  “املحكمة  ان  بر�س  فران�س  لوكالة  هاري�س  خواجه  املحامي  وق��ال 

بتعليق احلكم  اأم���رت  اب���اد  ا���ض��الم  يف 
نواز  م��رمي  وابنته  �ضريف  ن��واز  �ضد 
ب�����االإف�����راج عنهم  واأم�������رت  و����ض���ه���ره 

بكفالة يف انتظار قرار نهائي«. 
�ضجن  ال�ضابق  احلكومة  رئي�س  وكان 

يف 13 متوز يوليو املا�ضي.
ورح�������ب ع�������ض���رات ال���ن���ا����ض���ط���ني من 
الرابطة امل�ضلمة الباك�ضتانية، احلزب 
ب��ه��ذا القرار  اأ���ض�����ض��ه ���ض��ري��ف،  ال����ذي 
ورددوا هتافات موؤيدة له اأمام املحكمة 
كما افاد مرا�ضل وكالة فران�س بر�س.
اح�ضان  ال�ضابق  الداخلية  وزير  وقال 
اقبال امام ال�ضحافيني ان “املحكمة 

االأعمى كان  املحاكمة مهمة الأنه حتى  “هذه  علقت قرارا كيدياً«.واأ�ضاف 
ك��ان جمرد  ال��ذي  ال��ق��رار  اأن القانون مل يدخل يف ه��ذا  ي��درك  اأن  باإمكانه 

تزوير قبل االنتخابات الإف�ضاح املجال اأمام فوز عمران خان«.
وقد ندد �ضريف على الدوام مبوؤامرة من قبل اجلي�س الباك�ضتاين القوي 

بحقه من اجل اإي�ضال عمران خان اىل ال�ضلطة.
املا�ضي.  يوليو  مت��وز   13 يف  ال�ضجن  دخ��ل  ال�ضابق  ال����وزراء  رئي�س  وك���ان 
وح�ضل االأ�ضبوع املا�ضي على افراج موؤقت حل�ضور جنازة زوجته كلثوم نواز 

التي توفيت يف لندن.

رو�ضيا توؤكد م�ضاركة طالبان يف 
حمادثات ال�ضالم 

•• مو�شكو-وكاالت:

اإن حركة  ام�س  قولها  وزارة اخلارجية  الرو�ضية عن  االإع��الم  وكالة  نقلت 
طالبان م�ضتعدة للم�ضاركة يف حمادثات ال�ضالم االأفغانية التي ت�ضت�ضيفها 
مو�ضكو وت�ضارك بها عدة دول.وكانت وكالة “اإنرتفاك�س” الرو�ضية قد نقلت 
عن ال�ضفارة االأفغانية قولها يف وقت �ضابق ام�س، اإن نائب وزير اخلارجية 

االأفغاين �ضيزور مو�ضكو اليوم اخلمي�س، لبحث مواعيد املحادثات.

��ستقالة �أكرث من ثمانني قياديا:

تون�س: حزب من�ضف املرزوقي ينفجر...!

بعد �لتفاق �لرو�سي �لرتكي 

اآلف النازحني يعودون اإىل منازلهم يف اإدلب

•• الفجر – تون�س - خا�س

80 قياديا ومن�ضقا جهويا  اأعلن     
وع�����ض��و جم��ل�����س ب���ل���دي ع���ن حزب 
حراك تون�س االإرادة عن ا�ضتقالتهم 
القيادي  ن�ضر  م��ا  وف���ق  احل���زب  م��ن 
�ضفحته  ع��ل��ى  ال���ك���ح���الوي  ط�����ارق 

الر�ضمية اأم�س االأربعاء.
اال����ض���ت���ق���االت بخالف  و���ض��م��ل��ت     
ال����ك����ح����الوي ن���ا����ض���ر اخل�������رب، جند 
املن�ضف  درب  رف��ي��ق  من�ضر  ع��دن��ان 
املرزوقي ومدير ديوانه يف الرئا�ضة 
موؤقتا  رئ��ي�����ض��ا  من�ضب  ت��ول��ي��ه  ع��ن��د 

لتون�س يف عهد الرتويكا.
ا�ضتقالتهم  اأن  امل�ضتقيلون  واأك���د     
ا�ضتحالة  “اأن تبنينّ لهم  بعد  ج��اءت 
�ضيا�ضيا  احل������زب  م�������ض���ار  اإ�����ض����الح 

وت��ن��ظ��ي��م��ي��ا ب���ن���اء ع���ل���ى ج��م��ل��ة من 
احلزب  اأن  اإىل  وا���ض��اروا  النقاط”. 
جناح  حت�����ت  “من�ضويا  اأ�����ض����ب����ح 
اأح�������د اأط���������راف احل����ك����م ب����ن����اء على 
متعلقة  �ضرفة  انتخابية  ح�ضابات 
حركة  اىل  ا���ض��ارة  يف  بالرئا�ضيات” 

النه�ضة.
على  “الرتكيز  اأن  واأو������ض�����ح�����وا 
الرئا�ضية  ال��ط��م��وح��ات  م�����ض��روع��ي��ة 
ل��رئ��ي�����س احل����زب، واإه���م���ال احل���زب، 
وال�����وق�����وف اأم�������ام اأي������ة اإ����ض���الح���ات 
ع��م��ي��ق��ة داخ����ل����ه ت���ر����ض���خ االل����ت����زام 
كحزب  ال�ضيا�ضي  وخ��ط��ه  ب��ل��وائ��ح��ه 
معار�س،  اج��ت��م��اع��ي  دمي���ق���راط���ي 
الذاتي  ل��ل��ن��ق��د  اال����ض���ت���ع���داد  وع�����دم 
ال�ضيا�ضية  اأفقدت احلزب �ضخ�ضيته 
وجعلت اهتمام قيادته بالت�ضريعيات 

جمرد �ضف�ضطة ال يوؤكدها اأي عمل 
ميداين«.

و���ض��ج��ل امل�����ض��ت��ق��ي��ل��ون م���ا اأ���ض��م��وه ب� 
مع  متا�ضيا  احل����زب،  ق��ي��ادة  “عجز 
ت��وج��ه��ه��ا االن��ت��خ��اب��ي ال��وا���ض��ح، عن 
قبول م�ضار النقد الذاتي للتجربة، 
وقبول حتولها اإىل ن�ضخة رديئة من 

جتربة �ضابقة«.
ولفت امل�ضتقيلون اإىل “الركود التام 
للحزب تنظيميا واإعالميا وجتميد 
كل جلانه واأن�ضطته وارتهانه الكامل 
يف عمله التنفيذي بح�ضور اأو غياب 
موؤ�ضفا  غ��ي��اب��ا  يك�ضف  مب��ا  رئ��ي�����ض��ه 

للعمل املوؤ�ض�ضاتي«.
اأن احلزب     واأ�ضار ن�س البالغ اىل 
مبكتب  ملحقة  اإدارة  جم��رد  اأ�ضبح 
رئي�س احلزب حيث اأ�ضبحت االإدارة 

يخرق  توجه  عرب  لنف�ضها،  ت�ضتاأثر 
معتربين  احل��زب  وتنظيمات  لوائح 
يبني  اأن  ال��ت��وج��ه ال مي��ك��ن  ه���ذا  اأن 
حزبا يحرتم نف�ضه ويحرتم ن�ضاالت 

منخرطيه واملتعاطفني معه. 
اإذاع��ي جدد القيادي     ويف ت�ضريح 
طارق الكحالوي “ التاأكيد على اأن 
التموقع ال�ضيا�ضي الداخلي للحزب 
قائمة  اقليمية  ال���ض��ط��ف��اف��ات  ادى 
وزعامات  الأن��ظ��م��ة  االن��ح��ي��از  ع��ل��ى 
بعينها ب�ضكل اآيل ولي�س على اأ�ضا�س 
وال�ضيادة  العليا  التون�ضية  امل�ضالح 

الوطنية.«
“هناك دعم  ال��ك��ح��الوي..     وق���ال 
م��ن ط���رف رئ��ي�����س احل���زب املن�ضف 
بعينها  اق��ل��ي��م��ي��ة  امل���رزوق���ي جل��ب��ه��ة 
دول��ت��ي تركيا وقطر،  م��ن  ك��ل  ت�ضم 

اأن م�ضلحة تون�س  بينما نحن نرى 
باإمكانها اأن تتقاطع مع بع�س الدول 
الدميقراطية  ع��ن  ال��دف��اع  اإط���ار  يف 
واحلرية.   وا�ضاف قائال “املرزوقي 
يرى اأن هناك جبهة معينة يجب اأن 
ندعمها اآليا يف �ضراعها، ونحن نرى 
عك�س ذلك، على غرار رف�ضنا لتوجه 

للجماعات  ودعمه  واأردوغ���ان  تركيا 
امل�ضلحة يف امللف ال�ضوري.

اأنا ال     واأ�ضاف الكحالوي قائال.. 
اأ�ضتطيع اأن اأوافق على التوجه العام 
لرتكيا، ولي�س كل ما تقوم به تركيا 
مع  يتقاطع  منه  ج��زء  ويف  �ضحيح 

م�ضلحة تون�س.«

ال�ضني تنفي تدخلها يف النتخابات المريكية 
•• بكني-اأ ف ب:

اأكدت ال�ضني ام�س اأنها مل متار�س اأي تدخل للتاأثري يف االنتخابات 
الت�ضريعية يف الواليات املتحدة، وطالبت دونالد ترامب باالحرتام 
التجارية  احل��رب  خ��الل  من  ناخبيه  با�ضتهداف  بكني  اتهامه  بعد 
�ضراعا  ا�ضهر  ع��دة  منذ  ال��ب��ل��دان  البلدين.ويخو�س  ب��ني  اجل��اري��ة 
االخ��ري خ�ضو�ضا يف احل�ضول  ه��ذا  ويرغب  ترامب.  ب��داه  جمركيا 
على خف�س للعجز التجاري االمريكي مع ال�ضني من خالل انفتاح 

اكرب لل�ضوق ال�ضيني على ال�ضلع االمريكية.
على  ا�ضافية  جمركية  ر�ضوم  فر�س  االثنني  االأبي�س  البيت  واعلن 

واردات �ضينية بقيمة 200 مليار دوالر �ضنويا.
 60 وردت بكني بفر�س االج��راء ذات��ه على واردات امريكية بقيمة 

مليار دوالر �ضنويا بينها منتجات زراعية و�ضناعية.
الكونغر�س  اجل��م��ه��وري��ني يف  ه��زمي��ة  ال���ذي يخ�ضى  ت��رام��ب  وات��ه��م 
احلكومة  يوما،  خم�ضني  من  اق��ل  بعد  ال��والي��ة  ن�ضف  انتخابات  يف 
منتجات  ا�ضتهداف  خالل  من  �ضيا�ضيا  ا�ضعافه  مبحاولة  ال�ضينية 

م�ضدرها واليات عادة ما ت�ضوت حلزبه.
بن�ضاط  حت��اول  انها  ب�ضراحة  قالت  ال�ضني  “ان  تغريدة  يف  وق��ال 
ومربينا  مزارعينا  مهاجمة  خ��الل  م��ن  ت�ضويتنا  وتغيري  التاأثري 

وعمالنا يف ال�ضناعة، النهم خمل�ضون يل«.
وا�ضاف ان االمريكيني الذين �ضيت�ضررون من رد الفعل ال�ضيني، 
التجارية  احل���رب  ه��ذه  لتحمل  م�ضتعدون  كبار”  “وطنيون  ه��م 
ال�ضينية  اخلارجية  با�ضم  املتحدث  اكد  االثناء  ال�ضني.يف  الإخ�ضاع 
الدبلوما�ضية  ع��ن  القليل  حتى  ي��ع��رف  م��ن  “ان  ان  ���ض��وان��غ  جينغ 

ال�ضينية، يدرك اننا ال نتدخل يف ال�ضوؤون الداخلية للدول االخرى«.
“نحن ال نقبل تدخل  ال����دوري  ال�����ض��ح��ايف  و���ض��دد خ���الل م��وؤمت��ره 
ال�ضوؤون  يف  تدخل  اي  من��ار���س  وال  الداخلية  �ضوؤوننا  يف  االخ��ري��ن 
الداخلية لالآخرين«.وتذكر ا�ضرتاتيجية الرد ال�ضينية بتلك التي 
ا�ضتخدمها االحتاد االوروبي يف اوج التوتر مع وا�ضنطن باأمل ثني 
االإدارة االمريكية عن توجهاتها، ويتعلق االمر با�ضتهداف الواليات 
الدميقراطي.ويبداأ  املع�ضكر  اىل  تتحول  ان  ميكن  التي  االمريكية 
اأيلول   24 املعلنة االثنني يف  الر�ضوم اجلمركية االمريكية  �ضريان 
10 باملئة حتى نهاية العام. ثم ترفع اىل  �ضبتمرب و�ضتكون بن�ضبة 

25 باملئة يف االول من كانون الثاين يناير 2019.
�ضينية  �ضلعا  يوليو  مت��وز  يف  فر�ضت  ال��ت��ي  العقوبات  وا�ضتهدفت 

بقيمة 50 مليار دوالر من الواردات ال�ضنوية.

•• بريوت-اأ ف ب:

عاد اآالف النازحني اإىل منازلهم يف 

حم��اف��ظ��ة اإدل����ب وحم��ي��ط��ه��ا خالل 
اأق�����ل م���ن 48 ���ض��اع��ة ع��ل��ى اإع����الن 
االت����ف����اق ال���رو����ض���ي ال���رتك���ي ال���ذي 
عملية  املنطقة  جتنيب  ���ض��اأن��ه  م��ن 
ع�ضكرية لقوات النظام، وفق ما اأفاد 

املر�ضد ال�ضوري حلقوق االإن�ضان.
املا�ضي،  اأغ�ضط�س  اآب  ب��داي��ة  ومنذ 
توجهت االأنظار اإىل حمافظة اإدلب 
اإر�ضال  ال��ب��الد م��ع  ���ض��م��ال غ���رب  يف 
الع�ضكرية  التعزيزات  النظام  ق��وات 
ت��ل��و االأخ����رى مت��ه��ي��داً ل��ه��ج��وم �ضد 
املقاتلة،  الف�ضائل  اأب��رز معاقل  اآخر 
الن�ضف  يف  ق�ضفها  ت�ضعد  اأن  قبل 
احل��ايل مب�ضاركة  ال�ضهر  االأول من 

طائرات رو�ضية.
من  اأك��رث  ب��ن��زوح  الت�ضعيد  وت�ضبب 
يعود  اأن  ق��ب��ل  ���ض��خ�����س  األ�����ف   30
ال�����ه�����دوء ل��ي�����ض��ي��ط��ر جم�������دداً على 
امل���ح���اف���ظ���ة وي���ف�������ض���ح امل����ج����ال ام����ام 

املفاو�ضات الرو�ضية الرتكية.
وانتهت املفاو�ضات باإعالن الرئي�ضني 
الرو�ضي فالدميري بوتني والرتكي 
رجب طيب اأردوغان االإثنني اتفاقاً 
ال�ضالح  م��ن��زوع��ة  منطقة  الإن�����ض��اء 
ب��ني قوات  التما�س  على ط��ول خ��ط 
النظام والف�ضائل بعمق يرتاوح بني 

15 و20 كيلومرتاً.
وق�����ال م���دي���ر امل���ر����ض���د رام�����ي عبد 
ف���ران�������س بر�س  ل���وك���ال���ة  ال���رح���م���ن 
فرتة  م����ن  ال����ن����ازح����ون  “ا�ضتفاد 
املفاو�ضات  راف���ق���ت  ال���ت���ي  ال���ه���دوء 
ليبداأ عدد منهم  الرتكية  الرو�ضية 
ال��وت��رية مع  ت���زداد  اأن  قبل  بالعودة 

اإعالن االتفاق«.
“نحو  اأن  اإىل  الرحمن  عبد  واأ���ض��ار 
�ضبعة اآالف نازح عادوا اإىل بلداتهم 
وق������راه������م م���ن���ذ اإع���������الن االت����ف����اق 
الرو�ضي الرتكي، وخ�ضو�ضاً يف ريف 
اإدلب اجلنوبي ال�ضرقي وريف حماة 

ال�ضمايل«.
التي  والبلدات  القرى  بع�س  وتقع 
عاد اإليها �ضكانها، وفق عبد الرحمن، 

يف املنطقة املنزوعة ال�ضالح.
وت��ظ��اه��ر ع�����ض��رات ال��ن��ازح��ني ام�س 
قرب  خم���ي���م  يف  ال����ث����الث����اء  االول 
احلدود الرتكية للرتحيب باالتفاق 
ال��رو���ض��ي ال��رتك��ي. ورف��ع��وا الفتات 
اأ����ض���ح���اب حق  “نحن  ع��ل��ي��ه��ا  ك��ت��ب 
وحقنا العودة - ريف حماة ال�ضمايل 
اهلل”  ب��اإذن  و”راجعني  اللطامنة” 
اأهايل   - االأت���راك  الأخوتنا  و”�ضكرا 

مدينة اللطامنة«.

للعودة  ب�ضمانات  ن��ازح��ون  وط��ال��ب 
اإدلب  ريف  وبلداتهم يف  قراهم  اإىل 

اجلنوبي وحماة ال�ضمايل.
وعلى هام�س م�ضاركته يف التظاهرة، 
ق��ال اأب��و ع��ادل ال��ن��ازح يف ري��ف اإدلب 
لعودة  ب�ضمان  “نطالب  اجل��ن��وب��ي 
خروقات  ي���ح���دث  واأال  ال���ن���ازح���ني 

وق�ضف للمدنيني«.
وق���ال ال�����ض��اب م��ره��ف اجل����دوع “ال 
وثالثة  ثانية  م��رة  نتهجر  اأن  نريد 
حتت  وجلو�ضا  نزوحا  كفانا  وراب��ع��ة 
منزلنا  اإىل  ال���ع���ودة  ن��ري��د  اخل���ي���م، 

ومدار�س اأطفالنا«.
وكانت االأمم املتحدة حذرت من اأن 
ي�ضفر اأي هجوم لقوات النظام على 
اإدل����ب وم��ن��اط��ق �ضيطرة  حم��اف��ظ��ة 
الف�ضائل املحاذية لها، حيث يعي�س 
نحو ثالثة ماليني ن�ضمة، عن اأ�ضواأ 

كارثة اإن�ضانية يف القرن احلايل.

ورحب علي الزعرتي، املن�ضق املقيم 
لل�ضوؤون االإن�ضانية والتنموية لالأمم 
العربية  اجل��م��ه��وري��ة  يف  امل���ت���ح���دة 
االت���ف���اق  ي��ت��ي��ح  “باأن  ال�������ض���وري���ة، 
ان�ضياب امل�ضاعدات االإن�ضانية وحقن 

دماء املدنيني«.
ا�ضتعداد  ب��ي��ان  يف  ال���زع���رتي  واأك����د 
العاملة  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ن��ظ��م��ات 
امل�ضاعدات  “لتقدمي  ����ض���وري���ا  يف 
االإن�����ض��ان��ي��ة ال���الزم���ة مل��دي��ن��ة اإدل���ب 

وريفها«.
�ضوؤال  ع��ل��ى  رداً  ال��زع��رتي  واأو����ض���ح 
املتحدة  “االأمم  اأن  بر�س  لفران�س 
م����ع جميع  ت���وا����ض���ل ح���ال���ي���اً  ع���ل���ى 
االأط������راف امل��ع��ن��ي��ة ل��ل��ح�����ض��ول على 
املزيد من املعلومات ولتحديد كيف 
م���ن امل��م��ك��ن اال���ض��ت��ف��ادة م���ن االأم���ر 
هم  من  اإىل  اأف�ضل  ب�ضكل  للو�ضول 

بحاجة«.

- طارق �لكحالوي يتهم �ملرزوقي 
بال�سطفاف ور�ء تركيا وقطر 

- �حلزب �أ�سبح من�سويًا حتت جناح �أحد 
�أطر�ف �حلكم بناء على ح�سابات �نتخابية

�لرفاق غا�سبون..�ملرزوقي �لرفاق ر�حلون  غا�سبون

طارق �لكحالوي يتهم �ملرزوقي
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/امل�ضعودي �ضوبرماركت 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:1111264 
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

ا�ضافة احمد حممد احمد ح�ضن الزيودي %100
تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع

حذف �ضعيد عبيد را�ضد الكعبي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بي�ضت �ضوي�س العمال 
CN قد تقدموا الينا بطلب التكييف املركزي رخ�ضة رقم:1158258 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة عبداهلل �ضلطان عبداهلل الظاهري %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
حذف را�ضد �ضعيد عبيد �ضلطان الدرمكي

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20
مبوجب  املزروقي  عبداهلل  علي  الق�ضائي  امل�ضفي  يعلن 
كلي  رقم:2016/2211 جتاري  الدعوى  ال�ضادر يف  احلكم 
للتجارة  فوالة  �ضركة  وت�ضفية  بحل  والقا�ضي  ابوظبي 
مطالبات  لهم  ومن  واملدينني  الدائنني  جميع  اىل  ذ.م.م 
او حقوق مالية على ال�ضركة بالتقدم بامل�ضتندات الثبوتية 
الدالة على ذلك خالل )45( يوم من تاريخ هذا االعالن 
 - حمدان  ال�ضيخ  �ضارع   - التايل:ابوظبي  العنوان  على 
مكتب   - الثاين  الطابق   - العتيبة  �ضعيد  مبارك  بناية 
الربيد   - ف:026344117   - ت:026344177   - رقم:202 

ocean.ch.acc@gmail.com:االلكرتوين
�مل�سفي �لق�سائي �ملكلف يف �لدعوى
علي عبد�هلل �ملرزوقي

اإعــــــــالن ت�ضفيـــــة ق�ضـائـية 

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20

يعلن ال�ضادة/ مركز العني كرومويل الطبي- الهيلي
»MF4484« امل�ضجلة بهيئة ال�ضحة بقيد رقم

CN 2053868 ورخ�ضة جتارية رقم 
قد تقدموا بطلب الغاء الرتخي�س اعتباراً من 2018/07/08 
وبناء عليه �ضوف يتم توقف التعامل مع مركز العني كرومويل 

الطبي- الهيلي.
فعلى كل من له حق اأو االعرتا�س على هذا االإعالن مراجعة 
من  ا�ضبوع  خالل  االقت�ضادية  التنمية  ودائرة  ال�ضحة  هيئة 
تاريخ ن�ضر هذا االإعالن واإال فان هيئة ال�ضحة ودائرة التنمية 
انق�ضاء  بعد  اأو دعوى  اأي حق  االقت�ضادية غري م�ضوؤولة عن 

هوؤه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة.
                                                                مركز العني كرومويل الطبي- الهيلي

اإعــــــــالن اإلــغاء ترخيــــ�س 

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/بروة الدارة العقارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:2410409 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة null*null اىل 1*1

تعديل ا�ضم جتاري من/بروة الدارة العقارات
BARWA REAL ESTATE

اىل/بروة العقاريه
BARWA REAL ESTATE

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/مركز يوتا تيك للمعلومات

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�ضة رقم:2177930 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة 1*0.60 اىل 1*1

تعديل ا�ضم جتاري من/مركز يوتا تيك للمعلومات
YOTTA TECH DATA CENTER

اىل/يوتا تيك للتجارة العامة
YOTTA TECH GENERAL TRADING

تعديل ن�ضاط/ا�ضافة جتارة عامة )4610001(
تعديل ن�ضاط/حذف خدمات اإدارة وت�ضغيل �ضبكات احلا�ضب االآيل )6202004(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية 
حيث  املدة  هذه  انق�ضاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة 

�ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20

�إعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�ضادية بان ال�ض�����ادة/حمل ح�ضن احلمادي لال�ضماك- �ضركة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م  رخ�ضة رقم:1048484 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/ا�ضافة علي ح�ضن ح�ضن حممد %100

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع/حذف ح�ضن ح�ضن حممد احلمادي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ضاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�ضم جتاري من/حمل ح�ضن احلمادي لال�ضماك- �ضركة ال�ضخ�س الواحد ذ.م.م

HASSAN AL HAMMADI FISHMONGER- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/ق�ضة لبيع اال�ضماك

QASHA FISH SALES

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�ضادية 

خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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�إعــــــــــالن
اجلنوبي  ال�ض�����ادة/العار�س  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمقاوالت العامة ذ.م.م
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�ضة رقم:2336243 

تعديل ال�ضركاء تنازل وبيع
ا�ضافة غامن عبيد �ضامل طما�س املن�ضوري %10

تعديل ن�ضب ال�ضركاء
�ضامل حم�ضن حممد جابر املري من 33% اىل %23

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�ضر  تاريخ  من  يوماً  ع�ضر  اأربعة  خالل  االقت�ضادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�ضوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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�إعــــــــــالن
ب�ضريى  ال�ض�����ادة/حمل  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN 1026863-1:للتجارة- فرع 1 رخ�ضة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل وكيل خدمات
حذف ع�ضوان عبداهلل مبارك املزروعي

ا�ضافة عاي�س ع�ضوان عبداهلل مبارك املزروعي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�ضادية خالل اأربعة ع�ضر يوماً من تاريخ ن�ضر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ضاء هذه املدة حيث �ضت�ضتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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�إعــــــــــالن
ال�ض�����ادة/زمزم  بان  االقت�ضادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للع�ضل والتمور- فرع 1
رخ�ضة رقم:CN 1421730-1 قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�ضة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�ضبوع من  التنمية االقت�ضادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�ضر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�ضوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ضاء املدة حيث �ضت�ضتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

منوذج �إعالن �لن�سر
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / املالك :

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات االخرتاع
طلب لت�ضجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :278191   بتاريخ :   2017/8/15
 بيانات االأولوية :    

باإ�ضم:ال�ضيد / و�ضيم غيا�س �ضيخ
وعنوانه :  49 هاي رود ، رومفورد ،  اإي�ضيك�س  اآر اإم 6  6 كيو جيه ، اململكة املتحدة

�سورة �لعالمة

وذلك لتمييز ال�ضلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :   43
خدمات املطاعم والتموين ؛ خدمات احلجز / حفظ احلجز يف املطاعم ، خدمات توفري االأطعمة وامل�ضروبات 
اأو  ؛ خدمات االإي��واء املوؤقت ومطاعم اخلدمة الذاتية ومطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة واملطاعم املوؤقتة 

املتنقلة ) الكانتينات( والكافترييات واملقاهي والفنادق  .
و�ضف العالمة  : الكلمة  GRILLER كتبت باحلروف الالتينية  وعلى ميينها كتبت كلمة ) جريلري( 

باحلروف العربية بطريقة مميزة .
االإ�ضرتاطات :   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  20  �شبتمرب 2018 العدد 12432

يعلن ق�ضم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املالك �ضي ار اي انرتنا�ضونال ليمتد
بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:  

املودعة حتت رقم: 255253          بتاريخ : 16/06/2016م
تاريخ اإيداع االأولوية:     /       /   200م
با�ض��م: �ضي ار اي انرتنا�ضونال ليمتد.

العربية  االم���ارات  دب��ي،  ���س.ب 123374،  رق��م 1704  ال�ضالم، مكتب  ب��رج  زاي��د  ال�ضيخ  �ضارع  دب��ي   : وعنوانة 
املتحدة.

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات :
التعليم والتهذيب، التدريب، الرتفيه، االأن�ضطة الريا�ضية والثقافية.

الواق�عة بالفئة: 41
playroom باللون االأبي�س كما هو  ا�ضم  اللون يوجد بداخله  ا�ضود  و�ضف العالمة : عبارة عن مربع 

مو�ضح بال�ضكل املرفق.
اال�ضرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد  اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20
المارات للمزادات

تنفيذ رقم 2018/4394

اإعالن بيع حمجوزات باملزاد العلني ) ن�ضرَا (
تعلن �لمار�ت للمز�د�ت وبناء على تكليف مركز ف�س �ملنازعات �لإيجارية يف دبي باأنه �سينعقد 
متام  يف  وذلك   www.emiratesauction.ae للمز�د�ت  �لمــار�ت  موقع  على  علني  مز�د 
�ل�ساعة 6:00 م�ساء يوم �لثنني 2018/09/24 لبيع �ملحجوز�ت �لعائدة ملكيتها للمنفذ �سده 

�سهيل حممد �سعيد حممد علي �و�ساف �ملحجوز�ت على �لنحو �لتايل :
                                             �لو�سف         �سعر �لتقييم  

                                       �غر��س مكتبيه             7,750 
فعلى من يرغب باملز�يدة �ن يتقدم بتاأمني نقدي �و ب�سيك �سمان وللمزيد من �ملعلومات �لتف�سل 
بزيارة �ملوقع �للكرتوين www.emiratesauction.ae . وعلى كل من له �عرت��س �لتقدم 

باعرت��سه معزز� �إياه مبا يربره من م�سنتد�ت قبل �ملوعد �ملحدد للبيع بثالثة �أيام على �لأقل .
�لمار�ت للمز�د�ت

مركز ف�س املنازعات اليجارية

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20
 مذكرة اإعادة اعالن مدعي عليه بالن�شر

يف الدعوى  رقم 2018/494 اإداري كلي- الفجرية
 اىل املدعى عليه: حممد �ضعيد حممد �ضعيد املحمود - جمهول حمل االقامة

نعلمكم باأن املدعي/الهئية االحتادية للموا�ضالت الربية والبحرية - قد اأقام 
فينو�س  ل�ضركة  اململوكة  ال�ضفن  ب��اخ��راج  للمطالبة  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى 
كافة  ا�ضتيفاء  اأو  اخلال�ضة  االقت�ضادية  واملنطقة  للدولة  االقليمية  املياه  من 
واالمتثال  الدولة  اإليها  املنظمة  الدولية  االتفاقيات  يف  ال��واردة  اال�ضرتاطات 
، لذا يتوجب عليكم احل�ضور اىل حمكمة  ال�ضارية  القوانني واالنظمة  لكافة 
الفجرية االحتادية االبتدائية �ضباح يوم االحد املوافق:2018/9/23 م لتقدمي 
ما لديكم من دفاع وم�ضتندات ، ويف حالة عدم ح�ضوركم اأو اإر�ضال وكيل معتمد 

ينوب عنكم فاإن املحكمة �ضتبا�ضر االإجراءات القانونية يف غيابكم.
مكتب اإدارة الدعوى    

وزارة العدل
حمكمة الفجرية الحتادية البتدائية

العدد 11554 بتاريخ 2015/11/3

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد - اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر 

 يف  الدعوى 2018/525 عقاري كلي 
                           اىل املدعي عليه / 1- زياد حممد هادي العو�ضي - ب�ضفته ال�ضخ�ضية 
، 2-زاهية عبداهلل احمد  وب�ضفته من ورثة حممد هادي عبداهلل العو�ضي )ابن املتويف( 
العو�ضي - ب�ضفتها ال�ضخ�ضية وب�ضفتها من ورثة عائ�ضة عبداهلل حممد هادي العو�ضي 
وب�ضفته  ال�ضخ�ضية  ب�ضفته   - العو�ضي  ه��ادي  حممد  عبداهلل  3-�ضالح   ، املتوفاة(  )اإبنة 
من ورثة �ضليمة ال�ضيد عمر عا�ضم ، 4- �ضامي عبداهلل حممد هادي العو�ضي - ب�ضفته 
ال�ضخ�ضية وب�ضفته من ورثة �ضليمة ال�ضيد عمر عا�ضم ، 5- �ضياء عبداهلل حممد هادي 
6-وفاء   ، عا�ضم  عمر  ال�ضيد  �ضليمة  ورث��ة  م��ن  وب�ضفته  ال�ضخ�ضية  ب�ضفته   - العو�ضي 
ال�ضيد  �ضليمة  ورث��ة  م��ن  وب�ضفته  ال�ضخ�ضية  ب�ضفته   - العو�ضي  ه��ادي  حممد  ع��ب��داهلل 
وب�ضفتها  ال�ضخ�ضية  ب�ضفتها   - العو�ضي  ه��ادي  حممد  عبداهلل  فوزيه   -7  ، عا�ضم  عمر 
�ضركة  املدعي/  ان  مبا  االقامة  حمل  جمهويل  العو�ضي  �ضريف  حممد  م��رمي  ورث��ة  من 
العقارية لال�ضتثمار - )�س م ك( - مقفلة   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
ب�ضحة ونفاذ التنازل ال�ضادر عن املدعي عليهم �ضواء امل�ضدق لدى الكاتب العدل والتنازل 
ال�ضوق  مبنطقة   267 رق��م  االر���س  قطعة  ب��ان  عليها  املدعي  وميزانيات  مبحا�ضر  ال���وارد 
الكبري بديره مملوكة للمدعية والر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.  وحددت لها 
Ch1.B.8 لذا فاأنت  جل�ضة يوم االحد املوافق 2018/10/14 ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة 
مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات 

للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

علي  ابراهيم   / املدعو  فقد 
، م�ضر    العطار  عبداحلميد 
اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 
يجده  من   )7336665(
عليه االت�ضال بتليفون رقم  

0507534198

فقدان جواز �ضفر
حممد   / امل��������دع��������و  ف�����ق�����د 
ق��������ا���������س ال����������دي����������ن حم����م����د 
بنغالدي�س    ���ض��وب��ان،  ع��ب��ا���س 
�ضفره رقم  اجلن�ضية - ج��واز 
من   )BF0901397(
يجده عليه االت�ضال بتليفون 

رقم  0569185214 

فقدان جواز �ضفر

ف������ق������د امل���������دع���������و/ ج������اوي������د 
ب���اك�������ض���ت���ان    ، اهلل  ع������ط������اء 
اجل��ن�����ض��ي��ة ج����واز ���ض��ف��ره رقم 
 )H C 8 6 7 8 0 2 1 (
ي����ع����رث  مم����������ن  ي���������رج���������ى   -
بال�ضفارة  ت�����ض��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
مركز  اق��رب  او  الباك�ضتانية  

�ضرطة باالمارات.

فقدان جواز �ضفر
عرب�ضتان  امل������دع������و/  ف����ق����د 
اجلن�ضية  اف��غ��ان�����ض��ت��ان  ن����واب 
ج��������������������واز ���������ض��������ف��������ره رق��������م 
 - )O A 1 7 4 5 5 2 3 (
عليه  ي����ع����رث  مم������ن  ي�����رج�����ى 
افغان�ضتان  ب�ضفارة  ت�ضليمه 
�ضرطة  م�����رك�����ز  اق���������رب  او 

باالمارات.

فقدان جواز �ضفر

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
مكتب اإدارة الدعوى 

 اإعالن بالن�شر بالإحالة امام املحكمة املخت�شة 
الرقم 2018/102 جتاري كلي 

اإىل املدعي عليهم / 1- �ضني ح�ضني بنت ن�ضيم ح�ضني غوري )اجلن�ضية : باك�ضتان( 
2- الكوبوند كومبزيت اند�ضرتيز - �س ذ م م ، 3- كامران احمد زاكر علي )اجلن�ضية : باك�ضتان(  

حيث ان املدعي / بنك راأ�س اخليمة الوطني 
قد اقام الدعوى احلقوقية رقم 2018/102 جتاري كلي طلب �ضم ملف االأمر علي عري�ضة رقم 
)2018/15809( جتاري كلي طلب �ضم ملف االمر علي عري�ضة رقم 2018/15809 حجز حتفظي 
بالتكافل والت�ضامن بان يوؤدي للمدعي مبلغ وقدره 7.908.954.99 درهم  والزام املدعي عليهم 
)�ضبعة ماليني وت�ضعمائة وثمانية الفا وت�ضعمائة واربعة وخم�ضون درهم وت�ضعة وت�ضعون فل�ضا( 
والفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام مع �ضمول احلكم بالنفاذ 
الت�ضريح   : العار�س  الر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.  الطلب  الزام املدعي عليه  املعجل مع 
الغيل  K منطقة  البوك  الوقعة يف  رق��م 187 - 185 - 183  الدخول اىل قطع االر���س  للمدعية 
االيجار  بنقل حق  والت�ضريح  را�س اخليمة لال�ضتثمار  وتبليغ هيئة  الغيل منطقة حرة  منطقة 
من املدعي عليها االأوىل اىل املدعية يف �ضجالت هيئة راأ�س اخليمة لال�ضتثمار وتبليغ هيئة را�س 
اخليمة.  لذا يقت�ضي ح�ضورك امام املحكمة التجارية الكلية الدائرة االأوىل براأ�س اخليمة �ضباح 
يوم الثالثاء املوافق 2018/10/2م ال�ضاعة 9.00 التا�ضعة �ضباحا ، لالجابة على الدعوى وتقدمي 
ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او ار�ضال وكيل عنك يف الوقت املحدد 

فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدعوى غيابيا بحقك.
مدير الدعوى / حممود فائق عليان 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم
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عربي ودويل

لعبة �سينية مزدوجة؟
ق��ام م�ضتاأجر  امل��ا���ض��ي،  ال�ضهر     يف 
وزير  رحلة  ب��اإل��غ��اء  االأب��ي�����س  البيت 
ال�ضمالية  ك���وري���ا  اىل  خ��ارج��ي��ت��ه 
تعاون  �ضوء  ر�ضاه عن  الإظهار عدم 

الذين  ال�ضينيني  م��ن  واي�����ض��ا   ... ي��ان��غ  بيونغ 
ت�ضتبه وا�ضنطن يف قيامهم بلعبة مزدوجة.

   فرغم اأن حكومة بكني �ضوتت ل�ضالح فر�س 
اأغ�ضط�س،  اأوائ���ل  يف  ي��ان��غ  بيونغ  على  عقوبات 
وثيقة  اقت�ضادية  ع��الق��ات  على  حتافظ  فاإنها 

مع حليفتها كوريا ال�ضمالية،
املتحدة  ل���الأمم  ���ض��ري  تقرير  م��ن  يت�ضح  كما   
�ضرتيت  وول  اأي������ام  ب�����ض��ع��ة  ق��ب��ل  ع��ن��ه  ك�����ض��ف��ت 
م�����ض��روع م�ضرتك بني   200 ج��ورن��ال: وج���ود 
يانغ  بيونغ  وتزويد  ال�ضمالية،  وكوريا  ال�ضني 
 ... ال�ضمالية  الكورية  املعادن  و�ضراء  بالوقود، 
وهذا احلقن، ي�ضعف مفعول العقوبات الدولية، 

وُينع�س الرئي�س الكوري ال�ضمايل.

�قناع �ل�سمال بالتنازل
�ضيتعني على  ال��ث��الث��ة،  االأي�����ام  ه���ذه     خ���الل 
الرئي�س مون ج��اي-اإن، ان يفعل الكثري ليفوز 
�ضيكون  اخل�ضو�س،  وجه  وعلى  الو�ضيط.  بتاج 
يف  تنازالت  ب�تقدمي  اأون  جونغ  كيم  اإقناع  عليه 

امل�ضاألة النووية - مبنح،
ال�ضاملة  القائمة  الغربيني  املثال،  �ضبيل  على   
ملن�ضاآته النووية. وقد حتقق ام�س بع�س التقدم 
اإذا مل  واخلطوات االإيجابية يف هذا امللف، الأنه 
، فقد يخ�ضر كل ر�ضيده  ينجح م��ون ج���اي-اإن 
عند االأمريكيني: �ضيول تدرك جيدا اأن الرئي�س 
الع�ضكري  ال��وج��ود  بتكلفة  مهوو�س  االأمريكي 

االأمريكي يف كوريا اجلنوبية.
   وُنقل عن ترامب قوله يف اجتماع 
مع وزير الدفاع جيم�س ماتي�س “ال 
اأع����رف مل���اذا ي��وج��د ج��ن��ودن��ا هناك، 

دعونا نعيدهم جميعا اإىل البالد”. هذا امل�ضهد، 
نقله ال�ضحفي بوب وودوارد، الذي يروي اأحدث 
البيت  ت��رام��ب يف  “خوف:  ب��ع��ن��وان:  ل��ه  ك��ت��اب 
االأبي�س  للبيت  الفو�ضوية  االإدارة  االأبي�س”، 

منذ و�ضول دونالد ترامب اإىل ال�ضلطة.
األ�����ف جندي   23 ن��ح��و  ان�����ض��ح��اب  ان  غ���ري      
اأمريكي اأمر ال ميكن ت�ضوره بالن�ضبة للكوريني 

اجلنوبيني، 
ال�ضمال،  ع��دو  �ضد  وح��ده��م  �ضيكونون  ال��ذي��ن 
املالك لل�ضالح النووي، والذي ال يزالون ر�ضمًيا 
يف حالة حرب معه. ومثل هذا الرحيل من �ضاأنه 

اأن يغري ب�ضكل كبري ميزان القوى بني ال�ضمال 
واجل���ن���وب، وي��ج��ع��ل ���ض��ي��ول اأك���رث ع��ر���ض��ة ملئات 
املدافع الكورية ال�ضمالية، التي ال تزال موجهة 

ليال ونهارا للعا�ضمة الكورية اجلنوبية.

معزوفة دقيقة
    يعزف مون جي اإن معزوفة دقيقة: يجب اأن 

ُيظهر فعاليته لالأمريكيني،
التي  اال�ضرتاتيجية  عن  بالتخلي  كيم  واإقناع   
االأمريكيني  م��ع  “التفاو�س  اأ���ض��الف��ه،  اتبعها 
وعزل كوريا اجلنوبية” من خالل النظر اليه 

كمحاور مقبول.
1953، يف جنوب البالد، لزوجني     ولد عام 
م���ن ال��الج��ئ��ني ال��ك��وري��ني ال�����ض��م��ال��ي��ني، يريد 
ل�ضحيفة  وق��ال  امل�ضاحلة.  يكون رجل  اأن  مون 
الوحيدة  ه��ي  “والدتي  املا�ضي  ال��ع��ام  التاميز 

التي فرت جنوبا.. 
واأمنيتها االخرية هي روؤية �ضقيقتها ال�ضغرى 
جنح  اإذا  ال�ضمال”.  يف  تعي�س  ت����زال  ال  ال��ت��ي 
ن��ووي��ة، ميكنه  ت��ن��ازالت  بتقدمي  كيم  اإق��ن��اع  يف 
اتفاق  نحو  اأخ���رى  خطوة  يخطو  اأن  ذل��ك  بعد 
االأمريكيني  اإقناع  منه  �ضيتطلب  وهذا  �ضالم.. 

... و�ضعبه.
اجلنوبية  ال��ك��وري��ة  ال�����ض��ي��ا���ض��ي��ة  ال��ن��خ��ب��ة  ان     
الباحث  اأيكمن،  األي�س  يالحظ  ج��دا،  منق�ضمة 
يف املعهد الفرن�ضي للعالقات الدولية، ومع�ضكر 
ال�ضمالية  ك��وري��ا  ���ض��دق  ي�����ض��كنّ يف  امل��ح��اف��ظ��ني 
عملية  يف  قدما  للم�ضي  ا�ضتعدادها  بخ�ضو�س 
قلقه  وال يخفي  ال��ن��ووي،  لل�ضالح  ن��زع حقيقي 

ب�ضاأن اأمن كوريا اجلنوبية.

يف �سيول, �لبزن�س ي�ساند �لنفر�ج
مل���ون ورق����ة راب���ح���ة اخ����رى يف جعبته:  ل��ك��ن     

الرئي�س  ا�ضطحب  فقد  ال��ب��زن�����س. 
كبار  من  العديد  اجلنوبي  الكوري 
رجال االأعمال يف حقائبه. وهدفه: 
ال��ذي و�ضع  اأون،  كيم جونغ  اغ��راء 
�ضميم  يف  االق��ت�����ض��ادي��ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 

اأولوياته.
اأحد  اإع��ادة فتح  ال�ضياحة يف جبال كومكانغ،     
 2016 ع��ام  اأغلق  ال��ذي  ال�ضناعية،  عات  املجمنّ
وبناء  واجل��ن��وب،  ال�ضمال  بني  التوترات  ب�ضبب 
البنية التحتية للطرقات ... الكثري من الفر�س 
وا�ضتثمارات   ... ي��ان��غ  بيونغ  ل�ضينّد  التنموية 
ال�ضخمة  ال�ضناعية  التكتالت  تلك  ل�ضايبول، 
الرخي�ضة يف  العاملة  اليد  اأن جتد  التي ميكن 

ال�ضمال، وتتحدث الكورية.
   واإع����ادة ال��ت��وح��ي��د؟ يف ه��ذه امل��رح��ل��ة، ال اأحد 
اجلميع.  فيها  ��ر  ي��ف��كنّ وان  ح��ت��ى  عنها  ي��ت��ح��دث 
حول  ج��دا  منق�ضمون  اجلنوبيون  “الكوريون 
عك�س  فعلى  اأيكمن،  األي�س  يقول  امل�ضاألة،  ه��ذه 

كبار ال�ضن،
 ال���ذي���ن ع���رف���وا ك���وري���ا م���ا ق��ب��ل احل�����رب، فان 
االأجيال ال�ضابة القوا�ضم امل�ضرتكة التي جتمعها 
بجريانها يف ال�ضمال نادرة، كما تقلقها العواقب 

االقت�ضادية الإعادة التوحيد«.
   ت�ضغلهم احلرب التجارية التي ي�ضننّها عليهم 

دونالد ترامب،
 يبدو ان القادة ال�ضينيني عازمون على البقاء 
بعيدا عن امللف الكوري، خا�ضة اأن بكني ال تبدو 
انهم  اجل��زي��رة.  �ضبه  توحيد  الإع���ادة  متحم�ضة 
يعتربون وجود منطقة عازلة )كوريا ال�ضمالية( 
الدميقراطية،  اجلنوبية  وكوريا  حدودهم  بني 

امرا “حيويا«.
   يف امل�ضالة الكورية، تظل “�ضيا�ضة 
القاعدة  هي  ال�ضغرية”  اخلطوات 

الذهبية.
عن لك�سربي�س

- يف هذه املرحلة، ل اأحد يتحدث عن اعادة 
التوحيد حتى وان يفكر اجلميع فيها

- �ضوتت بكني على فر�س العقوبات لكنها حتافظ 
على عالقات اقت�ضادية وثيقة مع كوريا ال�ضمالية

- تدرك �ضيول جيدا اأن الرئي�س الأمريكي مهوو�س 
بتكلفة الوجود الع�ضكري الأمريكي يف كوريا اجلنوبية

- يف امل�ضالة الكورية، تظل »�ضيا�ضة اخلطوات 
ال�ضغرية« هي القاعدة الذهبية

•• الفجر - خرية ال�شيباين

�لقائد  �أون,  جونغ  كيم  مع  �جلديد  لقائه  مبنا�سبة     
�لثالثاء,  �لأول  �م�س  �سباح  �ل�سمالية  لكوريا  �لأعلى 
�ختار ربطة عنق حمر�ء خمططة, لون كوريا �ل�سمالية, 
بينما �رتدت زوجته �للون �لبي�س “لإظهار �أن �لبلدين 
�لكورية  �ل�سحافة  توؤكد  �ل�سعب”,  نف�س  �إىل  ينتميان 

�جلنوبية, �ملنتبهة د�ئما للربوتوكول.

�لرئي�س  يهمل  مل  يانغ,  لبيونغ  زيارته  خالل  فعال,      
�لكوري �جلنوبي مون جاي �أي تفا�سيل لإغر�ء �سقيقه 
�لعدو, ودفع عملية �لتهدئة �لتي تعطلت منذ عدة �أ�سهر. 
�أبريل  يف  �لتاريخي  �جتماعهم  من  �أ�سهر  خم�سة  فبعد 
�ملا�سي يف بامنوجنوم, يف �ملنطقة �ملنزوعة �ل�سالح �لتي 
تف�سل بني �لبلدين, يبدو �أن �لنو�يا �حل�سنة �ملعلنة, يف 
طريق م�سدود.   بالتاأكيد, فقد �جتمعت بع�س �لعائالت, 
�لتي �نف�سلت جر�ء �حلرب �لكورية )1950-53(, كما 

�سيدعم “مكتب �رتباط” م�سرتك على �جلانب �ل�سمايل 
بناء  مثل  �مل�ساريع,  بع�س  �ل�سالح  �ملنزوعة  �ملنطقة  من 
ل  ــك,  ذل ومــع  �لبلدين.  بــني  �حلديدية  لل�سكك  خــط 
يوجد �سيء جديد قبل �لزيارة �جلديدة حول �ملو�سوع 

�لرئي�سي: نزع �ل�سالح �لنووي من كوريا �ل�سمالية.
لقائه  �أثناء  يونيو,   12 يف  قاله  مما  �لنقي�س  على     
و��سل  تر�مب,  دونالد  �لأمريكي  �لرئي�س  مع  �لتاريخي 
تقرير  وح�سب  �لذرة.  نحو  �سباقه  �لأعلى”  “�لقائد 

�لوكالة �لدولية للطاقة �لذرية, ك�سف عنه  �سادر عن 
يف  يانغ  بيونغ  ��ستمرت  �أغ�سط�س,  �أو�خــر  يف  �لنقاب 
يف  �ليور�نيوم  و��ستخر�ج  بيون,  يونغ  مفاعلها  ت�سغيل 
موقع بيونغ �سان. وجت�سدت فقط, �لتعهد�ت �لتي قدمها 
�لنووية  �لتجارب  �نتهاء  �ل�سمايل:  �لكوري  �لزعيم 
�أنفاق  و�إغـــالق  �أ�سهر,   10 طيلة  �ل�سو�ريخ  و�إطـــالق 
�لو�سول �إىل موقع بوغي- ري �لنووي, خطو�ت خفيفة, 

لإقناع دونالد تر�مب.

قمة �لكوريتني حتت �ملجهر:

مون جاي-اإن، فّن ال�ضري على حبل م�ضدود...!

- الرحيل المريكي من �ضاأنه اأن يغري ب�ضكل كبري ميزان القوى بني ال�ضمال واجلنوب

- النخبة ال�ضيا�ضية الكورية اجلنوبية منق�ضمة جدا وي�ضّك مع�ضكر املحافظني يف �ضدق كوريا ال�ضمالية

بالح�سان ولكن ور�ء �لكمة ما ور�ءهاتعهد�ت جديدة بني �لكوريتني

��ستقبال باللو�ن من �جل غد �ف�سل

�ل�سني و�لدور �ملزدوج

�ل�سري خطوة خطوة 
لهدف بعيد �ملدى

تفكيك �ملو�قع �لنووية مطلب ملح
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2018/01/11   املودعة حتت رقم:  285866 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ض��م:  هول�ضام �ضويترنز، انك. 
املتحدة  ال��والي��ات   ،77478 تك�ضا�س  الن��د،  �ضوغر   ،160 �ضويت  ف��ري��واي،  �ضاوثوي�ضت   14141 وعنوانه: 

االأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

حمليات طبيعية وحتديدا ال�ضكر والدب�س وع�ضل النحل؛ ال�ضكر؛ بدائل ال�ضكر.
 الواق�عة بالفئة:  30 

و�ضف العالمة:  تتكون العالمة من كلمة " Wholesome! "  مكتوبة باللغة االجنليزية بخط 
مميز مع احلرف االتيني"m"  على �ضكل قلب .

اال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو 

اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:
بتاريخ: 2018/01/11   املودعة حتت رقم:  285868 

 تاريخ اإيداع االأولوية:  
با�ض��م:  هول�ضام �ضويترنز، انك. 

املتحدة  ال��والي��ات   ،77478 تك�ضا�س  الن��د،  �ضوغر   ،160 �ضويت  ف��ري��واي،  �ضاوثوي�ضت   14141 وعنوانه: 
االأمريكية

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
حمليات طبيعية وحتديدا ال�ضكر والدب�س وع�ضل النحل؛ ال�ضكر؛ بدائل ال�ضكر. 

 الواق�عة بالفئة:  30 
و�ضف العالمة:   تتكون العالمة من كلمة " WHOLESOME "  املكتوبة باللغة االجنليزية 
بخط مميز غامق مع كلمة " SWEETENERS "  مكتوبه بخط اأ�ضغر غري غامق اإىل جانب 

�ضكل للكرة االأر�ضية.
اال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  20  �شبتمرب 2018 العدد 12432

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2018/01/11   املودعة حتت رقم:  285869 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  2017/09/22

با�ض��م:  هول�ضام �ضويترنز، انك. 
املتحدة  ال��والي��ات   ،77478 تك�ضا�س  الن��د،  �ضوغر   ،160 �ضويت  ف��ري��واي،  �ضاوثوي�ضت   14141 وعنوانه: 

االأمريكية
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

�ضراب ال�ضبار الذي ي�ضتخدم كمحلي طبيعي؛ �ضكاكر؛ �ضراب الذرة؛ كرميات التزيني؛ ع�ضل النحل؛ 
الدب�س؛ املحليات الطبيعية؛ ال�ضكر وبدائل ال�ضكر؛ �ضراب فطائر البانكيك.

 الواق�عة بالفئة:  30 
و�ضف العالمة:    تتكون العالمة من كلمة " Wholesome"  املكتوبة باللغة االجنليزية بخط 

مميز مع احلرف االتيني"m"  ب�ضكل قلب .
اال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو 
اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  20  �شبتمرب 2018 العدد 12432

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2018/02/28   املودعة حتت رقم:  288090 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ض��م:  تل�ضرتا كوربوري�ضن  ليمتد 
وعنوانه: �ضي/-ذا اوفي�س اوف ذا كوربوريت �ضكريرَتي، 242 اإكزيب�ضن �ضرتيت، ملبورن يف اأي �ضي 3000، ا�ضرتاليا

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات االت�ضاالت ال�ضلكية والال�ضلكية؛ نقل املعلومات ال�ضلكيا )مبا يف ذلك �ضفحات الويب( وبرامج احلا�ضوب واأي بيانات 
والبيانات؛  والفيديو  والفاك�ضميلي  والن�ضو�س  لل�ضوت  وال��دويل  امل��دى  وطويل  املحلي  الال�ضلكي  النقل  خدمات  اأخ��رى؛ 
البث التلفزيوين مبا يف ذلك املدفوع واملجاين والكيبلي؛ خدمات البث؛ خدمات بث البيانات؛ خدمات بث الويب؛ خدمات 
املحمولة؛  االأجهزة  ذلك  يف  مبا  االت�ضاالت  اأجهزة  خالل  من  الب�ضرية  ال�ضمعية  البيانات  بتدفق  ت�ضمح  التي  االت�ضاالت 
اأجهزة االت�ضاالت مبا  الفيديوهات والبيانات من خالل  املو�ضيقى؛  بتنزيل  التي ت�ضمح للم�ضتخدمني  خدمات االت�ضاالت 
االت�ضاالت  والبيانات؛ خدمات  الر�ضائل  واإر�ضال ومعاجلة وتخزين  االت�ضاالت جلمع  املحمولة؛ خدمات  االأجهزة  يف ذلك 
الر�ضائل  خدمات  والر�ضائل؛  ال�ضوتي  الربيد  خدمات  االإل��ك��رتوين؛  الربيد  خدمات  ال�ضادر؛  االت�ضال  وظائف  الأمتتة 
بيانات  قواعد  اإىل  االت�ضاالت  ورواب��ط  الو�ضول  توفري  والفيديو؛  ال�ضوت  والفيديو؛ موؤمترات  ال�ضور  ر�ضائل  الق�ضرية؛ 
حا�ضوبية واالإنرتنت؛ تاأجري اأجهزة ومعدات واأنظمة االت�ضاالت؛ خدمات معلومات االت�ضاالت؛ خدمات توفري املعلومات 
املبا�ضر؛ توفري �ضبكات  اإر�ضال املعلومات ب�ضاأن جمموعة وا�ضعة من املو�ضوعات مبا يف ذلك االإر�ضال  ب�ضاأن كافة ما تقدم؛ 
واالإنرتنت؛ خدمات مزودي خدمة  بيانات حا�ضوبية  اإىل قواعد  الو�ضول  توفري وقت  االت�ضاالت؛  ا�ضت�ضارات  االت�ضاالت؛ 

االإنرتنت؛ توفري الو�ضول وتاأجري وقت الو�ضول اإىل قواعد بيانات حا�ضوبية واالإنرتنت.
 38  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من احلرف الالتيني  "T" املكتوب  ب�ضكل مميز اأمام �ضكل بي�ضاوي.  و�ضف العالمة:  
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  20  �شبتمرب 2018 العدد 12432

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2018/02/28   املودعة حتت رقم:  288091 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ض��م:  تل�ضرتا كوربوري�ضن  ليمتد 
وعنوانه: �ضي/-ذا اوفي�س اوف ذا كوربوريت �ضكريرَتي، 242 اإكزيب�ضن �ضرتيت، ملبورن يف اأي �ضي 3000، ا�ضرتاليا

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
الربجميات كخدمة؛ خدمات احلو�ضبة ال�ضحابية؛ خدمات االأبحاث؛ خدمات برجمة احلا�ضوب؛ تاأجري احلا�ضوب؛ 
حلول  وتنفيذ  ت�ضميم  االإنرتنت؛  على  الويب  �ضفحات  لتجميع  وجميعها  والكتابة  واالختبار  والر�ضم  الت�ضميم 
اخلدمات  توفري  لالآخرين؛  لل�ضبكات  الفني  والت�ضغيل  االإدارة  باعتبارها  ال�ضبكات  تعهيد  املعلومات؛  تكنولوجيا 
فيما يتعلق بتخزين البيانات املحو�ضبة؛ توفري خدمات احلا�ضوب فيما يتعلق بن�ضر البيانات املحو�ضبة؛ التخزين 
االإلكرتوين للبيانات مبا يف ذلك اإن�ضاء فهار�س املعلومات املبا�ضرة؛ خدمات ا�ضت�ضارات اأجزاء وبرجميات احلا�ضوب؛ 
توفري خدمات تفعيل الويب؛ �ضيانة برجميات احلا�ضوب؛ خدمات اخلرائط االإلكرتونية والال�ضلكية واملبا�ضرة؛ 
خدمات الدعم التقني؛ خدمات مزودي خدمة التفعيل ال�ضحابي؛ توفري اال�ضتخدام املوؤقت لربجميات احلو�ضبة 
اأنظمة احلا�ضوب االفرتا�ضية وبيئات احلا�ضوب االفرتا�ضية من  القابلة للتنزيل؛ توفري  املبا�ضرة غري  ال�ضحابية 
الفني  الدعم  خدمات  ال�ضحابي؛  االأ�ضا�س  ذات  احلا�ضوب  برجميات  و�ضيانة  حتديث  ال�ضحابية؛  احلو�ضبة  خالل 
ملراقبة واإدارة االإ�ضراف على اأنظمة تكنولوجيا معلومات وتطبيقيات احلو�ضبة ال�ضحابية العامة واخلا�ضة؛ توفري 

خدمات املعلومات واال�ضت�ضارات وامل�ضورة لكافة ما تقدم.
 42  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من احلرف الالتيني  "T" املكتوب  ب�ضكل مميز اأمام �ضكل بي�ضاوي. و�ضف العالمة:  
اال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد 
امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  20  �شبتمرب 2018 العدد 12432

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

بتاريخ: 2018/02/28   املودعة حتت رقم:  288088 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ض��م:  تل�ضرتا كوربوري�ضن  ليمتد 
وعنوانه: �ضي/-ذا اوفي�س اوف ذا كوربوريت �ضكريرَتي، 242 اإكزيب�ضن �ضرتيت،

 ملبورن يف اأي �ضي 3000، ا�ضرتاليا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

املبا�ضر  اخل�ضم  وب��ط��اق��ات  الهاتف  بطاقات  والال�ضلكية؛  ال�ضلكية  االت�����ض��االت  واأن��ظ��م��ة  واأج��ه��زة  م��ع��دات 
واالئتمان واالأجهزة القابلة للقراءة بوا�ضطة االآالت مثل بطاقات الهاتف وبطاقات االت�ضال واالأجهزة التي 
ت�ضتمل على دارات متكاملة و�ضرائط مغناطي�ضية و�ضرائح ذاكرة؛ معدات واأجهزة واأنظمة الهاتف؛ معدات 
احلا�ضوب؛  برجميات  احلا�ضوب؛  اأجزاء  احلا�ضوب؛  واأنظمة  واأجهزة  معدات  الفاك�ضميلي؛  واأنظمة  واأجهزة 
املن�ضورات  االإر�ضال واال�ضتالم والتخزين؛  واأنظم  واأجهزة  املودم؛ معدات  اأجهزة  اأجهزة ملحقة باحلا�ضوب؛ 
)مبا  االإنرتنت  على  املقدمة  الو�ضائل  من  اأو  البيانات  قواعد  من  مبا�ضرة  توفريها  يتم  التي  االإلكرتونية 
وا�ضتقبال  واإر�ضال  لت�ضجيل  واأدوات  اأجهزة  االإلكرتونية؛  ال�ضيغة  ذات  املن�ضورات  ال�ضبكية(؛  املواقع  ذلك  يف 
ومعاجلة وا�ضرتجاع ون�ضخ وتناول وحتليل وعر�س وطباعة االأ�ضوات و/اأو ال�ضور و/اأو البيانات؛ االأقرا�س 
املدجمة لذاكرة القراءة فقط؛ االأقرا�س واالأ�ضرطة؛ املعدات واالأجهزة واالأنظمة ال�ضمعية الب�ضرية؛ جميع 

قطع الغيار واالإك�ض�ضوارات والتجهيزات املت�ضلة يف هذه الفئة. 
 الواق�عة بالفئة:  9 

و�ضف العالمة:  تتكون العالمة من احلرف الالتيني  "T" املكتوب  ب�ضكل مميز اأمام �ضكل بي�ضاوي.
اال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  20  �شبتمرب 2018 العدد 12432

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2018/02/28   املودعة حتت رقم:  288097 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ض��م:  تل�ضرتا كوربوري�ضن  ليمتد 
وعنوانه: �ضي/-ذا اوفي�س اوف ذا كوربوريت �ضكريرَتي، 242 اإكزيب�ضن �ضرتيت، ملبورن يف اأي �ضي 3000، ا�ضرتاليا

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات االت�ضاالت ال�ضلكية والال�ضلكية؛ نقل املعلومات ال�ضلكيا )مبا يف ذلك �ضفحات الويب( وبرامج احلا�ضوب واأي بيانات 
والبيانات؛  والفيديو  والفاك�ضميلي  والن�ضو�س  لل�ضوت  وال��دويل  امل��دى  وطويل  املحلي  الال�ضلكي  النقل  خدمات  اأخ��رى؛ 
البث التلفزيوين مبا يف ذلك املدفوع واملجاين والكيبلي؛ خدمات البث؛ خدمات بث البيانات؛ خدمات بث الويب؛ خدمات 
املحمولة؛  االأجهزة  ذلك  يف  مبا  االت�ضاالت  اأجهزة  خالل  من  الب�ضرية  ال�ضمعية  البيانات  بتدفق  ت�ضمح  التي  االت�ضاالت 
اأجهزة االت�ضاالت مبا  الفيديوهات والبيانات من خالل  املو�ضيقى؛  بتنزيل  التي ت�ضمح للم�ضتخدمني  خدمات االت�ضاالت 
االت�ضاالت  والبيانات؛ خدمات  الر�ضائل  واإر�ضال ومعاجلة وتخزين  االت�ضاالت جلمع  املحمولة؛ خدمات  االأجهزة  يف ذلك 
الر�ضائل  خدمات  والر�ضائل؛  ال�ضوتي  الربيد  خدمات  االإل��ك��رتوين؛  الربيد  خدمات  ال�ضادر؛  االت�ضال  وظائف  الأمتتة 
بيانات  قواعد  اإىل  االت�ضاالت  ورواب��ط  الو�ضول  توفري  والفيديو؛  ال�ضوت  والفيديو؛ موؤمترات  ال�ضور  ر�ضائل  الق�ضرية؛ 
حا�ضوبية واالإنرتنت؛ تاأجري اأجهزة ومعدات واأنظمة االت�ضاالت؛ خدمات معلومات االت�ضاالت؛ خدمات توفري املعلومات 
املبا�ضر؛ توفري �ضبكات  اإر�ضال املعلومات ب�ضاأن جمموعة وا�ضعة من املو�ضوعات مبا يف ذلك االإر�ضال  ب�ضاأن كافة ما تقدم؛ 
واالإنرتنت؛ خدمات مزودي خدمة  بيانات حا�ضوبية  اإىل قواعد  الو�ضول  توفري وقت  االت�ضاالت؛  ا�ضت�ضارات  االت�ضاالت؛ 

االإنرتنت؛ توفري الو�ضول وتاأجري وقت الو�ضول اإىل قواعد بيانات حا�ضوبية واالإنرتنت.
 38  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " TELSTRA" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. و�ضف العالمة:  
اال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  20  �شبتمرب 2018 العدد 12432

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2018/02/28   املودعة حتت رقم:  288099 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ض��م:  تل�ضرتا كوربوري�ضن  ليمتد 
وعنوانه: �ضي/-ذا اوفي�س اوف ذا كوربوريت �ضكريرَتي، 242 اإكزيب�ضن �ضرتيت، ملبورن يف اأي �ضي 3000، ا�ضرتاليا

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
احلا�ضوب؛  ت��اأج��ري  احل��ا���ض��وب؛  برجمة  خ��دم��ات  االأب��ح��اث؛  خ��دم��ات  ال�ضحابية؛  احلو�ضبة  خ��دم��ات  كخدمة؛  الربجميات 
الت�ضميم والر�ضم واالختبار والكتابة وجميعها لتجميع �ضفحات الويب على االإنرتنت؛ ت�ضميم وتنفيذ حلول تكنولوجيا 
بتخزين  يتعلق  فيما  توفري اخلدمات  لالآخرين؛  لل�ضبكات  الفني  والت�ضغيل  االإدارة  باعتبارها  ال�ضبكات  تعهيد  املعلومات؛ 
البيانات املحو�ضبة؛ التخزين االإلكرتوين للبيانات مبا يف  البيانات املحو�ضبة؛ توفري خدمات احلا�ضوب فيما يتعلق بن�ضر 
ذلك اإن�ضاء فهار�س املعلومات املبا�ضرة؛ خدمات ا�ضت�ضارات اأجزاء وبرجميات احلا�ضوب؛ توفري خدمات تفعيل الويب؛ �ضيانة 
برجميات احلا�ضوب؛ خدمات اخلرائط االإلكرتونية والال�ضلكية واملبا�ضرة؛ خدمات الدعم التقني؛ خدمات مزودي خدمة 
التفعيل ال�ضحابي؛ توفري اال�ضتخدام املوؤقت لربجميات احلو�ضبة ال�ضحابية املبا�ضرة غري القابلة للتنزيل؛ توفري اأنظمة 
احلا�ضوب االفرتا�ضية وبيئات احلا�ضوب االفرتا�ضية من خالل احلو�ضبة ال�ضحابية؛ حتديث و�ضيانة برجميات احلا�ضوب 
ذات االأ�ضا�س ال�ضحابي؛ خدمات الدعم الفني ملراقبة واإدارة االإ�ضراف على اأنظمة تكنولوجيا معلومات وتطبيقيات احلو�ضبة 

ال�ضحابية العامة واخلا�ضة؛ توفري خدمات املعلومات واال�ضت�ضارات وامل�ضورة لكافة ما تقدم.
 42  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " TELSTRA" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. و�ضف العالمة:  
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  20  �شبتمرب 2018 العدد 12432

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

بتاريخ: 2018/02/28   املودعة حتت رقم:  288096 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ض��م:  تل�ضرتا كوربوري�ضن  ليمتد 
وعنوانه: �ضي/-ذا اوفي�س اوف ذا كوربوريت �ضكريرَتي، 242 اإكزيب�ضن �ضرتيت، 

ملبورن يف اأي �ضي 3000، ا�ضرتاليا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

املبا�ضر  اخل�ضم  وب��ط��اق��ات  الهاتف  بطاقات  والال�ضلكية؛  ال�ضلكية  االت�����ض��االت  واأن��ظ��م��ة  واأج��ه��زة  م��ع��دات 
واالئتمان واالأجهزة القابلة للقراءة بوا�ضطة االآالت مثل بطاقات الهاتف وبطاقات االت�ضال واالأجهزة التي 
ت�ضتمل على دارات متكاملة و�ضرائط مغناطي�ضية و�ضرائح ذاكرة؛ معدات واأجهزة واأنظمة الهاتف؛ معدات 
احلا�ضوب؛  برجميات  احلا�ضوب؛  اأجزاء  احلا�ضوب؛  واأنظمة  واأجهزة  معدات  الفاك�ضميلي؛  واأنظمة  واأجهزة 
املن�ضورات  االإر�ضال واال�ضتالم والتخزين؛  واأنظم  واأجهزة  املودم؛ معدات  اأجهزة  اأجهزة ملحقة باحلا�ضوب؛ 
)مبا  االإنرتنت  على  املقدمة  الو�ضائل  من  اأو  البيانات  قواعد  من  مبا�ضرة  توفريها  يتم  التي  االإلكرتونية 
وا�ضتقبال  واإر�ضال  لت�ضجيل  واأدوات  اأجهزة  االإلكرتونية؛  ال�ضيغة  ذات  املن�ضورات  ال�ضبكية(؛  املواقع  ذلك  يف 
ومعاجلة وا�ضرتجاع ون�ضخ وتناول وحتليل وعر�س وطباعة االأ�ضوات و/اأو ال�ضور و/اأو البيانات؛ االأقرا�س 
املدجمة لذاكرة القراءة فقط؛ االأقراط واالأ�ضرطة؛ املعدات واالأجهزة واالأنظمة ال�ضمعية الب�ضرية؛ جميع 

قطع الغيار واالإك�ض�ضوارات والتجهيزات املت�ضلة يف هذه الفئة.
 الواق�عة بالفئة:  9 

الطلب. منوذج  يف  مبني  هو  كما  التينية  و�ضف العالمة:  كتبت كلمة " TELSTRA" باأحرف 
اال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 
بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  20  �شبتمرب 2018 العدد 12432

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:
بتاريخ: 2018/01/10   املودعة حتت رقم:  285729 

تاريخ اإيداع االأولوية:  2017/07/31
با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 

 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

التجزئة  متاجر  خ��دم��ات  املكتبي؛  الن�ضاط  تفعيل  االأع��م��ال؛  توجيه  االأع��م��ال؛  اإدارة  واالإع����الن؛  الدعاية 
وم�ضتح�ضرات  العطرية  وال��زي��وت  والعطور  وال�ضابون  ال��راأ���س  واأغطية  القدم  ولبا�س  باملالب�س  املت�ضلة 
التجميل وغ�ضول )لو�ضن( ال�ضعر وال�ضموع والنظارات الب�ضرية والنظارات ال�ضم�ضية واإك�ض�ضوارات الهواتف 
الن�ضيجية  واملنتجات  واحلقائب  القرطا�ضية  واأ�ضناف  وامل��ج��وه��رات  االإلكرتونية  واالأج��ه��زة  واحلوا�ضيب 
واإك�ض�ضوارات ال�ضعر؛ خدمات متاجر التجزئة على االإنرتنت املت�ضلة باملالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س 
وال�ضابون والعطور والزيوت العطرية وم�ضتح�ضرات التجميل وغ�ضول )لو�ضن( ال�ضعر وال�ضموع والنظارات 
واملجوهرات  االإلكرتونية  واالأج��ه��زة  واحلوا�ضيب  الهواتف  واإك�ض�ضوارات  ال�ضم�ضية  وال��ن��ظ��ارات  الب�ضرية 
واأ�ضناف القرطا�ضية واحلقائب واملنتجات الن�ضيجية واإك�ض�ضوارات ال�ضعر؛ تنظيم وت�ضغيل واالإ�ضراف على 

برامج والء العمالء.
 الواق�عة بالفئة:  35 

 "  ABERCROMBIE & FITCH THIS IS THE TIME  " ع��ب��ارة  و�ضف العالمة:  كتبت 
باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله 

بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  20  �شبتمرب 2018 العدد 12432

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

بتاريخ: 2018/02/02   املودعة حتت رقم: 286817 
تاريخ اإيداع االأولوية:  2017/08/09

با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ضتح�ضرات تبيي�س االأقم�ضة ومواد اأخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�س؛ م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي وك�ضط؛  �ضابون؛ عطور؛ زيوت 
جتميلية  وكرميات  �ضعر  وكرميات  طبية(  )غري  ا�ضتحمام  كرميات  اأ�ضنان؛  منظفات  لل�ضعر؛  )لو�ضن(  غ�ضول  جتميل؛  م�ضتح�ضرات  عطرية؛ 
اال�ضتحمام؛  وكرميات  معطرة  وكرميات  التنظيف  وكرميات  احلالقة  بعد  ما  وكرميات  لل�ضم�س  التعر�س  بعد  وكرميات  ال�ضم�س  وكرميات 
غ�ضول )لو�ضن( للعناية باجلمال؛ هالم )جيل( للوجه؛ م�ضتح�ضرات حالقة؛ م�ضتح�ضرات ما بعد احلالقة؛ م�ضتح�ضرات للعناية بالب�ضرة؛ 
جتميل(  )م�ضتح�ضرات  للوجه  مق�ضرات  للج�ضم؛  مق�ضرات  التجميلي(؛  )لال�ضتخدام  اجل�ضم  زيوت  اجل�ضم؛  )لو�ضن(  غ�ضول  اجل�ضم؛  كرمي 
غ�ضول  جتميل(؛  )م�ضتح�ضرات  بالب�ضرة  العناية  كرميات  طبي(؛  )غ��ري  لل�ضفاه  مرطب  مرهم  لليدين؛  )لو�ضن(  غ�ضول  لليدين؛  كرميات 
كرمي  للج�ضم؛  م�ضاحيق  التجميل؛  الأغرا�س  ال�ضبة  حجر  باجلمال؛  للعناية  جتميل  م�ضتح�ضرات  جتميل(؛  )م�ضتح�ضرات  بالب�ضرة  العناية 
الكهربائي؛  غري  العطور  م��وزع  ملء  عبوات  املعطرة؛  واملياه  ال��ورد  ماء  للزينة؛  التالك  م�ضحوق  الب�ضرة؛  لت�ضمري  وغ�ضول  كرميات  للعينني؛ 
عطرية؛  م�ضتخرجات  الق�ضب؛  من  عطر  نا�ضرات  )روائ���ح(؛  املعطرة  املجففة  ال��ورد  اأوراق  من  مزيجات  بخور؛  اجل��و؛  تعطري  م�ضتح�ضرات 
وعالجات  م�ضتح�ضرات  للبيا�ضات؛  معطرة  اأك��ي��ا���س  ال��غ��رف؛  تعطري  ب��خ��اخ��ات  �ضائلة؛  ع��ط��ور  كولونيا؛  طيبة؛  روائ���ح  اأث��ريي��ة؛  خ��ال���ض��ات 
�ضبغة  ال�ضعر؛  بل�ضم  �ضامبو؛  طبية؛  الأغ��را���س  لي�ضت  بال�ضعر  العناية  م�ضتح�ضرات  ال�ضعر؛  ت�ضفيف  وغ�ضول  ال�ضعر  ت�ضفيف  جل  لل�ضعر؛ 
م�ضادات  طبية؛  لغايات  لي�ضت  ا�ضتحمام،  م�ضتح�ضرات  ا�ضتحمام؛  زيت  تواليت؛  م��واد  )�ضامبو-بل�ضم(؛  ال�ضعر  تنظيف  م�ضتح�ضرات  �ضعر؛ 
الرمو�س  لتثبيت  لوا�ضق  مكياج؛  للج�ضم؛  بخاخات  )عطور(؛  ال�ضخ�ضي  لال�ضتخدام  الكريهة  الروائح  مزيل  ال�ضخ�ضي؛  لال�ضتخدام  للعرق 
غ�ضوالت  واجل�ضم؛  للوجه  املكياج  م�ضتح�ضرات  ال�ضفاه؛  ملمع  امل�ضتعار؛  ال�ضعر  لتثبيت  لوا�ضق  م�ضتعارة؛  اأظافر  م�ضتعارة؛  رمو�س  امل�ضتعارة؛ 
طالء  واجل�ضم؛  للوجه  ب��راق  م�ضحوق  العيون؛  ظ��الل  للوجه؛  جتميلية  م�ضاحيق  للحمام؛  فقاقيع  للحمام؛  الآل��ئ  للفم؛  غ�ضوالت  للج�ضم؛ 

 ال�ضفاه؛ م�ضكرة؛ مل�ضقات فنية لالأظافر؛ ملمع االأظافر؛ مزيل طالء االأظافر؛ جل اال�ضتحمام.    
 الواق�عة بالفئة: 3 

 و�ضف العالمة: كتبت عبارة " STAY SWEET" باللغة االإجنليزية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
اال�ض��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، 
وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  20  �شبتمرب 2018 العدد 12432

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:
بتاريخ: 2018/02/22   املودعة حتت رقم:  287858 

 تاريخ اإيداع االأولوية:  
با�ض��م:  اأوبتيفاب انرتنا�ضيونال ليمتد

وعنوانه: يونيت ايه، 25 ثريد افنيو،  دنبي وي�ضت بيزن�س بارك، بلت�ضلي، ميلتون كينز، ام كيه11دي ات�س،  اململكة املتحدة   
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

الكهربائية؛  االأج��ه��زة  حلمل  ة  معدنّ خزائن  )الكمبيوتر(؛  االآيل  احلا�ضب  اأج��ه��زة  حلمل  ة  معدنّ خزائن  حم���ونّالت؛  مقاب�س 
وحموالت  مو�ضالت  الب�ضرية(؛  )االأل��ي��اف  ك��اب��الت  امل��ح��ور(؛  )متحدة  ك��اب��الت  ك��اب��الت؛  ك�ضف  اأج��ه��زة  ك��اب��ل؛  مو�ضالت 
وخمففات االألياف الب�ضرية؛ اإك�ض�ضوارات االألياف الب�ضرية؛ خزائن االألياف الب�ضرية حلمل اللوحات؛ قارنات وفا�ضالت 
االألياف الب�ضرية؛ كابالت تو�ضيل االألياف الب�ضرية؛ حموالت متحدة املحور؛ خمففات متحدة املحور؛ كابل متحد املحور؛ 
قارنات  كمبيوتر؛  �ضبكة  حم��والت  امل��ح��ور؛  متحدة  مو�ضالت  امل��ح��ور؛  متحدة  كابالت  امل��ح��ور؛  متحدة  كابالت  مو�ضالت 
ة حلمل االأجهزة  ة حلمل اأجهزة احلا�ضب االآيل )الكمبيوتر(؛ خزائن معدنّ موا�ضري )كهربائية(؛ كابالت تو�ضيل؛ خزائن معدنّ
املحور(؛ كابالت  الكابالت؛ كابالت )متحدة  اأجهزة حتديد مواقع  اأجهزة ك�ضف كابالت؛  الكهربائية؛ مو�ضالت كابالت؛ 
متحدة  كابالت  مو�ضالت  املحور؛  متحد  كابل  املحور؛  متحدة  خمففات  املحور؛  متحدة  حم��والت  الب�ضرية(؛  )االأل��ي��اف 
�ضبكات  لوحات  كمبيوتر؛  �ضبكة  ومو�ضالت  وحم��والت  كابالت  املحور؛  متحدة  مو�ضالت  املحور؛  متحدة  كابالت  املحور؛ 
احلا�ضب االآيل؛ قارنات موا�ضري )كهربائية(؛ كابالت تو�ضيل؛ معدات واأجهزة االت�ضاالت؛ معدات واأجهزة نقل البيانات؛ 
اأجهزة ال�ضبكات؛ اأجهزة و�ضل لكابالت االألياف الب�ضرية؛ اإك�ض�ضوارات و�ضل االألياف الب�ضرية؛ �ضاطرات كابالت االألياف 
الب�ضرية؛ رابطات االألياف الب�ضرية؛ اأجهزة اإر�ضال؛ اأجهزة اإر�ضال االإ�ضارة؛ قارنات ب�ضرية؛ قارنات اإ�ضارة؛ قارنات ب�ضرية 

كهربائية.
 9  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " OPTILITE " باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.  و�ضف العالمة:  
اال�ض��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 
للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  20  �شبتمرب 2018 العدد 12432

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

بتاريخ:2018/02/02   املودعة حتت رقم:  286818 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  2017/08/09 

با�ض��م:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�ضيو، �ضوي�ضرا 
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

م�ضتح�ضرات تبيي�س االأقم�ضة ومواد اأخرى ت�ضتعمل يف غ�ضل وكي املالب�س؛ م�ضتح�ضرات تنظيف و�ضقل وجلي وك�ضط؛  �ضابون؛ عطور؛ زيوت 
جتميلية  وكرميات  �ضعر  وكرميات  طبية(  )غري  ا�ضتحمام  كرميات  اأ�ضنان؛  منظفات  لل�ضعر؛  )لو�ضن(  غ�ضول  جتميل؛  م�ضتح�ضرات  عطرية؛ 
اال�ضتحمام؛  وكرميات  معطرة  وكرميات  التنظيف  وكرميات  احلالقة  بعد  ما  وكرميات  لل�ضم�س  التعر�س  بعد  وكرميات  ال�ضم�س  وكرميات 
غ�ضول )لو�ضن( للعناية باجلمال؛ هالم )جيل( للوجه؛ م�ضتح�ضرات حالقة؛ م�ضتح�ضرات ما بعد احلالقة؛ م�ضتح�ضرات للعناية بالب�ضرة؛ 
جتميل(  )م�ضتح�ضرات  للوجه  مق�ضرات  للج�ضم؛  مق�ضرات  التجميلي(؛  )لال�ضتخدام  اجل�ضم  زيوت  اجل�ضم؛  )لو�ضن(  غ�ضول  اجل�ضم؛  كرمي 
غ�ضول  جتميل(؛  )م�ضتح�ضرات  بالب�ضرة  العناية  كرميات  طبي(؛  )غ��ري  لل�ضفاه  مرطب  مرهم  لليدين؛  )لو�ضن(  غ�ضول  لليدين؛  كرميات 
كرمي  للج�ضم؛  م�ضاحيق  التجميل؛  الأغرا�س  ال�ضبة  حجر  باجلمال؛  للعناية  جتميل  م�ضتح�ضرات  جتميل(؛  )م�ضتح�ضرات  بالب�ضرة  العناية 
الكهربائي؛  غري  العطور  م��وزع  ملء  عبوات  املعطرة؛  واملياه  ال��ورد  ماء  للزينة؛  التالك  م�ضحوق  الب�ضرة؛  لت�ضمري  وغ�ضول  كرميات  للعينني؛ 
عطرية؛  م�ضتخرجات  الق�ضب؛  من  عطر  نا�ضرات  )روائ���ح(؛  املعطرة  املجففة  ال��ورد  اأوراق  من  مزيجات  بخور؛  اجل��و؛  تعطري  م�ضتح�ضرات 
وعالجات  م�ضتح�ضرات  للبيا�ضات؛  معطرة  اأك��ي��ا���س  ال��غ��رف؛  تعطري  ب��خ��اخ��ات  �ضائلة؛  ع��ط��ور  كولونيا؛  طيبة؛  روائ���ح  اأث��ريي��ة؛  خ��ال���ض��ات 
�ضبغة  ال�ضعر؛  بل�ضم  �ضامبو؛  طبية؛  الأغ��را���س  لي�ضت  بال�ضعر  العناية  م�ضتح�ضرات  ال�ضعر؛  ت�ضفيف  وغ�ضول  ال�ضعر  ت�ضفيف  جل  لل�ضعر؛ 
م�ضادات  طبية؛  لغايات  لي�ضت  ا�ضتحمام،  م�ضتح�ضرات  ا�ضتحمام؛  زيت  تواليت؛  م��واد  )�ضامبو-بل�ضم(؛  ال�ضعر  تنظيف  م�ضتح�ضرات  �ضعر؛ 
الرمو�س  لتثبيت  لوا�ضق  مكياج؛  للج�ضم؛  بخاخات  )عطور(؛  ال�ضخ�ضي  لال�ضتخدام  الكريهة  الروائح  مزيل  ال�ضخ�ضي؛  لال�ضتخدام  للعرق 
غ�ضوالت  واجل�ضم؛  للوجه  املكياج  م�ضتح�ضرات  ال�ضفاه؛  ملمع  امل�ضتعار؛  ال�ضعر  لتثبيت  لوا�ضق  م�ضتعارة؛  اأظافر  م�ضتعارة؛  رمو�س  امل�ضتعارة؛ 
طالء  واجل�ضم؛  للوجه  ب��راق  م�ضحوق  العيون؛  ظ��الل  للوجه؛  جتميلية  م�ضاحيق  للحمام؛  فقاقيع  للحمام؛  الآل��ئ  للفم؛  غ�ضوالت  للج�ضم؛ 

 ال�ضفاه؛ م�ضكرة؛ مل�ضقات فنية لالأظافر؛ ملمع االأظافر؛ مزيل طالء االأظافر؛ جل اال�ضتحمام.    
 الواق�عة بالفئة: 3 

و�ضف العالمة: كتبت عبارة " ABERCROMBIE MER-MAZING " باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
 اال�ض��رتاطات:   

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، 
وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  20  �شبتمرب 2018 العدد 12432 العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

       اإعادة اإعالن بالن�شر
   فـي  الدعوى 2018/2796  جتاري جزئي

جمهول  ����س.ذ.م.م  العامة  وال�ضيانة  الكرتوميكانيكال  ج��راغ   -1  / عليه  املدعي  اىل 
حمل االقامة مبا ان املدعي/هيبورث بي ام اي �س.ذ.م.م وميثله:احمد ح�ضن حممد 
عبداهلل املازمي قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها مببلغ 
وقدره )232890.95( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% �ضنويا 
من تاريخ اقامة الدعوى وحتى ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم االثنني املوافق 
اأو  فاأنت مكلف باحل�ضور  لذا   Ch1.C.13 بالقاعة  ال�ضاعة 8.30 �س   2018/10/1
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل 
اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .

رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2992  جتاري جزئي
االقامة مبا  ذ.م.م جمهول حمل  اخلليج  نيبون  1-م�ضاريع   / عليه  املدعي  اىل 
الدعوى  اأق���ام عليك  ق��د  �����س.ذ.م.م  ال��ط��اب��وق  ل�ضناعة  /ي��ن��ي مك�س  امل��دع��ي  ان 
ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ اجمايل وقدره 
املطالبة  تاريخ  من   %9 بواقع  امل��ق��ررة  القانونية  الفائدة  مع  دره��م   )97.900(
الق�ضائية وحتى ال�ضداد التام والر�ضوم وامل�ضاريف واالتعاب.وحددت لها جل�ضة 
  ch1.C.12:بالقاعة �س  ال�ضاعة:08:30  امل��واف��ق:2018/10/9  الثالثاء  يوم 
لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1393  جتاري جزئي 
اىل املحكوم عليه/1-�ضركة احمد بن د�ضمال للمقاوالت ذ.م.م جمهول حمل االقامة 
نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ 2018/7/18  يف الدعوى املذكورة 
اعاله ل�ضالح/املعدات القوية خلدمات ال�ضرف ال�ضحي و�ضحب املياه �س.ذ.م.م بالزام 
املدعي عليها بان توؤدي للمدعية مبلغ وقدره )277.868.88( درهم والفائدة القانونية 
بواقع 9% �ضنويا من:2018/4/16 وحتى متام ال�ضداد والزمتها بامل�ضاريف وخم�ضمائة 
درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�ضت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�ضوري 
قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر 
با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2784  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- ماجري للخدمات الفنية �س.ذ.م.م )�ضابقا( ماجري خلدمات 
اإدارة املن�ضاآت �س.ذ.م.م جمهول حمل االقامة مبا ان املدعي/كل نواز خان كل باز 
خان قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره 
وحتى  اال�ضتحقاق  ت��اري��خ  م��ن   %9 وال��ف��ائ��دة  وامل�ضاريف  وال��ر���ض��وم  دره��م   )8000(
ال�ضداد التام. وحددت لها جل�ضة يوم الثالثاء املوافق 2018/9/25 ال�ضاعة 8.30 �س 
بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2322  جتاري جزئي
حمل  جم��ه��ول  ذ.م.م  للنقليات  انرتنا�ضيونال  اك�ضرب�س  1-���ض��اي   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
االقامة مبا ان املدعي /مردان لنقل الركاب باحلافالت املوؤجرة �س.ذ.م.م قد اأقام عليك 
او قيمتها مببلغ وقدره  املركبات  بالزام املدعي عليه برد  الدعوى ومو�ضوعها املطالبة 
)130000( درهم والر�ضوم وامل�ضاريف والفائدة 9% من تاريخ اال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد 
التام والزام املدعي عليها بت�ضديد كافة مبالغ ايجار املركبتني املتاأخرة بقيمة اجمالية 
)24500(.وح������ددت لها جل�ضة ي��وم االرب��ع��اء امل����واف����ق:2018/9/26 ال�����ض��اع��ة:08:30 �س 
بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي 

ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
       اعادة اعالن بالن�شر        

   يف  الدعوى 2018/8938  عمايل جزئي             
اىل املدعى عليه/1- ميكل حكيم لالعمال الفنية - ذ م م   جمهول حمل االقامة مبا 
اأن املدعي/يا�ضر العربي حممد عبد البا�ضط   قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها 
املطالبة مب�ضتحقات عمالية وقدرها )44600 درهم( وتذكرة عوده مببلغ )5000 
درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف  رقم ال�ضكوى )MB184844661AE(  وحددت 
بالقاعة  �ضباحا    10.00 ال�ضاعة    2018/9/26 امل��واف��ق  االرب��ع��اء   ي��وم  جل�ضة  لها 
Ch1.A.1  لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما 
لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل ويف 

حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2509  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- ح�ضن ام��ام وزي��ر احل�ضن زي��دي جمهول حمل االقامة مبا ان 
اأقام عليك  املدعي/دار التمويل �س.م.ع وميثله:�ضيخه حممد �ضيف علي املحرزي قد 
درهم   )87382.72( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها  الدعوى 
ت���اري���خ:2018/3/1 وحتى  امل��ح��ام��اة وال��ف��ائ��دة 12% م��ن  وال��ر���ض��وم وامل�ضاريف وات��ع��اب 
التجاري  ال��ن��زاع  ملف  و�ضم  كفالة  ب��ال  املعجل  بالنفاذ  احلكم  و�ضمول  ال��ت��ام  ال�ضداد 
 8.30 ال�ضاعة   2018/10/8 املوافق  االثنني  ي��وم  جل�ضة  لها  وح��ددت  رق����م:2018/777. 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
اأي��ام على  او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة  بتقدمي ما لديك من مذكرات 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2150  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- ميثم نا�ضر �ضريف ع�ضكري جمهول حمل االقامة مبا ان 
ا�ضماعيل عبدالعزيز  املدعي/عبداهلل عبدالرحيم حممد كتيت وميثله:خالد 
اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة با�ضدار االمر  حممد الزرعوين قد 
وامل�ضاريف.  وال��ر���ض��وم  دره���م   )150.000( مبلغ  ب�����ض��داد  عليه  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
وحددت لها جل�ضة يوم االثنني املوافق 2018/9/24 ال�ضاعة 8.30 �س بالقاعة 
وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  اأو  باحل�ضور  مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذا   Ch1.C.12
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام 

على االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �ضيكون مبثابة ح�ضوري .
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

مريا  ان�����ا   / امل����دع����و  ف���ق���د 
الفلبني     ، م��ن��ي��ن��و  ك���ردي���و 
اجلن�ضية - جواز �ضفره رقم 
)2336190( من يجده 
عليه االت�ضال بتليفون رقم  

 0509612491

فقدان جواز �ضفر
اهلل  �ضفيق   / املدعو  فقد 
فقري حممد ، افغان�ضتان   
�ضفره  ج���واز   - اجلن�ضية 
 )1651353( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����ض��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

050721225

فقدان جواز �ضفر
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عربي ودويل

الهجرة ومفاو�ضات بريك�ضت على جدول اجتماعات �ضالزبورغ جمموعة فل�ضطينية تهدد بتكثيف اإطالق البالونات احلارقة من غزة 
••  غزة-وكاالت:

اأع��ل��ن��ت جم��م��وع��ة ���ض��ب��اب��ي��ة ت��ط��ل��ق ع��ل��ى ن��ف�����ض��ه��ا ا���ض��م “وحدات 
غزة  قطاع  من  احل��ارق��ة  البالونات  اإط��الق  ا�ضتئناف  الزواري”، 
توقف  على  جديد  موؤ�ضر  يف  ل��ه،  املحاذية  والبلدات  امل��دن  باجتاه 

مباحثات التهدئة بني حما�س واإ�ضرائيل.
عن  ر�ضمي  ب�ضكل  “تعلن  اإنها  �ضحايف،  بيان  يف  املجموعة  وقالت 
غ��الف غزة  باجتاه  ب�ضكل كبري  احلارقة  البالونات  اإط��الق  ع��ودة 
املناطق  �ضوب  للتوجه  الفل�ضطينيني  داعية  اليوم”،  من  ابتداء 

احلدودية و�ضط قطاع غزة، للم�ضاركة يف مظاهرات هناك.

وم��ن��ذ ب���دء ح��رك��ة ح��م��ا���س اإج�����راء م��ف��او���ض��ات غ��ري م��ب��ا���ض��رة مع 
اإال  غ��زة،  قطاع  م��ن  احل��ارق��ة  البالونات  اإط���الق  توقف  اإ�ضرائيل، 
اأن توقف جهود التهدئة عاد معها اإطالق البالونات احلارقة من 

القطاع وبداأت وتريته تزداد تدريجياً.
وتزامناً مع م�ضريات العودة التي انطلقت نهاية مار�س املا�ضي على 
حدود قطاع غزة، بداأ ال�ضبان الفل�ضطينيني اإطالق طائرات ورقية 
الزراعية  االأرا���ض��ي  ح��ارق��ة، ال�ضتهداف  وب��ال��ون��ات حمملة مب��واد 
االآالف  باإحراق ع�ضرات  ت�ضبب  ما  لغزة، وهو  املحاذية  واالأحرا�س 
من الدومنات الزراعية التي يزرعها اإ�ضرائيليون ممن يقطنون يف 

م�ضتوطنات غالف غزة.

•• بروك�شل-اأ ف ب:

يلتقي ق���ادة ال���دول ال28 االأع�����ض��اء يف االحت���اد االأوروب����ي ام�����س يف 
م��دي��ن��ة ���ض��ال��زب��ورغ ال��ن��م�����ض��اوي��ة ع��ل��ى ع�����ض��اء ب��ج��دول اأع��م��ال مثقل، 
�ضيحاولون خالله احلد من خالفاتهم ب�ضاأن الهجرة قبل اأن يطلقوا 
روؤ�ضاء  ال�ضاقة.و�ضيوا�ضل  بريك�ضت  مفاو�ضات  الإجناز  العك�ضي  العد 
االأمن،  ق�ضية  ح��ول  اخلمي�س  مناق�ضاتهم  االحت���اد  وحكومات  دول 
انف�ضال  م�ضاألة  يف  جم���ددا  بالبحث  اجتماعهم  يختتموا  اأن  قبل 
الربيطانية  ال��وزراء  رئي�ضة  امل��رة يف غياب  لكن هذه  املتحدة  اململكة 
املقرر.وهذا  لندن  انف�ضال  من  متاما  اأ�ضهر  �ضتة  قبل  م��اي،  ترييزا 
االجتماع هو قمة “غري ر�ضمية” ال ينتظر �ضدور اأي قرارات عنها، 

حول  املقبلة.والنقا�ضات  لالأ�ضهر  الطريق  متهيد  اإىل  تهدف  لكنها 
التي  ال�ضفن  ب�ضاأن  دبلوما�ضية  بعد مواجهات  تاأتي  االربعاء  الهجرة 
اإيطاليا ا�ضتقبالها يف مرافئها  تقل مهاجرين يف املتو�ضط، وترف�س 
بدون التزام بتقا�ضم الالجئني.ويف ر�ضالة الدعوة اإىل االجتماع التي 
وجهها اإىل الدول ال28، قال رئي�س املجل�س االأوروبي دونالد تو�ضك 
اإن “التوتر بني الدول االأع�ضاء ظهر جمددا ب�ضبب تدفق املهاجرين 
اإىل االحتاد االأوروبي«.وجاء ذلك على الرغم من االنخفا�س الكبري 
يف عدد املهاجرين الذين و�ضلوا اإىل ال�ضواطئ االأوروبية باملقارنة مع 
الذروة يف 2015.وقال تو�ضك “اإذا كان البع�س يريدون حل االأزمة 
اإىل  داعيا  حل”،  بال  �ضتبقى  فاإنها  ا�ضتخدامها،  ي��ري��دون  واآخ���رون 

اإنهاء هذا الو�ضع يف قمة �ضالزبورغ.

•• الفجر - خرية ال�شيباين

   فتح دونالد ترامب جبهة مواجهة مع ال�ضني 
احلمراء، وفر�س تعريفات جمركية جديدة على 
منتجات �ضينية ب� 200 مليار دوالر، تطلق عملية 

يل ذراع طويلة االأمد بني القوتني العامليتني. 
  »مرحبا بك يف النادي”، ميكن ان يقول فالدميري 
بوتني لنظريه ال�ضيني �ضى جني بينغ، فال�ضغوط 
القويني،  الرجلني  ب��ني  حتما  ب  ت��ق��رنّ االأمريكية 
لرتامب  م��ن��اه�����س  ج��دي��د  حم���ور  والدة  م��ع��ل��ن��ة 
ت�����ض��ل��ط��ي، واقت�ضاد  ���ض��ي��ا���ض��ي  ي��ق��وم ع��ل��ى من����وذج 
ت�ضيطر عليه الدولة باإحكام، منوذج م�ضاد للغرب 
املرتبك.   لقد ت�ضببت وا�ضنطن يف زواج امل�ضلحة 
بني الدب والتنني، جاران يحذر كل منهما االخر، 
وغالًبا ما كانا خ�ضمني عرب التاريخ. والعقوبات 
االمريكية �ضد رو�ضيا، ردا على االأزمة االأوكرانية، 
للح�ضول  �ضى،  العم  اأح�ضان  يف  بالقي�ضر  رم��ت 
على الدعم االقت�ضادي واملايل، واحلرب التجارية 
اإىل ر�س  اليوم، تدفع بكني  التي يقودها ترامب 
ال�ضفوف مع حليفتها.   اظهر رجل ال�ضني االأول 
تناغمه وان�ضجامه مع بوتني من خالل م�ضاركته 
االخري.  االقت�ضادي  فالديفو�ضتوك  منتدى  يف 
تقارب  هناك  االقت�ضاد،  وراء  بنافذتني:  حتالف 
ال�ضيني  �ضارك اجلي�س  ا�ضرتاتيجي. كما  جغرا- 
يف تدريبات فو�ضتوك، اأكرب املناورات التي قام بها 

اجلي�س الرو�ضي منذ احلرب الباردة.
   وهذه ر�ضالة قوية اإىل البنتاغون الذي يحاول 

وقف �ضعود ال�ضني ال�ضاروخي يف اآ�ضيا واملحيط 
الهادئ. فقد بات زمنا بعيدا ذاك الذي كان فيه 
�ضفا  على  احلمراء  وال�ضني  ال�ضوفياتي  االحت��اد 
احلرب، وحيث كان نيك�ضون قادراً على دق م�ضمار 

يف الكتلة ال�ضيوعية عن طريق اإغواء ماو.
معا  االإمرباطوريتان  تقف  ف�ضاعدا،  االآن     من 
لبوتني  الذاتية  ال�ضري  ل  وت�ضجنّ وا�ضنطن.  �ضد 
رواجا مذهال وحتتل مكانا يف قائمة اأكرث الكتب 
مبيعاً يف ال�ضني، اإىل جانب �ضرية القائد “�ضي”. 
اال انه يف هذا الثنائي اجلديد، مييل ميزان القوى 
وتتبعها  اللعبة  تقود  “ال�ضني  ال�ضني.  ل�ضالح 

حتليل  يف  ترتي�ضكي،  ف��ي��ودور  �س  يلخنّ رو�ضيا”، 
وهو موقع متخ�ض�س يف  نيوز”،  “اإن كاي  ملوقع 

كوريا ال�ضمالية و�ضمال �ضرق اآ�ضيا.
   يلعب فالدميري بوتني دور الفزاعة يف مواجهة 
الغرب، م�ضددا لكمات متتالية يف ال�ضرق االأو�ضط، 
احلقيقة،  يف  لكن  الرئي�ضية،  العناوين  ويحتل 
يعتمد الرئي�س الرو�ضي ب�ضكل متزايد على القوة 
متنع  الغربية  فالعقوبات  االآ���ض��ي��وي��ة،  الطاغية 
الطاقة  اأ�ضعار  وانخفا�س  الغرب،  اإىل  ال�ضادرات 
مما  ال��رو���ض��ي،  االقت�ضاد  اأي�ضا  اأ�ضعفا  وال��روب��ل 

ا�ضطره اإىل اللجوء وااللتفات اإىل اآ�ضيا.

ال�ضينية  ال�ضوق  ي�ضع  �ضياق، 
ب� 1.3 مليار �ضخ�س يف موقع قوة �ضد �ضيخوخة 
ال�ضكان.  ع����دد  م����رات يف  ب��ع�����ض��ر  االأق�����ل  رو����ض���ي���ا، 
�ضيبرييا،  غاز  اأ�ضعار  خف�س  على  بكني  وتفاو�س 

علما اأن منافذ غازبروم اآخذة يف الت�ضاوؤل.

حمور وجد ليبقى
  وي���ق���دم ف���الدمي���ري ب��وت��ني ال��ع��دي��د م���ن املزايا 
واخلدمات لبكني: حليف موثوق يف االأمم املتحدة 
االإن�ضان  حقوق  م�ضائل  ب�ضاأن  الغرب  مواجهة  يف 
املقاربة  ع��ن  ف�ضاًل  ال��دول��ي��ة،  وامللفات  وال��ت��ج��ارة 

الكاريزماتيكي  يوفر  كما  لل�ضلطة،  ال�ضلطوية 
للزعيم  منا�ضبة  ال��ه��اء  عملية  بوتني  ف��الدمي��ري 
الغربي.  االإع����الم  ا���ض��واء  با�ضتقطابه  ال�ضيني، 
انتباه  ال�ضابق  امل��خ��اب��رات  عميل  يحتكر  فبينما 
احتمال تورطه يف حملة  املتحدة ح��ول  ال��والي��ات 
يف  الع�ضكري  ن�ضاطه  اأو  الرئا�ضية،  االن��ت��خ��اب��ات 
�ضوريا، ت�ضتمر بكني، بتكتم، يف تكري�س �ضيا�ضتها 
ال�ضني،  يف  الرقابة  وفر�س  املت�ضددة،  الداخلية 
بجزر  اجل��ن��وب��ي  ال�ضني  بحر  يف  بيادقها  وت��ق��دم 

ا�ضطناعية يف حتد لقوانني االأمم املتحدة.
   يف ���ض��م��ال ���ض��رق اآ���ض��ي��ا، ي��ع��رتف ب��وت��ني ب�ضيادة 

“من  جديد.  من  املنبعثة  الو�ضط  ام��رباط��وري��ة 
اأي �ضيء يف املنطقة  اأبدا  اليوم، لن يفعل الرو�س 
ال���ك���وري���ون  ال�����ض��ي��ن��ي��ني، وح���ت���ى  م���واف���ق���ة  دون 
التحدث  وي��ف�����ض��ل��ون  ه����ذا  ف��ه��م��وا  ال�����ض��م��ال��ي��ون 

مبا�ضرة اإىل بكني “، يقول ترتيت�ضكي.
    لقد ب��داأت مباراة القرن بني القوة االأمريكية 
�ضبكة  ن  حت�ضنّ وبكني  اآ�ضيا،  يف  الناه�ضة  وال�ضني 

حتالفاتها، 
بينما يلعب ترامب ورقة االأحادية.. وهذا املحور 

االأحمر اجلديد، ُوجد ليبقى.
عن لوبو�ن

�ل�سغوط �لأمريكية قّربت بينهما:

�ضـــي وبـــوتني، حمـــــور اأحمـــر منـــاه�س لتــــرامب...!
- و��سنطن ور�ء زو�ج �مل�سلحة بني �لدب و�لتنني

- العقوبات 
المريكية �ضد 

رو�ضيا، رمت 
بالقي�ضر يف 

اأح�ضان العم �ضي

- وراء 
القت�ضاد، هناك 

تقارب جغرا- 
ا�ضرتاتيجي بني 

خ�ضمي الأم�س

- بداأت مباراة القرن بني القوة الأمريكية 
وال�ضني الناه�ضة يف اآ�ضيا

- م�ضاركة اجلي�س ال�ضيني يف مناورات 
فو�ضتوك الرو�ضية، ر�ضالة قوية اإىل البنتاغون

قاطرة �لقت�ساد يف خدمة �جلغر� ��سرت�تيجي

تر�مب  ور�ء زو�ج �مل�سلحة

مناور�ت م�سرتكة رو�سية �سينية

دعم �لتعاون �لقليمي

�ل�سركات تو�جه �سعوبات مع نق�س غري م�سبوق يف �لعمالة

امل�ضت�ضارة الأملانية مريكل تقامر بقانون جديد للهجرة 
•• برلني-رويرتز:

قانون  يجعل  اأن  يف  مريكل  اأجن��ي��ال  االأمل��ان��ي��ة  امل�ضت�ضارة  ت��اأم��ل 
اأملانيا  االأجانب على وظائف يف  العاملني  للهجرة عثور  جديد 
اأكرث �ضهولة، لكن م�ضعاها ل�ضغل رقم قيا�ضي من فر�س العمل 
الذين ما زالوا م�ضتائني من �ضيا�ضة  الناخبني  باإغ�ضاب  يهدد 

الباب املفتوح التي تنتهجها ب�ضاأن الالجئني.
ومع تقدم ال�ضكان يف العمر وانكما�س قوة العمل، يقول روؤ�ضاء 
يزيد عن  ما  ل�ضغل  اأك��رب  مرونة  اإىل  بحاجة  اأملانيا  اإن  �ضركات 

ن�ضف مليون وظيفة �ضاغرة.
وقالت مريكل يف الربملان االأملاين )البوند�ضتاج( االأ�ضبوع املا�ضي 
عن  م��داف��ع��ة  االأجانب”،  املهنيني  على  االع��ت��م��اد  “�ضنوا�ضل 

خططها ب�ضاأن الهجرة يف مواجهة انتقاد �ضيا�ضيني معار�ضني.
الأنها  البالد  تغادر  اأن  ال�ضركات  على  “ال يجب  وقالت مريكل 
عاجزة عن العثور على موظفني”، م�ضيفة اأن العديد من رواد 
احل�ضول  من  املهرة  العمال  توظيف  ب�ضاأن  قلقا  اأكرث  االأعمال 
اأن  املنتظر  م��ن  ال���ذي  ال��ق��ان��ون،  �ضريبي.ويهدف  اإع��ف��اء  على 
اجلاري،  ال�ضهر  من  الحق  وقت  يف  وحكومتها  مريكل  تناق�ضه 
اإىل جذب العاملني من خارج االحتاد االأوروبي، على الرغم من 
اأنهم �ضيحتاجون اإىل موؤهل مهني ومهارات اإجادة اللغة االأملانية 
حني يتقدمون للح�ضول على تاأ�ضرية عمل وفقا لورقة �ضاغها 
م�ضوؤولون.ويري م�ضوؤولون حكوميون اأن القانون، الذي يرحب 
به اأرباب العمل، نقطة حتول يف ال�ضباق العاملي على املوهبة مع 

تبني دول اأخرى قواعد اأكرث �ضرامة ب�ضاأن الهجرة.
بالتجاهل  ي�ضعرون  الذين  الناخبني  ُيغ�ضب  قد  القانون  لكن 
با�ضتقبال ما يزيد عن مليون الج��ئ يف عام  ق��رار مريكل  بعد 
 51 اأن  ال�ضهر  ه��ذا  اأُج���ري  ل��ل��راأي  ا�ضتطالع  2015.واأظهر 
باملئة ي�ضعرون باأن احلكومة ال تتعامل مع خماوف االأملان ب�ضاأن 

الهجرة بجدية. ويف �ضرق اأملانيا، و�ضل الرقم اإىل 66 يف املئة.
ال��ق��ادم يف واليات  ال��ع��ام  انتخابات حملية  اإج����راء  امل��ق��رر  وم��ن 

من  حيث  ال��ب��الد،  ب�ضرق  وتورينجيا  وبراندنبورج  �ضاك�ضوين 
املتوقع اأن يحقق حزب البديل من اأجل اأملانيا اليميني املتطرف 
مكا�ضب قوية على ح�ضاب املحافظني بزعامة مريكل و�ضركائها 
يف االئتالف احلكومي احلزب الدميقراطي اال�ضرتاكي املنتمي 

اإىل ي�ضار الو�ضط.
*تدفق

 ،2015 ع��ام  يف  اللجوء  لطالبي  امل�ضبوق  غري  التدفق  ت�ضبب 
و�ضوريا  اأف��غ��ان�����ض��ت��ان  م��ث��ل  م�ضلمة  دول  م��ن  اأ���ض��ا���ض��ي  وب�����ض��ك��ل 
البديل  واأو�ضل حزب  �ضعبي  اإث��ارة غ�ضب  بالفعل يف  وال��ع��راق، 
م��ن اأج����ل اأمل��ان��ي��ا ال����ذي ي��رف�����س ق��ان��ون ال��ه��ج��رة اجل��دي��د اإىل 

الربملان الوطني.
املا�ضي يف مدينة  ال�ضهر  للعيان  العميقة  االنق�ضامات  وظهرت 
كيمنت�س ب�ضرق اأملانيا، والتي �ضهدت احتجاجات عنيفة لليمني 
اأملاين  اللوم على مهاجرين يف مقتل رجل  اإلقاء  بعد  املتطرف 
هور�ضت  الداخلية  وزي��ر  و�ضف  كيمنت�س،  اإىل  اإ�ضارة  طعنا.ويف 
البافاري  احلزب  امل�ضيحي،  االجتماعي  االحت��اد  زعيم  زيهوفر، 
احلليف ملريكل، الهجرة باأنها اأ�ضا�س “كل امل�ضاكل ال�ضيا�ضية” يف 
اأملانيا.وقد تتفادي مريكل رد فعل �ضيا�ضي عنيف اإذا ا�ضتطاعت 
اإقناع الناخبني باأن القانون اجلديد �ضيعالج نق�س العمالة يف 

اأماكن بعينها ولن يزيد التناف�س العام يف �ضوق التوظيف.
برلني  جامعة  ل��دى  ال�ضيا�ضي  اخلبري  نويجباور  ج��ريو  وق��ال 
احلرة “اإذا ا�ضتطاعت اأن جتعل امل�ضاألة وا�ضحة على نحو قابل 
للت�ضديق باأن هذا يتعلق بامل�ضلحة ال�ضخ�ضية الأملانيا، فاإنها لن 

تغذي القلق بني من ي�ضعرون بالفعل بالغربة يف بلدهم«.

وقال “لكن اإذا مل يحدث هذا، فاإن هذا القانون �ضيعود بنتيجة 
عك�ضية على مريكل، خ�ضو�ضا مع الو�ضع يف االعتبار اأن هناك 

ثالثة انتخابات حملية العام القادم يف �ضرق اأملانيا«.
بافاريا  يف  حملية  انتخابات  القادم  ال�ضهر  اأي�ضا  �ضُتجرى  كما 
اأملانيا  اأج��ل  م��ن  البديل  ح��زب  �ضعود  يزيد  ق��د  حيث  وهي�ضن، 

�ضعوبة ت�ضكيل حكومات ائتالفية.
وينطوي ال�ضماح ملزيد من االأجانب بدخول البالد على تهديد 
اأكرب  يف  العمل  ق��وة  انكما�س  املتوقع  من  ك��ان  اإذا  حتى  ملريكل، 
�ضايف  ظل  يف  اإال  ت�ضتقر  اأن  ميكن  وال  ب�ضدة،  ب��اأوروب��ا  اقت�ضاد 
�ضنويا حتى  األ��ف �ضخ�س   400 ق��دره  عدد مهاجرين وافدين 
عام 2060.وبلغت فر�س العمل م�ضتوى قيا�ضيا مرتفعا عند 
بينما  االقت�ضادي،  النمو  ب�ضبب فرتة طويلة من  1.2 مليون 
اأملانيا يف  اإعادة توحيد  اأدنى م�ضتوياته منذ  بلغ معدل البطالة 
عام 1990 وفقا ملكتب العمل.ويكلف نق�س العمالة االقت�ضاد 
ملعهد  وفقا  �ضنويا  الناجت  مئوية من  نقطة   0.9 اإىل  ي�ضل  ما 

اآي.دبليو االقت�ضادي االأملاين.
*�سعوبات

ومن بني ال�ضركات التي تواجه �ضعوبات يف العثور على موظفني 
اإييم، وهي �ضركة نا�ضئة يف برلني تربط ماليني امل�ضورين عامليا 

بالوكاالت والعمالء عرب من�ضة اإلكرتونية.
مقر  يف  اإييم  ل��دى  املوظفني  �ضوؤون  رئي�س  جونز  مايكل  وق��ال 
برلني  يف  الثقافات  متعدد  ح��ي  وه��و  ك��روت�����ض��ربج،  يف  ال�ضركة 
متاأثرون  “نحن  االأورب����ي����ني،  امل��ه��اج��ري��ن  م���ن  ال��ك��ث��ري  ي�����ض��م 
�ضعوبات  “نواجه  املئة«.اأ�ضاف  يف  مئة  بن�ضبة  العاملية  بنق�س 

ل�ضغل الكثري من الوظائف يف جماالت مثل هند�ضة ومبيعات 
اأ�ضهر  �ضتة  االأم��ر  ي�ضتغرق  احل��االت  بع�س  ويف  الربجميات”. 
لكي يتلقى مر�ضح اأجنبي ال�ضوء االأخ�ضر من �ضلطات الهجرة.
على �ضبيل املثال، تريد اإييم اأن تعني متخ�ض�ضا من م�ضر، لكنها 
ال�ضعب  وه��ذا يجعل من  النهائي.  التاأكيد  انتظار  زال��ت يف  ما 
على اإييم التخطيط وعلى املوظف امل�ضري اأن ينتقل اإىل اأملانيا.

ومن القطاعات االأخرى املتاأثرة بنق�س العمالة البناء والتعليم 
ورعاية االأطفال ومتري�س كبار ال�ضن.

تدير  ال��ت��ي  ل��ك��وري��ان  التنفيذي  الرئي�س  �ضفايل  اآرن���و  وي��ق��ول 
تقدمي خدمات التمري�س املنزيل يف اأملانيا، اإن عدد كبار ال�ضن 
املحتاجني اإىل رعاية دائمة �ضريتفع باأكرث من الربع على مدى 
15 �ضنة قادمة.وقال �ضفايل “بحلول ذلك الوقت، رمبا يتعني 
األ��ف عامل يف قطاع   250 يزيد عن  التعامل مع نق�س  علينا 
هذه  �ضد  يف  امل�ضاعدة  ميكنهم  املوؤهلون  املهاجرون  الرعاية... 

الفجوة، هذا لي�س احلل الوحيد، لكنه جزء من احلل«.
ويقول وزير ال�ضحة ين�س �ضبان اإن �ضبانا من كو�ضوفو واألبانيا 
كبار  متري�س  بقطاع  وظيفة  األ��ف   50 �ضغل  يف  ي�ضاعدون  قد 
يجذب  قد  املنزيل  التمري�س  اإن  عمالية  نقابات  ال�ضن.وتقول 

العاملني املحليني عرب حت�ضني االأجر وظروف العمل.
ويرف�س حزب البديل من اأجل اأملانيا القانون اجلديد، ويقول 
اإنه �ضي�ضجع الهجرة و�ضيوؤدي اإىل “اإغراق االأجور” على ح�ضاب 
حلزب  املنتمي  النائب  فيت  اأوي  تعليما.وقال  االأق��ل  املواطنني 
البديل من اأجل اأملانيا “اإذا نظرت اإىل الزيادات ال�ضغرية للغاية 
يف االأجور، ال حتتاج الأن تكون خبريا للقول باأنه فعليا ال يوجد 

نق�س يف العمالة املاهرة«.وت�ضدد مريكل على اأن قانون الهجرة 
االأملان  مل�ضاعدة  يورو  مليارات  اأربعة  بقيمة  بربنامج  م�ضحوب 
العاطلني عن العمل لفرتة طويلة، والبالغ عددهم 800 األف، 

على اإيجاد وظيفة.
*تغيري

البالد  دخلوا  الذين  املهاجرين  من  متزايد  عدد  يعرث  وبينما 
اإىل  بالنظر  العملية بطيئة  ف��اإن  2015 على وظائف،  يف عام 
الذي  العراقي  اأو  ال�ضوري  ويحتاج  للعاملني.  امللحة  احلاجة 
لتعلم  ���ض��ن��وات  وخ��م�����س  ث���الث  ب��ني  م��ا  تعليما حم����دودا  تلقى 
اللغة االأملانية واحل�ضول على موؤهل مهني.باالإ�ضافة اإىل هذا، 
ال�ضماح  ك��ان يجب  اإذا  اأح��زاب االئتالف خمتلفة ح��ول ما  ف��اإن 
على وظيفة  اإذا عرثوا  عنهم  اللجوء  و�ضع  باإ�ضقاط  لالجئني 
�ضي�ضجع  ه��ذا  اإن  املحافظون  االأمل��ان��ي��ة.وي��ق��ول  اللغة  وتعلموا 
املنا�ضبة.  امل��ه��ارات  اإىل  يفتقرون  الذين  اللجوء  طالبي  هجرة 
ويريد احلزب الدميقراطي اال�ضرتاكي نهجا اأكرث براجماتية.
وقال وزير العمل هوبرتو�س هايل املنتمي للحزب الدميقراطي 
فيه  ُن��ع��ي��د  و���ض��ع  مب��ن��ع  يتعلق  “االأمر  ل���روي���رتز  اال���ض��رتاك��ي 
عن  البحث  يف  االجتهاد  اإىل  ن�ضطر  ثم  املنا�ضبني،  االأ�ضخا�س 
م�ضوؤولون  طرحها  ت�ضوية  اخلارج«.وتت�ضمن  يف  مهرة  عمال 
حاليا فقط من  اأملانيا  يف  املوجودين  اللجوء  يتمكن طالبو  اأن 
اإجراء ذلك التحول، على اأن يتم ا�ضتبعاد الالجئني يف امل�ضتقبل.

واأ�ضبحت اأملانيا ثاين وجهة مف�ضلة للمهاجرين بعد الواليات 
املتحدة، حيث جذبت ما يزيد عن مليون �ضخ�س يف عام 2016 
بني  والتنمية.ومن  االقت�ضادي  التعاون  منظمة  لبيانات  وفقا 
األ���ف �ضخ�س م��ن م��واط��ن��ي االحتاد   600 اأك���رث م��ن  اأول���ئ���ك، 
اإق��ام��ت��ه��م وعملهم  م��ك��ان  اخ��ت��ي��ار  باإمكانهم  ال��ذي��ن  االأوروب�����ي، 
داخل دول االحتاد.لكن اأملانيا تتوقع انخفا�س تلك االأرق��ام، اإذ 
اأن با�ضتطاعة االأ�ضخا�س  اأوروب��ا يعني  اإن النمو االقت�ضادي يف 
العثور على عمل يف بلدهم. باالإ�ضافة اإىل هذا، فاإن عدد ال�ضكان 

يف �ضن العمل باأوروبا ينخف�س ب�ضبب تراجع معدالت املواليد.
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  اعالن بالن�شر

املرجع : 163
يف  ترغب  اجلن�ضية  اذربيجان   - ناغييفا  �ضيفدا  ال�ضيدة/  بان  للجميع  معلوما  ليكن 
البيع والتنازل عن كامل ح�ضتها البالغة 100%  يف الرخ�ضة امل�ضماة / بيت ازياء �ضيفدا 
للخياطة والتطريز والت�ضميم - مبوجب رخ�ضة )511029( وذلك لل�ضيدة/ دعاء ح�ضن 

م�ضطفى اخلزندار - اردنية اجلن�ضية  تعديالت اخرى : 
وعمالبن�س املادة )14( فقرة )5( من احكام  القانون االحتادي رقم )4( ل�ضنة  2013 يف 
�ضان الكاتب العدل . فقد اقت�ضى ن�ضر هذا االعالن للعلم وانه �ضوف يتم الت�ضديق  على 
االجراء امل�ضار اليه بعد ا�ضبوعني من تاريخ هذا االعالن فمن لديه اي اعرتا�س حيال 

ذلك عليه مراجعة مكتب الكاتب العدل املذكورة التباع االجراءات القانونية
مكتب الكاتب العدل - ال�شارقة   

وزارة العدل
 ال�شئون الفنية والتعاون الدويل  

  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات   

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
 تبليغ ح�شور اإجتماع خربة ح�شابية 

اإىل امل�ضتاأنف �ضدها : ال�ضادة / مونت�ضورى الدولية للتدريب ، راندا بريجيت اأمني حممد احل�ضن 
ب�ضفتها ال�ضخ�ضة وب�ضفتها �ضاحب ومال االأ�ضهم التجاري مونت�ضورى الدولية للتدريب يف الدعوى 
رقم 2016/1185 ا�ضتئناف مدين دبي  ، نعلمكم باأنه قد مت ندبنا خبريا ح�ضابيا يف املذكورة املقامة 
، وعليه ندعوكم  م(  م  )ذ  دبي لالإ�ضثمار  �ضركة تطرير جممع   / اأ�ضليا  امل�ضتاأنف  �ضدكما من قبل 
ب�ضفتكم طرفا يف الق�ضية امل�ضار اليها اأعاله للح�ضور اىل مقر اخلربة اإمارة دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - 
مقابل حمطة مرتو اخلليج التجاري - بجوار برج امنيات وان - برج بري�ضم - الطابق ال�ضاد�س - مكتب 
607 وذلك يف متام ال�ضاعة الثانية ع�ضر ظهرا يوم االثنني املوافق  2018/10/1 ، وذلك لالإجابة على 
ا�ضتف�ضارات اخلبري ب�ضاأن الدعوى ، وتقدمي ما لديكم من م�ضتندات ، ويف حال تخلفكم عن احل�ضور 
وعدم اإر�ضال من ميثلكم يف الوقت املحدد �ضلفا ، فاإننا �ضنبا�ضر اجراءات اخلربة وتقدمي تقريرنا لعدالة 

املركز املوقرة من واقع امل�ضتندات املتاحة لدينا.  
مكتب اخلبري احل�شابي 
حممد عبدالرحمن املرزوقي 
 0568363343

اإجتمـــــاع خبـــــرة

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
اإعالن ح�شور اإجتماع خربة ح�شابية

يعلن اخلبري احل�ضابي / حممد علي فرحات املعني من قبل حماكم دبي 
يوجي�س  املدعي/  من  واملقامة   - كلي  عقاري  رقم 2018/291  الق�ضية  يف 
�ضاندر ناري�س �ضوجني. وتنفيذا للمهمة فاإن املدعي عليه / مانوهر بر�ضومت 
دا�س مدعو حل�ضور اجتماع اخلربة احل�ضابية ب�ضخ�ضه  او بوا�ضطة وكيال 
معتمدا منه  واملقرر عقده يوم االثنني املوافق  2018/9/24  ال�ضاعة الرابعة 
ع�ضرا مبقر مكتب اخلبري و الكائن يف دبي - ديرة - �ضارع الرقة - مركز 
الرقة لالأعمال ، بناية فندق ايب�س الطابق 5 ، مكتب رقم )5001( ، هاتف : 

2500251 - 04 ، متحرك : 050-6466748 
اخلبري املحا�شبي / حممد علي فرحات    

اإجتمـــــاع خبـــــرة

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
اإعالن بالن�شر 

الدعوى رقم 152 ل�شنة 2018
لدى حمكمة دبي االإبتدائية - الدائرة العقارية الكلية االأوىل رقم )96( 

املرفوعة من : �ضركة تطوير جممع دبي لال�ضتثمار - ذ م م  
�ضد : ار�ضتقراط �ضتار لتطوير العقارات )�س ذ م م ( 

على  للح�ضور  ( مدعو  م  م  ذ  )�س  العقارات  لتطوير  �ضتار  ار�ضتقراط  عليها  املدعي 
ال�ضاعة  عقده  املقرر  الهند�ضية  اخلربة  الجتماع  معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضها 
2.00 يوم الثالثاء املوافق 2018/9/25 وذلك مبقر اخلبري الكائن دبي - �ضارع عمان 
- بناية ال�ضعود بجوار مدر�ضة كلداري لتعليم ال�ضياقة  - مكتب )505( م�ضطحبني 

معكم كافة امل�ضتندات التي ترغبون يف تقدميها للخبري. 
 اخلبري/ د. م�شطفى بن علي ال�شرياين 

اإجتمـــــاع خبـــــرة
العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

اإعالن عن بيع �شفينة باملزاد 
اإعالن املنفذ �ضده : ارينا اوف �ضور )جي ال تي( 

عن طريق الن�ضر بجريدتني ر�ضميتني
يف الق�شية التنفيذية رقم  2016/777 راأ�س اخليمة  

 ARINA( تعلن حممكة راأ�س اخليمة االبتدائية - دائرة التنفيذ عن بيع �ضفينة ارينا دبلر
رقم   / بنما   : ال�ضفينة  علم   /  1983  : ال�ضنع  �ضنة  امريكا/   : ال�ضنع  بلد   )DILBER
ال�ضفينة : 8107713/ط��ول ال�ضفينة : 53.9 مرت/ حمولة ال�ضفينة : 1264 وقيمة ال�ضفينة 
املذكور موا�ضفاتها اعاله تقدر بقيمة )1080000( مليون وثمانون الف درهم فقط ال غري ، 
بتاريخ 2018/9/25 عن طريق �ضركة االإمارات للمزادات وذلك يف متام ال�ضاعة الثانية ع�ضر 

ظهرا ،  علما بان قيمة التاأمني 20% تدفع نقدا.  
امل��وق��ع االإلكرتوين  ال��دخ��ول على  ب��اال���ض��رتاك او االع��رتا���س او االط���الع  فعلى م��ن يرغب 
ل�ضركة االإمارات للمزادات www.emiratesauction.ae او مراجعة دائرة التنفيذ 

اأثناء الدوام الر�ضمي وحتى جل�ضة املزاد املذكورة
ماأمور التنفيذ/ �شعيد ال�شحي 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
 اإعادة اإعالن - مكتب اإدارة الدعوى   

مذكرة اإعادة اإعالن موعد جل�شة بالن�شر للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى   
الرقم 2018/107 جتاري كلي  

اإىل املدعي عليه : حممد عي�ضى �ضيف ديالن املن�ضوري 
، وعليه  حيث ان املدعي/ بنك راأ���س اخليمة الوطني - قد اقام عليكم الدعوى رقم 2018/107 جتاري كلي 
اإدارة الدعوى االبتدائية - يوم الثالثاء ال�ضاعة  اأم��ام  مكتب  يقت�ضي ح�ضورك اىل حمكمة را�س اخليمة - 
التا�ضعة �ضباحا املوافق 2018/9/25م وذلك لالإجابة على الدعوى ، وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف 
حالة تخلفكم عن احل�ضور او ار�ضال وكيل عنكم يف الوقت املحدد اعاله فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدعوى 

غيابيا بحقكم :- طالبا فيها يلتم�س املدعي من حمكمتكم املوقرة االتي : 
1- قبول الدعوى وت�ضجيلها وحتديد اقرب موعد جل�ضة لها واعالن املدعي عليها مبوعد اجلل�ضة 

2- احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي للمدعي مبلغ املطالبة مببلغ 569.536.54 درهم )خم�ضمائة وت�ضعة 
و�ضتون الفا وخم�ضمائة و�ضتة وثالثون درهما واربعة وخم�ضون فل�ضا( والفوائد قانونية بواقع 12% من تاريخ 

رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام لكامل املديونية 
3- الزام املدعي عليها بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة.

مكتب  اإدارة الدعوى 

      حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
اإعالن بالن�شر 

2018/156 منازعات ايجارية 
اإىل املدعي عليه / خالد يو�ضف ماجد �ضلطان املهريي 

حيث ان املدعي / ارحمه را�ضد رحمة عمران ال�ضام�ضي 
قد اقام الدعوى احلقوقية 2018/156 منازعات ايجارية �ضد املدعي عليه 

وملا �ضنورد فيما بعد / وملا تراه حمكمتكم املوقرة عفوا ، نطلب : 
اأوال : الزام املدعي عليه بف�ضخ العقد واخالء العني املوؤجرة فورا وت�ضليمها للمدعي باحلالة 
ي�ضتجد من  وما  درهم   6000 االيجارية  املتاأخرات  و�ضداد  ا�ضتالمها  وقت  عليها  كانت  التي 

ايجار حتى �ضدور  احلكم 
ثانيا : الزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل اتعاب املحاماة 

مما يقت�ضي ح�ضورك اىل مكتب اإدارة الدعوى االبتدائية مبحكمة راأ�س اخليمة يوم االربعاء 
املوافق 2018/9/26 م ال�ضاعة التا�ضعة �ضباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع. 

مكتب اإدارة الدعوى
معاذ احمد العمو�س 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
مكتب اإدارة الدعوى 
اإعادة اإعالن بالن�شر 

الرقم  2018/108 جتاري كلي    
اإىل املدعي عليها / مرمي عبداهلل عتيق الرميثي )اجلن�ضية : االإمارات( 

حيث ان املدعي / بنك راأ�س اخليمة الوطني 
املدعي عليها  بالزام  الدعوى احلقوقية رقم 108/ 2018 جتاري كلي طلب احلكم  اقام  قد 
بان توؤدي للمدعي مبلغ وقدره 511.974.35 درهم )خم�ضمائة واحدى ع�ضر الفا وت�ضعمائة 
تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  فل�س(  وثالثون  وخم�ضة  دره��م  و�ضبعون  واربعة 
رفع الدعوى وحتى ال�ضداد التام لكامل املديونية مع الزام املدعي عليها الر�ضوم وامل�ضاريف 
براأ�س  املدنية  باملحكمة  الدعوى  اإدارة  مكتب  ام��ام  ح�ضورك  يقت�ضي  لذا  املحاماة   واتعاب 
، لالجابة  التا�ضعة �ضباحا  ال�ضاعة 9.00  م  املوافق 2018/9/26  االربعاء  يوم  اخليمة �ضباح 
على الدعوى وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع ويف حالة تخلفك عن احل�ضور او ار�ضال 

وكيل عنك يف الوقت املحدد فان املحكمة �ضتبا�ضر نظر الدعوى غيابيا بحقك.  
مكتب اإدارة الدعوى

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
اإعادة اإعالن

اإعادة اإعالن للح�شور اأمام مكتب اإدارة الدعوى  
رقم الدعوى 2018/300  - احوال �شخ�شية

بناء على طلب مدعي / علي ح�ضن �ضعيد حله ال�ضحي 
اىل مدعي عليه / مروه حممد عبدالعزيز علي 

العنوان / االإمارات - راأ�س اخليمة - غليلة - را�س اخليمة - بالقرب من �ضعبيه ال�ضيخ 
خليفه - هاتف متحرك : 971557812220+ 

معتمد  وكيل  بوا�ضطة  او  �ضخ�ضيا  ال��دع��وى  اإدارة  مكتب  اأم��ام  باحل�ضور  مكلف  فانت 
عنك  يف ال�ضاعة 9.00 من يوم االأربعاء املوافق 2018/9/26 .... ينفذ االإعالن بالن�ضر يف 

جريدتني يوميتني باللغة العربية داخل الدولة
مكتب اإدارة الدعوى  حرر يف 2018/9/19 م    

اإدارة الدعوى : عالء الدين عبدالقادر حممد 
مكتب اإدارة الدعاوى البتدائية      

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
اعالن للح�شور امام مدير ادارة الدعوى

 يف الدعوى رقم  2018/2479 مدين جزئي 
بناء على طلب مكتب ادارة الدعوى يف حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية

اىل املدعى عليها : عبداهلل جمال عبداهلل حممد احل�ضرمي 
اقامت املدعية / بنك االإحتاد الوطني - �س م ع 

الدعوى رقم )2018/2479( مدين جزئي عجمان 
املو�ضوع : الزام املدعي عليه بان يوؤدي للمدعي مبلغ 423.387 درهم )اربعمائة وثالثة وع�ضرون 
الدعوى  رفع  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية  والفائدة  دره��م  وثمانون  و�ضبعة  وثالثمائة  الف 

وحتى ال�ضداد التام والزام املدعي عليه بالر�ضوم وامل�ضاريف ومقابل  اتعاب املحاماة. 
انت مكلف باحل�ضور امام مدير ادارة الدعوى مبحكمة عجمان االحتادية االبتدائية يوم الثالثاء 
املوافق 2018/9/25 ال�ضاعة 8.30 �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وتقدمي مذكرت جوابية على 
الدعوى مرفقا بها كافة امل�ضتندات وذلك للنظر يف الدعوى املذكور رقمها اعاله بو�ضفك املدعي 

عليه. حرر بتاريخ : 2018/9/16 
 مكتب ادارة الدعوى

وزارة العدل  
حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

مكتب اإدارة الدعوى
العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

حمكمة عجمان الإحتادية الإبتدائية 
تبليغ حكم بالن�شر

يف الدعوى رقم 2017/2833 مدين )جزئي( 
اأنور - باك�ضتاين اجلن�ضية / عجمان - ال�ضوان - �ضارع ال�ضيخ  اىل املحكوم عليه : حممد اإعجاز اأنور حممد 

را�ضد بن حميد - حو�س )3( قطعة )42( / بناية وقف االأم - �ضقة )104( - هاتف رقم : 050/2949505 
نحيطكم علما باأنه بتاريخ 2018/01/30 م 

قد حكمت عليكم هذه  املحكمة يف الدعوى املذكورة بالرقم اعاله 
ل�ضالح : الهيئة العامة لل�ضوؤون اال�ضالمية االأوقاف 

بالتايل : حكمت املحكمة :-  1- بالزام املدعي عليه باخالء العني املوؤجرة ال�ضقة رقم )104( الكائنة ببناية 
وقف االأم مبنطقة ال�ضوان مو�ضوع الدعوى وت�ضليمها خالية من ال�ضواغل للمدعي  ، 2- بالزام املدعي عليه 
ب�ضداد بدالت االيجار للمدعي اعتبارا من 2017/1/1 بواقع 19200 درهم �ضنويا وحتى تاريخ االخالء الفعلي ، 
3- بالزام املدعي عليه الر�ضوم وامل�ضاريف وبدالت املاء والكهرباء امل�ضتحقة حتى تاريخ االخالء الفعلي ، حكما 

قابال لال�ضتئناف خالل 30 يوما اعتبارا من اليوم التايل العالنك بهذا التبليغ
حرر بتاريخ  2018/7/31

مكتب ادارة الدعوى       

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
اإعادة اإعالن للح�شور امام حمكمة عجمان الحتادية البتدائية

يف الدعوى 2018/1623 مدين )كلي(  بوا�شطة الن�شر 
بناء على طلب حمكمة عجمان االحتاية االبتدائية

اإىل املدعي عليه 2/ حممد عبدالغفور ال�ضماط جن�ضيته / �ضوري 
اىل املدعي عليه 3/ حامد مري ها�ضم احمد خوري - جن�ضيته / ايراين 

اىل املدعي عليه 4/ وحيد جومري - جن�ضيته / ايراين 
اقام املدعي / ما�ضرت لالن�ضاءات املدنية - ذ م م  جن�ضيته / االإمارات العربية املتحدة  - عنوانه / اإمارة ال�ضارقة - املمزر - بناية 

ال�ضند�س - الطابق الثامن  HC - مكتب رقم HC1 - هاتف : 06/5565566 
الدعوى برقم / 2018/1623 )مدين )كلي(( - عجمان - ومو�ضوعها : اوال : ندب خبري هند�ضي تكون مهمته " االطالع على 
وت�ضفية  املدعية  م�ضتحقات  واحت�ضاب  االآن  حتى  االجن��از  ن�ضبة  لبيان  امل�ضروع  موقع  اىل  واالنتقال  وامل�ضتندات  الدعوى  ملف 
احل�ضاب بني طريف عقد املقاولة واثبات اإخالل املدعي عليهم بالتزاماتهم التعاقدية وح�ضاب التعوي�ضات التي ت�ضتحقها املدعية 
نتيجة اإخالل املدعي عليهم وكذلك اأحقية املدعية يف ا�ضرتداد �ضيك ال�ضمان املحرر من جانبها ل�ضمان الدفعة االأوىل "ثانيا 
: حفظ حق املدعية يف تعديل طلباتها وفق ما ي�ضرد يف التقرير. ثالثا": الزام املدعي عليهم الر�ضوم وامل�ضاريف.  فانت مكلف 
باحل�ضور امام حمكمة عجمان االحتادية االبتدائية �ضخ�ضيا او بوا�ضطة وكيل معتمد وذلك يف ال�ضاعة 11.00 من يوم 2 �ضهر : 

اكتوبر ل�ضنة 2018م. وذلك يف النظر يف الدعوى بو�ضفك مدعي عليه - حرر بتاريخ : 2018/9/17 
مكتب اإدارة الدعوى         

المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/1/5842(

املنذر :  اكرم املحمود ع�ضام داد ، باك�ضتاين اجلن�ضية 
العنوان : دبي - �ضارع ال�ضيخ زايد - برج لطيفة - مكتب 3006 - هاتف 0508543266 

املنذر اليه : ال�ضادة / برتوين للتطوير العقاري - �س ذ م م 
وعنوانه : �ضارع ال�ضيخ زايد - برج ا�ضنب مكتب 3203 - هاتف : 043550461

املو�ضوع :- 
املنذر يخرب املنذر اليه الغاء العقد املربم بينهم تنفيذا للمادة رقم )14.1( من عقد البيع وال�ضراء املربم بني 
الطرفني ب�ضبب تخلفه عن ت�ضليم العقار يف الوقت املحدد ، ويطالب املنذر من املنذر اليه مبوجب هذا االإنذار 
باإرجاع كافة االأموال التي �ضددها له ، واأي�ضا على املنذر اليه ت�ضديد فائدة �ضهرية بقيمة 0.8 % للمنذر بدءا من 
�ضهر دي�ضمرب 2008م ، ويف حال عدم االإمثتال ملطالب املنذر مبدة اق�ضاها ا�ضبوع ، يحتفظ املنذر بحقه كامال 
مبطالبة املنذر اليه بالتعوي�س والعطل وال�ضرر عن اأي  تاأخري ، واإال �ضوف ي�ضطر املنذر التخاذ كافة االجراءات 
اليه بكافة ر�ضوم  املنذر  ، مع حتميل  االأداء  امر  الق�ضائية وا�ضت�ضدار  الدعوى  اقامة  القانونية �ضده مبا فيها 

وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

انذار عديل بالن�شر
رقم )2018/5841(
املنذر :  ال�ضادة / دانية لالإدارة واال�ضت�ضارات العقارية - �س ذ م م 

العنوان : دبي - الرب�ضاء 1 - بناية دو�ضلدورف بيزن�س بوينت ، ت : 044472444 - 0501908882 
املنذر اليه : ال�ضادة / �ضنكرافت انرتنا�ضيونال كونرت اكتيتمج بي تي اأي ليمتد 

وعنوانها : دبي - الرب�ضاء االأوىل - ار�س رقم 373/1358 ببناية دي�ضلدورف بزن�س بوينت - مكتب رقم 
108 - رقم مكاين )78841  19030( ت : 0526807777 

املرتدة وقدرها )21.395 درهم( واحد  �ضيكات االيجار  �ضداد مبلغ  اليه ب�ضرورة  املنذر  املنذر  يخطر 
وع�ضرون الفا وثالثمائة وخم�ضة وت�ضعون درهم ، وذلك خالل مهلة اق�ضاها )30( يوما ، ويحتفظ 
املنذر بحقه كامال مبطالبة املنذر اليه بالتعوي�س والعطل وال�ضرر عند اأي تاأخري يف دفع املبلغ املذكور 
، واإال �ضوف ي�ضطر املنذر التخاذ كافة االجراءات القانونية �ضده مبا فيها اقامة الدعوى الق�ضائية 

وا�ضت�ضدار امر االداء ، مع حتميل املنذر اليه بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 

الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

اإعالن بالن�شر
رقم )2018/5840 (

املنذر : باحل�ضا للم�ضاريع - �س ذ م م 
املنذر اليها : ريالين�س للحلول الريا�ضية - �س ذ م م 

ينذر املنذر - املنذر اليها - ب�ضرورة �ضداد املبلغ االجمايل امل�ضتحق للمنذر والبالغ 
دره���م( مع  وت�ضعني  وت�ضعة  وم��ائ��ة  ال��ف  وثمانني  )واح���د  دره��م  ق��دره )81.199( 
االحتفاظ بكامل حقوقه فيما يخ�س املطالبة بالفائدة القانونية البالغة 12% منذ 
تاريخ اال�ضتحقاق وحتى ال�ضداد التام وذلك خالل ا�ضبوع ، واإال �ضي�ضطر املنذر اآ�ضفا 
اليها  املنذر  ذكر مع حتميل  للمطالبة مبا  الق�ضائية  االج���راءات  كافة  اتخاذ  اىل 

بكافة ر�ضوم وم�ضاريف التقا�ضي واتعاب املحاماة. 
الكاتب العدل

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
الدعوى 2018/2358 جتاري جزئي  

املدعي عليه / غالم م�ضطفى جوجار ويل حممد جوجار  
مبا ان هنالك دعوى مرفوعة �ضدكم من قبل املدعي / بنك ام القيوين الوطني - �س م ع  
اأمام حماكم دبي واأنه مت تعيينا خبريا م�ضرفيا بالدعوى مبوجب احلكم ال�ضادر بالدعوى 
اأعاله فاإننا ندعوكم حل�ضور اجتماع اخلربة  وذلك يوم الثالثاء املوافق 2018/9/25 يف 
متام ال�ضاعة الثانية ع�ضر ظهرا  مبقر مكتبنا انرتا لال�ضت�ضارات املالية  وذلك بالعنوان 
التايل : دبي - حمي�ضنة 4 - �ضارع بريوت - بناية امليزان - الطابق الثالث - مكتب  303 
،،،  مقابل مركز كلداري لتعليم قيادة ال�ضيارات - وبذات البناية يوجد بنك دبي التجاري 
وهيئة كهرباء ومياه دبي ، هاتف : 2206899-04 ، 2206244-04  ، فاك�س : 042206877 
- يرجى االإطالع واحل�ضور باملوعد املحدد اعاله واإح�ضار كافة ما لديكم من م�ضتندات 

مع الرتجمة اىل العربية. 
اخلبري املح�شابي وامل�شريف  
د. علي را�شد الكيتوب 

اإعــالن بالن�شـر

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بانحالل �شركة     

ا�ضم ال�ضركة:  ��سونتو للتجارة �لعامة - �س ذ م م   
القانوين  ال�ضكل   - الفهيدي   - بردبي   - دبي  بلدية  ملك   44-43 رقم  مكتب   : العنوان 
 : ال��ت��ج��اري  بال�ضجل  القيد  رق��م    788924 الرخ�ضة:  رق��م  حم���دودة.  م�ضوؤولية  ذات   :
يف  التاأ�ضري  مت  قد  باأنه  بدبي  االقت�ضادية  التنمية  دائ��رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب   1301413
اأع��اله، وذلك مبوجب قرار حماكم  املذكورة  ال�ضركة  باإنحالل  لديها  التجاري  ال�ضجل 
  2018/9/18 بتاريخ   دب��ي  حماكم  العدل  كاتب  ل��دى  واملوثق    2018/9/18 بتاريخ  دب��ي 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني �جلريودي للتدقيق 
العنز -   ال�ضعايل - دي��رة - هور  العنوان : مكتب رقم 204 - ملك عبداهلل  و�ملحا�سبة 
واالأوراق  امل�ضتندات  كافة  معه  م�ضطحباً    04-2389722 فاك�س:   04-2389721 هاتف  

الثبوتية وذلك خالل )45( يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
  �شهادة بالتا�شري يف ال�شجل التجاري- بتعني م�شفي    

ا�ضم امل�ضفي/�جلريودي للتدقيق و�ملحا�سبة 
العنز -  هاتف   دي��رة - ه��ور  ال�ضعايل -  ع��ب��داهلل  :  مكتب رق��م 204 - ملك  ال��ع��ن��وان 
2389721-04 فاك�س: 2389722-04  مبوجب هذا تعلن دائرة التنمية االقت�ضادية 
بدبي باأنه قد مت تعيني امل�ضفي املذكور اأعاله لت�ضفية  ��سونتو للتجارة �لعامة 
- �س ذ م م  وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 2018/9/18  واملوثق لدى 
كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ   2018/9/18 وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو 
مطالبة التقدم اإىل امل�ضفي املعني يف مكتبه الكائن بدبي على العنوان املذكور 
اأعاله، م�ضطحباً معه كافة امل�ضتندات واالأوراق الثبوتية وذلك خالل )45( 

يوماً من تاريخ ن�ضر هذا االإعالن
د�ئرة �لتنمية �لقت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�شادية

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2017/4224 جتاري جزئي                                                
اىل املحكوم عليه/1- موؤ�ض�ضة العزمت للتكنولوجيا - موؤ�ض�ضة فردية - وميثلها 
املحكمة  ب��ان  نعلنكم  االق��ام��ة  م���ريزا  جمهول حم��ل  بيك  علي  مالكها / حممد 
حكمت بجل�ضتها املنعقدة بتاريخ  2018/3/27 يف الدعوى املذكورة اعاله ل�ضالح/ 
بان  عليها  املدعي  بالزام   - خا�ضة  م�ضاهمة   - للتمويل  اال�ضالمي  امل�ضرق  �ضركة 
واربعني  وثالثة  ومائتي  ال��ف  وع�ضرين  وواح��د  اربعمائة  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي 
درهم و�ضتة وثمانني فل�ضا والزمتها بامل�ضورفات ومببلغ الف درهم مقابل اتعاب 
املحاماة.  حكما مبثابة احل�ضوري قابال لال�ضتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا 
من اليوم التايل لن�ضر هذا االعالن �ضدر با�ضم �ضاحب ال�ضمو ال�ضيخ حممد بن 

را�ضد بن �ضعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

مذكرة اعالن بالن�شر
يف  الدعوى 2018/441  ا�شتئناف مدين    

اىل اخل�ضم املدخل / 1-علي بن حممد امان بن علي جامي 2-عبدالقادر 
/متيم  امل�ضتاأنف  ان  مبا  االق��ام��ة  حمل  جمهويل  اال�ضقر  الدين  برهان 
ب��ن ف��ا���ض��ل ب��ن حم��م��د خ���ريي ال��ق��ب��اين ومي��ث��ل��ه / ه���اين رج���ب مو�ضى 
عبداهلل اجل�ضمي -  قد ا�ضتاأنف القرار/ احلكم ال�ضادر بالدعوى رقم : 
2017/259 مدين كلي بتاريخ 2018/4/9 وحددت لها جل�ضه يوم االربعاء  
 ch1.D.17 املوافق 2018/10/24  ال�ضاعة 10.00 �ضباحا  بالقاعة رقم
وعليه يقت�ضي ح�ضوركم او من ميثلكم قانونيا ويف حال تخلفكم �ضتجري 

حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حمكمة ال�شتئناف

العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1628  جتاري كلي               

كينج�ضتون   ب��اول  2-رتي�ضارد  انرتنا�ضونال   كنج�ضتون   -1/ عليه  املدعي  اىل 
جمهويل حم��ل االق��ام��ة مب��ا ان امل��دع��ي/ ن��زار ن��ادر حممد وميثله / عبداهلل 
علي عبدالوهاب عبداهلل ال�ضويدي - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها طلب 
عزل املدعي عليه الثاين من اإدارة ال�ضركة املدعي عليها االأوىل وتعيني املدعي 
مديرا لها.  وحددت لها جل�ضة يوم االثنني  املوافق  2018/9/24  ال�ضاعة 9.30 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch2.E.22 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  �س بالقاعة 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1903  جتاري كلي               

اب��وظ��ب��ي  جم��ه��ول حمل  ال�ضيف مهند�ضون م��ق��اول��ون ف��رع  امل��دع��ي عليه / 1-���ض��رك��ة  اىل 
ال�ضيد  قانونا  ذات م�ضوؤولية حم��دودة وميثلها  �ضركة  املدعي/ جت��ارة علم  ان  االقامة مبا 
املدير/ �ضريف علي حممود - قد اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة املدعي عليهما 
و�ضتني  وواح��د  و�ضبعمائة  مليونني  دره��م(   2761296.16( مببلغ  والت�ضامم  بالت�ضامن 
الف ومائتني و�ضتة وت�ضعني درهما و�ضتة ع�ضر فل�ضا مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ 
مليون  ع�ضرين  دره��م(   20.000.000.0( بقيمة  لل�ضرر  اجلابر  والتعوي�س  الدعوى  رفع 
درهم والزم بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة.   وحددت لها جل�ضة يوم االحد  املوافق  
اأو من  Ch1.C.15 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  2018/10/7  ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة 
ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1833  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-�ضركة م�ضعب القداح التجارية - ذ م م - فرع  جمهول 
حمل االقامة مبا ان املدعي/ ميلينيوم ل�ضناعة ال�ضحوم وزيوت التزليق - �س 
ذ م م وميثله / هاين رجب مو�ضى عبداهلل اجل�ضمي - قد اأقام عليك الدعوى 
درهم(   1.399.357( وق��دره  مببلغ  عليها  املدعي  بالزام  املطالبة  ومو�ضوعها 
مع الفائدة القانونية بواقع 12% �ضنويا مع الزام بالر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب 
املحاماة.  وحددت لها جل�ضة يوم اخلمي�س  املوافق  2018/10/11  ال�ضاعة 9.30 
اأو من ميثلك قانونيا  Ch2.E.21 لذا فاأنت مكلف باحل�ضور  �س بالقاعة 
اجلل�ضة  قبل  للمحكمة  م�ضتندات  او  م��ذك��رات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12432 بتاريخ 2018/9/20   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        
   يف  الدعوى 2018/1478  جتاري كلي               

اىل املدعي عليه / 1-علي ادم للتجارة العامة - �س ذ م م  جمهول حمل االقامة 
م م وميثله / ح�ضن  ذ  ال�ضفن - �س  للتجارة ومتوين  ات�س كي  ام  املدعي/  ان  مبا 
بالزام املدعي  اأقام عليك الدعوى ومو�ضوعها املطالبة  الريامي - قد  علي مطر 
عليها مببلغ وقدره )889775 درهم( والر�ضوم وامل�ضاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
لها  وح��ددت    . التام  ال�ضداد  وحتى  اال�ضتحقاق  تاريخ  من   %12 بواقع  القانونية 
 Ch1.C.15 جل�ضة يوم االحد  املوافق  2018/9/23  ال�ضاعة 9.30 �س بالقاعة
من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�ضور  مكلف  فاأنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ضتندات للمحكمة قبل اجلل�ضة بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية



اخلميس  20   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12432  
Thursday   20   September   2018  -  Issue No   12432

19191917

الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

عقدت جلنة واإدارة احلكام باحتاد االإم��ارات لكرة 
القدم اأم�س الثالثاء مبقر االحتاد بدبي الربملان 
التحكيمية  احل���االت  ملناق�ضة  الثالث  التحكيمي 
ملباريات اجلولة الثانية من م�ضابقة دوري اخلليج 
 2019-2018 ال��ري��ا���ض��ي  ل��ل��م��و���ض��م  ال��ع��رب��ي 
وذلك بح�ضور اإبراهيم لعما�س نائب رئي�س جلنة 
اأم���ني، ون��ا���ض��ر عبد اهلل ع�ضوا  احل��ك��ام، و���ض��الح 
اللجنة، و�ضتيف بينت املدير الفني، واأحمد يعقوب 
مدير اإدارة احلكام، اإ�ضافة اإىل ح�ضور 60 حكماً 

من اأطقم الفريق االأول و 12 مقيماً.  
وقال اأحمد يعقوب مدير اإدارة احلكام، اأن اللجنة 

نظمت ع�ضر اأم�س وعلى اأر�ضية ملعب ذياب عوانه 
يف احتاد الكرة، اختبارات اللياقة البدنية امل�ضتوى 
هو  ما  ح�ضب  االأول  الفريق  حلكام  »ي��وي��و«  االأول 
ال��دويل واالآ�ضيوي لكرة  معمول به يف االحتادين 
ال��ق��دم، ال��ه��دف م��ن ه��ذا االخ��ت��ب��ار ال��وق��وف على 
ب�ضكل  التحكيمية  االأط���ق���م  وا���ض��ت��ع��داد  ج��اه��زي��ة 
دوري، م�ضريا اإىل اأن جميع احلكام الذين �ضاركوا 
اأ���ض��رف عليه ح�ضن عبد اهلل  يف االخ��ت��ب��ار وال���ذي 
م���درب ال��ل��ي��اق��ة ال��ب��دن��ي��ة ب��احت��اد ال��ك��رة اجتازوه 

بنجاح.
وو�ضف يعقوب اأجواء الربملان باالإيجابية والبناءة 
الفيديو على  ، حيث �ضيطرت ح��االت تقنية حكم 
معظم نقا�ضات املدير الفني مع احلكام، اإ�ضافة اإىل 

بع�س احلاالت التحكيمية التي �ضهدتها املباريات 
ال�ضبعة يف هذه اجلولة ، مبيناً اأنه مت الرتكيز على 
ومت  التحكيمية  االطقم  اتخذتها  التي  ال��ق��رارات 
الفيديو، والقرارات  اإىل تقنية حكم  اللجوء فيها 
التي ح�ضمت من قبل احلكام من دون اللجوء اإىل 
حكم الفيديو، حيث بلغ عدد احلاالت التي ح�ضمت 
من خالل اال�ضتعانة بتقنية حكم الفيديو حالتني 
 ، وال��وح��دة  الفجرية  دب��ا  م��ب��اراة  االأوىل يف  فقط 
 ، بداية  ال��وح��دة  ل�ضالح  ه��دف  احت�ضاب  حيث مت 
ب�ضبب  الفيديو  حكم  تدخل  على  بناء  اإلغائه  ومت 

عدم عبور الكرة بكاملها خط املرمى.
اأم���ا احل��ال��ة ال��ث��ان��ي��ة ف��ك��ان��ت يف م��ب��اراة ب��ن��ي يا�س 
ال�ضاحة خطاأ خارج  والو�ضل، حيث احت�ضب حكم 

منطقة اجلزاء وطلب منه حكم الفيديو مراجعة 
احلالة بالفيديو وبعد املراجعة اأكد احلكم قراره 

باأن اخلطاأ خارج املنطقة ولي�س داخلها. 
واأو�ضح مدير اإدارة احلكام، اأن عدد احلاالت التي 
جلاأ فيها احلكام اإىل تقنية الفيديو خالل املباريات 
14 للجولتني االأوىل والثانية من م�ضابقة دوري 
اخلليج العربي بلغ 5 حاالت فقط، مبيناً اأنه رقم 
واأن  ، خا�ضة  املباريات  العدد من  به لهذا  باأ�س  ال 
التقنية  با�ضتخدام  مراجعتها  مت  التي  احل���االت 
ح�ضمت اجلدل حول �ضحة اأو عدم �ضحة احلالة. 
واأ�ضاف يعقوب، اأنه كان هنالك جتربة »تدريبية« 
لتطبيق تقنية الفيديو يف ثالث مباريات بدوري 
الرديف يف مباراة �ضباب االأهلي دبي مع عجمان، 

وبعد  �ضفراء  وبطاقة  احلكم خطاأ  احت�ضب  حيث 
م��راج��ع��ة احل��ال��ة م��ن خ���الل ال��ف��ي��دي��و مت تغيري 
اأما  احل��م��راء،  اإىل  ال�ضفراء  البطاقة  من  ال��ق��رار 
واجلزيرة،  الفجرية  ناديي  بني  الثانية  املباراة  يف 
اح��ت�����ض��ب احل��ك��م خ��ط��اأ وب��ط��اق��ة ����ض���ف���راء، وبعد 
البطاقة  اإ�ضهار  اإىل  ق���راره  احلكم  غ��ري  املراجعة 
احلمراء بدال من ال�ضفراء ، فيما مل ت�ضهد املباراة 
الثالثة بني ناديي الو�ضل وبني يا�س جلوء احلكم 

لتقنية الفيديو .
الفتا، اإىل اأنه �ضاد خالل برملان حكام الفريق االأول 
وارتياح  ر�ضا  التحكيمية  احل��االت  مراجعة  وبعد 
عن اأداء ق�ضاة املالعب ب�ضكل عام خالل اجلولتني 
العربي  اخل��ل��ي��ج  دوري  م���ن  وال���ث���ان���ي���ة  االأوىل 

ور�ضد  ال��ع��رب��ي،  اخلليج  ك��اأ���س  م�ضابقة  وجولتي 
احلكام  اأداء  حول  املالحظات  بع�س  الفني  املدير 
وتعديل  حت�ضني  ب�ضرورة  توجيهات  اأهمها،  ك��ان 
التمركز حلكام ال�ضاحة واحلكام امل�ضاعدين وزيادة 
الطاقم،  بني  ال��دائ��م  والتوا�ضل  الرتكيز،  معدل 
واحل���ر����س ن��ح��و ت��ق��ل��ي��ل امل����دة ال��زم��ن��ي��ة ملراجعة 
الفيديو قدر االإمكان ، على الرغم من اأن املجل�س 
»اآيفاب« مل يحدد  القدم  الت�ضريعي لكرة  ال��دويل 
يف قانونه مدة زمنية حمددة للمراجعة ، بل منح 
االأطقم التحكيمية فر�ضة املراجعة التخاذ القرار 
ال�ضحيح على ح�ضاب الوقت ، اأي اأنه ف�ضل اتخاذ 
القرار ال�ضحيح بداًل من الت�ضرع واحت�ضاب قرار 

خاطئ.

لكرة  الظفرة  ن��ادي  �ضركة  ك�ضفت 
ال���ق���دم ع���ن ال����زي اجل���دي���د الذي 
�ضيظهر به الفريق االول لكرة القدم 
ب��ال��ن��ادي خ��الل ال�����ض��ن��وات الثالث 
 10 االثنني  يوم  ذلك  املقبلة جاء 
الهوية  اإطالق  �ضبتمرب بعد نهاية 
اجلديدة ملدينة الروي�س )الروي�س 
ملتقى الفر�س( والتي تاأتي كجزء 
اأدن��وك لتطوير مدينة  من خطط 
ملواكبة  الظفرة  مبنطقة  الروي�س 
اإعالن  عن  الناجت  ال�ضكاين  النمو 
ال�ضركة ا�ضتثمار 165 مليار درهم 
يف  متكامل  جممع  اأك���رب  لتطوير 
العامل  م�ضتوى  على  واح��د  موقع 
وال�ضناعات  ال��ت��ك��وي��ر  ل��ع��م��ل��ي��ات 

والبرتوكيماوية . 
وي��ع��ت��رب ه����ذا االإع�������الن ج����زء من 
االت���ف���اق���ي���ة ال���ت���ي اأب���رم���ه���ا ن����ادي 
اأبوظبي  الظفرة مع �ضركة برتول 
الوطنية )اأدن��وك( لرعاية الفريق 

االأول لكرة القدم.
اجلديد  ال�����زي  ع���ن  ال��ك�����ض��ف  ومت 

ب��ح�����ض��ور ك����اًل م���ن م���ع���ايل �ضيف 
املجل�س  ع�����ض��و  ال��ه��اج��ري  حم��م��د 
التنمية  دائرة  – رئي�س  التنفيذي 
�ضلطان  و����ض���ع���ادة   ، االق��ت�����ض��ادي��ة 

خ���ل���ف���ان ال���رم���ي���ث���ي وك���ي���ل دي�����وان 
الظفرة  منطقة  يف  احل��اك��م  ممثل 
املزروعي  ج��ذالن  �ضالح  و�ضعادة   ،
الظفرة  ن��ادي  اإدارة  رئي�س جمل�س 

ك���م���ا ح�������ض���ر ال���ك�������ض���ف ع����ن ال����زي 
ال�ضام�ضي  ���ض��ع��ود  را���ض��د  اجل��دي��د 
م���دي���ر دائ������رة م�����ض��ان��دة االأع���م���ال 
وال�����ض��وؤون ال��ت��ج��اري��ة يف اأدن�����وك و 

رئي�س  امل����زروع����ي  م��ك��ت��وم  ف���ار����س 
 ، القدم  لكرة  الظفرة  ن��ادي  �ضركة 
 ، املن�ضوري  �ضامل  مطر  واملهند�س 
نادي  �ضركة  رئي�س  باأعمال  املكلف 

الظفرة لال�ضتثمار ،  وهلدر تياجو 
القدم  ل��ك��رة  االأول  ال��ف��ري��ق  الع��ب 
بنادي الظفرة باالإ�ضافة لعدد من 

اأعيان واأهايل منطقة الظفرة.

واأب���������دي ����ض���ع���ادة ����ض���ال���ح ج����ذالن 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  امل����زروع����ي 
الثقايف  ال��ري��ا���ض��ي  ال��ظ��ف��رة  ن���ادي 
�ضركة  مع  النادي  ب�ضراكة  �ضعادته 

ب�ضراكتنا  نفتخر  ق��ائ��اًل:  اأدن����وك 
مع اأدنوك ، ال�ضركة الوطنية التي 
دولة  القت�ضاد  اأ�ضا�ضية  ركيزة  تعد 
م��ه��م��اً ملختلف  االم������ارات وداع���م���اً 
املجتمعية  وال��ن�����ض��اط��ات  امل���ب���ادرات 
وال��ري��ا���ض��ي��ة وت�����زداد ���ض��ع��ادت��ن��ا اأن 
فريق  قم�ضان  ع��ن  الك�ضف  ي��اأت��ي 
ال���ظ���ف���رة اجل����دي����دة ال���ت���ي حتمل 
الروي�س  مل��دي��ن��ة  اجل��دي��د  ال��ه��وي��ة 
نقالت  النادي  فيه  ي�ضهد  وق��ت  يف 
املتقدمة  مكانته  وي��ر���ض��خ  ن��وع��ي��ة 
ال��ري��ا���ض��ي��ة املحلية  ال�����ض��اح��ة  ع��ل��ى 
باأن  ، و نحن علي ثقة  واالإقليمية 
ال�ضنوات القادمة �ضت�ضهد تطورات 
على  اإي��ج��اب��ي  اأث���ر  وذات  ملمو�ضة 
الظفرة  ومنطقة  الروي�س  مدينة 
الظفرة  لنادي  �ضيكون  ع��ام  ب�ضكل 
اأثر كبري و م�ضاركاً فاعاًل خاللها 
.. كا�ضفاً عن ترتيبات من جمل�س 
اإدارة النادي الإفتتاح اأكادميية لكرة 
القدم مبدينة الروي�س يف القريب 

العاجل.

�حتاد �لكرة يعقد �لربملان �لتحكيمي �لثالث يف دبي

يعقوب : ارتياح عن اأداء ق�ضاة املالعب .. وتقنية الفيديو يف تطور م�ضتمر
5 حالت فيديو لـ 14 مبار�ة خالل �جلولتني �لأوىل و�لثانية للمحرتفني

تز�منًا مع �إطالق »�أدنوك« �لهوية �جلديدة ملدينة �لروي�س 

نادي الظفرة يك�ضف عن الزي اجلديد للفريق الأول لكرة القدم

الأوملبية البحرينية تطلع على التقارير الفنية لالحتادات 
الريا�ضية امل�ضاركة باآ�ضياد اندوني�ضيا

عبدالرحمن  البحرينية  االأوملبية  للجنة  العام  االأم��ني  اأك��د 
االألعاب  ب��دورة  البحرين  مل�ضاركة  الفني  التقييم  اأن  ع�ضكر 
مبدينتي  م��وؤخ��راً  اختتمت  ال��ت��ي  ع�ضرة  الثامنة  االآ���ض��ي��وي��ة 
جاكرتا وباملبانغ يف اندوني�ضيا يقدم �ضورة وا�ضحة عن اأهم 
باجتاه  ويدفع  امل�ضاركة  رافقت  التي  وال�ضلبيات  االإيجابيات 
الن�ضخة  خالل  ال�ضلبيات  وتاليف  االإيجابية  النواحي  تعزيز 

املقبلة مبا ي�ضمن جناح امل�ضاركة ب�ضورة اأف�ضل.
ال��ع��ام برفقة ع�ضو جمل�س  االأم���ني  ل��دى ح�ضور  ذل��ك  ج��اء 
االإدارة را�ضد عبداللطيف الزياين و املدير التنفيذي لل�ضئون 
الريا�ضية ال�ضيد عبداجلليل اأ�ضد ومدير دائرة امل�ضاريع مادن 

الونا�س ورئي�س ق�ضم االحتادات الريا�ضية فادي حميدان.
وعقدت اللجنة االوملبية البحرينية �ضل�ضلة من االجتماعات 

الفنية مع االحتادات الوطنية التي �ضاركت يف دورة االلعاب 
اال�ضيوية وهي احتادات البولينج، الريا�ضات البحرية، الدفاع 
امللكي  االحت���اد  ال��رم��اي��ة،  الهوائية،  ال��دراج��ات  النف�س،  ع��ن 
للفرو�ضية و�ضباقات القدرة، كرة القدم، األعاب القوى واحتاد 
كرة اليد، فيما �ضيتم االجتماع مع احتادي الرتايثلون وفنون 

القتال املختلطة الحقا.
وع��رب االأم���ني ال��ع��ام للجنة االومل��ب��ي��ة ع��ن ت��ق��دي��ره للجهود 
واالإداري���ة  الفنية  واالأط��ق��م  الالعبون  بذلها  التي  الكبرية 
اأكد يف الوقت ذاته على  خالل دورة االألعاب االآ�ضيوية، لكنه 
بع�س  تراجع  ا�ضباب  ح��ول  وال��وق��وف  الفني  التقييم  اأهمية 
املنتخبات، حيث اأطلع االأمني العام وامل�ضئولني يف اللجنة على 
التقارير الفنية الواردة من االحتادات الريا�ضية وبحثوا مع 

ممثليها كافة النقاط الفنية واالإدارية التي رافقت امل�ضاركة 
العلمية  االأ�ض�س  وف��ق  وال�ضلبيات  االإيجابيات  درا�ضة  بهدف 
امل�ضتقبل  يف  امل��خ��رج��ات  حت�ضني  اإىل  ي���وؤدي  مب��ا  ال�ضحيحة 
والتمثيل امل�ضرف يف دورة االألعاب االآ�ضيوية وباقي الدورات 

االأخرى.
ال  االآ�ضيوية  االألعاب  دورة  يف  امل�ضاركة  بعد  ع�ضكر:  واأ�ضاف 
واال�ضتفادة من خمرجات  النتائج  ملراجعة  وقفة  لنا من  بد 
كافة  ع��ل��ى  واالإط�����الع  واالي��ج��اب��ي  ال�ضلبي  ب�ضقيها  ال����دورة 
م�ضتفي�ضة  ب�����ض��ورة  ودرا���ض��ت��ه��ا  ملراجعتها  الفنية  ال��ت��ق��اري��ر 
امل�ضتقبلية،  القرارات  اتخاذ  امل�ضاركة يف  تلك  لالإ�ضتفادة من 
حيث اأننا نتطلع دوما للمراجعة والتقييم مل�ضاركاتنا املختلفة 

مبا يكفل التمثيل امل�ضرف دون اأن نكتفي مبا نحققه.

نادي ال�ضارقة لريا�ضات الدفاع ينظم مهرجان
 ال�ضارقة الثالث مب�ضاركة 350 لعبا ولعبة

املو�ضم  مناف�ضات  يف  الفعالة  للم�ضاركة  ا�ضتعداداً 
ينظم    2019-2018 اجل���دي���د  ال���ري���ا����ض���ي 
ن����ادي ال�����ض��ارق��ة ل��ري��ا���ض��ات ال���دف���اع ع��ن النف�س 
عن  الدفاع  لريا�ضات  الثالث  ال�ضارقة  مهرجان 
350 الع��ب والعبة  اأك��رث من  النف�س مب�ضاركة 
لالألعاب  ال�ضارقة  ب��ن��ادي  الريا�ضية  ال�ضالة  يف 
ال��ف��ردي��ة وك���ذل���ك ال�����ض��ال��ة ال��ري��ا���ض��ي��ة مبراكز 

وال�ضبت  اجلمعة  يومي  وذل��ك  بالرقة  االأط��ف��ال 
املوافقني 21 ، 22  من �ضبتمرب اجلاري.

مراكز  ب��ني  التناف�ضية  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ه���ذه  وت��ل��ق��ى 
واهتمام كبريين  عناية  للنادي  التابعة  التدريب 
من رئي�س واأع�ضاء جمل�س االإدارة كونها تدريب 
فعلي ع��ل��ي امل��ن��اف�����ض��ات واإك�����ض��اب ال��الع��ب��ني ح�س 

املناف�ضة وثقافة الفوز .

اأحمد عبدالرحمن العوي�س رئي�س جمل�س  واأكد 
اإدارة نادي ال�ضارقة لريا�ضات الدفاع على اأهمية 
امل�ضاركة الفعالة لفرق النادي يف هذا املو�ضم بعد 
اإعداد وتاأ�ضي�س كافية جلميع الالعبني يف  فرتة 
خمتلف االألعاب متهيداً النتقاء املوهوبني منهم 
لهم  ت�ضمن  تدريبية  ب��رام��ج  �ضمن  واإدراج���ه���م 

التواجد على من�ضات التتويج. 
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االألعاب  دورة  يف  االأردن  ي�����ض��ارك 
العا�ضمة  يف  ل��ل�����ض��ب��اب  االأومل���ب���ي���ة 
االرج��ن��ت��ي��ن��ي��ة ب��وي��ن�����س اآي���ر����س من 
باأكرب  املقبل  اكتوبر   18 اإىل   6
بعثة يف تاريخه بعد اأن ارتفع عدد 

املتاأهلني اإليها اإىل 12 ريا�ضيا.
اآخر  ال��ب��دور  حممد  ال�ضباح  وك��ان 
من  الثالثة  الن�ضخة  اىل  املتاأهلني 
اأن  بعد  لل�ضباب  االوملبية  االل��ع��اب 
املطلوبة  التاأهيلية  االرق���ام  حقق 

للم�ضاركة يف الدورة.
اإىل   12 ال  ال��ري��ا���ض��ي��ون  وت���اأه���ل 
االأل����ع����اب االأومل���ب���ي���ة ل��ل�����ض��ب��اب من 
خالل الت�ضفيات، وهو رقم قيا�ضي 
لالردن مقارنة مع تاأهل ريا�ضيني 
يف  االوىل  ال��ن�����ض��خ��ة  اإىل  ف���ق���ط 
والعبة   ،2010 ع���ام  ���ض��ن��غ��اف��ورة 
واح�����دة اإىل ال��ن�����ض��خ��ة ال��ث��ان��ي��ة يف 

ناجنينغ ال�ضينية عام 2014.
للجنة  ال�����ع�����ام  االم��������ني  واأ�������ض������اد 
املجايل  نا�ضر  االردن��ي��ة  االومل��ب��ي��ة 

املتاأهلني  م��ن  الكبري  ال��ع��دد  ب��ه��ذا 
 12 ت���اأه���ل  ق���ائ���ال:  اىل االل����ع����اب 
ال�ضباب  اأوملبياد  اإىل  والعبة  العبا 

احلافز  ومينحنا  باخلفر  ي�ضعرنا 
حماور  تطبيق  يف  اال�ضتمرار  على 
اجلديدة  اال�ضرتاتيجية  اخل��ط��ة 

وتاأهل  االردن��ي��ة،  االومل��ب��ي��ة  للجنة 
الالعبني  م��ن  الكبري  ال��ع��دد  ه��ذا 
الرئي�ضية  اأهدافنا  كان واح��دا من 

للم�ضتقبل  عليها  �ضنبني  وال��ت��ي 
الالعبني  م��ن  ع��دد  اأك���رب  لتاأهيل 

اإىل دورة االألعاب االأوملبية.
اإىل  املتاأهلني  الريا�ضيني  اأن  واأكد 
اأوملبياد ال�ضباب بذلوا جهودا كبريا 
ب��رف��ق��ة م���درب���ه���م ل��ي��ح��ق��ق��وا هذا 
االإجناز الكبري للريا�ضة االأردنية.

من  االأردين  ال���ف���ري���ق  وي���ت���األ���ف 
وزيد  العرموطي،  ���ض��ارة  الفار�ضة 
ال��رب ونتايل  اأب��و  م�ضطفى ورام��ا 
احلميدي يف التايكواندو، وعبداهلل 
حماد يف الكاراتيه، و�ضامر اجلوهر 
القوى،  األعاب  املليفي يف  وعبداهلل 
املكون  امل�ضغرة  ال�ضلة  كرة  وفريق 
م���ن اأرب����ع����ة الع���ب���ني، ف�����ض��ال عن 

ال�ضباح حممد البدور.
ف�ضية  ميداليتني،  االردن  واأح��رز 
وبرونزية، حتى االن يف الن�ضختني 
عرب  ال�ضباب  الومل��ب��ي��اد  املا�ضيتني 
ح��ي��در وي����زن ال�����ض��ادق يف ال����دورة 

االأوىل يف �ضنغافورة.

قام معايل يو�ضف مانع العتيبة �ضفري الدولة لدى الواليات املتحدة االأمريكية 
اأم�س االأول بزيارة مع�ضكر تدريب الالعبني االأمريكيني امل�ضاركني يف مناف�ضات 
االألعاب الدولية لالأوملبياد اخلا�س التي ت�ضت�ضيفها دولة االإمارات العام املقبل 

وذلك بجامعة ديالوير.
ومن املتوقع اأن ميثل الواليات املتحدة اأكرث من 300 من الالعبني واملدربني 
باأبوظبي خالل  �ضتجري  التي  املناف�ضات  والفني يف  االإداري  واأع�ضاء اجلهازين 
الفرتة من 14 اإىل 21 مار�س 2019 .. وتعترب هذه اأول مناف�ضات لالأوملبياد 

اخلا�س تقام يف منطقة ال�ضرق االأو�ضط.
فرق  يف  اخلا�س  االأوملبياد  العبي  الزيارة  اأثناء  العتيبة  ال�ضفري  معايل  و�ضارك 
“حظاً  واأن�ضطتهم االأخرى ..متمنيا لهم  ال�ضلة وتن�س الطاولة تدريباتهم  كرة 

�ضعيداً” يف املناف�ضات املقبلة.

ال�ضفري  معايل  ..اأك���د  اخلا�س  االأومل��ب��ي��اد  عن  امل�ضوؤولني  مع  مناق�ضاته  وخ��الل 
التزام دولة االإم��ارات بتوفري الدعم لذوي االإعاقات الفكرية? ، واأثنى  العتيبة 
يف  وال��ق��ب��ول  االن��دم��اج  على  منت�ضبيه  لت�ضجيع  اخل��ا���س  االأومل��ب��ي��اد  ج��ه��ود  على 

جمتمعاتهم.
االألعاب  با�ضت�ضافة  املتحدة  العربية  االإم����ارات  دول��ة  تت�ضرف   “ معاليه  وق��ال 
ن��ط��اق ج��ه��ود حكومة دولة  ال��ع��ام املقبل .. ويف  ل��الأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س يف  ال��دول��ي��ة 
االإم��ارات الإ�ضاعة املزيد من التفهم واالندماج واالحرتام لذوي االإرادة والعزم، 
اأر�س  على  املناف�ضات  تلك  تقام  لكي  االأن�����ض��ب  ه��و  التوقيت  ه��ذا  اأن  ن��رى  فاإننا 
االإمارات، بالتعاون مع اأف�ضل �ضريك متمثاًل يف حركة االأوملبياد اخلا�س املرموقة 
التي تعمل على تو�ضيع الفر�س وحتويل حياة من�ضوبيها على نطاق العامل اإىل 

االأف�ضل من خالل االأن�ضطة الريا�ضية«.

اإىل  اأرج��اء الواليات املتحدة  انتقلوا من كافة  وكان العبو االأوملبياد اخلا�س قد 
التدريبات  وتلقي  باأقرانهم  لاللتقاء  اجل���اري  االأ���ض��ب��وع  خ��الل  دي��الوي��ر  والي��ة 
وعرب  ال��ق��ادم.  مار�س  �ضهر  يف  اأبوظبي  اإىل  توجههم  قبل  اجلامعة  يف  النهائية 
رئي�س ال��وف��د االأم��ري��ك��ي كري�س ه��ان ع��ن ام��ت��ن��ان ح��رك��ة االأومل��ب��ي��اد اخل��ا���س يف 
يبذلونه  مل��ا  االإم����ارات  دول��ة  ول�ضفارة  العتيبة  ال�ضفري  ملعايل  املتحدة  ال��والي��ات 
من دعم ، لي�س خالل مع�ضكر التدريب فح�ضب، بل على كافة اجلهود يف �ضبيل 

ا�ضت�ضافة هذه املناف�ضات العاملية«.
اأنها فر�ضة  “ اإن هذه االألعاب متثل فر�ضة قيمة للتعريف مبهمتنا، كما  وقال 
فريدة لتعريف امل�ضاركني وكل امل�ضجعني واملولعني بتلك االألعاب بدولة االإمارات 

واملنطقة التي تقع فيها من العامل«.
اأبوظبي م�ضاركة �ضبعة اآالف ريا�ضي من اأكرث من  وي�ضهد االأوملبياد اخلا�س يف 

يتناف�ضون يف 24 نوعاً من خمتلف �ضروب الريا�ضة، كما يتوقع اأن  دولة   170
يح�ضر تلك املناف�ضات ما ال يقل عن 500 األف �ضخ�س ، حيث اإنها تعترب اأكرب 

حدث اإن�ضاين وريا�ضي ي�ضهده العام 2019 .
لدمج  تهدف  عاملية  حركة  ع��ن  ع��ب��ارة  اخلا�س”  “االأوملبياد  اأن  بالذكر  جدير 
ذوي االإعاقات الفكرية يف جمتمعاتهم عن طريق الربامج الريا�ضية وال�ضحية 
�ضدهم  التمييز  ظ��اه��رة  على  الق�ضاء  اأج���ل  م��ن  ال��ق��ي��ادة  وب��رام��ج  والتعليمية 

ومتكينهم من اأداء اأدوارهم االإيجابية يف احلياة بطريقة �ضل�ضة.
خ��الل هذه  اخلم�ضني  بعامها  وه��ي حتتفل  1968م،  ع��ام  احلركة يف  وتاأ�ض�ضت 
 170 اأك��رث من  ريا�ضي يف  �ضتة ماليني  اأك��رث من  وت�ضم يف ع�ضويتها  ال�ضنة، 
ال�ضركات  كربيات  فيها  مبا  وال�ضركاء،  واملوؤ�ض�ضات  االأف��راد  بدعم  وحتظى  بلداً، 

واملوؤ�ض�ضات امل�ضرفية واالأندية االجتماعية واخلطوط اجلوية وغريها.

�ضفيــر الدولـــة بوا�ضنطـــن يـــزور مع�ضكـــر تــدريــب الأوملبيـاد اخلـا�س  

ك����رمي����ة م����ن �ضمو  حت����ت رع����اي����ة 
ال�ضيخة فاطمة بنت مبارك رئي�ضة 
الرئي�س  ال��ع��ام  ال��ن�����ض��ائ��ي  االحت����اد 
االأ�ضرية  التنمية  ملوؤ�ض�ضة  االأع��ل��ى 
لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�ضة 
اأُقيمت   االإم���ارات،  – اأم  والطفولة 
من  االأوىل  ال��ن�����ض��خ��ة  ف���ع���ال���ي���ات 
يف  الن�ضائية  ال��ق��ي��ادات  ’منتدى 
االأ�ضبوع،  وال�ضحة‘ هذا  الريا�ضة 
ا�ضتثنائية  اأج������واء  و����ض���ط  وذل�����ك 
احت�ضنها نادي اأبوظبي لل�ضيدات. 
اإىل  هدفت  من�ضة  املنتدى  وج�ضد 
ال�ضحة  امل����راأة يف جم���االت  متكني 
وحتفيز  وال���ري���ا����ض���ة،  وال��ت��ع��ل��ي��م 
التحديات  اأب��رز  يتناول  بناء  ح��وار 
املجتمع  وال��ت��وج��ه��ات واحل��ل��ول يف 
العربية  االإم�����ارات  ب��دول��ة  امل��ح��ل��ي 
امل��ت��ح��دة، ف�����ض��اًل ع��ن ال��ع��م��ل على 
اإيجابي للم�ضي قدماً  اأثر  اإح��داث 

يف م�ضرية متكني املراأة.
بال�ضراكة  الفعالية  واأُقيمت  ه��ذا   
مبارك  بنت  فاطمة  اأك��ادمي��ي��ة  م��ع 
من  وبتنظيم  الن�ضائية  للريا�ضة 
املنتدى  و�ضعى  »اإن��رتاك��ت«،  �ضركة 
املواهب  دع���م  اإىل  اأ���ض��ا���ض��ي  ب�ضكل 
القيادة  ذات  وال�ضركات  الن�ضائية 
الن�ضائية يف دولة االإمارات العربية 
املتحدة. وح�ضر الفعالية ما يقارب 
والعامالت  اخل���ب���ريات  م���ن   90
القطاعات  م����ن  ال���ع���دي���د  ���ض��م��ن 

فيهننّ  مب���ا  ال�����ض��ل��ة،  ذات  امل��ه��ن��ي��ة 
الريا�ضية  ال�ضخ�ضيات  م��ن  ع��دد 
الن�ضائية البارزة من دولة االإمارات 

والدول االأخرى.
املتحدثات  اأب������رز  ب���ني  م���ن  وك�����ان 
اأمنيات  ال��دك��ت��ورة  امل��ن��ت��دى  خ��الل 
ال�ضحة  اإدارة  م��دي��رة  ال��ه��اج��ري، 
اأبوظبي  ال�ضحة  دائ��رة  يف  العامة 
اأكادميية  اإدارة  جم��ل�����س  وع�����ض��و 
للريا�ضة  م���ب���ارك  ب��ن��ت  ف��اط��م��ة 
جمموعة  قدمت  والتي  الن�ضائية، 
من اأهم االأبحاث والنتائج احلديثة 
العائالت  وروؤى  بالدوافع  املتعلقة 

والتحديات يف دولة االإمارات. كما 
وافية  ب��ي��ان��ات  اأم��ن��ي��ات  د.  ق��دم��ت 
ح�����ول م�����دى ان����خ����راط امل��������راأة يف 
الريا�ضات  �ضمن  االإم�����ارات  دول���ة 
واالأن�������ض���ط���ة ال��ب��دن��ي��ة، ج��ن��ب��اً اإىل 
اال�ضرتاتيجية  يف  نظرة  مع  جنب 

احلكومية ذات ال�ضلة.
اأمنيات:  د.  قالت  كلمتها،  وخ��الل 
»نحن ن�ضهد حالياً حتول ملمو�س 
خمتلف  يف  امل��������������راأة  مت����ك����ني  يف 
الريا�ضة.  جمال  ومنها  املجاالت، 
فقط  حم�ضور  االهتمام  يعد  فلم 
يف تواجد املراأة يف خمتلف املحافل 

ك��ذل��ك تعزيز دور  ب��ل  ال��ري��ا���ض��ي��ة، 
و�ضمان  ح���ي���ات���ه���ا  يف  ال���ري���ا����ض���ة 
لي�ضبح  ح���ي���ات���ه���ا  من����ط  حت����وي����ل 
ياأتي  وه��ن��ا  و���ض��ح��ة.  ن�ضاطاً  اأك���رث 
مبارك  بنت  فاطمة  اأكادميية  دور 
تعمل  ح��ي��ث  الن�ضائية،  للريا�ضة 
من خالل عدد من ال�ضبل لتحقيق 
ذل����ك. ف���ال ي��ت��م��ح��ور ع��م��ل��ن��ا فقط 
حمرتفات  ريا�ضيات  تطوير  حول 
وت��ع��زي��ز م��ه��ارات��ه��ن ف��ح�����ض��ب، بل 
ميتد ما وراء ذلك من خالل عدد 
من الربامج املجتمعية التي نعمل 
م���ن خ��الل��ه��ا م���ع ال��ف��ت��ي��ات ونقوم 

ال�ضغر،  م��ن��ذ  م���ه���ارات���ه���ن  ب��ب��ن��اء 
�ضعياً اإىل مرافقتهم يد بيد طوال 
رحلة حتولهم �ضواء اإىل ريا�ضيات 
بب�ضاطة  اأو  ياأملن،  حمرتفات كما 
اأ���ض��خ��ا���س ف��اع��ل��ني وم��ن��ت��ج��ني يف 

جمتمعهن«.
نرى  االآن  »اأ���ض��ب��ح��ن��ا  واأ����ض���اف���ت: 
االآب��������اء ي�����ض��ط��ح��نب ب��ن��ات��ه��ن اإىل 
ال��ت��م��اري��ن ال��ري��ا���ض��ي��ة، وه���ذا يعد 
على  فاحل�ضول  ا�ضتثنائي.  اإجن��از 
العائلي  ال��دع��م  م��ن  امل�ضتوى  ه��ذا 
العائالت  ف��خ��ر  ع���ن  ي��ع��رب  ال����ذي 
ريا�ضياً،  بناتهن  لتطور  بدعمهم 

هو  املف�ضلة،  ريا�ضتهن  ك��ان��ت  اأي���اً 
اأمر رائع، ويعرب ب�ضكل وا�ضح عن 
ما و�ضل اإليه جمتمعنا من تقدير 

الإمكانيات املراأة وقدراتها«.
اآلي�ضون  ال�ضيدة  قدمت  وب��دوره��ا، 
اأول���ي���ف���ر، ال��رئ��ي�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل� 
’اأمانة الريا�ضة ال�ضبابية يف اململكة 
مبحتوًى  رئي�ضية  كلمة  املتحدة‘، 
ع��امل��ي ت��ط��رق��ت م���ن خ��الل��ه��ا اإىل 
واالأفكار  النظر  وج��ه��ات  م��ن  ع��دد 
اخلريية  مب��وؤ���ض�����ض��ت��ه��ا  اخل���ا����ض���ة 
للنهو�س  وال����ه����ادف����ة  امل�����ض��ت��ق��ل��ة، 
ب�ضوية احلياة من خالل الريا�ضة. 

جرت  التي  املوا�ضيع  و�ضملت  كما 
مناق�ضتها من قبل ال�ضيدة اأوليفر 
عرب  املُحققة  االجتماعية  الفوائد 
م�ضاركة  يف  ال��ق��ائ��م��ة  ال���ه���وة  ردم 
امل�ضهد  �ضمن  ال�����ض��اب��ات  ال�����ض��ي��دات 

الريا�ضي.
وتطرقت ال�ضيدة اأوليفر يف كلمتها 
اإىل التاأثري االإيجابي القوي لنمط 
من  الفتيات،  على  الن�ضط  احلياة 
واحلفاظ  البدينة،  ال�ضحة  تطور 
ع���ل���ى ن��ف�����ض��ي��ة م�������ض���ت���ق���رة، وب���ن���اء 
مهارات  وت��ع��زي��ز  ب��ن��اءة،  �ضخ�ضية 
القدرة  العمل، وكذلك زيادة  �ضوق 

ع���ل���ى االن������دم������اج وال���ت���ف���اه���م مع 
املجتمع املحيط.

جل�ضة  اإىل  احل��ا���ض��رات  وا�ضتمعت 
اأمنيات  د.  من  كاًل  �ضمت  نقا�ضية 
اآلي�ضون  وال�������ض���ي���دة  ال����ه����اج����ري 
بينة  م��ع  جنب  اإىل  جنباً  اأول��ي��ف��ر، 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  ال�����ع�����واين، 
ل��الب��ت��ك��ار وال�������ض���وؤون امل��ال��ي��ة لدى 
ال�ضركة الوطنية لل�ضمان ال�ضحي 
مدير  الرحمي،  وتالة  �ضمان،   –
ال�����ض��وؤون اال���ض��رتات��ي��ج��ي��ة يف دورة 
االألعاب العاملية لالأوملبياد اخلا�س 

اأبوظبي 2019.
وانطلقت اجلل�ضة النقا�ضية باإجراء 
م�ضرياتهن  حول  حلوار  امل�ضاركات 
ب�ضاأن  املُكت�ضبة  وال��درو���س  املهنية 
اأه��م��ي��ة رع���اي���ة ودع����م امل���واه���ب يف 
التطرق  ليجري  االإم�����ارات،  دول���ة 
بعدها اإىل مناق�ضة ال�ضبل الكفيلة 
ال�ضابة  االأج��ي��ال  تفاعل  بت�ضجيع 
اأكرث  حياة  اأمن��اط  اعتماد  وتعزيز 

�ضحة وحيوية.
�ضاركت  ل�����ذل�����ك،  وب����االإ�����ض����اف����ة   
نقا�ضية  جل�ضة  �ضمن  احل��ا���ض��رات 
ج���م���اع���ي���ة، ع��م��ل��ن خ���الل���ه���ا على 
حتديد اأه��م 3 ع��وام��ل ت��وؤث��ر على 
وال�ضيدات  الفتيات  م�ضاركة  مدى 
الريا�ضة،  جم����االت  يف  ال��ي��اف��ع��ات 
ف�������ض���اًل ع����ن ط������رح ال���ع���دي���د من 

احللول املمكنة.

برعاية كرمية من �سمو �ل�سيخة فاطمة بنت مبارك وبال�سر�كة مع �أكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�سة �لن�سائية

نادي اأبوظبي لل�ضيدات يحت�ضن الن�ضخة الأوىل من »منتدى القيادات الن�ضائية يف الريا�ضة وال�ضحة«

نادي تراث الإمارات ي�ضارك يف كاأ�س الإمارات لل�ضباحة يف دبي

»تنفيذي الأوملبية الوطنية« يقرر امل�ضاركة الأردن ي�ضارك يف اأوملبياد ال�ضباب باأكرب بعثة يف تاريخه
يف اأوملبياد ال�ضباب ببوين�س اآيري�س

على  املوافقة  الوطنية  االأوملبية  للجنة  التنفيذي  املكتب  ق��رر 
امل�ضاركة يف فعاليات دورة االألعاب االأوملبية الثالثة لل�ضباب التي 
ت�ضت�ضيفها العا�ضمة االأرجنتينية بوين�س اآيري�س خالل الفرتة 
 3998 فيها  �ضي�ضارك  وال��ت��ي  املقبل  اأك��ت��وب��ر   18 اإىل   6 م��ن 

ريا�ضيا من 206 دول يتناف�ضون يف 32 ريا�ضة.
االأوملبية  للجنة  التنفيذي  امل��ك��ت��ب  اج��ت��م��اع  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
بدبي  اللجنة  مبقر  االأول  اأم�����س  عقد  ال��ذي  االأومل��ب��ي��ة  للفرتة 
االأوملبية  اللجنة  رئي�س  نائب  القطامي  حميد  معايل  وتراأ�ضه 
الوطنية بح�ضور كل من �ضعادة حممد اإبراهيم املحمود النائب 
اللجنة  ع��ام  اأم���ني  ال�ضنقيطي  اأح��م��د  ط��الل  والعميد  ال��ث��اين 
�ضامل  املهند�س  ال�ضيخ  وهم  املكتب  واأع�ضاء  بالوكالة  االأوملبية 
الري�ضي  نا�ضر  اأح��م��د  الدكتور  وال��ل��واء  القا�ضمي  �ضلطان  ب��ن 
وحممد بن اأحمد بن �ضليم، وامل�ضت�ضار اأحمد الكمايل والعميد 
اأحمد حمدان الزيودي كما ح�ضر االجتماع حممد بن دروي�س 
االجتماع  بداية  يف  احل�ضور  وتقدم  للجنة.  التنفيذي  املدير 
باأ�ضمى اآيات ال�ضكر والتقدير اإىل �ضمو ال�ضيخ اأحمد بن حممد 
بن را�ضد اآل مكتوم رئي�س اللجنة االأوملبية الوطنية على دعمه 
�ضموه  وم��ت��اب��ع��ة  وال��ري��ا���ض��ي��ة  االأومل��ب��ي��ة  للحركة  ال���الحم���دود 
الدائمة لكافة جمريات العمل االأوملبي على االأ�ضعدة املختلفة. 
واع��ت��م��د امل��ك��ت��ب ال��ت��ن��ف��ي��ذي للجنة االأومل��ب��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة خالل 
للمكتب  رئي�ضاً  ال�ضنقيطي  ط��الل  العميد  ت�ضمية  االج��ت��م��اع 
التنفيذي للن�ضخة ال�ضابعة لالأوملبياد املدر�ضي حيث من املقرر 
اأن يتم عقد اجتماعات دورية خالل الفرتة املقبلة مع ال�ضركاء 

املواهب  يك�ضف عن  الذي  الطالبي  للربنامج  اال�ضرتاتيجيني 
من  املميزة  العنا�ضر  ويدعم  الفردية  االأل��ع��اب  من  العديد  يف 
اأبنائنا وبناتنا على م�ضتوى مدار�س الدولة. كما اعتمد املكتب 
الريا�ضي  ال��ي��وم  مل��ب��ادرة  ال��راب��ع��ة  الن�ضخة  عمل  ف��ري��ق  ك��ذل��ك 
اال�ضتعداد  اأج���ل  م��ن  اجل��اب��ر  م��ي  ال��دك��ت��ورة  برئا�ضة  ال��وط��ن��ي 
التي  ال��الزم��ة  الرتتيبات  كافة  على  وال��وق��وف  للحدث  املبكر 
ت�ضمن جن��اح��ه وخ��روج��ه ب��ال�����ض��ورة امل��ط��ل��وب��ة. وي�����ض��م فريق 
ك��ال م��ن �ضريف  ال��وط��ن��ي  ال��ري��ا���ض��ي  ل��ل��ي��وم  التنفيذي  ال��ع��م��ل 
العو�ضي ممثل ديوان حاكم الفجرية واملقدم فهد جمعة ممثل 
ديوان حاكم راأ�س اخليمة و�ضعيد العاجل مدير اإدارة االأن�ضطة 
الثقافية واملجتمعية مبجل�س ال�ضارقة الريا�ضي وعبداهلل �ضامل 
اأم القيوين وحممد �ضعيد بن دروي�س املدير  اإم��ارة  قنزول عن 
ق�ضم  البناي مدير  وع��ادل  الوطنية  االأوملبية  للجنة  التنفيذي 
�ضامل  وفاطمة  الريا�ضي  دب��ي  مبجل�س  املجتمعية  الفعاليات 
العامري ع�ضو جمل�س اإدارة جلنة االإمارات للريا�ضة الن�ضائية 
و�ضلطان را�ضد الزعابي من مركز الرتبية الريا�ضية الع�ضكرية 
ووداد اأحمد بو حميد وعنود �ضعيد الفال�ضي من وزارة ال�ضحة 
ال�ضر  اأمني  الري�س  عبيد  عارف علي  والعميد  املجتمع  ووقاية 
العام الحتاد ال�ضرطة الريا�ضي واأحمد عبد الرحمن اأحمد من 
وزارة الرتبية والتعليم، و�ضعود اجل�ضمي مدير ق�ضم الفعاليات 
باملجل�س التنفيذي حلكومة عجمان وعبدالعزيز علي احل�ضان 
رئي�س ق�ضم االأندية والريا�ضة للجميع بالهيئة العامة للريا�ضة 

وعبداهلل الوهيبي ممثل االأوملبياد اخلا�س.

اأك���م���ل ف���ري���ق ال�����ض��ب��اح��ة ب���ن���ادي ت�����راث االإم�������ارات 
االإم����ارات  ك��اأ���س  بطولة  يف  للم�ضاركة  ا���ض��ت��ع��دادات��ه 
احتاد  ينظمها  ال��ت��ي  الق�ضري  ب��امل��ج��رى  لل�ضباحة 

االإمارات لل�ضباحة وتقام على م�ضبح جممع حمدان 
يومي  وم�ضاء  �ضباحاً  ب��دب��ي  الريا�ضي  حممد  ب��ن 
اجل����اري.  �ضبتمرب   22 –  21 وال�����ض��ب��ت  اجل��م��ع��ة 

وي�ضارك النادي باثنني وع�ضرين �ضباحاً يف مراحل 
ال�����ض��ب��اق امل��خ��ت��ل��ف��ة، ح��ي��ث ي��ن��اف�����س 9 ���ض��ب��اح��ني من 
النادي يف مرحلة 11 �ضنة، و 12 �ضباحاً يف مرحلة 

13 �ضنة، وواحد يف مرحلة 15 �ضنة. واأو�ضح حممد 
اأ�ضعد املدهون، مدرب فريق ال�ضباحة بالنادي، اأنهم 
اإك�ضاب الالعبني  اإىل  ي�ضعون بامل�ضاركة يف البطولة 

رئي�س  بطولة  قبل  واالح��ت��ك��اك  التناف�ضية  اخل��ربة 
الدولة يف نوفمرب املقبل، لكونها تتميز بالتناف�ضية 
نظراً الأن امل�ضاركة فيها مفتوحة وت�ضتقبل �ضباحني 

اأن  اإىل  م�����ض��رياً  واجلن�ضيات،  االأن��دي��ة  خمتلف  م��ن 
هذه  مثل  تعمل  ج��دي��داً  �ضباحاً   12 ي�ضم  الفريق 

امل�ضاركات على �ضقلهم وجتهيزهم.
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الفجر الريا�ضي

عن  بوكيتينو،  ماوري�ضيو  هوت�ضبري،  توتنهام  م���درب  داف���ع 
“قا�ضية”  هزمية  م��رارة  جت��رع  اأن  بعد  للت�ضكيلة  اختياراته 
االأوىل  م��ب��ارات��ه  يف  م��ي��الن،  اإن���رت  اأم���ام  ملعبه  خ���ارج   2-1
اأوروب��ا لكرة القدم باإ�ضتاد  اأبطال  باملجموعة الثانية يف دوري 

�ضان �ضريو.
ومع غياب الظهري االأمين كريان تريبيري، واملدافع البلجيكي 
ت��وب��ي ال��درف��ريي��ل��د ع��ن ال��ف��ري��ق ال��ل��ن��دين ب�ضبب م��ا و�ضفه 
اأمام  �ضانحة  الفر�ضة  كانت  فنية”  “اأ�ضباب  ب��اأن��ه  بوكيتينو 

�ضريغ اأورييه، وديفين�ضون �ضان�ضيز، لتثبيت اأقدامهما.
متوازن  اأداء  يف  دقيقة   86 مل��دة  مذهاًل  اأداًء  الالعبان  وق��دم 
خارج االأر�س، وكان توتنهام يدافع ب�ضهولة عن تقدمه بهدف 

كري�ضتيان اإريك�ضن يف الدقيقة 53.
لكن كل هذه اجلهود ذهبت اأدراج الرياح بعد اأن اأدرك ماورو 
ماتيا�س  ي�ضيف  اأن  قبل   ،86 الدقيقة  يف  التعادل  اإي��ك��اردي 
الفريق  ليح�ضد   ،92 ال��دق��ي��ق��ة  يف  ال���ف���وز  ه���دف  في�ضينو 

االإيطايل النقاط الثالث.
اأن ت��ت��ح��ول االأ���ض��ئ��ل��ة يف امل��وؤمت��ر ال�ضحايف  وك���ان م��ن امل��ح��ت��م 
ايطاليا  اإىل  بال�ضفر  بوكيتينو  ق��رار  اإىل  املباراة  اأعقب  ال��ذي 
دون تريبيري والدرفرييلد، خا�ضة مع غياب احلار�س هوغو 

لوري�س، والعب الو�ضط ديلي اآيل ب�ضبب االإ�ضابة.
امللعب  كانا يف  “ملاذا؟  ه��دوءه:  يفقد  اأن  قبل  بوكيتينو  وق��ال 
القدم،  اإىل احلديث يف كرة  ووات��ف��ورد، نحتاج  ليفربول  اأم��ام 

جتربوين على قول اأ�ضياء غري جيدة، ال حترتمون الالعبني 
اختياراتي  ال��ل��وم على  ال��ق��اء  ال��ي��وم، ميكنكم  ���ض��ارك��وا  ال��ذي��ن 
لالعبني  االح���رتام  اأظ��ه��روا  رج��اء  لكن  االأ�ضا�ضية  للت�ضكيلة 

الذين كانوا يف امللعب«.
وقال بوكيتينو، الذي خ�ضر االآن ثالث مباريات متتالية الأول 
مرة منذ توليه امل�ضوؤولية يف 2014، اإنه ي�ضعر باأن الهزمية 
اأداء لفريقه هذا  اأف�ضل  باأنه  اأخفت ما و�ضفه  �ضان �ضريو  يف 

املو�ضم.
واأ�ضاف: “اأنا �ضعيد باالأداء، �ضيطرنا على املباراة حتى النهاية، 
لكن بالطبع النتيجة كانت قا�ضية للغاية، بالن�ضبة يل قدمنا 

اأف�ضل اأداء منذ بداية املو�ضم«.

بوكيتينو يدافع عن اختياراته بعد هزمية قا�ضية اأمام اإنرت

ثــالثيــة ملي�ضــي.. وفــوز مثيــر لليفربــول دور �ملجموعات من �لدوري �لأوروبي 

ت�ضل�ضي يف اليونان وزيارة »قروية« مليالن  
ال����دوري  م��ن  امل��ج��م��وع��ات  ال��ي��وم اخل��م��ي�����س دور  ينطلق 
بع�س  مب�ضاركة  ليغ”  “يوروبا  ال��ق��دم  ل��ك��رة  االأوروب�����ي 
القارية  امل�ضابقة  اإىل  التاأهل  العاجزة عن  املقدمة  اأندية 
االأوىل، دوري اأبطال اأوروبا، على غرار اأر�ضنال وت�ضل�ضي 

االإنكليزيني، ميالن االإيطايل وا�ضبيلية االإ�ضباين.
االأوىل من  اأح���داث اجلولة  اأب��رز  ياأتي نظرة على  ما  يف 

املجموعات ال�12.
ال���دوري االأوروب����ي بدوري  املالية يف  ت��ق��ارن اجل��وائ��ز  ال 
بلغ  اإذا  ال��ك��ربى.  املحلية  ال��ب��ط��والت  ح��ت��ى  اأو  االأب���ط���ال 
مليون   25 �ضينال  اللقب،  واأح���رز  باكو  نهائي  اأر���ض��ن��ال 

يورو )29،2 مليون دوالر(.
بخم�ضة  االأب��ط��ال  دوري  بلقب  امل��ت��وج  يحظى  املقابل،  يف 
اأ���ض��ع��اف ه���ذه اجل���ائ���زة، فيما ن���ال ال��ف��ري��ق ال���ذي تذيل 
ترتيب الدوري االإنكليزي لكرة القدم املو�ضم املا�ضي نحو 

دوالر(. مليون   124،8( ا�ضرتليني  جنيه  مليون   95
لكن بالن�ضبة لناد مثل اأر�ضنال الذي ي�ضتهل م�ضواره على 
اأر�ضه �ضد فور�ضكال بولتافا االأوكراين، ال يزال التتويج 

بلقب امل�ضابقة الرديفة ج�ضر عبور لبلوغ 
املقبل،  املو�ضم  يف  االأب��ط��ال  دوري 

ال�ضر�ضة  امل��ن��اف�����ض��ة  ظ���ل  يف 
ع���ل���ى م����راك����ز ال�������ض���دارة 
مع  “الربمريليغ”  يف 

�ضيتي  م��ان�����ض�����ض��رت  اأم���ث���ال 
ومان�ض�ضرت يونايتد وليفربول 

وت�ضل�ضي وتوتنهام.
ب���اأن ت��واج��د م���درب مثل  وال �ضك 

االإ�����ض����ب����اين اأون��������اي اإمي������ري، 
ث���الث م���رات تواليا  امل��ت��وج 
 2014 ب��ني  اأ�ضبيلية  م��ع 
اإدارته  و2016، على راأ�س 
رفع  يف  �ضي�ضاعده  الفنية 

ر�ضيده من الكوؤو�س.
مبارياته  يف  ف������وزه  ب���ع���د 
يف  االأوىل  اخل������م�������������س 
ال������دوري االإن���ك���ل���ي���زي هذا 
اإ����ض���راف مدربه  امل��و���ض��م يف 
االإيطايل  “الهجومي” 
م����اوروي���������ض����ت����ي����و ������ض�����اري، 

ي���ح���ل ت�����ض��ل�����ض��ي ع���ل���ى ب����اوك 
تي�ضالونيكي اليوناين.

ح�������ام�������ل ل������ق������ب ال�������������دوري 
االأوروب���ي يف 2013 وقع 

الثانية  امل��ج��م��وع��ة  يف 
ع�ضرة، حيث ي�ضتقبله 

باوك اليوناين على 
اقتحمه  م���ل���ع���ب 

رئ���ي�������ض���ه اإي���ف���ان 
�����ض����اف����ي����دي���������س 
قبل �ضتة اأ�ضهر 
وب�������ح�������وزت�������ه 
م�������������ض������د�������س 
خالل مباراة 
�ضد  ن���اري���ة 

اأيك اأثينا.
ع������ل������ق������ت 
مباريات 

الدوري اثر تلك احلادثة واأوقف الرئي�س، لكن باوك حل 
ثانيا يف الدوري قبل اأن يخ�ضر �ضد بنفيكا الربتغايل يف 
الدور الفا�ضل املوؤهل لدوري االأبطال. وبغ�س النظر عن 
حادثة �ضافيدي�س، يعد ملعب تومبا �ضتاديوم الذي يت�ضع 
ل�29 األف متفرج من االأكرث �ضخبا يف القارة االأوروبية.

ب��ال��ن�����ض��ب��ة ل��غ��ال���ض��ك��و ري��ن��ج��رز اال���ض��ك��ت��ل��ن��دي، ب��ل��وغ دور 
االإنكليزي  اجل��دي��د  مل��درب��ه  االأول  املو�ضم  يف  املجموعات 
اأربع  اج��ت��از فريق غال�ضكو  اإجن���از.  ه��و  ج���ريارد  �ضتيفن 
للمرة  االأوروب��ي��ة  البطوالت  اإىل  ليعود  تاأهيلية  ج��والت 

االأوىل منذ دوري االأبطال يف مو�ضم 2011-2010.
جمموعة  يف  وق��ع  ال�ضابق  االإن��ك��ي��زي  النجم  فريق  لكن 
فياريال  ملعب  اإىل  مبكرة  زي���ارة  عليه  فر�ضت  �ضعبة 

االإ�ضباين.
واألعب  اأداف����ع  “لن  ���ض��ح��ايف  ت�ضريح  يف  ج����ريارد  وق���ال 
ل��ل��ت��ع��ادل، لكن ب��رغ��م ذل��ك ف���اإن نقطة خ���ارج اأر���ض��ك يف 

البطوالت االأوروبية لي�ضت �ضيئة«.
مع  االإي��ط��ايل  ميالن  مواجهة  تكون  اأن  تخيل  ميكن  ال 
دوديالجن اللوك�ضمبورغي املتوا�ضع يف دوري االأبطال. 
بطل اأوروبا �ضبع مرات يحل على م�ضيفه املغمور 
الذي اأ�ضبح اأول فريق من لوك�ضبمورغ يبلغ دور 

املجموعات.
لدوري  االأول  التمهيدي  ال���دور  م��ن  اأق�ضي 
يعد  الرديفة  امل�ضابقة  بلوغه  لكن  االأب��ط��ال، 
الهاوية  �ضبه  العديدة  للوجوه  نظرا  اجن��ازا 

يف �ضفوفه.
قال العب و�ضطه كليمان كوتورييه 
�ضنخ�ضر  اأننا  يعتقد  “اجلميع 
باأربعة اأو خم�ضة اأهداف لكنني 
ال اأعتقد اأننا �ضنعر�س اأنف�ضنا 

للخجل«.
بلدة  دودي�����������الجن  مي����ث����ل 
يقطنها 21 األف ن�ضمة، 
ميالن  زي���������ارة  ل���ك���ن 
امل����درج����ات  اأن  ت��ع��ن��ي 
بثمانية  ����ض���ت���م���ت���ل���ئ 
ملعب  ع��ل��ى  م��ت��ف��رج  اآالف 

لوك�ضمبورغ الوطني.
املو�ضم  م��ر���ض��ي��ل��ي��ا  ا���ض��ت��م��ت��ع 
امل��ا���ض��ي مب�����ض��وار رائ���ع نحو 
اأمام  �ضقوطه  قبل  النهائي 
اأتلتيكو مدريد االإ�ضباين. 
بع�س  ت�������ض���رف���ات  ل���ك���ن 
جماهريه تلك االأم�ضية 
����ض���ت���ج���رب  ل�������ي�������ون  يف 
رودي  امل������درب  الع���ب���ي 
مواجهة  على  غار�ضيا 
فرانكفورت  اأينرتاخت 
االأمل�������اين خ��ل��ف اأب�����واب 

مو�ضدة.
من  مر�ضيليا  وي��ع��د 
القوية  االأن����دي����ة 
ع�������ل�������ى م����ل����ع����ب����ه 
اأن  بيد  فيلودروم، 
جماهريه  غ���ي���اب 
ق����������د ي����ع����ر�����ض����ه 
عديدة  مل��خ��اط��ر 
اأم�����������ام ح���ام���ل 
ل����ق����ب ك����اأ�����س 
اأمل���������ان���������ي���������ا 
امل������و�������ض������م 

املا�ضي.

حقق بر�ضلونة االإ�ضباين فوزا كا�ضحا برباعية على ايندهوفن الهولندي بينها ثالثية لنجمه 
االأرجنتيني مي�ضي، فيما ح�ضم ليفربول االإنكليزي موقعته مع �ضيفه باري�س �ضان جرمان 
الفرن�ضي بفوز م�ضتحق وم�ضوق 3-2، يف اجلولة االأوىل من دور املجموعات يف دوري اأبطال 

اأوروبا يف كرة القدم.
وافتتح بر�ضلونة م�ضوراه يف امل�ضابقة بفوز كبري على �ضيفه ايندهوفن برباعية 

قائده  منها  �ضجل  ال��ث��ان��ي��ة،  امل��ج��م��وع��ة  يف  ن��و  ك��ام��ب  ملعب  ع��ل��ى  نظيفة 
يف  ا�ضاباته  عدد  رافعا  “هاتريك”  ثالثية  مي�ضي  ليونيل  االأرجنتيني 

امل�ضابقة اىل 103.
للقب  مر�ضحا  نف�ضه  ت��ق��دمي  على  م�ضرا  االإ���ض��ب��اين  الفريق  وب���دا 
�ضاد�س يف امل�ضابقة واأول منذ 2015. وهو حقق فوزه ال� 25 يف 27 

مباراة خا�ضها على ملعبه منذ 2013.
���ض��رب��ة ح���رة م��ن خارج  ���ض��دده��ا م��ن  ب��ك��رة  الت�ضجيل  واف��ت��ت��ح مي�ضي 

وبات   . زوت  ج��ريون  احلار�س  مرمى  مق�س  يف  واأر�ضلها  املنطقة 
اأوروب����ا  اأب��ط��ال  دوري  م�ضابقة  يف  ال��ث��اين  ال��الع��ب  مي�ضي 

ي�ضجل يف 14 مو�ضما متتاليا للبطولة بعد االإ�ضباين 
راوول غونزالي�س.

النتيجة  دميبيلي  عثمان  الفرن�ضي  وح�ضم 
بت�ضجيله  ال���ك���ات���ال���وين  ال��ف��ري��ق  مل�����ض��ل��ح��ة 
االرتفاع  متو�ضطة  ب��ك��رة  الثانية  االإ���ض��اب��ة 
الزاوية  اىل  امل��ن��ط��ق��ة  خ�����ارج  م���ن  ���ض��دده��ا 

الي�ضرى البعيدة لزوت اثر جمهود فردي.
االإ�ضابة  �ضجل مي�ضي  بدقيقتني  وبعدها 

مل�ضة  م��ن  �ضريعة  اأر���ض��ي��ة  بكرة  الثالثة 
اىل  املنطقة  داخ��ل  اأر�ضلها من  واح��دة 
مي��ني زوت اث���ر مت��ري��رة ���ض��اق��ط��ة من 

واأكمل  راك��ي��ت��ي��ت�����س.  اإي���ف���ان  ال��ك��روات��ي 
العبني  بع�ضرة  املباراة  االأر���س  اأ�ضحاب 

اأومتيتي  �ضامويل  الفرن�ضي  ط��رد  بعد 
لنيله بطاقة �ضفراء ثانية.

اإ����ض���اب���ة فريقه  م��ي�����ض��ي  ���ض��ج��ل  ث����م 
الرابعة والثالثة ال�ضخ�ضية حمققا 
اأر�ضية  بكرة  “هاتريك”  الثالثية 
����ض���دده���ا م����ن داخ������ل امل��ن��ط��ق��ة اىل 
البعيدة  اليمنى  االأر���ض��ي��ة  ال��زاوي��ة 
من  مت�����ري�����رة  اث������ر  زوت  مل����رم����ى 

�ضواريز.
و����ض���ط  الع��������ب  وراأى 

ب�������ر��������ض�������ل�������ون�������ة 
ال����ك����روات����ي 
اإي�����������ف�����������ان 
كيتيت�س  ا ر

فريقه  اأن 
جهوزيته  اىل  ي�ضل  مل 

اأننا  “اال  املئة،  يف   100 بن�ضبة 
نقرتب من ذلك �ضيئا ف�ضيئا. ونحن 

ما  وه��ذا  اأعيننا،  ن�ضب  امل�ضابقة  لقب  ن�ضع 
حتدث عنه ليو مي�ضي يف بداية املو�ضم«.

بعد  امل�ضابقة  بلقب  بالتتويج  النف�س  بر�ضلونة  وميني 
خيبة االأمل الكبرية التي تعر�س لها املو�ضم املا�ضي عندما 

االي��ط��ايل بخ�ضارته  ي��د روم��ا  النهائي على  رب��ع  م��ن دور  خ��رج 
بثالثية نظيفة اإيابا بعد تقدمه ذهابا على اأر�ضه 1-4.

وبكرة طائرة رائعة لهدافه االأرجنتيني ماورو اإيكاردي وهدف ثان يف الوقت القاتل 
قلب انرت االإيطايل تاأخره اأمام �ضيفه توتنهام االإنكليزي اإىل فوز ثمني 2-1 �ضمن 

املجموعة عينها.
بالده،  دوري  يف  منهما  كل  خل�ضارة  مهزوزة  مبعنويات  املباراة  الفريقان  دخل  اأن  وبعد 

2011-2012 االكرث تعط�ضا  بدا انرت العائد اىل امل�ضابقة للمرة االأوىل منذ مو�ضم 
للو�ضول اإىل مرمى توتنهام الذي بلغ ثمن نهائي امل�ضابقة املو�ضم املا�ضي، بيد اأن هاري 

ال�ضلبي. بالتعادل  االأول  ال�ضوط  كاين وزمالءه امت�ضوا هجوم “نريات�ضوري” لينتهي 

ويف ال�ضوط الثاين افتتح توتنهام الت�ضجيل بعد ت�ضديدة من الدمناركي كري�ضتيان اأريك�ضن 
ليتابعها  ف��ارت��دت  هندانوفيت�س  �ضمري  ال�ضلوفيني  احل��ار���س  �ضدها  املنطقة  ح���دود  م��ن 

الدمناركي �ضاقطة يف ال�ضباك.
اأربع دقائق على نهاية الوقت االأ�ضلي، عادل ايكاردي بكرة طائرة رائعة من  وقبل 
اليمنى حلار�س مرمى توتنهام الهولندي  الزاوية  خارج منطقة اجلزاء �ضكنت 
مي�ضال فورم، بديل الفرن�ضي امل�ضاب بطل العامل هوغو لوري�س، بعد عر�ضية 

من اأ�ضامواه.
اللندين من �ضربة  ويف الوقت بدل ال�ضائع قلب انرت الطاولة على الفريق 
ركنية حولها في�ضينو براأ�ضه من م�ضافة قريبة يف �ضباك فورم بعدما حولها 

اأوال املدافع الهولندي �ضتيفان دي فري.
وقال مدرب توتنهام بوكيتينو “�ضنحت لنا فر�س عدة لقتل املباراة وح�ضمها 
يف م�ضلحتنا، اإال اننا مل نح�ضن ا�ضتغاللها ما اأبقى اللعبة مفتوحة. وعلى كل 

انا را�س عن اأداء فريقي، واأظهرنا اننا اف�ضل من انرت«.
و�ضجل املهاجم الربازيلي البديل روبرتو فريمينو هدفا يف الوقت بدل 
ال�ضائع منح ليفربول االنكليزي و�ضيف الن�ضخة االأخرية فوزا �ضعبا 

وم�ضتحقا على �ضيفه باري�س �ضان جرمان بطل فرن�ضا 2-3.
2-1 حتى  تقدمه  بعد  املباراة  ليفربول يف طريقه حل�ضم  وك��ان 
املتاألق  ال�ضاب  مهاجمهم  لل�ضيوف  ع��ادل  عندما   83 الدقيقة 
كيليان مبابي، لكن فريمينو الذي جل�س على مقاعد البدالء 
منح  الربمريليغ،  يف  االأخ���رية  امل��ب��اراة  يف  بعينه  اإ�ضابته  بعد 
جمموعته  راأ����س  على  فريقه  و���ض��ع  ه��دف��ا  االأح��م��ر  الفريق 
الثالثة يف ظل التعادل ال�ضلبي بني النجم االأحمر ال�ضربي 

و�ضيفه نابويل االإيطايل.
واف��ت��ت��ح دان��ي��ال ���ض��ت��اري��دج ال���ذي دف���ع ب��ه املدرب 
االأمل��اين يورغن كلوب بدال من فريمينو، 
الت�ضجيل براأ�ضية انفجرت يف ال�ضباك 
عر�ضية  بعد  قريبة  م�ضافة  م��ن 
اأن���درو  اال�ضكتلندي  للظهري 

روبرت�ضون.
حاول �ضان جرمان 
ال����رد ب��خ��ج��ل عن 
الربازيلي  طريق 
وكيليان  ن����ي����م����ار 
واالأوروغ���وي���اين  مبابي 
اأدين�ضون كافاين، بيد اأن ظهريه 
اجل��دي��د االإ���ض��ب��اين خ��وان ب��رن��ات عرقل الع��ب الو�ضط 
جزاء  ركلة  احلكم  ليحت�ضب  فينالدوم،  جورجينيو  الهولندي 
الذي  اأري��وال  اإىل ي�ضار  اأر�ضية  �ضددها املخ�ضرم جيم�س ميلرن 

اأح�ضن تقديرها من دون اأن يدركها.
لكن �ضان جرمان قل�س الفارق بهدف خاطف عن طريق الظهري 
االأرجنتيني  بعد عر�ضية من  بي�ضراه  البلجيكي توما مونييه 

اأنخل دي ماريا.
ويف ال�ضوط الثاين، اأهدر امل�ضري حممد �ضالح من منت�ضف 
املنطقة ثم كاد ال�ضنغايل �ضاديو مانيه ي�ضجل الهدف الثالث 
يف  الباري�ضيون  ينجح  اأن  قبل   ، �ضيقة  زاوي���ة  م��ن  للحمر 
م�ضعاهم التعديلي عرب ولدهم الذهبي مبابي )19 عاما( 
الذي �ضدد من داخل املنطقة كرة قوية بعد ا�ضتالمه كرة 
من نيمار املنطلق ب�ضرعة م�ضتفيدا من خ�ضارة �ضالح الكرة 

يف منت�ضف امللعب.
وبعد اخراج �ضالح غري املوفق، كاد ليفربول ي�ضتعيد تقدمه 
ارتدت  األك�ضندر-اأرنولد  �ضددها ترنت  من �ضربة حرة قريبة 

من العار�ضة.
اأن��ق��ذ فريمينو  ال��ت��ع��ادل،  امل��ب��اراة تتجه فيه اىل  كانت  وق��ت  ويف 
زاوية  اأر�ضية من  االأحمر برتوي�س كرة ذكية وت�ضديده  الفريق 

�ضيقة اإىل ميني اأريوال.

وكيل اأعمال اأوزيل يوجه �ضهام النقد لنوير وكرو�س
عاد وكيل اأعمال م�ضعود اأوزيل الإثارة ردود االأفعال التي تلت اإعالن اأوزيل 
العتزاله اللعب للمنتخب االأملاين، اإ وجه �ضهام النقد ملانويل نوير و لزمالء 

�ضابقني الأوزيل يف املان�ضافت.
االأملانيني  الدوليني  ب�ضدة  �ضوغوت،  اأرك��وت  الالعب،  اأعمال  وكيل  وانتقد 

توين كرو�س وتوما�س مولر ومانويل نوير.
هوؤالء  ب��ه  ���ض��رح  فروينده” “ما   11“ م��وق��ع  م��ع  ح���وار  �ضغوت يف  وق���ال 
الالعبني الثالثة له تف�ضريين فقط، فاإما اأنهم �ضاذجني اأو اأنهم م�ضتعدين 

لفعل اأي �ضيء يف �ضبيل الو�ضول الأهدافهم«.
الفخر بحمل قمي�س  اأوزي��ل بطريقة غري مبا�ضرة بعدم  اتهم  وكان نوير 
املنتخب االأملاين، معترباً ذلك اأمراً غري املقبول، اأما كرو�س فاعترب مربر 

العن�ضرية الذي ذكره اأوزيل ك�ضبب العتزاله، جمرد هراء.
�ضيل  يف  �ضبباً  كانت  اأدوغ���ان  جت��اه  اأملانيا  �ضيا�ضة  تغري  اأن  �ضوغوت  واعترب 
االنتقادات التي تعر�س لها اأوزيل، فالالعب �ضبق له اأن التقى اأردوغان يف 

�ضوغوت. يقول  كما  اجلدل،  هذا  مثل  يحدث  ومل   2010
اأخطاأ  الالعب  اأن  العتبار  الراف�س  مبوقفه  اأوزي��ل  اأعمال  وكيل  ومت�ضك 
عندما التقط �ضورة مع اأردوغ��ان، مو�ضحاً ذلك يف حوار مع موقع “11 
الرئي�س  يطلب  عندما  باالحرتام  تتعلق  م�ضاألة  “اإنها  فروينده” بالقول 
اأن التقيا يف االأع��وام املا�ضية ومل يكن هناك  اللقاء، فالطرفان �ضبق لهما 

اأي م�ضكل«.

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

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:
بتاريخ: 2018/02/28   املودعة حتت رقم:  288101 

تاريخ اإيداع االأولوية:  
با�ض��م:  تل�ضرتا كوربوري�ضن  ليمتد 

وعنوانه: �ضي/-ذا اوفي�س اوف ذا كوربوريت �ضكريرَتي، 242 اإكزيب�ضن �ضرتيت، ملبورن يف اأي �ضي 3000، ا�ضرتاليا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات االت�ضاالت ال�ضلكية والال�ضلكية؛ نقل املعلومات ال�ضلكيا )مبا يف ذلك �ضفحات الويب( وبرامج احلا�ضوب واأي بيانات 
والبيانات؛  والفيديو  والفاك�ضميلي  والن�ضو�س  لل�ضوت  وال��دويل  امل��دى  وطويل  املحلي  الال�ضلكي  النقل  خدمات  اأخ��رى؛ 
البث التلفزيوين مبا يف ذلك املدفوع واملجاين والكيبلي؛ خدمات البث؛ خدمات بث البيانات؛ خدمات بث الويب؛ خدمات 
املحمولة؛  االأجهزة  ذلك  يف  مبا  االت�ضاالت  اأجهزة  خالل  من  الب�ضرية  ال�ضمعية  البيانات  بتدفق  ت�ضمح  التي  االت�ضاالت 
اأجهزة االت�ضاالت مبا  الفيديوهات والبيانات من خالل  املو�ضيقى؛  بتنزيل  التي ت�ضمح للم�ضتخدمني  خدمات االت�ضاالت 
االت�ضاالت  والبيانات؛ خدمات  الر�ضائل  واإر�ضال ومعاجلة وتخزين  االت�ضاالت جلمع  املحمولة؛ خدمات  االأجهزة  يف ذلك 
الر�ضائل  خدمات  والر�ضائل؛  ال�ضوتي  الربيد  خدمات  االإل��ك��رتوين؛  الربيد  خدمات  ال�ضادر؛  االت�ضال  وظائف  الأمتتة 
بيانات  قواعد  اإىل  االت�ضاالت  ورواب��ط  الو�ضول  توفري  والفيديو؛  ال�ضوت  والفيديو؛ موؤمترات  ال�ضور  ر�ضائل  الق�ضرية؛ 
حا�ضوبية واالإنرتنت؛ تاأجري اأجهزة ومعدات واأنظمة االت�ضاالت؛ خدمات معلومات االت�ضاالت؛ خدمات توفري املعلومات 
املبا�ضر؛ توفري �ضبكات  اإر�ضال املعلومات ب�ضاأن جمموعة وا�ضعة من املو�ضوعات مبا يف ذلك االإر�ضال  ب�ضاأن كافة ما تقدم؛ 
واالإنرتنت؛ خدمات مزودي خدمة  بيانات حا�ضوبية  اإىل قواعد  الو�ضول  توفري وقت  االت�ضاالت؛  ا�ضت�ضارات  االت�ضاالت؛ 

 االإنرتنت؛ توفري الو�ضول وتاأجري وقت الو�ضول اإىل قواعد بيانات حا�ضوبية واالإنرتنت. 
 38  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من احلرف الالتيني  "T"  فوق �ضكل بي�ضاوي تلية كلمة " TELSTRA" املكتوبة   و�ضف العالمة:  
باأحرف التينية.

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 

للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:

بتاريخ: 2018/02/28   املودعة حتت رقم:  288102 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

با�ض��م:  تل�ضرتا كوربوري�ضن  ليمتد 
وعنوانه: �ضي/-ذا اوفي�س اوف ذا كوربوريت �ضكريرَتي، 242 اإكزيب�ضن �ضرتيت، ملبورن يف اأي �ضي 3000، ا�ضرتاليا

وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:
احلا�ضوب؛  ت��اأج��ري  احل��ا���ض��وب؛  برجمة  خ��دم��ات  االأب��ح��اث؛  خ��دم��ات  ال�ضحابية؛  احلو�ضبة  خ��دم��ات  كخدمة؛  الربجميات 
الت�ضميم والر�ضم واالختبار والكتابة وجميعها لتجميع �ضفحات الويب على االإنرتنت؛ ت�ضميم وتنفيذ حلول تكنولوجيا 
بتخزين  يتعلق  فيما  توفري اخلدمات  لالآخرين؛  لل�ضبكات  الفني  والت�ضغيل  االإدارة  باعتبارها  ال�ضبكات  تعهيد  املعلومات؛ 
البيانات املحو�ضبة؛ التخزين االإلكرتوين للبيانات مبا يف  البيانات املحو�ضبة؛ توفري خدمات احلا�ضوب فيما يتعلق بن�ضر 
ذلك اإن�ضاء فهار�س املعلومات املبا�ضرة؛ خدمات ا�ضت�ضارات اأجزاء وبرجميات احلا�ضوب؛ توفري خدمات تفعيل الويب؛ �ضيانة 
برجميات احلا�ضوب؛ خدمات اخلرائط االإلكرتونية والال�ضلكية واملبا�ضرة؛ خدمات الدعم التقني؛ خدمات مزودي خدمة 
التفعيل ال�ضحابي؛ توفري اال�ضتخدام املوؤقت لربجميات احلو�ضبة ال�ضحابية املبا�ضرة غري القابلة للتنزيل؛ توفري اأنظمة 
احلا�ضوب االفرتا�ضية وبيئات احلا�ضوب االفرتا�ضية من خالل احلو�ضبة ال�ضحابية؛ حتديث و�ضيانة برجميات احلا�ضوب 
ذات االأ�ضا�س ال�ضحابي؛ خدمات الدعم الفني ملراقبة واإدارة االإ�ضراف على اأنظمة تكنولوجيا معلومات وتطبيقيات احلو�ضبة 

ال�ضحابية العامة واخلا�ضة؛ توفري خدمات املعلومات واال�ضت�ضارات وامل�ضورة لكافة ما تقدم
 42  الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من احلرف الالتيني  "T"  فوق �ضكل بي�ضاوي تلية كلمة " TELSTRA" املكتوبة   و�ضف العالمة:  
باأحرف التينية.

اال�ض��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد امل�ضجل 

للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�ضجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�ضجيل العالمة التجارية:
بتاريخ: 2018/02/28   املودعة حتت رقم:  288100 

 تاريخ اإيداع االأولوية:  
با�ض��م:  تل�ضرتا كوربوري�ضن  ليمتد 

وعنوانه: �ضي/-ذا اوفي�س اوف ذا كوربوريت �ضكريرَتي، 242 اإكزيب�ضن �ضرتيت، ملبورن يف اأي �ضي 3000، ا�ضرتاليا
وذلك لتمييز الب�ضائع / اخلدمات / املنتجات:

واالئتمان  املبا�ضر  اخل�ضم  وبطاقات  الهاتف  بطاقات  والال�ضلكية؛  ال�ضلكية  االت�ضاالت  واأنظمة  واأجهزة  معدات 
واالأجهزة القابلة للقراءة بوا�ضطة االآالت مثل بطاقات الهاتف وبطاقات االت�ضال واالأجهزة التي ت�ضتمل على دارات 
متكاملة و�ضرائط مغناطي�ضية و�ضرائح ذاكرة؛ معدات واأجهزة واأنظمة الهاتف؛ معدات واأجهزة واأنظمة الفاك�ضميلي؛ 
معدات واأجهزة واأنظمة احلا�ضوب؛ اأجزاء احلا�ضوب؛ برجميات احلا�ضوب؛ اأجهزة ملحقة باحلا�ضوب؛ اأجهزة املودم؛ 
معدات واأجهزة واأنظم االإر�ضال واال�ضتالم والتخزين؛ املن�ضورات االإلكرتونية التي يتم توفريها مبا�ضرة من قواعد 
البيانات اأو من الو�ضائل املقدمة على االإنرتنت )مبا يف ذلك املواقع ال�ضبكية(؛ املن�ضورات ذات ال�ضيغة االإلكرتونية؛ 
اأجهزة واأدوات لت�ضجيل واإر�ضال وا�ضتقبال ومعاجلة وا�ضرتجاع ون�ضخ وتناول وحتليل وعر�س وطباعة االأ�ضوات و/
اأو ال�ضور و/اأو البيانات؛ االأقرا�س املدجمة لذاكرة القراءة فقط؛ االأقرا�س واالأ�ضرطة؛ املعدات واالأجهزة واالأنظمة 

ال�ضمعية الب�ضرية؛ جميع قطع الغيار واالإك�ض�ضوارات والتجهيزات املت�ضلة يف هذه الفئة.
 9  الواق�عة بالفئة:  

 "TELSTRA " فوق �ضكل بي�ضاوي تلية كلمة  "T"  تتكون العالمة من احلرف الالتيني و�ضف العالمة:  
املكتوبة  باأحرف التينية.

اال�ض��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�ضم العالمات التجارية يف وزارة االقت�ضاد اأو اإر�ضاله بالربيد 

امل�ضجل للق�ضم امل�ضار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  20  �شبتمرب 2018 العدد 12432



فقدت الأمل يف الإجناب فربت حيوانات 
مبر�س  اإ�ضابتها  ب�ضبب  االإجن���اب  بعدم  االأط��ب��اء  ن�ضحها  بعدما 
الذئبة يف 2011، قررت هيذر اإيلي تربية جمموعة من احليوانات، 

يف حماولة منها لتعوي�س حرمانها من االأطفال. 
وبداأت هيذر رحلتها مع تربية احليوانات االأليفة التي ت�ضم بع�س 

الكالب وحيوانات غينيا، حتى و�ضل عددها اإىل 20 حيواناً. 
وت��ق��ول ه��ي��ذر ب���اأن تربيتها ل��ه��ذا ال��ع��دد م��ن احل��ي��وان��ات ال يوؤثر 
الأنها  �ضعادتها  ت عن  وع��ربنّ االإط��الق،  على جمريات حياتها على 
متكنت من جتاوز حمنتها عرب ق�ضاء اأوقات طويلة ب�ضحبة هذه 

احليوانات. 
وتنوي هيذر امتالك املزيد من احليوانات، يف امل�ضتقبل ولكنها يف 
انتظار توفر م�ضاحة اأكرب لها يف منزلها الذي بدا وكاأنه حديقة 
متجر  يف  تعمل  هيذر  ب��اأن  بالذكر  اجلدير  من  �ضغرية.   حيوان 
الن�ضح  الوقت يف تقدمي  الكثري من  االأليفة ومت�ضي  للحيوانات 
حليواناتهم،  ال��الزم��ة  ال��رع��اي��ة  ت��ق��دمي  كيفية  ح���ول  ل��الآخ��ري��ن 

بح�ضب ما نقلت �ضحيفة مريور الربيطانية. 

منعه املطر من جز الع�ضب.. فربح ماليني الدولرات
يعتقد رجل اأمريكي من والية فرجينيا، اأن الطبيعة �ضاعدته على 
اأن  بعد  دوالر،  ماليني   10 اإىل  و�ضلت  اليان�ضيب  يف  جائزة  رب��ح 

منعه املطر من جز الع�ضب يف حديقة منزله.
ذات م�ضاء،  العمل  اإىل منزله من  عاد  اإنه  ت�ضارلز مارلني  ويقول 
وراح يجز الع�ضب يف احلديقة، لكنه توقف عن العمل بعد حلظات، 
عندما بداأ املطر يت�ضاقط. وقرر التوجه اإىل متجر قريب ل�ضراء 

بع�س احلاجيات.
وحل�ضن حظ ت�ضارلز، فقد ا�ضرتى يف رحلته هذه بع�س بطاقات 
الدوالرات،  اليان�ضيب، خولته واحدة منها لربح جائزة مباليني 
بح�ضب موقع اإن�ضايد اإيد�ضن. ويوم 12 �ضبتمرب )اأيلول( اجلاري، 
لديه خيار بني  وك��ان  اجلائزة،  �ضيك مببلغ  ت�ضارلز ال�ضتالم  عاد 
ا�ضتالم  اأو  30 عاماً،  10 ماليني دوالر على مدى  احل�ضول على 
ال�ضرائب،  ح�ضم  بعد  دوالر   6.570.302 قيمتها  نقدية  جائزة 

فاختار احل�ضول على على اجلائزة الفورية.

ت�ضع 100 األف عملة نقدية يف نافورة 
اأجرت فنانة بريطانية جتربة فريدة من نوعها لدرا�ضة ال�ضلوك 
يف  معدنية  نقدية  عملة  األ��ف   100 نحو  و�ضعت  حيث  الب�ضري، 

نافورة مياه مهجورة، وكانت النتيجة خميبة الآمالها.
وبداأت الفنانة اآنا براون�ضيد جتربتها عند ال�ضاعة 8 من �ضباح يوم 
 1400( اإ�ضرتليني  1000 جنيه  قيمته  ما  و�ضعت  ال�ضبت، حيث 
�ضايد  ك���واي  ن��اف��ورة  يف  امل��ع��دن��ي��ة،  النقدية  ال��ع��م��الت  م��ن  دوالر( 

املهجورة مبدينة كامربيدج.
�ضاعة، لكن   48 مل��دة  العمالت  ان تبقى ه��ذه  املفرت�س،  وك��ان من 
ال�ضاعة  فبحلول  اآن���ا،  ت�ضتهي  ك��ان��ت  م��ا  غ��ري  على  ���ض��ارت  االأم����ور 
قد  النقدية  القطع  معظم  كانت  االأح��د،  ي��وم  �ضباح  من  التا�ضعة 
و�ضعتها،  التي  التحذيرات  الرغم من  على  النافورة،  اختفت من 

بوجود كامريا تراقب املكان.
العمالت  وج��ود  م��ع  النا�س  تفاعل  درا���ض��ة  اإىل  التجربة  وت��ه��دف 
النقدية يف ال�ضارع، لكن اآنا تعرتف اأنها ُده�ضت من �ضرعة اختفاء 

هذه العمالت، بح�ضب موقع اأوديتي �ضنرتال.
ق��دم��ه��ا جمل�س  م��ن منحة  بتمويل  امل�����ض��روع ج���اء  ه���ذا  اأن  ُي��ذك��ر 
اأخ��رى يف  5 م�ضاريع فنية  اأي�ضاً  وال��ذي مول  اإنكلرتا،  الفنون يف 

املدينة خالل عطلة نهاية االأ�ضبوع.
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اأ�ضرة باأحذية مطاطية يف املطبخ؟
اأ�ضرة من مقاطعة ت�ضيايي يف تايوان، ارتداء اأحذية مطاطية لدخول  اأفراد  خالل ال�ضنوات ال�ضبع املا�ضية، اعتاد 

مطبخهم خ�ضية من التعر�س خلطر ال�ضعق بالكهرباء. 
ومل يكن اأفراد االأ�ضرة يجروؤون على دخول املطبخ دون االأحذية املطاطية اأو فتح ال�ضنابري باأيديهم العارية، نظراً 

اإىل وجود متا�س بني اأ�ضاللك الكهرباء يف اخلارج واأنابيب املياه. 
وقال رب االأ�ضرة الذي مل يتم الك�ضف عن هويته، اإن دخول املطبخ كان مبثابة حتٍد له والأ�ضرته ب�ضبب وجود تيار 

كهربائي يف جميع اأرجاء املطبخ. 
واأ�ضاف: "يف ال�ضنوات املا�ضية مت ا�ضتبدال التمديدات الكهربائبة يف منزيل، ب�ضبب هذه الظاهرة الغريبة، وقمت 
اأو حتى تف�ضرياً  اأن يقدم حاًل  اأح��داً منهم مل ي�ضتطع  با�ضت�ضارة العديد من املخت�ضني يف جمال الكهرباء، ولكن 

مقنعاً ملا يحدث"
اأن �ضبب امل�ضكلة كان كباًل  اأيام يف فح�س املطبخ، حتى اكت�ضف  ويف االآون��ة االأخ��رية اأم�ضى مهند�س كهربائي عدة 

كهربائياً خارجياً ي�ضتقر على �ضقف املطبخ امل�ضنوع مبعظمه من املعدن. 
ويف نهاية املطاف مت حل امل�ضكلة وباتت العائلة ت�ضتخدم املطبخ بحرية دون احلاجة اإىل ارتداء اأية اأحذية مطاطية، 

اأوجتنب مالم�ضة االأ�ضطح املعدنية، بح�ضب ما ورد يف موقع "اأوديتي �ضنرتال" االإلكرتوين. 
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اكت�ضاف تابوت يحتوي على كنز اأثري
اكت�ضفت بعثة م�ضرية للتنقيب عن االآثار يف اأ�ضوان جنوبي البالد، تابوتا 
مرا�ضلة  اأف���ادت  ح�ضبما  اأثري"،  "كنز  وبداخله  فريدة  بطريقة  منحوتا 
بالرب  االأغاخان  العاملة يف موقع  البعثة  وع��رثت  عربية".  نيوز  "�ضكاي 
الرملي بغطاء  تابوت م�ضنوع من احلجر  اأ�ضوان، على  الغربي مبحافظة 
"مومياء �ضليمة وملفوفة بالكتان"، داخل  اآدمية، وبداخله  منحوت بهيئة 
مقربة تعود اإىل الع�ضر املتاأخر. وقال االأمني العام للمجل�س االأعلى لالآثار 
م�ضطفى وزيري اإن التابوت عرث عليه داخل مقربة اأثرية �ضمن 3 مقابر، 
املدق  الغربي بجوار  الطريق  "جم�ضات" يف  تثبيت  اأثناء  البعثة  اكت�ضفتها 

املوؤدي اإىل فَيلة و�ضريح االأغاخان.
واأ�ضاف: "مت العثور اأي�ضا على بقايا توابيت فخارية، واأجزاء من لوحات 
حجرية بع�ضها يحمل بقايا األوان، باالإ�ضافة اإىل اأجزاء من تابوت خ�ضبي 
م�ضجل عليه بع�س الكتابات الهريوغليفية والبع�س االآخر مزين بزخارف". 
اأعمال  "خالل  اأن��ه  املنعم �ضعيد،  اأ�ضوان والنوبة عبد  اآث��ار  واأك��د مدير عام 
املومياوات دفنت  املقربة، عرث على جمموعة من  االأث��ري داخل  التنظيف 

بطريقة ع�ضوائية، لذلك يرجح اأن املقربة ا�ضتخدمت للدفن اجلماعي".
واأ�ضار �ضعيد اإىل اأنه "مع ا�ضتكمال اأعمال احلفر عرثت البعثة اأي�ضا علي 
× 5 اأمتار(، وجد فيها راأ�س لتمثال من احلجر  غرفة م�ضتطيلة ال�ضكل )3 
الرملي خالية من اأي نقو�س اأو كتابات، وجمموعة من التمائم امل�ضنوعة 
من الفيان�س واحلجر امللون، باالإ�ضافة اإىل متثال �ضغري من اخل�ضب لالإله 
حور�س". وزينت جدران املقربة بر�ضوم ملونة متثل طقو�ضا دينية تخ�س 

بع�س االآلهة، منها حتحور واإيزي�س واأنوبي�س.

الأ�ضخم للطائرة  �ضور  اأول   ..777X
ك�ضفت �ضركة بوينغ االأمريكية ل�ضناعة الطائرات عن اأول طائرة نفاثة من 
طراز )777X( التي �ضتكون "اأكرب طائرة نفاثة مبحركني يف العامل"، وفق 
ما ذكرت و�ضائل اإعالم غربية. وظهرت الطائرة وهي راب�ضة على اأر�ضية 
م�ضنع "اإيفريت" التابع لل�ضركة يف والية وا�ضنطن يف الواليات املتحدة، بعد 

االنتهاء من جتميعها، وفق ما ذكرت �ضحيفة "ديلي ميل" الربيطانية.
و�ضتكون الطائرة االأوىل من نوعها على موعد مع �ضل�ضلة من االختبارات 
التحليق يف  ي��ك��ون مب��ق��دوره��ا  ول��ن  ك��ام��ل يف مبنى جم���اور،  ل��ع��ام  ت�ضتمر 

االأجواء قبل التاأكد من كفاءتها ب�ضكل كامل.
وتقول بوينغ اإن الطائرة 777X اأكرب طائرة نفاثة ذات حمركني يف العامل 
عن  ف�ضال  باملئة،   12 بن�ضبة  اأق��ل  وق��ودا  ت�ضتهلك  اإنها  اإذ  كفاءة،  واأكرثها 

انخفا�س تكاليفها الت�ضغيلية بن�ضبة 10 باملئة.
اأجنحتها قابلة للطي، وتعتزم  اأن اأطراف  ومن مميزات الطائرة اجلديدة 
ال�ضركة بناء ن�ضختني منها، االأوىل )8-777( بتكلفة 360.5 مليون دوالر، 

رئي�س زوزو  اإىل 
القمر برحلة تاريخية

الياباين  االأع���م���ال  رج���ل  ���ض��ي��ك��ون 
امل��ل��ي��اردي��ر اأو���ض��اك��و م���اي���زاوا اأول 
ي�����ض��اف��ر يف رح��ل��ة خا�ضة  ���ض��خ�����س 
اأعلنت  مل��ا  وفقا  وذل��ك  القمر،  اإىل 
اإك�س" املتخ�ض�ضة  "�ضبي�س  �ضركة 
الف�ضاء  رح����الت  ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  يف 
البارز  االأع��م��ال  لقطب  واململوكة 

اإيلون ما�ضك.
"زوزو"  م��وق��ع  موؤ�ض�س  وم���اي���زاوا 
ورئي�ضه  االإن���رتن���ت  ع��رب  للت�ضوق 
عازف  املا�ضي  يف  وك��ان  التنفيذي، 

طبول يف فرقة ملو�ضيقى البانك.
و�ضيقوم امللياردير الياباين بجولة 
املركبة  م���نت  ع��ل��ى  ال��ق��م��ر  ح����ول 
روكيت"  فالكون  "بيغ  الف�ضائية 
الف�ضاء  رح����الت  ب��ذل��ك  ل��ت��ن��ت��ق��ل 

التجارية اإىل اآفاق جديدة.
اإىل  اأول م�ضافر  و�ضي�ضبح مايزاوا 
اأبوللو  مهمات  انتهاء  منذ  القمر 
االأمريكية عام 1972، وقد ك�ضفت 
�ضبي�س اإك�س عن ا�ضم مايزاوا م�ضاء 
ال�ضركة يف  االث��ن��ني يف مقر  اأم�����س 
ه��وث��ورن اإح����دى ���ض��واح��ي مدينة 

لو�س اجنلي�س.
يوم اخلمي�س �ضورة  ون�ضر ما�ضك 
على  ح�ضابه  على  ال��ي��اب��اين  للعلم 
االأحد  ي��وم  ن�ضر  ثم  تويرت،  موقع 
ت�ضميمات  تعر�س  تغريدات  ع��دة 
فالكون  ب���ي���غ  ل��ل��م��رك��ب��ة  ج����دي����دة 
وقد  "بي.اإف.اآر"،  اأو  روك����ي����ت 
املركبة  ت��ن��ق��ل  ب�����اأن  م��ا���ض��ك  وع����د 
امل�ضافر اإىل القمر ثم تنقل الب�ضر 
اإىل  امل��ط��اف  نهاية  يف  وال�ضحنات 

كوكب املريخ.

املياه تقذف حيوانا �ضخما 
قذفت املياه حيوانا بحريا غريبا نافقا على 
ال�ضعودية قبل  اأحد �ضواحل اململكة العربية 
تداوله  م�ضور  ت�ضجيل  اأظهر  ما  وفق  اأي��ام، 

كثريون يف و�ضائل التوا�ضل االجتماعي.
وال����زراع����ة  وامل����ي����اه  ال��ب��ي��ئ��ة  وزارة  وق����ال����ت 
ظهر  ال���ذي  ال��غ��ري��ب  اجل�ضم  اإن  ال�ضعودية 
ع�ضري  مبنطقة  القحمة  مركز  �ضاطئ  على 
على البحر االأحمر، يعود اإىل نوع من اأنواع 

احليتان يطلق عليه "احلوت االأحدب".
وت��ل��ق��ت ال�����وزارة ب��الغ��ا م��ن ح��ر���س احلدود 
مب�����ض��اه��دة احل����وت ال��ن��اف��ق ع��ل��ى ب��ع��د 5 كم 
داخل البحر داخل البحر بالقرب من ميناء 

ال�ضيادين يف 15 �ضبتمرب اجلاري.
م�ضوؤول  عن  �ضعودية  اإع��الم  و�ضائل  ونقلت 
اأن احلوت  فرع الرثوة ال�ضمكية يف املنطقة، 
االأحدب من اأكرب الكائنات البحرية، ويعي�س 

باملحيطات.
واأ�ضاف اأن طوله ي�ضل اإىل حوايل 15 مرتا، 
ويعي�س  اأم��ت��ار،   6 اأو   4 يبلغ حميط ج�ضمه 

اأحيانا يف البحر االأحمر.

البطل املتقاعد يت�ضدى 
لل�ضو�س الثالثة

طاعن  رج��ل  فيها  حتلى  حلظات  املراقبة  كامريا  وثقت 
ب��ال�����ض��ج��اع��ة، ع��ن��دم��ا ت�����ض��دى ل��ث��الث��ة ل�ضو�س  م�����ض��ن 

م�ضلحني حاولوا االإيقاع به.
وذكرت "�ضكاي نيوز" اأن احلادثة وقعت يف متجر مبدينة 
كورك االإيرلندية، م�ضرية اإىل اأن �ضهود العيان يف املكان 
و�ضفوا، دني�س اأوكونور، البالغ من العمر )83 عاما( ب�" 

البطل".
اأ�ضلحة  ويحملون  ملثمني  �ضبان  ثالثة  الفيديو  ويظهر 
ويثريون  املتجر،  يقتحمون  وه��م  نارية  واأخ���رى  بي�ضاء 

فيه الفو�ضى والرعب.
وبدا اأن الرجل امل�ضن، يف البداية، قد ا�ضت�ضلم لل�ضو�س، 
وتعارك  بقوة،  وهاجمه  اأحدهم  باغت  حلظات  بعد  لكن 
معه قبل اأن يفر من املكان، لكن الرجل امل�ضن مل يكتف 

بذلك، اإذ حمل كر�ضيا لي�ضرب الل�س وزميله االآخر.
اأي�ضا الل�س  وبعدما فرا من املكان، هاجم الرجل امل�ضن 
ال��ث��ال��ث ال���ذي ك���ان ي��ت��ع��ارك م��ع م��وظ��ف ب��امل��ت��ج��ر، وركل 

الل�س بقدم قبل اأن يفر من املكان.
وكان الفتا اأن هناك �ضابني يف املكان، لكنهما قررا االختباء 
تيم  املتجر  مدير  وق��ال  املقاومة.  وع��دم  الطاولة  اأ�ضفل 

موريف اإن اأوكونور "بطل حقيقي".

قتلوه مبنجل اأمام زوجته احلامل
بالقرب من مدينة حيدر  زوجته  اأم��ام  قتل رجل هندي 
اأباد جنوبي البالد، بعد اأن اعتدى عليه اأ�ضخا�س باأ�ضلحة 
بي�ضاء حتى املوت، يف جرمية التقطتها كامريات املراقبة 

يف املكان، وفق ما ذكرت و�ضائل اإعالم غربية.
رجال  اأن  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  ميل"  "ديلي  �ضحيفة  وذك����رت 
يحمل منجال هاجم براناي كومار )24 عاما( بينما كان 
عاما(   23( فار�ضيني  اأم��روث��ا  احلامل  زوجته  مع  يغادر 

امل�ضت�ضفى، يف 14 �ضبتمرب اجلاري.
مبنجل  امل���وت  حتى  بوح�ضية  لل�ضرب  ك��وم��ار  وت��ع��ر���س 
على موؤخرة رقبته وراأ�ضه اأمام زوجته التي حاولت وقف 
االعتداء على كومار، الذي يتحدر من عائلة تنتمي اإىل 

طبقة اجتماعية اأقل من عائلة زوجته.
يناير من هذا  بفار�ضيني يف  تزوج  الذي  وينتمي كومار، 
"املنبوذين"، يف حني  ا�ضم  اإىل طبقة يطلق عليها  العام، 
والتجار،  املزارعني  من  تتاألف  عائلة  اإىل  زوجته  تنتمي 

وقد تزوجا على ما يبدو رغم رف�س عائلتيهما.
�ضرف"،  "جرمية  اأن��ه  على  الهجوم  يف  ال�ضرطة  وحتقق 
طبقتني  اإىل  ينتميان  ال��زوج��ني  الأن  نفذت  اأن��ه��ا  يعتقد 
اعتقادها  عن  الزوجة  واأعربت  خمتلفتني.  اجتماعيتني 

اأن من قتل زوجها، والدها وعمها.
مار�س  يف  اأم��روث��ا  وال��د  ا�ضتجوبت  اإنها  ال�ضرطة  وقالت 
املا�ضي ب�ضاأن احتمال ا�ضتخدامه للعنف لوقف زواج ابنته، 

لكنه اأكد ملحققني اأنه لي�س لديه خطط للقيام بذلك.

�لليدي غابرييال وند�سور �لبنة �ل�سغرى لالأمري مايكل �أمري كينت وخطيبها �ل�سيد توما�س كينغ�ستون يف �سورة 
وزعها ق�سر باكنغهام يف لندن �م�س )رويرتز(

اعتداء وح�ضي 
يبدل مالمح �ضابة 

ت��ع��ر���ض��ت ���ض��ائ��ح��ة ب��ري��ط��ان��ي��ة اإىل 
اع���ت���داء وح�����ض��ي ع��ل��ى ي��د رج���ل يف 
ج���ن���وب غ����رب ت��رك��ي��ا، ل���درج���ة اأن 
ت�ضتطيعا  مل  و�ضقيقتها  وال��دت��ه��ا 
ال�����ت�����ع�����رف ع���ل���ي���ه���ا ع����ق����ب ذل����ك 

االعتداء.
هيغين�ضون  ل��وي��ز  اإمي���ا  وتعر�ضت 
قبل  م���ن  ل���الع���ت���داء  ع���ام���ا(   35(
دي���ك���الن ت����اي����رون م���ار����ض���ال )27 
عطلة  تق�ضي  ك��ان��ت  بينما  ع��ام��ا( 
منتجع  يف  امل����ا�����ض����ي  االأ������ض�����ب�����وع 

مارماري�س مبقاطعة موغال. 
واعتقلت ال�ضرطة الرتكية مار�ضال 
يف وقت الحق يف فندق ووجهت له 
تهم االعتداء واالغت�ضاب، بح�ضب 

�ضحيفة "حرييت". 
وعقب االعتداء ، قالت هيغين�ضون 
لو�ضائل اإعالم حملية: "حتى اأمي 
التعرف  م���ن  ت��ت��م��ك��ن��ا  مل  واأخ���ت���ي 
باأنه  اإيل، وو�ضفت الرجل املعتدي 

"وح�س". 
ليلي.  ملهى  يف  "التقيته  وتابعت: 
ال��ن��وم على  ي�ضتطيع  اأن���ه  اأخ��ربت��ه 
اأخ���ربين  الأن����ه  �ضقتي  يف  االأري���ك���ة 
اإليه،  يذهب  مكان  لديه  لي�س  اأن��ه 
بينما  اعتدى علي  "لقد  م�ضيفة: 

كنت نائمة". 
اأن��ه��ا ال ت�ضتطيع  واأو���ض��ح��ت امل���راأة 
العودة اإىل بريطانيا، الأن االأطباء 
اأن و�ضعها  االأت����راك ح��ذروه��ا م��ن 
تلقي  وحت����ت����اج  ح�������رج،  ال�������ض���ح���ي 

العالج لفرتة طويلة.

العامل يدخل زمن القطار الهيدروجيني
يعمل  ال����ع����امل  يف  ق����ط����ار  اأول  اأمل����ان����ي����ا،  د����ض���ن���ت 
للقطارات  نوعه  م��ن  حت��د  اأول  يف  بالهيدروجني، 
التي تعمل بالديزل، وتت�ضبب بتلويث البيئة ب�ضكل 

كبري.
وب���داأ القطار اجل��دي��د، ال���ذي يتم ب��ن��اوؤه م��ن قبل 
�ضركة فرن�ضية، بالتحرك على م�ضاره بني عدد من 

املدن �ضمايل اأملانيا مل�ضافة تبلغ 100 كيلومرت.
ي�ضتخدم  ال���ه���ي���دروج���ي���ن���ي  ال���ق���ط���ار  اأن  ورغ������م 
اأف�ضل  �ضديقا  يعد  فاإنه  تكلفة،  اأك��رث  تكنولوجيا 
التي تعمل  القطارات االأخرى  للبيئة، مقارنة مع 

بالديزل.
التنفيذي  الرئي�س  ب��وب��ارت-الف��ارج،  ه��رني  وق��ال 
ال�ضتار  اإزاح��ة  حفل  يف  الفرن�ضية،  األ�ضتوم  ل�ضركة 
تزويد  اإع��ادة  �ضتتم  يف حمطة برميريفريد، حيث 
"هذا  القطارات بالوقود با�ضتخدام الهيدروجني: 
العامل، ويدخل  بالهيدروجني يف  اأول قطار يعمل 

يف اخلدمة التجارية".
واأو�ضحت �ضركة األ�ضتوم اأنها تخطط لت�ضغيل 14 
يف  ال�ضفرية  االنبعاثات  قطارات  من  اآخ��ر  قطارا 
والية �ضاك�ضونيا ال�ضفلى بحلول عام 2021، كما 

اأبدت مدن اأملانية اأخرى اهتماما بهذا امل�ضروع.
ال��ه��ي��دروج��ني بخاليا  وق���د مت جت��ه��ي��ز ق���ط���ارات 
من  مزيج  خ��الل  من  الكهرباء  تنتج  التي  الوقود 
عنها  ينتج  واالأك�ضجني، وهي عملية  الهيدروجني 

بخار من املاء فقط.
التكنولوجيا  ه���ذه  ع��ل��ى  األ�����ض��ت��وم  ���ض��رك��ة  وت��راه��ن 
اأنها ال  اأكرث �ضداقة للبيئة، كما  باعتبارها بديال 
حتدث �ضجيجا اأثناء �ضريها على خطوط ال�ضكك 

احلديدية.
ت�ضغيل  اإىل  تتطلع  اأخ��رى  دوال  اإن  األ�ضتوم  وقالت 
بريطانيا  ذل���ك  يف  مب���ا  ال���ه���ي���دروج���ني،  ق���ط���ارات 

وهولندا والدمنارك والرنويج واإيطاليا وكندا.

كيت بالن�ضيت يف ت�ضريح 
�ضادم عن جائزة الأو�ضكار

ة،  ت لها الأكرث من مرنّ على الرغم من اأنها فازت �ضابقاً بجائزتي  اأو�ضكار  ور�ضحنّ
اإال اأن املمثلة االأ�ضرتالية  كيت بالن�ضيت  تكره هذه اجلائزة.

 YAHOO هذا الت�ضريح ال�ضادم قالته بالن�ضيت خالل مقابلة لها مع موقع
 The" برفقة املمثل العاملي جاك بالك الذي ي�ضاركها بطولة فيلمها اجلديد
اأنها جتد جائزة  اإىل  اأ�ضارت  House with a Clock in its Wall"حيث 
باجلائزة  يتعلق  ما  كل  تكره  باأنها  م�ضيفة  وخاطئا،  معيبا  �ضيئا  االأو���ض��ك��ار 

وبخا�ضة اختيار فيلم واحد كاأف�ضل فيلم. 
�ضعبية؟  االأك��رث  الفيلم  االأو�ضكار؟  يف  جديدة  فئة  م�ضتهزئًة:"هناك  وقالت 

وقال بالك: هذا �ضيء �ضخيف هذا ال يختلف عن جائزة اختيار املراهقني".


