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رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س باك�ستان بتوليه رئا�سة بالده

•• اأبوظبي -وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو  بعث �شاحب 
عارف  الدكتور  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية  اهلل"  "حفظه 

علوي مبنا�شبة توليه رئا�شة جمهورية باك�شتان الإ�شالمية.
كما بعث �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" و�شاحب ال�شمو 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
الأعلى للقوات امل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س 

الدكتور عارف علوي.

مبنا�سبة اإطالق اأدنوك الهوية اجلديدة للمدينة
حمدان بن زايد: الروي�س ركيزة مهمة يف 

اقت�ساد الدولة ومركز عاملي لل�سناعات النفطية
•• الظفرة-وام:

اأكد �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
الظفرة اأن توجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
 ، امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
تركز على اإر�شاء بنية حتتية متطورة ت�شمن اأف�شل م�شتويات احلياة 
حتقيقاً  وذل��ك  ومتكاملة،  ع�شرية  عمل  بيئات  وتوفر  للمواطنني، 
اهلل  نهيان، طيب  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  املوؤ�ش�س  الوالد  لروؤية 
كركيزة  وامل��ك��ان  الإن�����ش��ان  وتطوير  تنمية  على  ح��ر���س  ال���ذي  ث���راه، 

اأ�شا�شية لبناء الوطن.                            )التفا�شيل �س3(
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•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  بحث �شاحب 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة و�شاحب اجلاللة امللك حممد ال�شاد�س 
ملك اململكة املغربية ال�شقيقة العالقات الأخوية املتميزة التي جتمع دولة 
الإقليمية  الق�شايا  وجممل  وتطويرها  تعزيزها  و�شبل  واملغرب  الم��ارات 
والدولية ذات الهتمام امل�شرتك. ورحب �شموه خالل اللقاء - الذي عقد 
ام�س يف ق�شر البحر و ح�شره الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن زايد اآل نهيان 
نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية و �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير �شوؤون الرئا�شة و �شمو ال�شيخ 
عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية والتعاون الدويل - بزيارة جاللة 
امللك حممد ال�شاد�س للدولة موؤكدا عمق العالقات الأخوية الرا�شخة بني 

دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة املغربية.
امل�شرتك  والعمل  الثنائي  التعاون  عالقات  تطوير  �شبل  اجلانبان  وناق�س 
يف املجالت ال�شيا�شية والقت�شادية والثقافية والتنموية وفر�س واإمكانات 
البلدين  تطلعات  يحقق  مبا  واأ�شمل  اأرح��ب  اآف��اق  اإىل  وتو�شيعها  تنويعها 
والدولية  الإقليمية  الق�شايا  جممل  اإىل  وتطرقا  ال�شقيقني..  و�شعبيهما 
وم�شتجدات الأحداث التي ت�شهدها املنطقة وتبادل وجهات النظر ب�شاأنها.

و اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان .. اأن دولة الإمارات 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  بقيادة  املتحدة  العربية 
مع  الأخ��وي��ة  عالقاتها  توثيق  على  اهلل" حري�شة  "حفظه  الدولة  رئي�س 
اململكة املغربية مبا يحقق م�شاحلهما ويعزز العمل العربي امل�شرتك خا�شة 
يف ظل التحديات والأزمات التي تواجهها دول املنطقة. )التفا�شيل �س2(
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حممد بن زايد خالل ا�شتقباله امللك حممد ال�شاد�س   )وام(

ا�ستقبل ملك املغرب وبحثا العالقات الأخوية املتميزة و�سبل تعزيزها وجممل الق�سايا الإقليمية والدولية 
حممد بن زايد وحممد ال�ساد�س يوؤكدان اأهمية تفعيل العمل العربي امل�سرتك 
ملواجهة التحديات واملخاطر التي تهدد اأمن املنطقة وا�ستقرارها و�سعوبها 

احلكومة اليمنية: حطمنا اأوهام اإمرباطورية اإيران

ق�سف ه�ستريي للحوثيني على التحيتا بعد خ�سائرهم الفادحة
ر�سميًا.. وا�سنطن تغلق مكتب منظمة التحرير

•• رام اهلل-وكاالت:

التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �شر  اأم���ني  ق��ال 
اإن  الإث���ن���ني،  ام�����س  ع��ري��ق��ات،  ���ش��ائ��ب  الفل�شطينية 
�شتقوم  الأمريكية  الإدارة  ب��اأن  ر�شمياً  اإبلغت  املنظمة 
موا�شلة  على  عقاباً  وا�شنطن،  يف  ال�شفارة  ب��اإغ��الق 
جرائم  �شد  ال��دول��ي��ة  اجلنائية  املحكمة  م��ع  العمل 
احلرب الإ�شرائيلية، كما �شتقوم باإنزال علم فل�شطني 
يف وا�شنطن العا�شمة، "ما يعني اأكرث بكثري من �شفعة 

جديدة من اإدارة ترامب �شد ال�شالم والعدالة". 
واأدان عريقات يف بيان �شحايف، بح�شب وكالة "وفا"، 
فل�شطني  بعثة  اإغ��الق مكتب  الأمريكية  الإدارة  قرار 
يف وا�شنطن، وا�شفاً هذه اخلطوة املتعمدة، بالهجمة 
الت�شعيدية املدرو�شة التي �شيكون لها عواقب �شيا�شية 
اأجل  م��ن  برمته  ال���دويل  النظام  تخريب  يف  وخيمة 

حماية منظومة الحتالل الإ�شرائيلي وجرائمه.

املحكمة  بابتزاز  تقوم  الأمريكية  "الإدارة  اأن  واأ�شاف 
اجل��ن��ائ��ي��ة ال��دول��ي��ة اأي�����ش��اً، وت��ه��دد م��ث��ل ه���ذا املنرب 
القانوين اجلنائي العاملي الذي يعمل من اأجل حتقيق 

العدالة الدولية".
التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنة  �شر  اأم��ني  واأ�شار 
الفل�شطينية، اإىل اأن باإمكان الإدارة الأمريكية اتخاذ 
الإ�شرائيلي  لليمني  خدمة  واأحادية  متفردة  ق��رارات 
وا�شنطن،  يف  �شفارتنا  اإغ���الق  وباإمكانها  امل��ت��ط��رف، 
وق��ط��ع الأم������وال ع���ن ال�����ش��ع��ب ال��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي، ووقف 
امل�شاعدات مبا فيها التعليم وال�شحة، لكنها ل ميكن 
القانوين  م�����ش��ارن��ا  وم��وا���ش��ل��ة  �شعبنا  اإرادة  تبتز  اأن 
الدولية،  اجلنائية  املحكمة  يف  خا�شة  وال�شيا�شي، 
والنت�شاف  ل��ل��ع��دال��ة  حتقيقاً  امل�����ش��ار  ه���ذا  و�شنتابع 
للمحكمة  العامة  املدعية  حث  كما  �شعبنا،  ل�شحايا 
جنائي  حتقيق  فتح  يف  الإ���ش��راع  ال��دول��ي��ة،  اجلنائية 

فوري يف جرائم الحتالل الإ�شرائيلية.

ال��ع��ري�����س  يف  م���واج���ه���ات 
اإرهابيا  11 ومقتل  امل�سرية 

•• القاهرة-وكاالت:

اأم��ن��ي��ة يف م�شر،  ذك���رت م�����ش��ادر 
اإرهابيا   11 اأن  الث��ن��ني،  ام�����س 
بالعري�س،  م�������ش���رع���ه���م  ل����ق����وا 
�شمايل �شيناء، اإثر تبادل لإطالق 

النار مع الإجهزة الأمنية.
وك���ان الإره��اب��ي��ون ي��ت��خ��ذون من 
مبنطقة  مهجورة  وق��ود  حمطة 
�شيناء  ���ش��م��ال  ال�����وادى يف  ج�����ش��ر 
لتنفيذ  ا����ش���ت���ع���داًدا  ل��ه��م  وك������ًرا 
القوات  ���ش��د  اإره���اب���ي���ة  ع��م��ل��ي��ات 

امل�شرية.
معلومات  اأن  امل�شادر  واأو�شحت 
وردت لقطاع الأمن الوطني عن 
ت��ل��ك امل��ج��م��وع��ة وف��وج��ئ��ت قوات 
اقتحام  حم����اول����ة  ع���ن���د  الأم�������ن 
النارية،  الأع��رية  باإطالق  الوكر 
ف��ت��م ت���ب���ادل اإط������الق ال���ن���ار مما 
اأ�شفر عن مقتل 11 عن�شرا، من 
بينهم اثنان من اأخطر العنا�شر 
حممد  هما  الإرهابية،  القيادية 
���ش��اه��ني وجمعة  اإب���راه���ي���م ج���رب 

عياد مر�شود.

•• اليمن-وكاالت:

ه�شتريياً  مدفعياً  النقالبية ق�شفاً  ميلي�شيا احلوثي  �شنت 
اليمن،  التحيتا قي حمافظة احلديدة غربي  على مديرية 

فيما قتل 12 عن�شراً من امليلي�شيات.
وقال �شكان حمليون اإن ميلي�شيا احلوثي اأطلقت �شل�شلة من 
قذائف الهاون على املناطق املاأهولة بال�شكان يف التحيتا، واأن 
عديد من قذائف املدفعية �شقطت يف اأحياء متفرقة ماأهولة 
بال�شكان، لفتني اإىل اأن اإحدى القذائف اأ�شابت �شور منزل، 

دون تاأكيد وقوع �شحايا يف �شفوف املدنيني حتى اللحظة.
مديريات  على  النتقامي  ق�شفها  احلوثي  ميلي�شيا  وكثفت 
عن  اأ�شفر  م��ا  والتحيتا،  حي�س  فيها  مب��ا  احل��دي��دة،  جنوب 
�شقوط ع�شرات املدنيني بينهم اأطفال ون�شاء قتلى وم�شابني 

خالل الأيام املا�شية.
خالل  امليلي�شيات،  عنا�شر  من  عدد  ُقتل  مت�شل،  �شياق  ويف 

زعيم  معقل  نحو  التقدم  يف  العربي  التحالف  من  م�شنودة 
احلديدة  مدينة  ونحو  م���ران،  مبنطقة  امليلي�شيا  املتمردة 
املدينة،  ال�شيطرة  على  ل�شتعادة  ال�شرتاتيجي،  ومينائها 
ال��دف��اع عن  ت��اأت��ي �شمن  الن��ت�����ش��ارات  تلك  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
عروبة اليمن وكرامة  اأبنائه، وحماية اأمن اخلليج واملنطقة 

العربية واملالحة الدولية. 
الع�شكرية  املكا�شب  تلك  اإن  اليمني،  ال���وزراء  جمل�س  وق��ال 
اقرتب  ق��د  اليمنيني  وغايتهم  "هدف  اأن  ت��وؤك��د  امل���ح���رزة، 
حتقيقه، واملتمثل يف ا�شتئ�شال اأخطر م�شروع اإيراين تو�شعي، 
الراف�س ل�شتخدام  و�شعبها  اليمن  يهدد حا�شر  وم�شتقبل 

الطائفية والكهنوتية، والأفكار الإيرانية الدخيلة". 
ملي�شيات  وع��رب  ال��ي��وم،  بعد  تتمكن  لن  "اإيران  اأن  واأ���ش��اف 
احلوثي النقالبية، من هدم وتخريب  اليمن، لتنفيذ اأوهام 
�شادتهم الإمرباطورية التي عفى عليها الزمن، واإنه قد حان 

الوقت ليفيقوا  من اأوهامهم و�شرابهم اخلادع".

�شد قوات املقاومة امل�شرتكة، حماولة ت�شلل باجتاه التحيتا، 
ميلي�شيا  م��ن  عن�شراً   12 ف���اإن  ع�شكري،  م�شدر  وبح�شب 
اأطراف  باجتاه  الت�شلل  ف�شل حماولتهم  بعد  قتلوا  احلوثي 

املديرية جنوبي احلديدة.
ت�شدت  التي  امل�شرتكة  املقاومة  من  ق��وات  اأن  امل�شدر  وذك��ر 
ملحاولة الت�شلل، كبدت ميلي�شيا احلوثي خ�شائر كبرية قبل 

اأن تلوذ الأخرية بالفرار.
اىل ذلك، ثّمن جمل�س ال��وزراء اليمني الدور املحوري املهم 
الذي تقوم به دول التحالف العربي بقيادة  اململكة العربية 
يف  املحررة  املناطق  خمتلف  يف  املرابطة  وقواتها  ال�شعودية، 
اإطار دعمها  وم�شاندتها لليمن و�شرعيتها الد�شتورية، والتي 
لواأد  الت�شحيات  اجل�شام  �شبيله،  ويف  ذل��ك  جل  من  قدمت 

امل�شروع احلوثي الإيراين يف اليمن واملنطقة. 
واأ�شاد املجل�س يف اجتماع له يف مدينة الريا�س برئا�شة اأحمد 
عبيد بن دغر، بالتقدم الذي  اأحرزته قوات اجلي�س الوطني، 

•• عوا�صم-وكاالت:

ال�شوري  ال���ن���ظ���ام  ق�����وات  اأط���ل���ق���ت 
ال�شواريخ  ع�شرات  الإث��ن��ني،  ام�س 
وال���ربام���ي���ل امل��ت��ف��ج��رة ع��ل��ى مدن 
اإدلب وحماة )�شمال غربي �شوريا(، 
ان���ف���ج���رت اإح�����داه�����ا ق�����رب اإح�����دى 
امل����دار�����س يف حم��ي��ط امل��ن��ط��ق��ة، ما 
اأ����ش���ف���ر ع���ن وق�����وع 6 ج���رح���ى من 

بينهم طالب.
واأكد مدير املر�شد ال�شوري حلقوق 
اأن  الرحمن،  عبد  رام��ي  الإن�����ش��ان، 
ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  قوات نظام 
الأ�شد قامت بالهجوم على منطقة 
ق��ري��ب��ة م��ن م��در���ش��ة ت��ق��ع يف بلدة 
ج��رج��ن��از )ج��ن��وب اإدل������ب(، وخلف 
الهجوم �شتة م�شابني من املدنيني 

من بينهم طالب.
بالأم�س  حتفهما  ط��ف��الن  ول��ق��ى 
قرية  يف  م���دن���ي���ني   6 واأ�����ش����ي����ب 
الهبيط، ح�شبما اأكدت قوات الدفاع 

املدين ال�شوري.
قوات  األقت  فقد  للمر�شد،  ووف��ق��اً 

الأمم املتحدة حتذر من اأ�سواأ كارثة اإن�سانية 
النظام يدك اإدلب وحماة بع�سرات ال�سواريخ 

انتحاريون يهاجمون موؤ�س�سة 
النفط يف العا�سمة الليبية

•• طراب�س-وكاالت:

اأن مهاجمني ا�شتهدفوا موؤ�ش�شة النفط الليبية يف  اأكدت م�شادر ليبية 
طرابل�س، �شباح ام�س، و"هم 6 اأفارقة وقد قتلوا جميعاً".

بر�شا�س  وبع�شهم  نف�شه  بتفجري  قتل  بع�شهم  اأن  امل�شادر  واأو�شحت 
حرا�س املبنى. واأ�شفر الهجوم عن مقتل 2 من عنا�شر الأمن، يف ح�شيلة 
اأولية. وقالت امل�شادر اإن املهاجمني كانوا يحملون حقائب متفجرة عند 
املوؤ�ش�شة  داخ��ل مقر  ان��دلع حريق كبري  �شبب  وه��و ما  املبنى،  دخولهم 

الوطنية للنفط.
ويبعد موقع الهجوم عن مقر رئا�شة الوزراء حوايل 200 مرت.

و�شهدت طرابل�س ا�شتباكات بني ف�شائل م�شلحة متناحرة اأوائل ال�شهر 
اجلاري، كما تتعر�س العا�شمة لهجمات متطرفني من حني لآخر.

ال��ن��ظ��ام ال�������ش���وري، امل���دع���وم���ة من 
برمياًل   20 ب��ح��وايل  رو���ش��ي��ا،  قبل 
مثل  خمتلفة  اأح��ي��اء  على  متفجراً 
ع��اب��دي��ن وال��ه��ب��ي��ط وال��ت��ح وحي�س 

والتمانعة، جنوبي البالد.
كما قامت مبهاجمة قرى كفر زيتا 
حماة  بريف  والبوي�شة  واللطامنة 

ال�شمايل.
ال�شوؤون  م��ن�����ش��ق  ح����ذر  ذل�����ك،  اىل 

الإن�شانية والإغاثة يف الأمم املتحدة 
م���ارك ل��وك��وك ام�����س الإث��ن��ني، من 
وا�شعة  ع�شكرية  عملية  ت���وؤدي  اأن 
ال����ن����ط����اق ع���ل���ى حم���اف���ظ���ة اإدل������ب 
ال�شورية اإىل "اأ�شواأ كارثة اإن�شانية" 

يف القرن ال�21.
و�شرح املن�شق لل�شحافيني يف جنيف 
قائال: "يجب اأن تكون هناك �شبل 

للتعامل مع هذه امل�شكلة.

القرار ينتظر اجتماع احل�سم:
نداء تون�س: طرد يو�سف ال�ساهد من احلزب مطروح!

•• الفجر – تون�س - خا�س

يبدو ان �شراع الأجنحة داخل نداء تون�س و�شل اإىل 
اأ�شّده، وقد اأكد رئي�س جلنة الإعالم بحزب حركة نداء 
تون�س منجي احلرباوي، اأم�س الثنني، اأن طرد رئي�س 
ووارد،  ال�شاهد من احلزب مطروح  يو�شف  احلكومة 
املُ�شتقيلني  من  موقفه  �شيح�شم  النداء  اأن  اإىل  لفتا 

من احلركة خالل اجتماع مرتقب �شيعقد يف غ�شون 
ال� 48 �شاعة القادمة.

"اإعالن عدد من نواب  اإن  وُنقل عن احلرباوي قوله 
اإطار م�شروع  يندرج يف  الكتلة  ا�شتقالتهم من  النداء 
���ش��ي��ا���ش��ي ي��ت��م��ح��ور ح����ول ���ش��خ�����س رئ��ي�����س احلكومة 
"تك�شري  ب���  و�شفه  م��ا  اإىل  ال�شاهد" وي��ه��دف  يو�شف 
و�شرب وت�شويه قيادات النداء وتق�شيمه. )التفا�شيل 

النظام ال�شوري يق�شف اإدلب بالرباميل املتفجرة )ا ف ب(

���س��رط��ة ح����دود اأوروب���ي���ة 
ت������رى ال�����ن�����ور ق��ري��ب��ا

•• بروك�صل-وام:

ي������ط������رح رئ�����ي�����������س امل����ف����و�����ش����ي����ة 
الأوروب����ي����ة غ���دا الأرب����ع����اء خطة 
اأوروبية  ح����دود  ���ش��رط��ة  ب��اإن�����ش��اء 
ح��ق��ي��ق��ي��ة ون��ق��ل ال�����ش��ي��ط��رة على 
ال���ه���ج���رة غ����ري ال���ن���ظ���ام���ي���ة من 
الوطنية  احل��ك��وم��ات  �شالحيات 
يدريها  م�شرتكة  �شالحية  اإىل 

الحتاد الأوروبي .
املفو�شية  رئ����ي���������س  وي����ع����ر�����س 
خطابه  يف  ي���ون���ك���ر  ك���ل���ود  ج�����ان 
الربملان  اأم����ام  الحتاد"  "حالة 
الأوروب��������ي ح���زم���ة ط��م��وح��ة من 
للم�شروع  زخ��م  لعطاء  امل�شاريع 
الن���دم���اج���ي الأوروب���������ي وال����ذي 
يواجه عا�شفة من التمرد تقودها 

الأحزاب ال�شعبوية يف القارة.. 
ووفق م�شادر اأوروبية فان خطاب 
يونكر �شياأتي م�شحوًبا باملوافقة 
على عدة م�شاريع ت�شريعية ، من 
اأوروبي  حر�س  جهاز  اإن�شاء  بينها 
ل���ل���ح���دود ال����ربي����ة واآخ�������ر خلفر 
ال�شواحل يتمتع ب�شلطات جديدة 
الوطنية  ال�شلطات  عهدة  يف  هي 

حتى الآن..

خطة  ع���ن  ي��ع��ل��ن  ال��ب�����س��ري 
ال�������س���ودان يف  ت��ق�����س��ف 

•• اخلرطوم-وكاالت:

اأع���ل���ن ال��رئ��ي�����س ال�������ش���وداين عمر 
الب�شري، ام�س، عن "خطة للتق�شف" 
ت�شند اإىل تر�شيد الإنفاق الداخلي 
واخل��ارج��ي، وحم��ارب��ة ال��رته��ل يف 
الأجهزة احلكومية من اأجل زيادة 
الب�شري  وق��ال  الإنتاجية.  كفاءتها 
التلفزيون  بثه  م�شجل  خطاب  يف 
على  �شتعمل  ب��الده  اإن  احلكومي، 
القت�شادية  ال��ت��ح��دي��ات  م��واج��ه��ة 
اإع������ادة ه��ي��ك��ل��ة اجلهاز  م���ن خ���الل 
رئا�شة  م�����ش��ت��وى  ع��ل��ى  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
على  وق�شاء  تر�شيدا  اجلمهورية، 

الرتهل الوظيفي.
اأن اخلرطوم �شتعمل على  واأ�شاف 
اخلارجي  ال��ت��م��ث��ي��ل  هيكلة  اإع�����ادة 
العمل اخلارجي،  خلف�س م�شتوى 
للموارد،  توظيف  ح�شة  و���ش��م��ان 
تخفيف  مل�����ب�����داأ  اإع������م������ال  وذل��������ك 
اإن  الب�شري،  وق���ال  ال��ع��ام.  الإن��ف��اق 
ب�"متابعة  �شتحظى  الهيكلة  اإع��ادة 
على  الإنفاق  ن�شمن  حتى  ل�شيقة 

قدر احلاجة.

قتلة احلريري يواجهون الأدلة اليوم رغم غيابهم
•• الهاي-وكاالت:

���ش��ي��ك��ون ال��ل��ب��ن��ان��ي��ون ب����دءاً م��ن ال��ي��وم ع��ل��ى م��وع��د مع 
باغتيال  املتهمني  الثالثة من مراحل حماكمة  املرحلة 
رئي�س الوزراء الأ�شبق رفيق احلريري. وت�شهد املحكمة 
ال��دول��ي��ة يف له���اي دف���وع ممثلي الدع���اء وال��دف��اع عن 
املتهمني، اإ�شافة اإىل وكالء املت�شررين من جرمية 14 

فرباير 2005
وتعلن يف نهايتها غرفة الدرجة الأوىل اختتام جل�شات 

امل��ح��اك��م��ة ل��ي��ن��ع��زل ق�����ش��ات��ه��ا م���ن اأج����ل امل���ذاك���رة التي 
ف��ال ي�شدر  ال��ع��ام احل���ايل  نهاية  م��ا بعد  اإىل  ق��د متتد 
الق�شاة  2019. و�شرياجع خالل ذلك  اإل عام  احلكم 
 3128 اآلف ال�شفحات والوثائق التي ت�شم  اخلم�شة 
ا�شتخدمها  التي  الت�شالت  �شبكات  بينها  من  قرينة، 
املتهمون، اإ�شافة اإىل ن�شو�س اإفادات 307 �شهود. بعد 
هي  التي  الرابعة  املرحلة  اإىل  الق�شية  تنتقل  ذلك  كل 
النطق باحلكم يف جل�شة علنية، تليها جل�شة ثانية علنية 
اأي�شاً، تتحدد فيها العقوبة لكل من املتهمني اإذا وجدوا 

رجال الأمن والإطفاء يف مقر موؤ�ش�شة النفط الليبية )رويرتز(

هل �شيطرد ال�شاهد من حزب النداء؟
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اأخبـار الإمـارات
دائرة ال�سحة - اأبوظبي تدعو لأخذ تطعيم الإنفلونزا املو�سمية قبل ف�سل ال�ستاء

•• اأبوظبي-وام:

الرعاية  لقطاع  التنظيمية  اجلهة   ، اأبوظبي   - ال�شحة  دائ��رة  دع��ت 
تطعيم  على  للح�شول  الإم���ارة  �شكان   ، اأبوظبي  اإم���ارة  يف  ال�شحية 
الإنفلونزا املو�شمية قبل ف�شل ال�شتاء الذي تزداد فيه حالت الإ�شابة 
�شنويا  التطعيم  اأخذ  ان  الدائرة  واأك��دت  الإنفلونزا.  النوع من  بهذا 
يوؤمن  حيث   ، املو�شمية  الإنفلونزا  من  للوقاية  طريقة  اأف�شل  هو 
التطعيم احلماية �شد الفريو�شات ال�شائعة التي ت�شبب املر�س، ويتم 
ال�شائعة  الفريو�شات  �شد  ليقي  �شنوياً  الإنفلونزا  تطعيم  حتديث 
امل�شببة للمر�س يف العام اجلاري خالل مدة ت�شل اإىل اأ�شبوعني من 
احل�شول عليه. وك�شفت الدائرة عن تلقي حوايل 235 األف �شخ�س 
تطعيم الإنفلونزا املو�شمية خالل الفرتة ما بني الأول من اأغ�شط�س 

اإىل 30 يونيو 2018 يف اإمارة اأبوظبي الأمر الذي ي�شري   2017
اإىل زيادة الوعي لدى �شكان الإمارة باأهمية التطعيم.

على  احل�شول  اأ�شهر   6 عمر  من  ابتداء  اجلميع  على  اأن  واأو�شحت 
جرعة واحدة من التطعيم �شنويا اأما بالن�شبة لالأطفال دون 9 اأعوام 
فاإنهم يحتاجون عند اأخذ التطعيم لأول مرة، لأخذ جرعتني على اأن 

تكون املدة الفا�شلة بني اجلرعتني 4 اأ�شابيع اأو اأكرث.
العامة  ال�شحة  اإدارة  م��دي��رة  ال��ه��اج��ري،  اأم��ن��ي��ات  ال��دك��ت��ورة  وق��ال��ت 
على  يتعني  التطعيم  جانب  واىل  ان��ه  – اأبوظبي  ال�شحة  دائ��رة  يف 
اإج��راءات وقائية ملنع الإ�شابة بالفريو�س  اأفراد املجتمع اتخاذ  كافة 
واحلد من انت�شاره من خالل عادات ب�شيطة اإل اأنها مهمة جداً مثل 
تغطية الفم والأنف عند العط�س وال�شعال وغ�شل اليدين جيداً وعدم 

الختالط بالنا�س يف حالة الإ�شابة لتجنب نقل العدوى اإليهم.

اأكرث من 33 األف معاملة اأجنزها قطاع اجلن�سية باإقامة دبي خالل 6 اأ�سهر
•• دبي-وام:

اح�شائيات  ع��ن  ب��دب��ي  الأج��ان��ب  و���ش��وؤون  ل��الإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة  ك�شفت 
معامالت قطاع اجلن�شية خالل الن�شف الأول من العام اجلاري والتي بلغت 
األفا و636 جواز �شفر جديد   19 اإ�شدار  معاملة منها  و816  األفا   33

واإ�شدار األف و303 خال�شات قيد جديدة.
�شرورة  اإىل  اخل���ارج  اإىل  ال�شفر  يف  الراغبني  املواطنني  دب��ي  اإق��ام��ة  ودع��ت 
التاأكد من �شالحية جوازاتهم وجتديدها قبل انتهائها مبدة اأق�شاها �شتة 
اأ�شهر من موعد ال�شفر خا�شة خالل الإجازات والعطالت الر�شمية لتفادي 

التاأخري عن الرحالت اأو تعر�شهم للعوائق عند و�شولهم للبلد املق�شود.

واأو�شح العميد اأحمد املهريي م�شاعد املدير العام لقطاع اجلن�شية يف الإدارة 
نظم  وف��ق  تعمل  دب��ي  جن�شية  اأن  بدبي  الأج��ان��ب  و���ش��وؤون  لالإقامة  العامة 
واآليات تقنية عالية لتقدمي اأف�شل اخلدمات عرب التطبيقات الذكية حر�شا 

من الإدارة على ت�شهيل اإجراءات جتديد جواز ال�شفر.
ولفت اإىل اأنه اأ�شبح باإمكان املواطنني تقدمي طلب جتديد جواز ال�شفر عرب 
تو�شيله  ويتم  فقط  خطوات  اأرب��ع  خالل  من  دبي  لإقامة  الذكي  التطبيق 

ملقدم الطلب من خالل خدمة “ �شاعي” للتو�شيل.
اأهمية جوازات ال�شفر الإماراتية باعتبارها رمزا للدولة كونها  و�شدد على 
وعدم  عليها  احلفاظ  ويتوجب  الم���ارات  دول��ة  ملواطني  الر�شمية  الوثيقة 

اتالفها اأو فقدانها وو�شعها يف مكان اآمن. 

ا�ستقبل ملك املغرب وبحثا العالقات الأخوية املتميزة و�سبل تعزيزها وجممل الق�سايا الإقليمية والدولية 

حممد بن زايد وحممد ال�ساد�س يوؤكدان اأهمية تفعيل العمل العربي امل�سرتك ملواجهة التحديات واملخاطر التي تهدد اأمن املنطقة وا�ستقرارها و�سعوبها 

الإماراتيني امل�سعفني  برنامج  من  الثانية  بالدفعة  يلتحقون  ومواطنة  مواطنا   30

حممد بن زايد ي�ستقبل الطالب حممد املزروعي الفائز 
مب�سابقة خطة العمل لأكادميية وارتون العاملية للقادة ال�سباب 

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ حممد  ال�شمو  بحث �شاحب 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
امل���ل���ك حممد  و ���ش��اح��ب اجل���الل���ة 
املغربية  امل��م��ل��ك��ة  م��ل��ك  ال�������ش���اد����س 
ال�شقيقة العالقات الأخوية املتميزة 
التي جتمع دولة الم��ارات و املغرب 
و�شبل تعزيزها وتطويرها وجممل 
ذات  وال��دول��ي��ة  الإقليمية  الق�شايا 

الهتمام امل�شرتك.
الذي  اللقاء -  ورح��ب �شموه خالل 
عقد ام�س يف ق�شر البحر وح�شره 
زايد  بن  �شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق 
جمل�س  رئ���ي�������س  ن���ائ���ب  ن���ه���ي���ان  اآل 
الوزراء وزير الداخلية و�شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  ب��ن زاي����د  م��ن�����ش��ور 
�شوؤون  ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س 
ال�����ش��ي��خ عبداهلل  ���ش��م��و  و  ال��رئ��ا���ش��ة 
وزي��ر اخلارجية  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
وال��ت��ع��اون ال���دويل - ب��زي��ارة جاللة 
امللك حممد ال�شاد�س للدولة موؤكدا 
الرا�شخة  الأخ��وي��ة  العالقات  عمق 
بني دولة الإم��ارات العربية املتحدة 

واململكة املغربية.
تطوير  ���ش��ب��ل  اجل���ان���ب���ان  ون���اق�������س 
والعمل  الثنائي  ال��ت��ع��اون  ع��الق��ات 

•• اأبوظبي-وام:

بال�شراكة  الوطني  الإ�شعاف  اأعلن 
م����ع ج���ام���ع���ة ال�������ش���ارق���ة ع����ن بدء 
ال�شنوية  ال��������دورة  يف  ال����درا�����ش����ة 
وتاأهيل  اإعداد  برنامج  الثانية من 
امل�شعفني الإماراتيني وذلك خالل 
بعد  ال�شارقة  بجامعة  اأق��ي��م  حفل 
جناح الدورة الأوىل التي اختتمت 
يونيو املا�شي. يف هذا ال�شدد .. مت 
ممن  وطالبة  طالبا   30 ا�شتقبال 
القبول  م��ت��ط��ل��ب��ات  ج��م��ي��ع  اأن���ه���وا 
الثانية  ال���دف���ع���ة  ���ش��م��ن  ب���ن���ج���اح 
تاأ�شي�شه  مت  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  م��ن 
امل�شعفني  من  جديد  جيل  لإع���داد 
جامعة  مع  بالتعاون  الإم��ارات��ي��ني 
املعرفة  اإك�شابهم  بهدف  ال�شارقة 
وم����ه����ارات ال��ع��م��ل الإ����ش���ع���ايف مبا 
والعملي  العلمي  اجلانبني  ي�شمل 
لإعدادهم وجتهيزهم ملزاولة املهنة 

ميدانيا بعد التخرج مبا�شرة .
احلارثي  ح�����ش��ني  امل��ه��ن��د���س  واأك�����د 

املعرفة ومتكينهم  اإك�شابهم  خالل 
م��ن م��ه��ارات العمل الإ���ش��ع��ايف مبا 
والعملي  العلمي  اجلانبني  ي�شمل 
ميدانيا  املهنة  ملزاولة  لتجهيزهم 
بنجاح  الربنامج  ا�شتكمالهم  بعد 
امللتحقون  الطلبة  يح�شل  ح��ي��ث 
بالربنامج على دبلوم فني طوارئ 
اإ�شعاف EMT-I وفر�شة العمل 
مبا�شرة مع الإ�شعاف الوطني بعد 
ال�شنوية  ال����دورة  ك��ان��ت  ال��ت��خ��رج. 
�شهدت  ق��د  ال��ربن��ام��ج  م��ن  الأوىل 
�شيف  ال�شيخ  �شمو  الفريق  تكرمي 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الداخلية  وزي����ر  ال�����وزراء  جم��ل�����س 
 21 الأوىل يف  ال��دف��ع��ة  خل��ري��ج��ي 
ان�شموا  وال���ذي���ن  امل��ا���ش��ي  ي��ون��ي��و 
الإ����ش���ع���اف  ط����واق����م  اىل  ر����ش���م���ي���ا 

الوطني.
الهاجري  ���ش��ال��ح  اأح���م���د  واأع������رب 
املدير التنفيذي لالإ�شعاف الوطني 
الإ�شعاف  اع����ت����زاز  ع���ن  ب���الإن���اب���ة 
جديدة  دف��ع��ة  با�شتقبال  ال��وط��ن��ي 

•• اأبوظبي-وام: 

ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  ا�شتقبل 
حم��م��د ب���ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
بح�شور �شاحب  امل�شلحة  للقوات 
ال�شاد�س  حم��م��د  امل��ل��ك  اجل��الل��ة 
ال�شقيقة  امل��غ��رب��ي��ة  اململكة  م��ل��ك 
و���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حميد 
املجل�س  ع�شو  النعيمي  را�شد  بن 
..الطالب  عجمان  حاكم  الأع��ل��ى 
الفائز  امل����زروع����ي  ���ش��ي��ف  حم��م��د 
»خطة  م�شابقة  يف  الأول  باملركز 
العاملية  وارت��ون  العمل لأكادميية 
ل��ل��ق��ادة ال�����ش��ب��اب« ال��ت��ي ع��ق��دت يف 
الوليات  يف  بن�شلفانيا  ج��ام��ع��ة 
مب�شاركة  الأم���ريك���ي���ة  امل���ت���ح���دة 
الإمارات  دول��ة  من  ط��الب  ت�شعة 
ال��ط��ل��ب��ة من  م��ئ��ات  اإىل  اإ����ش���اف���ة 

خمتلف دول العامل.
امللك  اجل����الل����ة  ����ش���اح���ب  وه����ن����اأ 
ال�شمو  و�شاحب  ال�شاد�س  حممد 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 

ال�����ش��ي��خ حامد  ال��رئ��ا���ش��ة و���ش��م��و 
ديوان  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شيخ  و�شمو  اأبوظبي  عهد  ويل 
وزير  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل 
اخلارجية والتعاون الدويل و�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ 
رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة زايد 
وذوي  الإن�شانية  للرعاية  العليا 
و�شمو  اخل���ا����ش���ة  الإح���ت���ي���اج���ات 
زايد  بن  حممد  بن  خالد  ال�شيخ 
بن  ذي��اب  ال�شيخ  و�شمو  نهيان  اآل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 

دائرة النقل يف اأبوظبي.
جدير بالذكر اأن م�شاركة الطلبة 
برنامج  �شمن  ت��اأت��ي  امل�شابقة  يف 
الذي  ال��ط��ب��ي«  امل�شتقبل  »جن���وم 
متوحد  »ال��ب��ي��ت  جمعية  تنظمه 
»بالتعاون مع �شركة« يف . بي . اإ�س 
�شارك  وقد   ..« ال�شحية  للرعاية 
ال��ط��ل��ب��ة يف جم��م��وع��ة م���ن ور�س 
تناولت  ال��ت��ي  ال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة  ال��ع��م��ل 
واأبحاث  الأع���م���ال  ري����ادة  م��ب��ادئ 

ال�شوق واملحا�شبة.

هزاع بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
املجل�س التنفيذي لإمارة اأبوظبي و 
�شمو ال�شيخ نهيان بن زايد اآل نهيان 
رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة زايد بن 
�شلطان اآل نهيان لالأعمال اخلريية 
ال�شيخ  �شمو  الفريق  و  والإن�شانية 
�شيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س 
جمل�س ال����وزراء وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ة و 
اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ  �شمو 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
وزير �شوؤون الرئا�شة و �شمو ال�شيخ 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  ح��ام��د 
�شمو  و  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  دي����وان ويل 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ 
وزي���ر اخل��ارج��ي��ة وال��ت��ع��اون الدويل 
و ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ خ��ال��د ب��ن زاي����د اآل 
اإدارة موؤ�ش�شة  رئي�س جمل�س  نهيان 
زايد العليا للرعاية الإن�شانية وذوي 
الإحتياجات اخلا�شة و �شمو ال�شيخ 
خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان .

ال�شيخ  ال�������ش���م���و  ����ش���اح���ب  ورح������ب 
حم��م��د ب��ن زاي����د يف جم��ل�����س ق�شر 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  ب��ح�����ش��ور  ال��ب��ح��ر 
حاكم عجمان بجاللة امللك حممد 
الودية  الأحاديث  وتبادلوا  ال�شاد�س 
التي تعك�س عمق العالقات الأخوية 
وال�شعبني  ال��ب��ل��دي��ن  جت��م��ع  ال���ت���ي 

ال�شقيقني.

م���ن ���ش��ب��اب ال���وط���ن مم���ن لديهم 
الن�شمام  يف  وال�����ش��غ��ف  ال��رغ��ب��ة 
واخواتهم  اخ��وان��ه��م  م�����ش��رية  اإىل 
يف خ��دم��ة ال��وط��ن مم��ا ي��وؤك��د على 
حققته  ال�������ذي  ال���ك���ب���ري  ال���ن���ج���اح 
الربنامج  من  الفتتاحية  ال���دورة 
طلبة  ب����ق����درة  ث���ق���ت���ه  م�����وؤك�����دا   ..
الدفعة اجلديدة على الرتقاء اىل 
لإمتام  املطلوب  التحدي  م�شتوى 
الربنامج والتفوق يف اأداء الواجب 

على اخلطوط الأمامية يف جمال 
طوارئ الإ�شعاف.

ال��دك��ت��ور قتيبة  اأع���رب  م��ن جانبه 
حميد نائب مدير جامعة ال�شارقة 
والعلوم  الطبية  الكليات  ل�����ش��وؤون 
عن  الطب  كلية  وعميد  ال�شحية 
الربنامج  ه��ذا  باحت�شان  �شعادته 
ل���ل���ع���ام ال����ث����اين ع���ل���ى ال����ت����وايل يف 
جامعة ال�شارقة .. موؤكدا موا�شلة 
قطاع  تزويد  يف  بالإ�شهام  اللتزام 

ال��ط��ب وط����وارئ الإ���ش��ع��اف بنخبة 
ال��ك��ف��اءات الإم��ارات��ي��ة املوؤهلة  م��ن 
التي �شت�شنع الفرق يف املجتمع “.

الدفعة  اأع��رب ط��الب  من جهتهم 
بقبولهم  ���ش��ع��ادت��ه��م  ع���ن  ال��ث��ان��ي��ة 
بالربنامج الذي �شيوؤهلهم خلدمة 
نبيلة  مبهنة  والن��خ��راط  املجتمع 
الفرق  لإح��داث  الفر�شة  متنحهم 
امل�شاعدة  ت��ق��دمي  اأو  ح��ي��اة  واإن��ق��اذ 

والدعم ملن يحتاجها .

و ت��وط��ي��د ال��ع��الق��ات الأخ���وي���ة بني 
اآفاق  اىل  بها  ال��و���ش��ول  و  البلدين 
والتن�شيق  ال���ت���ع���اون  م���ن  ج���دي���دة 
وال����ع����م����ل امل���������ش����رتك مب������ا ي���خ���دم 

م�شاحلهما وال�شعوب العربية.
العمل  تفعيل  اأهمية  على  ���ش��ددا  و 
العربي امل�شرتك ملواجهة التحديات 
املنطقة  اأم��ن  تهدد  التي  واملخاطر 
موؤكدين   .. و�شعوبها  وا�شتقرارها 
�شرورة ا�شتمرار التن�شيق والت�شاور 
م�شتجدات  ب�������ش���اأن  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 

املنطقة  ت�����ش��ه��ده��ا  ال��ت��ي  الأو�����ش����اع 
العربي  ال���ع���م���ل  اإط��������ار  يف  وذل������ك 
وا�شتقرار  اأمن  يعزز  ومبا  امل�شرتك 

بلدان املنطقة و�شعوبها.
و ح�شر اللقاء من اجلانب املغربي 
ب���وري���ط���ة وزي����ر  .. م���ع���ايل ن���ا����ش���ر 
ال��دويل و فوؤاد  اخلارجية والتعاون 
الهمة م�شت�شار جاللة ملك اململكة 

املغربية.
و كان �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
ا�شتقبال  يف  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن 

امل����ل����ك حممد  ����ش���اح���ب اجل����الل����ة 
ال�شاد�س لدى و�شوله ق�شر البحر 
�شاحب  ال�شتقبال  يف  ك��ان  كما   ..
ب���ن را�شد  ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د  ال�����ش��م��و 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ن��ع��ي��م��ي 
عمار  ال�شيخ  �شمو  و  عجمان  حاكم 
عهد  ويل  ال���ن���ع���ي���م���ي  ح���م���ي���د  ب�����ن 
بن  طحنون  ال�شيخ  �شمو  و  عجمان 
يف  احل��اك��م  ممثل  نهيان  اآل  حممد 
�شيف  ال�شيخ  �شمو  و  العني  منطقة 
ال�شيخ  �شمو  و  نهيان  اآل  بن حممد 

ال�شيا�شية  امل���ج���الت  يف  امل�����ش��رتك 
والتنموية  والثقافية  والقت�شادية 
تنويعها  واإم������ك������ان������ات  وف������ر�������س 
واأ�شمل  اأرح��ب  اآف��اق  اإىل  وتو�شيعها 
البلدين  ت���ط���ل���ع���ات  ي���ح���ق���ق  مب�����ا 
و�شعبيهما ال�شقيقني.. وتطرقا اإىل 
جممل الق�شايا الإقليمية والدولية 
وم�شتجدات الأحداث التي ت�شهدها 
النظر  وج���ه���ات  وت����ب����ادل  امل��ن��ط��ق��ة 

ب�شاأنها.
و اأكد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 

دول����ة  اأن   .. ن���ه���ي���ان  اآل  زاي������د  ب����ن 
بقيادة  امل��ت��ح��دة  العربية  الإم�����ارات 
بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« حري�شة على توثيق عالقاتها 
الأخ���وي���ة م��ع امل��م��ل��ك��ة امل��غ��رب��ي��ة مبا 
العمل  وي��ع��زز  م�شاحلهما  ي��ح��ق��ق 
ال��ع��رب��ي امل�����ش��رتك خ��ا���ش��ة يف ظل 
تواجهها  التي  والأزم��ات  التحديات 

دول املنطقة.
اأع�������رب ج���الل���ة امللك  م����ن ج���ان���ب���ه 

ال�شاد�س عن �شعادته بزيارة  حممد 
دولة الإمارات العربية املتحدة التي 
اأخوية  بعالقات  ب��الده  م��ع  ترتبط 
مبواقف  م�شيدا   .. ورا�شخة  اأ�شيلة 
دولة الإمارات جتاه تعزيز و تفعيل 
ال��ع��م��ل ال���ع���رب���ي امل�������ش���رتك يف ظل 
ال�شيخ خليفة  ال�شمو  قيادة �شاحب 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 

»حفظه اهلل«.
اللقاء  خ���ت���ام  يف  اجل���ان���ب���ان  اأك�����د  و 
ا���ش��ت��م��رار دعم  .. ح��ر���ش��ه��م��ا ع��ل��ى 

الإ�شعاف  اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
اجل���دي���دة  ال���������دورة  اأن  ال���وط���ن���ي 
اأعداد  يف  ملحوظة  زي���ادة  �شهدت 
والتزام  رغبة  يوؤكد  ما  املنت�شبني 
�شباب الإمارات بخدمة جمتمعهم 
ويعك�س جناح الربنامج وا�شتدامته 

موؤهلة  اإماراتية  كفاءات  اإع��داد  يف 
تعزز منظومة اخلدمات الإ�شعافية 

يف الدولة. 
موا�شلة  ع��ل��ى  احل����ارث����ي  و����ش���دد 
اللتزام بتوفري املقومات والربامج 
ل��ت��م��ك��ني واإع������داد �شباب  ال���الزم���ة 

املجالت  ���ش��م��ن  ل��ل��ع��م��ل  ال���وط���ن 
بالدولة  وال�شرتاتيجية  احليوية 
القيادة  ت��وج��ي��ه��ات  م���ع  مت��ا���ش��ي��ا 

الر�شيدة.
اإع������داد  اإىل  ال���ربن���ام���ج  وي����ه����دف 
ك�������وادر اإ����ش���ع���اف���ي���ة اإم����ارات����ي����ة من 

و �شاحب ال�شمو ال�شيخ حميد بن 
را�شد النعيمي الطالب الماراتي 
والنجاح  ال��ت��وف��ي��ق  ل���ه  م��ت��م��ن��ني 
وم���وا����ش���ل���ة اجل���ه���د والج���ت���ه���اد 

لتحقيق الإجنازات امل�شرفة.
ال��ل��ق��اء يف جم��ل�����س ق�شر  ح�����ش��ر 
ال��ب��ح��ر ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���م���ار بن 
حميد النعيمي ويل عهد عجمان 

ال�شيخ طحنون بن حممد  و�شمو 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
ال��ع��ني و ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ���ش��ي��ف بن 
ال�شيخ  و���ش��م��و  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن  ه����زاع 
لإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
نهيان  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  و  اأب��وظ��ب��ي 
اآل نهيان رئي�س جمل�س  بن زاي��د 

�شلطان  ب��ن  زاي��د  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء 
اخلريية  ل���الأع���م���ال  ن���ه���ي���ان  اآل 
والإن�شانية و الفريق �شمو ال�شيخ 
ن��ه��ي��ان نائب  اآل  زاي����د  ب���ن  ���ش��ي��ف 
رئ���ي�������س جم��ل�����س ال���������وزراء وزي����ر 
من�شور  ال�شيخ  و�شمو  الداخلية 
ن��ائ��ب رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  ب��ن زاي���د 
جم��ل�����س ال���������وزراء وزي������ر ����ش���وؤون 

حممد بن زايد ي�ستقبل اأنطوين زيني 
املبعوث اخلا�س لوزارة اخلارجية المريكية 

•• اأبوظبي-وام:

ا�ش����تقبل �ش�������احب ال������شمو ال�ش������يخ حم����مد بن زايد 
الق������ائد  ن�����ائ����ب  اأب����وظبي  عه������د  ويل  نه������يان  اآل 
ق�شر  مبجل�س  اأم�����س  امل�ش������لحة  للق�����وات  الأع��ل��ى 
اآل نهيان  زاي��د  ال�شيخ ه��زاع بن  البحر بح�شور �شمو 
اأبوظبي  لإمارة  الت�����نفيذي  امل�������جل�س  رئي�������������س  نائب 

اخلا�س  امل��ب��ع��وث  زي��ن��ي  اأنط��وين  مت����قاعد  الل�����واء 
ال����دولة  ي���زور  ال����ذي  الم����ريكية  ال����خارجية  لوزارة 

حاليا.
و رحب �شموه باملبعوث المريكي وبحث معه عالقات 
و  تعزيزها  �شبل  و  البلدين  بني  التعاون  و  ال�شداقة 
الإقليمية  الق�شايا  م��ن  ع��دد  اإىل  ا�شافة  تطويرها 

والدولية ذات الهتمام امل�شرتك.
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اأخبـار الإمـارات
ق�ساء اأبوظبي توعي باخل�سائر الناجمة عن احلوادث املرورية 

•• اأبوظبي-وام:

“ احلفاظ  بعنوان  توعوية  اأبوظبي حما�شرة  الق�شاء يف  دائ��رة  نظمت 
حوادث  عن  الناجمة  اخل�شائر  من  املجتمع  وحماية  الإن�شان  حياة  على 
القانونية  الثقافة  اإىل ن�شر  ال�شري”، �شمن مبادرة “جمال�شنا” الهادفة 
اأف��راد املجتمع، بالتن�شيق مع مكتب �شوؤون  التوعوية بني  الر�شائل  وبث 
اأبوظبي، وذلك انطالقا من توجيهات �شمو  املجال�س بديوان ويل عهد 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  من�شور  ال�شيخ 
ال�شرتاتيجية  الأولوية  لتحقيق  الق�شاء،  دائرة  رئي�س  الرئا�شة  �شوؤون 
مع  امل�شتدامة  امل�شاركة  عرب  الأم��ن  على  احلفاظ  يف  بامل�شاهمة  املتمثلة 
ا�شت�شافها  التي  املحا�شرة  تناولت  وال���دويل.  املحلي  املجتمع  مكونات 

العني،  مدينة  يف  اليحر  مبنطقة  العفاري،  �شيف  بن  املتعر�س  جمل�س 
الآثار ال�شلبية الناجمة عن حوادث ال�شري جراء عدم اللتزام بالأنظمة 
واللوائح املرورية، وما ي�شكله القيادة بطي�س وتهور من خطورة على حياة 

م�شتخدمي الطريق والت�شبب يف اإتالف املمتلكات العامة واخلا�شة.
اجلهود  اأب��وظ��ب��ي،  م���رور  نيابة  م��دي��ر  امل��ن�����ش��وري،  ع��ب��داهلل  وا�شتعر�س 
املرورية،  الر�شيدة للحد من احلوادث  التي اتخذتها احلكومة  احلثيثة 
املنظمة  وال��ق��وان��ني  الت�شريعات  على  الأخ���رية  التعديالت  اإج���راء  ع��رب 
اأفراد املجتمع وي�شمن  لل�شري واملرور يف الدولة، مبا ي�شب يف م�شلحة 
حمايتهم من خماطر احلوادث وما تخلفه من اآثار �شلبية على املت�شببني 

فيها  والآخرين من م�شتخدمي الطريق.
بقوانني  اللتزام  ن�شبة  زي��ادة  يف  اأ�شهمت  التعديالت  تلك  اأن  اإىل  واأ�شار 

املرور وخف�س اأعداد احلوادث، ول�شيما بني فئة ال�شباب، موؤكدا اأهمية 
الوعي  ون�شر  املعرفة  تعزيز  يف  كبري  دور  من  لها  ملا  التوعوية  الربامج 
م��ن خم��اط��ر، وحتقيق  املخالفات  تلك  ت�شببه  م��ا  ت���دارك  يف  ي�شهم  مب��ا 
اأهمية  . وتناول املن�شوري  اأق�شى درجات الأمن وال�شالمة على الطرق 
تدابري اخلدمة املجتمعية ا�شتجابة ملتطلبات تطبيق القانون الحتادي 
العقوبات،  قانون  اأحكام  بع�س  بتعديل  والقا�شي   2016 ل�شنة   7 رقم 
عن  ب��دي��اًل  اجل��ن��ح  اأح��ك��ام  بع�س  يف  املجتمعية  اخل��دم��ة  عقوبة  واإدراج 
عقوبة احلب�س الذي ل تزيد مدته على �شتة اأ�شهر اأو الغرامة، ول�شيما 
تنفيذها على ال�شادر بحقهم اأحكام يف اجلنح املرورية، ودورها يف تقومي 
�شلوك منفذيها وتهذيب دوافعهم وتوجهاتهم النف�شية والفكرية بعيداً 
واإعادة  واملهني  ال�شخ�شي  وم�شتقبلهم  مل�شلحتهم  مراعاة  ال�شجون  عن 

تاأهيلهم، مبا ي�شمن عدم عودتهم اإىل ارتكاب املخالفات واجلرائم مرة 
يتم من خاللها  التي  اأوج��ب على اجلهات  القانون  اأن  واأو���ش��ح  اأخ���رى. 
اأداء كل حمكوم ينفذ عقوبته  التدابري، رفع تقارير مف�شلة عن  تنفيذ 
من خاللها، و�شلوكه ومدى ان�شباطه والتزامه باأداء اخلدمة املكلف بها 
لنيابة اخلدمة املجتمعية، وبناء على تلك التقارير ميكن للنيابة يف حال 
اأخل املحكوم بتنفيذ اخلدمة اأن تتقدم اإىل املحكمة بطلب تنفيذ عقوبة 

احلب�س ملدة مماثلة ملدة اخلدمة املجتمعية، اأو اإكمال ما تبقى منها.
يف  ودوره��ا  الق�شاء،  دائ��رة  مببادرة  احل�شور  اأ�شاد  املحا�شرة،  ختام  ويف 
ن�شر التوعية والثقافة القانونية، وحتقيقها للفائدة املرجوة منها، من 
خالل الرتكيز على اجلانب التوعوي للمو�شوعات والق�شايا املوؤثرة يف 

املجتمع.

مبنا�سبة اإطالق اأدنوك الهوية اجلديدة ملدينة الروي�س

حمدان بن زايد: الروي�س ركيزة مهمة يف اقت�ساد الدولة ومركز عاملي لل�سناعات النفطية

م��ب��ا���ش��رة وم��ل��م��و���ش��ة م���ن خالل 
ت��اأه��ي��ل وت���دري���ب واإت���اح���ة فر�س 
وتعزيز  ال����دول����ة  لأب����ن����اء  ال��ع��م��ل 
نوعية حياة �شكان مدينة الروي�س 
وم��ن��ط��ق��ة ال���ظ���ف���رة ب�����ش��ك��ل ع���ام، 
ال�شركات  اأم���ام  الفر�شة  واإت��اح��ة 
الكبرية  اأحجامها  بكافة  املحلية، 
للم�شاركة  وال�شغرية،  واملتو�شطة 
وتطوير  الإن�������ش���اء  م�����ش��اري��ع  يف 

البنية التحتية.
واأ�شاد �شموه باجلهود التي تبذلها 
تنمية  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة  »اأدن��������وك« 
الالمتناهية  الإمكانات  وتطوير 
امل���ت���وف���رة يف م���دي���ن���ة ال���روي�������س، 
اتخذتها  ال����ت����ي  والإج����������������راءات 
من  ممكنة  قيمة  اأق�شى  لتحقيق 
من  اإنتاجه  يتم  نفط  برميل  ك��ل 
خالل تعزيز عملياتها يف خمتلف 
النفط  ق��ط��اع  م���راح���ل وج���وان���ب 
والغاز، مو�شحاً �شموه اأن امل�شتقبل 
التي  الفر�س  من  العديد  يحمل 
يجب اغتنامها وتوظيفها خلدمة 

دولة الإمارات.
�شركة  ن��ظ��م��ت  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 
برتول اأبوظبي الوطنية »اأدنوك« 
ف��ع��ال��ي��ة خ��ا���ش��ة يف مركز  ال���ي���وم 
ق���ام خاللها  ال��ت��ج��اري  ال��روي�����س 
م����ع����ايل ال����دك����ت����ور ����ش���ل���ط���ان بن 
الرئي�س  اأحمد اجلابر وزير دولة 
وجمموعة  لأدن�������وك  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
���ش��رك��ات��ه��ا، ب��ك�����ش��ف ال���ن���ق���اب عن 

اإ�شافية  قيمة  وت��اأم��ني  م�شتدام، 
القت�شاد  م�����ش��ل��ح��ة  ي��ح��ق��ق  مب���ا 
املحلي يف منطقة الظفرة وكذلك 

يف الدولة.
واأ�شاف: »اإن ا�شتثمار 165 مليار 
لتو�شعة عملياتنا يف جمال  درهم 
على  وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات  التكرير 
القادمة  اخلم�س  ال�شنوات  م��دى 
كبري  اإي��ج��اب��ي  ت��اأث��ري  ل��ه  �شيكون 
فر�س  خ��ل��ق  ���ش��ُي�����ش��ِه��م يف  ح��ي��ث 
وتاأ�شي�س  م��ت��خ�����ش�����ش��ة  ع���م���ل 
ال�شركات  ومتكني  جديدة  اأعمال 
ال��ق��ائ��م��ة م��ن ال��ن��م��و والزده������ار«، 
جهود  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  م�������ش���رياً 
امل�شافة  امل��ح��ل��ي��ة  ال��ق��ي��م��ة  ت��ع��زي��ز 
خالل  م��ن  مهماً  تقدماً  �شت�شهد 
امل�شاريع  زي��ادة املحتوى املحلي يف 
قيمة  حتقيق  و���ش��ي��ت��م  اجل���دي���دة، 
اأعمال  تو�شعة  اإ�شافية من خالل 
جديدة  منتجات  واإدخ����ال  اأدن���وك 
ذات قيمة عالية يف جمال التكرير 

وامل�شتقات والبرتوكيماويات.
وم��������ن خ��������الل ال����ب����ي����ئ����ة امل���ال���ي���ة 
والقانونية وال�شتثمارية امل�شجعة 
ال���ت���ي ت���وف���ره���ا دول�����ة الإم��������ارات، 
ال�شناعية  امل��ن��ظ��وم��ة  ���ش��ت�����ش��ه��م 
ال��روي�����س يف تقدمي  امل��ت��ك��ام��ل��ة يف 
املدى  وبعيد  متميز  قيمة  عر�س 
وم�شتدام، وذلك من خالل توفري 
للم�شتثمرين  امل��زاي��ا  م��ن  العديد 
الو�شول  اإم��ك��ان��ي��ة  ت�شمل  وال��ت��ي 

لي�شل  ج����دي����دة،  ���ش��ك��ن��ي��ة  وح�����دة 
ب���ذل���ك اإج����م����ايل ع����دد ال���وح���دات 
اأك��رث من  اإىل  املدينة  ال�شكنية يف 
10.000 على اأن يتم بناء املزيد 

عند احلاجة.
املدينة عدداً  �شي�شمل تطوير  كما 
من امل�شاريع التي تركز على تعزيز 
اأمناط احلياة الع�شرية والرتفيه 
و���ش��ع��ادة وراح����ة امل��ج��ت��م��ع، مب��ا يف 
جديدة،  ���ش��اط��ئ��ي��ة  م���راف���ق  ذل����ك 
تراثي،  و���ش��وق  مركزية  وحديقة 
18 حفرة،  ب���  ل��ل��ج��ول��ف  وم��ل��ع��ب 
للم�شي  وم�شار  للكريكت  وملعب 
واجل���������ري، وم�������ش���ار ل���ل���دراج���ات 
�شبكة  تو�شعة  وك��ذل��ك  ال��ه��وائ��ي��ة، 
ال���ن���ق���ل ال�����ع�����ام، وجم���م���وع���ة من 
املراكز املجتمعية وعدد من املراكز 

ال�شحية.
الت�شهيالت  م��ن  م��زي��د  ول��ت��وف��ري 
ال���ت���ي ت��رت��ق��ي ب���ج���ودة احل���ي���اة يف 
افتتاح  ���ش��ي��ت��م  ال���روي�������س،  م��دي��ن��ة 
م��راك��ز اخلدمات  م��ن  جم��م��وع��ة 
ذلك  يف  مبا  املتكاملة،  احلكومية 
املدينة،  يف  الأول  »مت«  م���رك���ز 
احل�شول  لل�شكان  �شيتيح  وال��ذي 
على خمتلف اخلدمات احلكومية 

الر�شمية حتت �شقف واحد.
�شبع  ال���روي�������س  م���دي���ن���ة  وت�������ش���م 
عليا،  ت��ق��ن��ي��ات  وك��ل��ي��ة  م����دار�����س، 
وث��������الث �����ش����ي����دل����ي����ات، وث����الث����ة 
وكالت  وث���الث  رئي�شية،  اأ����ش���واق 

»الروي�س  اجلديدة  املدينة  هوية 
بح�شور  وذل���ك  ال��ف��ر���س«  ملتقى 
الهاجري  حم��م��د  ���ش��ي��ف  م���ع���ايل 
القت�شادية  التنمية  دائرة  رئي�س 
الرميثي،  خلفان  �شلطان  و�شعادة 
وك���ي���ل دي������وان مم��ث��ل احل���اك���م يف 
حممد  و�شعادة  الظفرة،  منطقة 
ه��الل امل��ه��ريي، مدير ع��ام غرفة 
خمي�س  عتيق  واملهند�س  اأبوظبي، 
ح����م����د امل��������زروع��������ي، م�����دي�����ر ع����ام 
بالإنابة،  الظفرة  منطقة  بلدية 
اإبراهيم  حممد  املهند�س  و�شعادة 
التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  احل����م����ادي، 
ملوؤ�ش�شة الإمارات للطاقة النووية، 
والعميد حممد اأحمد املرر، قائد 
جمموعة حر�س املن�شاآت احليوية، 
املن�شوري  �شيف  حمدان  والعقيد 
���ش��رط��ة منطقة  م��دي��ر م��دي��ري��ة 
امل�شوؤولني  م���ن  وع����دد  ال���ظ���ف���رة، 
و���ش��رك��اء اأدن����وك واأع��ي��ان واأه���ايل 

منطقة الظفرة.
�شلطان  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  واأك������د 
ال�شتثمار  اأن  اجل����اب����ر  اأح����م����د 
يف ت��ط��وي��ر م��دي��ن��ة ال��روي�����س هو 
القيادة  لتوجيهات  عملي  تطبيق 
القت�شاد  ب��ت��ط��وي��ر  ال���ر����ش���ي���دة 
ال��وط��ن��ي وت��و���ش��ي��ع ن��ط��اق��ه، حيث 
���ش��ت�����ش��ه��م خ���ط���ط ال���ت���ط���وي���ر يف 
للمدينة،  التحتية  البنية  حتديث 
والرت���ق���اء ب��ج��ودة ون��وع��ي��ة حياة 
حملي  جمتمع  وتاأ�شي�س  �شكانها، 

ومتنوعة  ك��ب��رية  جم��م��وع��ة  اإىل 
وذات  اجل��ودة  عالية  املنتجات  من 
من  وال�شتفادة  تناف�شية،  اأ�شعار 
متطورة  وم����راف����ق  حت��ت��ي��ة  ب��ن��ي��ة 
ال�شناعية.  اخل����دم����ات  واأرق��������ى 
من  امل�شتثمرون  �شي�شتفيد  ك��م��ا 
والقريب  املتميز  اجلغرايف  املوقع 
النمو  معدلت  ذات  الأ���ش��واق  من 
كذلك  الروي�س  وت��وف��ر  املرتفعة، 
بنية حتتية �شكنية متميزة ت�شهم 
احلياة  ب���ني  ال����ت����وازن  يف حت��ق��ي��ق 
مدينة  تطوير  اأن  يذكر  والعمل. 
ال���ت���ي تبلغ  ال�����ش��ك��ن��ي��ة،  ال���روي�������س 
6.9 كم مربع  م�شاحتها احلالية 
وتقع بالقرب من جممع الروي�س 
الظفرة،  م��ن��ط��ق��ة  يف  ال�����ش��ن��اع��ي 
اأدنوك لإن�شاء  ياأتي �شمن خطط 
للتكرير  م��ت��ك��ام��ل  جم��م��ع  اأك�����رب 
واحد  والبرتوكيماويات يف موقع 

يف العامل.
اأثراً  اجلديدة  امل�شاريع  و�شتحقق 
اإي��ج��اب��ي��اً ك���ب���رياً وم��ل��م��و���ش��اً على 
الروي�س  يف  امل��ح��ل��ي  الق���ت�������ش���اد 
�شت�شهد  حيث  الظفرة،  ومنطقة 
�شركات القطاع اخلا�س واملقاولني 
حركة منو �شت�شهم يف دفع عجلة 
و�شيتم  الق���ت�������ش���ادي،  الزده�������ار 
خلق اآلف فر�س العمل لأ�شحاب 

املهارات العالية.
تقوم  ال�شكاين،  النمو  ول�شتيعاب 
اآلف   3 اأك��رث من  باإن�شاء  اأدن���وك 

للياقة  اأندية  نوادي  واأربعة  �شفر، 
البدنية »2 للرجال و2 لل�شيدات«، 
ت�شوق  وم������رك������ز  وح����دي����ق����ت����ني، 
ومركزا  �شرطة،  ومركز  رئي�شيا، 
ل��ل��دف��اع امل����دين، وحم��ك��م��ة، و�شتة 
لل�شرافة،  م��راك��ز  واأرب��ع��ة  ب��ن��وك، 
وم�شت�شفى وجمموعة من املراكز 
ال��ت��ج��اري��ة واخل��دم��ي��ة الأخ�����رى. 
مدينة  ه���وي���ة  اإط�������الق  وي�����ش��م��ل 
ال��روي�����س ك��ذل��ك »م��ن�����ش��ة تفعيل 
الهوية« التي تقع يف مركز مدينة 
ال��روي�����س ال��ت��ج��اري، ح��ي��ث ميكن 
لل�شكان وعائالتهم الطالع على 
يف  والتو�شع  للنمو  اأدن��وك  خطط 
والبرتوكيماويات  التكرير  جمال 

وتطوير املدينة.
وياأتي الإعالن عن خطط تطوير 
مدينة الروي�س يف اأعقاب »ملتقى 
التكرير  يف  ل��ال���ش��ت��ث��م��ار  اأدن������وك 
يف  اأقيم  الذي  والبرتوكيماويات« 
يزيد  م��ا  مب�شاركة  امل��ا���ش��ي  م��اي��و 
عن 40 من الروؤ�شاء التنفيذيني 
700 من  ال��ع��امل��ي��ني واأك����رث م��ن 
اطلعوا  ال��ذي��ن  القطاع  م�����ش��وؤويل 
لتعزيز  اأدن�����������وك  خ����ط����ط  ع����ل����ى 
م��ك��ان��ت��ه��ا ك��الع��ب ع��امل��ي رائ����د يف 
جمال التكرير والبرتوكيماويات. 
ال�شتثماري  الربنامج  هذا  ويعد 
امل�����������ش�����ب�����وق ج���������������زءاً من  غ��������ري 
التي  اجل���دي���دة  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
تعتمدها اأدنوك لتو�شعة عملياتها 

•• الظفرة-وام:

زايد  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  اأكد 
اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
�شاحب  ت��وج��ي��ه��ات  اأن  ال���ظ���ف���رة 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
اأبوظبي  اآل نهيان ويل عهد  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
بنية  اإر���ش��اء  على  تركز   ، امل�شلحة 
اأف�شل  ت�����ش��م��ن  م��ت��ط��ورة  حت��ت��ي��ة 
للمواطنني،  احل���ي���اة  م�����ش��ت��وي��ات 
ع�شرية  ع���م���ل  ب���ي���ئ���ات  وت�����وف�����ر 
لروؤية  حتقيقاً  وذل��ك  ومتكاملة، 
زاي���د بن  ال�شيخ  امل��وؤ���ش�����س  ال��وال��د 
�شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، 
الذي حر�س على تنمية وتطوير 
اأ�شا�شية  كركيزة  وامل��ك��ان  الإن�شان 

لبناء الوطن.
وقال �شموه: ُتعد الروي�س مركزاً 
ال�شناعات  ان����واع  ملختلف  ع��امل��ي��اً 
والغاز،  ال��ن��ف��ط  �شناعة  وخ��ا���ش��ة 
ورك���ي���زة م��ه��م��ة يف اق��ت�����ش��اد دولة 
ل�شكان  رئي�شة  ووجهة  الإم����ارات، 
و�شت�شهم  الظفرة  منطقة  وزوار 
النمو والتو�شع يف جمال  عمليات 
ال���ت���ك���ري���ر وال����ب����رتوك����ي����م����اوي����ات 
وحتديث وحت�شني البنية التحتية 
احتياجات  ل��ت��واك��ب  ال��روي�����س  يف 
التي تعمل �شركة  النوعية  النقلة 
تنفيذها يف جُمّمع  »اأدن���وك« على 
الروي�س ال�شناعي خالل ال�شنوات 
القادمة، وملواكبة احتياجات النمو 
ال�����ش��ك��اين ال�����ذي ����ش���رياف���ق هذه 
التطورات، ومبا ي�شهم يف تر�شيخ 

املكانة املتميزة للروي�س.
ل�شموه  ت�����ش��ري��ح  يف  ذل�����ك  ج�����اء 
مب��ن��ا���ش��ب��ة اإط����الق ���ش��رك��ة برتول 
ام�س  »اأدن���وك«  الوطنية  اأبوظبي 
الهوية اجلديدة ملدينة الروي�س يف 
ملتقى  »الروي�س  الظفرة  منطقة 
ال���ف���ر����س« وال��ك�����ش��ف ع���ن خطط 
النمو  مل���واك���ب���ة  امل���دي���ن���ة  ت��ط��وي��ر 
اإىل  ي�����ش��ل  اأن  امل��ت��وق��ع  ال�����ش��ك��اين 
ال15  ال�����ش��ن��وات  خ���الل  ال�شعف 
القادمة لي�شل اإىل اأكرث من 50 
األف ن�شمة وذلك يف اأعقاب اإعالن 
جديدة  ا�شرتاتيجية  ع��ن  اأدن���وك 
دره����م  م���ل���ي���ار   165 ل���ش��ت��ث��م��ار 
جمال  يف  والتو�شع  النمو  بهدف 

التكرير والبرتوكيماويات.
حمدان  ال�����ش��ي��خ  ���ش��م��و  واأ�����ش����اف 
عمليات  اإن  ن��ه��ي��ان:  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال����ت����ح����دي����ث وال����ت����ط����وي����ر ال���ت���ي 
ت�شهدها الروي�س �شيكون لها اآثار 
اإيجابية  واج��ت��م��اع��ي��ة  اق��ت�����ش��ادي��ة 

والبرتوكيماويات  ال��ت��ك��ري��ر  يف 
يف م��دي��ن��ة ال��روي�����س، اإ���ش��اف��ة اإىل 
خارجية  ب���ا����ش���ت���ث���م���ارات  ال���ق���ي���ام 

ا�شرتاتيجية.
وت�����ع�����ت�����زم اأدن��������������وك م������ن خ����الل 
وال�شراكات  برناجمها لال�شتثمار 
ال�شرتاتيجية زيادة نطاق وحجم 
وامل�شتقات  ال���ت���ك���ري���ر  م��ن��ت��ج��ات 
القيمة  ذات  وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات 
ال��ع��ال��ي��ة، و���ش��م��ان و���ش��ول��ه��ا اإىل 
النمو  م����ع����دلت  ذات  الأ������ش�����واق 
عن  ف�شاًل  العامل،  حول  املرتفعة 
لل�شناعة  متكاملة  منظومة  خلق 
الإ�شهام  ���ش��اأن��ه��ا  م��ن  ال��روي�����س  يف 
ت��ع��زي��ز القيمة  ك��ب��رية يف  ب�����ش��ورة 
القطاع  ومن����و  امل�����ش��اف��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
ف�����ر������س عمل  وخ�����ل�����ق  اخل�����ا������س 

متخ�ش�شة وجديدة.
ومن املتوقع اأن توفر ا�شرتاتيجية 
اأدنوك اجلديدة يف جمال التكرير 
 15 من  اأك��رث  والبرتوكيماويات 
األ�����ف ف��ر���ش��ة ع��م��ل ب��ح��ل��ول عام 
 1 باإ�شافة  ُت�شاهم  واأن   ،2025
باملائة اإىل الناجت املحلي الإجمايل 
الربنامج  ي�����ش��م��ل  ك��م��ا  ����ش���ن���وي���اً. 
جممع  ت���ط���وي���ر  ال�����ش����ت����ث����م����اري 
لتعزيز  ك���ام���ل  ب�����ش��ك��ل  ال���روي�������س 
التكاملية  وق�����درات�����ه  م���رون���ت���ه 
املنتجات  اأك��رب من  كميات  لإن��ت��اج 
ال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ة وامل�����ش��ت��ق��ات ذات 
ويت�شمن  ال����ع����ال����ي����ة.  ال���ق���ي���م���ة 
ال��ربن��ام��ج ب��ن��اء واح����دة م��ن اأكرب 
وح�����دات ت��ك�����ش��ري امل�����واد اخل����ام يف 
الطاقة  ي�������ش���اع���ف  م����ا  ال�����ع�����امل، 
البرتوكيماويات  م��ن  الإن��ت��اج��ي��ة 
ثالث مرات من 4.5 مليون طن 
مليون   14.4 اإىل  �شنوياً  م��رتي 
ط���ن م����رتي ���ش��ن��وي��اً ب��ح��ل��ول عام 

.2025
تطوير  ك���ذل���ك  اأدن�������وك  وت���ع���ت���زم 
م���ن���ظ���وم���ة ����ش���ن���اع���ي���ة ج����دي����دة 
وا���ش��ع��ة ال��ن��ط��اق يف ال��روي�����س من 
للم�شتقات  جم��ّم��ع  اإن�����ش��اء  خ���الل 
لل�شناعات  واآخ��ر  البرتوكيماوية 

التحويلية.
للنمو  اأدن����������وك  خ���ط���ط  وت�����اأت�����ي 
التكرير  جم������ال  يف  وال���ت���و����ش���ع 
وال��ب��رتوك��ي��م��اوي��ات مت��ا���ش��ي��اً مع 
 2030 املتكاملة  ا�شرتاتيجيتها 
تعزيز  اإىل  الهادفة  الذكي  للنمو 
يف  والربحية  القت�شادي  العائد 
والتطوير  ال���ش��ت��ك�����ش��اف  جم����ال 
والإنتاج، وزيادة القيمة يف جمال 
ال���ت���ك���ري���ر وال���ب���رتوك���ي���م���اوي���ات، 
واملحافظة على اإمدادات اقت�شادية 
ال��غ��از مدعومة  وم�����ش��ت��دام��ة م��ن 
بتعزيز الت�شويق ال�شتباقي املرن.

قيادة الدولة تركز على اإر�ساء بنية حتتية متطورة ت�سمن اأف�سل م�ستويات احلياة للمواطنني
�سلطان اجلابر: ال�ستثمار يف تطوير مدينة الروي�س هو تطبيق عملي لتوجيهات القيادة الر�سيدة بتطوير القت�ساد الوطني وتو�سيع نطاقه
وحدات �سكنية ومرافق جمتمعية وخدمية ل�ستيعاب النمو ال�سكاين وافتتاح اأول مركز »مت« للخدمات احلكومية املتكاملة يف املدينة 

حممد  عمر   / املدعو  فقد 
ال���ي���م���ن     ، م�����������الح   ع�����ل�����ى 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)1716168( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0508844050

فقدان جواز �سفر
يا�شمني   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
، م�شر    عماد حمدى فهمى 
اجلن�شية - جواز �شفره رقم 
)15584404( من يجده 
عليه الت�شال بتليفون رقم  

0506104340

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل����دع����و/  ه��اري�����س خان 
باك�شتان    ، ����ش���رف���راز  حم��م��د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����واز ���ش��ف��ره رقم 
)4139991( - يرجى ممن 
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق����رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
امل��دع��و/  غ��الم مرت�شى  فقد 
ب���اك�������ش���ت���ان    ، ع����ب����داحل����م����ي����د 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����واز ���ش��ف��ره رقم 
ممن  ي��رج��ى   -  )971552(
بال�شفارة  ت�شليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق����رب  او  الباك�شتانية 

�شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف������ق������د امل�����������دع�����������و/ ج���������ورج 
نيجرييا    ، اي��ك  يوت�شت�شيمر 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )50439136(
ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  ن��ي��ج��ريي��ا  ب�����ش��ف��ارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
م�����ش��ت حتامينه  امل���دع���و/  ف��ق��د 
بنغالدي�س   ، عبداخلالق  بيغم 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج������واز ����ش���ف���ره رقم 
يرجى   -  )BC0733445(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي����ع����رث  مم�����ن 
بال�شفارة البنغالدي�شية او اقرب 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر



الثالثاء  11   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12424  
Tuesday   11   September   2018  -  Issue No   12424

04

اأخبـار الإمـارات

وزير الذكاء ال�سطناعي يوقع اتفاقية مع  »دل اإي اإم �سي«  لتطوير مهارات ال�سباب الإماراتي
•• دبي -وام:

اأكد معايل عمر بن �شلطان العلماء وزير دولة للذكاء ال�شطناعي اأهمية 
على  ت�شجيعهم  ع��رب  الإم���ارات���ي  لل�شباب  العملي  التطور  ف��ر���س  ت��وف��ري 
ال�شطناعي  ال��ذك��اء  تقنيات  اأح���دث  وتعلم  امل�شتقبلية  امل��ه��ارات  اكت�شاب 
بهدف توفري جيل موؤهل من الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات وظائف 

امل�شتقبل يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
جاء ذلك خالل توقيع معاليه على اتفاقية �شراكة ا�شرتاتيجية مع حممد 
اأمني النائب الأول للرئي�س ملنطقة ال�شرق الأو�شط وتركيا واإفريقيا لدى 
�شركة “دل اإي اإم �شي” لتدريب 500 طالب من مواطني دولة الإمارات 
فريق  عليه  ي�����ش��رف  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  يف  متخ�ش�س  ب��رن��ام��ج  �شمن 
احللول  يف  املتخ�ش�شة  العاملية  �شي”  اإم  اإي  “دل  �شركة  م��ن  متخ�ش�س 

التكنولوجية.
تطوير  اإىل  تهدف  التفاقية  ه��ذه  اإن  العلماء  �شلطان  عمر  معايل  وق��ال 
مهارات ال�شباب الإماراتي يف جمال الذكاء ال�شطناعي وتوفري الفر�شة 
بتقنيات  املتعلقة  العمليات  واإدارة  امل�شتقبل  بناء  لي�شاهموا يف  للخريجني 
الذكاء ال�شطناعي .. م�شريا اإىل اأن هذه اخلطوة ت�شتكمل خطط توفري 
مثل  الأخ��رى  امل��ب��ادرات  عرب  واجلامعات  املدار�س  لطلبة  التطوير  فر�س 

خميم الإمارات ال�شيفي للذكاء ال�شطناعي.
واأ�شاف معاليه: اإن خلق جيل متقدم و�شوق جديدة يف املنطقة ذات قيمة 
مفاهيم  تعميم  يتطلب  اخلا�س  القطاع  مبادرات  ودعم  عالية  اقت�شادية 
الذكاء ال�شطناعي والتقنيات الذكية وت�شكيل اخلربات العلمية والعملية 
للكوادر احلكومية وال�شبابية الوطنية من خالل بناء �شراكات ا�شرتاتيجية 

واإفريقيا لدى �شركة “دل اإي اإم �شي” اإىل اأن ا�شتثمارات “دل تكنولوجيز” 
دولر خالل  مليار   12.8 والتطوير جت��اوزت حاجز  البحوث  العاملية يف 
5.8 مليار دولر �شنويا يف  الأعوام الثالثة املا�شية وتخطط لتخ�شي�س 

هذا املجال.
واأكد اأن التكنولوجيا تلعب دورا متناميا يف اإعداد الطلبة ل�شوق العمل يف 
عامل ي�شهد تغريات مت�شارعة .. معتربا اأن الوظائف امل�شتقبلية يف جمالت 
متقدمة مثل اإنرتنت الأ�شياء واحلو�شبة ال�شحابية وعلم البيانات تتطلب 

اأن ن�شتثمر يف تطوير ال�شباب باملهارات الالزمة لأداء هذه الأدوار”.
والأو�شاط  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  بني  التعاون  �شاأن  من  اإن   : وق��ال 
الأكادميية تزويد �شبابنا مب�شتوى رفيع من الأفكار اخلالقة التي تنا�شب 

ال�شتخدامات العملية ملختلف اأ�شكال التكنولوجيا.
بدوره اأعرب فادي ر�شماين املدير الأول واملدير العام ل�شركة “دل اإي اإم �شي” 
الدولة للذكاء ال�شطناعي  الإم��ارات عن �شكره وتقديره لوزير  يف دولة 
على الدعم الذي تلقته هذه املبادرة موؤكدا فخر “دل اإي اإم �شي” بالتعاون 
مع حكومة دولة الإمارات يف “اإطالق هذه املبادرة النوعية” التي تاأتي يف 
اإلهامنا  ن�شتمد   : وقال   .. الوطنية  التنمية  بدعم  اجلانبني  التزام  �شياق 
الإم��ارات يف تطوير برامج وخدمات ل�شالح  الر�شيدة لدولة  القيادة  من 

املجتمعات يف كافة اأرجاء دولة الإمارات العربية املتحدة.
وقد نظمت “دل اإي اإم �شي” برناجما تدريبيا متخ�ش�شا يف جمال اإنرتنت 
الأ�شياء والتحول الرقمي يف دولة الإمارات العربية املتحدة يعد الأول من 

نوعه على م�شتوى منطقة اأوروبا وال�شرق الأو�شط واإفريقيا. 
جامعة  يف  متقدم  ت��دري��ب��ي  مع�شكر  �شكل  ات��خ��ذ  ال���ذي  ال��ربن��ام��ج  واأق��ي��م 
اإنرتنت  تطبيقات  على  ورك���ز  ال��ع��ني  مبدينة  املتحدة  العربية  الإم����ارات 

مكانة  وتعزز  ومهاراته  امل�شتقبل  اأدوات  على  وتدريب  تاأهيل  اأف�شل  توفر 
دولة الإمارات.

امل��ط��ل��وب��ة يف قطاع  امل����ه����ارات  ال��ف��ج��وة يف  ���ش��د  اإىل  الت��ف��اق��ي��ة  وت���ه���دف 
مواجهة  على  لتمكينهم  اإمكاناتهم  و�شحذ  ال�شباب  ودع��م  التكنولوجيا 
التحديات امل�شتقبلية يف قطاع التكنولوجيا �شريع التغري يف حني �شت�شاعد 
“دل تكنولوجيز” الطالب يف امل�شتقبل على لعب دور حموري يف حت�شني 
انخفا�س يف  %80 وحتقيق  اإىل  ت�شل  الكيانات احلكومية بحيث  كفاءة 

التكلفة ي�شل اإىل %45 او ما يعادل ماليني الدولرات.
وتاأتي هذه التفاقية يف اإطار حتقيق اأهداف ا�شرتاتيجية الإمارات للذكاء 
ورفد  التكنولوجيا  الوطنية يف جمال  القدرات  ال�شطناعي عرب تطوير 
يف  ومتكينهم  ال��الزم��ة  ب��امل��ه��ارات  ال�شباب  املهنيني  م��ن  ال�شاعد  اجل��ي��ل 
خمتلف املجالت بالتعاون مع عدد من كربى ال�شركات الرائدة يف القطاع 

اخلا�س.
يف  طالبا   120 مب�شاركة  �شنوات  لثالث  الربنامج  ميتد  اأن  املقرر  وم��ن 
اأيام   5 ملدة  تدريب مكثف  لتلقي  10 منهم  اختيار  يتم  ثم  كل عام ومن 
اإي  “دل  �شركة  من  وال�شحابة  البيانات  هند�شة  يف  �شهادة  على  للح�شول 

اإم �شي”.
املختلفة  الأق�شام  عرب  عملية  خ��ربة  لكت�شاب  للطالب  الفر�شة  و�شتتاح 
التي  والفعاليات  الأح��داث  �شيتم دعوتهم حل�شور كربى  ال�شركة كما  يف 
تقيمها ال�شركة اأو ت�شارك فيها مثل اأ�شبوع جيتك�س للتقنية و�شتكون “دل 
ال�شطناعي مبوجب هذه  للذكاء  �شفريا  يعني  اأول من  �شي” هي  اإم  اإي 

التفاقية.
واأ�شار حممد اأمني النائب الأول للرئي�س ملنطقة ال�شرق الأو�شط وتركيا 

الرقمي  بالتحول  املت�شلة  اجل��وان��ب  عن  ف�شال  وا�شتخداماتها  الأ�شياء 
بهدف متهيد الطريق ل�شقل مهارات خرباء البيانات امل�شتقبليني.

 16 م��ع  قائمة  ت��دري��ب  اتفاقيات  لديها  �شي”  اإم  اإي  “دل  اأن  اإىل  ي�شار 
الروؤية  م�شابقة  بعقد  حديثا  ال�شركة  ق��ام��ت  كما   .. ال��دول��ة  يف  جامعة 
لتحديد  امل�شممة  ال�شنوية   Envision The Future امل�شتقبلية 
واإفريقيا.  وتركيا  الأو���ش��ط  ال�شرق  منطقة  يف  التخرج  م�شاريع  اأف�شل 
و�شهدت امل�شابقة يف عامها الثاين م�شاركة اأكرث من 880 طالبا يف ال�شنة 
امل�شتقبلية”  “الروؤية  م�شابقة  وتوا�شل  اجلامعية  درا�شتهم  من  النهائية 
اخلارجية  ال��ب��ح��وث  ب��رن��ام��ج  يف  امل�شجلني  الطلبة  اإب����داع  وحتفيز  اإل��ه��ام 
م�شاريع مدعومة  �شي” لإن�شاء  اإم  اإي  “دل  ل�شركة  الأكادميي  والتحالف 

بالتكنولوجيات املتقدمة، لت�شكل قوة دافعة لعجالت التحول الرقمي.
وميكن لل�شباب الراغبني بالت�شجيل يف املبادرة زيارة املوقع الإلكرتوين: 

 -  www.aiinternship.ae

حماكم راأ�س اخليمة وال�سرطة  تعززان �سراكتهما 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

عززت �شرطة راأ�س اخليمة تعاونها و�شراكتها مع دائرة 
امل�شرتكة  وال��ربام��ج  الخت�شا�شات  يف  العامة  النيابة 

تنفيذا ل�شرتاتيجية وزارة الداخلية.
جاء ذلك خالل الجتماع بني الطرفني بح�شور العميد 
عبد اهلل خمي�س احلديدي نائب قائد عام �شرطة راأ�س 
العامة،  النيابة  دائ���رة  م��ع  تن�شيقي  اج��ت��م��اع  اخل��ي��م��ة، 
للنيابة  العام  املحامي  مالك  اآل  اأحمد  را�شد  وامل�شت�شار 

الكلية بدائرة النيابة العامة براأ�س اخليمة.
الربط  ا�شتكمال منظومة  مناق�شة  الجتماع  مت خالل 
الإل��ك��رتوين، بني �شرطة راأ���س اخليمة، ودائ��رة النيابة 
العام  م��وازن��ة  يف  البند  اإدراج  اآل��ي��ة  ومناق�شة  ال��ع��ام��ة، 

القادم، كما مت بحث كيفية اإتاحة اخلدمات الإلكرتونية 
امل�شروع  وب��ح��ث  والإ���ش��الح��ي��ة،  العقابية  امل��وؤ���ش�����ش��ة  يف 
» واملقرتح  ُبعد  » قاعة الت�شال عن  امل�شرتك  اخلدمي 
4 ج��ه��ات ه��ي ال��ق��ي��ادة ال��ع��ام��ة ل�شرطة  اأن ي��ك��ون ب��ني 
النيابة العامة، و املحاكم، وهيئة  راأ�س اخليمة، ودائ��رة 

احلكومة الإلكرتونية.
العميد عبد اهلل احلديدي، خالل الجتماع على  واأكد 
اأه��م��ي��ة تعزيز اأط���ر ال��ت��ع��اون ب��ني اجل��ان��ب��ني، مب��ا يكفل 
بدوره  وال���ذي  ال��ق��ان��ون،  �شلطة  و�شيادة  فر�س  حتقيق 
يعزز اأمن و�شالمة املجتمع، داعياً اإىل املزيد من التعاون 
والتطوير بني �شرطة راأ�س اخليمة، ودائرة املحاكم، مبا 
يكفل حتقيق التغلب على معوقات العمل امل�شرتك مع 

مزيد من ال�شتمرارية والتقدم.

جمال املرزوقي: الوطن غايل.. نفداه باأرواحنا
•• عجمان ـ الفجر 

املرزوقي،  �شالح  جمال  الإماراتي 
ي��ع��م��ل ب��وظ��ي��ف��ة م�������ش���وؤول وردي����ة 
اأول يف  م�����ش��اع��د  ب��رت��ب��ة  اإط����ف����اء، 
امل���دين  ل���ل���دف���اع  ال���ع���ام���ة  الإدارة 
انخرط  ع��ام��اً،   26 منذ  بعجمان 
و�شط  ال�شعبة  امل��ه��ام  اأح�����ش��ان  يف 
النريان والدخان، مل يتاأخر يوماً 
اإط��ف��اء احلرائق  امل�����ش��ارك��ة يف  ع��ن 
املوت،  يخاف  ول  الأرواح،  واإن��ق��اذ 
فكان �شعاره »وط��ن غ��ايل.. نفداه 

باأرواحنا«.
�شعادتي  امل��رزوق��ي:  جمال  ويقول 
تكمن يف حماية الأفراد واحلفاظ 
املمتلكات  على �شالمتهم و�شالمة 
ن��ع��م��ل يف جميع  ف��ن��ح��ن  ال���ع���ام���ة، 
البالغ  نتلقى  وع��ن��دم��ا  الأوق�����ات، 
نتحرك من دون تفكري، وحوادث 
تاأتي فجاأة من  احلرائق وغريها، 
وم�شاء،  ���ش��ب��اح��اً  م��ق��دم��ات  دون 
وجت������د رج�������ال الإط������ف������اء دائ����م����اً 
 24 اأهبة ال�شتعداد  يكونون على 
من  النا�س  حياة  اإنقاذ  لأن  �شاعة، 
الأول����وي����ة ال��ق�����ش��وى ل����دى رجل 

الإطفاء.
وذك������ر ق�����ش��ت��ه ال���ت���ي ل زال������ت يف 
اندلعت  ح��ي��ث  الآن،  اإىل  ذاك��رت��ه 
البنايات  باإحدى  النريان يف �شقق 
 2009 عام  يف  بالإمارة  ال�شكنية 
البناية  وام�����ت�����الأت  ب���ال���ت���ح���دي���د، 
�شابة  وتعر�شت  الكثيف،  بالدخان 
عاماً   20 العمر  من  تبلغ  عربية 
ت�شتطيع  ومل  اخ���ت���ن���اق،  ب��ح��ال��ة 
املوت،  و�شك  على  وكانت  التنف�س، 
ف��ق��ام ح��ي��ن��ه��ا ب��ع��م��ل ب��ط��ويل على 
خاطر  ت��ف��ك��ري،  دون  م���ن  ال���ف���ور 

ونزع  ال�شابة،  اإنقاذ  لأج��ل  بحياته 
جهاز التنف�س اخلا�س به، وو�شعه 
على وجه ال�شابة حتى تتمكن من 
ا�شبحت  احل���م���د  وهلل  ال��ت��ن��ف�����س، 
ب�شحة جيدة بعد تقدمي اإجراءات 

الإ�شعافات الأولية لها.
الدفاع  اإن مهمة رج��ل  اإىل  واأ���ش��ار 
وت�شحية  بطولية  تعترب  امل���دين 

الأول  همه  لأن  ال��وق��ت،  نف�س  يف 
اإنقاذ الأرواح واإمتام املهمة املوكلة 
اإليه واإىل زمالئه على اأكمل وجه، 
م��ا يف هذا  اأج��م��ل  اأن  اإىل  م�����ش��رياً 
بال�شعادة  الإح�����ش��ا���س  فهو  العمل 
حريق  اإط��ف��اء  م��ن  تنتهي  عندما 
ونظرتهم  لهم  النا�س  ودع���اء  م��ا، 

لنا كاأبطال.

اأحياناً  »ع��م��ل��ن��ا  ق���ائ���ال  واأ�����ش����اف 
ي�شتغرق �شاعتني اأو �شاعات طويلة 
يف بع�س حوادث احلرائق املتطورة، 
اأجل  م��ن  كبري  جهد  منا  ويحتاج 
اإخماد النريان والتاأكد من �شالمة 
خلدمة  باإخال�س  ونعمل  امل��وق��ع، 
وط��ن��ن��ا ال���غ���ايل، ول���ن ن��ت��اأخ��ر عن 

انقاذ الأرواح واملمتلكات«.

»ال�سحة العاملية« تختار العوي�س لتمثيل اإقليم �سرق 
املتو�سط يف املفو�سية العليا لالأمرا�س غري ال�سارية 

•• دبي -وام:

اأعلنت وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع اإختيار املفو�شية العليا رفيعة امل�شتوى 
معايل  العاملية  ال�شحة  ملنظمة  والتابعة  ال�شارية  غري  بالأمرا�س  املخت�شة 
كمفو�س  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  وزي��ر  العوي�س  حممد  بن  الرحمن  عبد 
لتمثيل اإقليم �شرق املتو�شط وذلك نظرا لريادة دولة الإمارات يف هذا املجال 
ولكونها مثال عامليا متميزا لاللتزام بالت�شدي لالأمرا�س غري ال�شارية وفق 

م�شتهدفات الأجندة الوطنية 2021 واأهداف التنمية امل�شتدامة 2030.
رفيعة  العليا  للمفو�شية  العاملي  التقرير  اإط��الق  ام�س  ال�شياق مت  ويف هذا 
امل�شتوى التابعة ملنظمة ال�شحة العاملية مبقر وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
يف دبي مب�شاركة منظمة ال�شحة العاملية وجميع الهيئات ال�شحية واملوؤ�ش�شات 
واأع�شاء اللجنة الوطنية العليا واأع�شاء التحالف الإقليمي لالأمرا�س غري 
ال�شارية. ويف اأعقاب اإطالق التقرير العاملي للمفو�شية العليا حول الأمرا�س 
غري ال�شارية يف الأول من يونيو املا�شي يف مدينة جنيف ال�شوي�شرية ومن 
امل�شتوى  على  ومناق�شتها  التقرير  تو�شيات  اأهم  على  ال�شوء  ت�شليط  اأجل 
حتت  ال��ي��وم  املجتمع  ووق��اي��ة  ال�شحة  وزارة  ع��ق��دت   .. وامل��ح��ل��ي  الإق��ل��ي��م��ي 
رعاية معايل عبدالرحمن بن حممد العوي�س ندوة اإعالمية حول التقرير 
املتو�شط  ل�شرق  القليمي  –املكتب  العاملية  ال�شحة  منظمة  مع  بامل�شاركة 
بح�شور الدكتور ح�شني عبد الرحمن الرند الوكيل امل�شاعد لقطاع املراكز 
غري  الأم��را���س  ق�شم  رئي�شة  بليله  بن  بثينة  الدكتورة  ال�شحية  والعيادات 

ال�شارية.
ح�شر الندوة من منظمة ال�شحة العاملية كل من الدكتور ا�شمو�س هامري�س 
رئي�س ق�شم الأمرا�س غري ال�شارية وال�شحة النف�شية والدكتور خالد �شعيد 
امل�شت�شار الإقليمي لل�شحة النف�شية والدكتورة ابتهال فا�شل رئي�شة التحالف 
القليمي لالأمرا�س غري ال�شارية .. كما ح�شرها ممثلون عن وزارة الرتبية 
والتعليم وهيئة الطرق واملوا�شالت ووزارة البيئة والتغيري املناخي وال�شباب 

واليافعني من عدد من اجلامعات واجلمعيات الأهلية .
ويف هذا الإطار اأكد الدكتور ح�شني الرند اأن دولة الإمارات تعترب من الدول 
غري  الأمرا�س  على  وال�شيطرة  املكافحة  جمال  يف  وعامليا  اإقليميا  الرائدة 
ال�شارية وذلك ا�شتجابة لهدف منظمة ال�شحة العاملية يف الو�شول بن�شبة 

عام  بحلول  باملائة   25 اإىل  ال�شارية  غري  الأم��را���س  عن  الناجتة  الوفيات 
خريطة طريق للوقاية من  و�شع  يف  جنحت  الدولة  اأن  مو�شحا   2025
الأمرا�س غري ال�شارية متمثلة باإجنازات عديدة من �شمنها و�شع اخلطة 
الوطنية ال�شاملة ملكافحة الأمرا�س غري ال�شارية وا�شتحداث اللجنة العليا 
التبغ  �شريبة  وتطبيق  ال�شارية  غري  الأم��را���س  ح��ول  القطاعات  متعددة 

وامل�شروبات الغازية وو�شع خطة �شاملة للت�شدي لل�شمنة لدى الأطفال.
واأ�شاف »من هذا املنطلق �شاركت دولة الإمارات ممثلة مبعايل عبد الرحمن 
بن حممد العوي�س وزير ال�شحة ووقاية املجتمع يف اإعداد التقرير العاملي 
للمفو�شية العليا لالأمرا�س غري ال�شارية وانتخبت من قبل منظمة ال�شحة 
اإن تنظيم هذه الندوة بالتعاون مع منظمة ال�شحة  العاملية ». وقال الرند 
بتطوير  الإم���ارات  دول��ة  يف  و�شركائها  ال���وزارة  جهود  �شمن  يندرج  العاملية 
ال�شرتاتيجية الوطنية ملكافحة الأمرا�س غري ال�شارية لالأعوام 2017 – 
2021 ويف اإطار ا�شرتاتيجية الوزارة الرامية اإىل تقدمي الرعاية ال�شحي�ة 
من  املجتمع  وقاية  ت�شمن  وم�شتدامة  مبتكرة  بطرق  واملتكاملة  ال�شاملة 
الوطنية  الأج��ن��دة  مع  متا�شياً  ال�شحية  احلياة  اأمن��اط  وتعزيز  الأم��را���س 
املعايري  اأع��ل��ى  اإىل  ي�شتند  �شحي  نظام  بتطبيق   2021 الإم����ارات  ل��روؤي��ة 
العاملية. من ناحيتها اأو�شحت الدكتورة بثينة بن بليلة اأن الندوة هدفت اإىل 
ت�شليط ال�شوء على النجاح املحرز يف دولة الم��ارات وال��ذي ميكن تو�شيع 
نطاقه دوليا للحد من ارتفاع الأمرا�س غري ال�شارية وعر�س اأهم تو�شيات 
التقرير  تو�شيات  وتعزيز  ال�شارية  لالأمرا�س غري  العليا  املفو�شية  تقرير 
داخل منطقة اإقليم �شرق املتو�شط اإ�شافة اإىل لفت انتباه القادة الإقليميني 
منوهة اإىل اأن الجتماع الثالث رفيع امل�شتوى لالأمم املتحدة ب�شاأن الأمرا�س 

غري ال�شارية الذي �شيعقد يف نيويورك يف 27 �شبتمرب اجلاري.
واأ�شارت اإىل اأن الندوة عر�شت درا�شة مدى انت�شار الأمرا�س غري ال�شارية 
وعوامل الختطار امل�شببة لها وحتديث الربنامج الوطني لرت�شد الأمرا�س 
غري ال�شارية واإعداد ال�شجالت الوطنية للوفيات الناجتة عن هذه الأمرا�س 
املوؤ�شرات  لتحديث  التقارير  واإ�شدار  الإح�شائية وحتليلها  البيانات  وجمع 
�شوء  يف  لها  والعالجية  الوقائية  ال�شيا�شات  مناق�شة  عن  ف�شال  ال�شحية 
التجارب القليمية والعاملية وو�شع خارطة الطريق لأولويات  العديد من 

اخلطة الوطنية.

�سرطة اأبوظبي حتتفل بتخريج دورة حماية املن�ساآت الدبلوما�سية املتقدمة
•• اأبوظبي-وام:

اخلا�شة،  امل����ه����ام  ق���ط���اع  اح���ت���ف���ل 
اأبوظبي،  ل�شرطة  العامة  بالقيادة 
دورة  يف  م��ن��ت�����ش��ب��ا،   20 ب��ت��خ��ري��ج 
الدبلوما�شية  امل���ن�������ش���اآت  ح��م��اي��ة 
امل������ت������ق������دم������ة ������ش�����م�����ن اخل�����ط�����ة 
تنتهجها  ال���ت���ي  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
م�شتوى  رف��ع  اأب��وظ��ب��ي، يف  �شرطة 
ملنت�شبيها، مبا  والكفاءة  اجلاهزية 
يحقق تطلعات م�شريتها للتح�شني 

والتطوير.
و�شهد احلفل اللواء مبارك عبداهلل 
املهريي مدير قطاع املهام اخلا�شة 
م�شيداً بجهود اخلريجني وموؤكداً 
اأهمية تدريب الكادر ال�شرطي وفق 

اأف�شل املمار�شات املتقدمة.
وح����ث امل���ه���ريي اخل���ري���ج���ني على 
العلمية  امل�������ش���ت���ج���دات  م���ت���اب���ع���ة 
عملهم  جم�������الت  يف  وال���ع���م���ل���ي���ة 
امليدانية،  بالتدريبات  والل��ت��ح��اق 
رفع  يف  ف��ع��ال  ب�شكل  ت�شهم  ال��ت��ي 
م�شتوى اللياقة البدنية، واكت�شاب 

املزيد من املهارات التطبيقية.
الكفاءة  رف��ع  ال���دورة على  ورك���زت 
امل��ي��دان��ي��ة وم���ه���ارات ال��ت��ج��اوب مع 
تطوير  م��راح��ل  �شمن  الأح�����داث 
التي  ال�شاملة،  الأمنية  املنظومة 
امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  اإىل  ت�شعى 
الدبلوما�شية،  املن�شاآت  ت��اأم��ني  يف 
وت�شمنت حما�شرات عملية حول 
املختلفة،  ال��ت��ك��ت��ي��ك��ي��ة  ال���رم���اي���ات 
الأ���ش��ل��ح��ة، وقيادة  م��ع  وال��ت��ع��ام��ل 
النف�س  ع��ن  وال���دف���اع  ال�����ش��ي��ارات، 

ال�شام�شي،  �شعيد  را���ش��د  والعميد 
مدير مديرية ق7، والعميد مطر 
املن�شاآت  اإدارة  م��دي��ر  ال���ظ���اه���ري 

وغريها.
را�شد  ال��ع��م��ي��د  احل���ف���ل،  وح�����ش��ر 
�شهيل اآل علي نائب مدير القطاع، 

عتيق  �شعيد  والعميد  احلكومية، 
املن�شاآت  اإدارة  م���دي���ر  ال��ك��وي��ت��ي 
الدبلوما�شية، وعدد من ال�شباط.

الداخلية تد�سن مبادرة علمني زايد
•• اأبوظبي-وام:

اللجنة  مع  والتن�شيق  بالتعاون  الداخلية  ب��وزارة  العام  املفت�س  مكتب  د�ّشن 
العليا ملبادرات عام زايد بالوزارة مبادرة “علمني زايد” �شمن مبادرات عام 

زايد 2018، وذلك يف مقر كلية ال�شرطة.
“علمني زايد” بالتزامن مع احتفال دولة الإمارات العربية  وتاأتي مبادرة 
النبيلة  القيم  واإب���راز  املوؤ�ش�س  بالقائد  احتفاء  القائد  زاي��د  بعام  املتحدة 
ال�شامية التي حتلى بها املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب 
اهلل ثراه”، وورثها ل�شعبه من بعده جيال بعد جيل، والقيم التي عرف بها 
رحمه اهلل واملليئة باحلكمة والحرتام والعزمية والإرادة والوفاء والنتماء 
بناء  له يف  املغفور  ودور  بكل غال،  اأجله  للت�شحية من  وال�شتعداد  للوطن 

الدولة واجنازاته املحلية والعاملية.
وقام العميد وليد �شامل ال�شام�شي مدير عام كلية ال�شرطة، يرافقه العميد 
اإبراهيم املن�شوري نائب املفت�س العام وعدد من ال�شباط ،  الدكتور جا�شم 
اأفراد املجتمع من  اكت�شبها  التي  القيم واملبادئ  بتدوين عبارات توؤكد على 

املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه.
ال�شباط  م��ن  وع���دد  الأق�����ش��ام  وروؤ����ش���اء  الإدارات  م��دي��رو  التد�شني  ح�شر 

واملدنيني والعن�شر الن�شائي والطلبة املر�شحني يف كلية ال�شرطة.
يذكر اأن مبادرة “علمني زايد” هي عبارة عن كتاب اإلكرتوين لتدوين اأبرز 
زايد بن  ال�شيخ  له  املغفور  املجتمع من  اأف��راد  اكت�شبها  التي  واملبادئ  الِعربرَ 
�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه، �شيتم متريرها على كافة القيادات العامة 

لل�شرطة بالدولة.
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اأخبـار الإمـارات
مراكز الأمرية هيا  تنظم دورة لتف�سري القراآن الكرمي

•• دبي -وام:

بداأت ام�س اأعمال الدورة التف�شريية ال�شاد�شة “اجلواهر احل�شان 
احل�شني  ب��ن��ت  ه��ي��ا  الأم����رية  م��راك��ز  يف  القراآن”  اآي  تف�شري  يف 
ال�شوؤون الإ�شالمية والعمل  التابعة لدائرة  الثقافية الإ�شالمية 

اخلريي بدبي يف فرعها باأم ال�شيف.
وت�شتقطب الدورة - التي تعترب الأوىل من نوعها على م�شتوى 
الكتاب  معاين  مبعرفة  املهتمني   - اأي��ام  ثالثة  وت�شتمر  ال��دول��ة 

العزيز من الرجال والن�شاء.
املراكز  اإدارة  حر�س  املراكز  اإدارة  مديرة  املهريي  حمدة  واأك��دت 

دي�شمرب  تنظيمها يف  ان��ط��الق  منذ  ال����دورات  ه��ذه  ت��ق��دمي  على 
.  2015

. لفتة اإىل اأنها تعترب رافدا رئي�شا يف تثقيف اجلمهور وت�����وعيته 
مبعاين القراآن الكرمي وتف�شريه والتوعية مب�شامينه .. م�شيفة 
ف�شيلة  التف�شريية  ال���دورة  ه��ذه  لتنفيذ  ت�شت�شيف  امل��راك��ز  اأن 
يبني  ال���ذي  ال��دائ��رة  يف  واع��ظ��ني  كبري  اإ�شماعيل  خ��ال��د  ال�شيخ 
بال�شور  الآي��ات  وعالقة  الدرا�شة  قيد  القراآنية  ال�شور  مقا�شد 
النبوية  والأح��ادي��ث  ومعانيها  الآي���ات  من  امل�شتنبطة  والفوائد 
والأحكام الواردة فيها والآثار املرتتبة على الفهم ال�شليم املعتدل 

واأثرها يف واقع الأمة.

اخليمة  راأ�س  يف  والقوانني  ال�سحية  لل�سروط  خمالفًا  حماًل   54
•• راأ�س اخليمة- الفجر

راأ���س اخليمة  بلدية  اإدارة �شحة  التي نظمتها  التفتي�شية  اأ�شفرت اجل��ولت 
خالل �شهر اأغ�شط�س املن�شرم  �شبط 54 حمال خمالفا للقوانني وال�شروط 
لعدد  انذار  املخالفة ت�شمنت توجيه  املحال  ال�شحية وفر�شت عقوبة على 

منها.
خاللها  مت  تفتي�شية  ج��ول��ة   361 ب��ع��دد  قيامها  ال�شحة  ادارة  اأع��ل��ن��ت  و 
تلك  واأ�شفرت  التجارية  الأن�شطة  خمتلف  متار�س  حمال   1388 تفتي�س 
و363  التجميلية  امل��واد  اأ�شناف  من  كجم   145 م�شادرة  عن  احلمالت 

موادا غذائية.

1628 بطاقة  وت�شمن ن�شاط ادارة ال�شحة يف اأغ�شط�س املن�شرم ا�شدار  
�شحية ملجموعة من عمال املحال التجارية بعد التاأكد خلوهم من الأمرا�س 
الغذائية بعد  باملواد  �شهادة ت�شدير خا�شة   56 ا�شدار  املعدية عالوة على 
التاأكد من ا�شتيفائها ال�شروط املطلوبة لذلك وا�شدار ت�شاريح لعدد  19 

�شيارة تعمل يف جمال نقل املواد الغذائية.
وعلى �شعيد اأن�شطة امل�شالخ مت ذبح 7309 مب�شلخ الفلية واعدام 30 راأ�شا 
منها لعدم ال�شالحية بينما مت ذبح 268 راأ�شا يف �شوكة و1701 يف م�شلخ 

راأ�س اخليمة.
ويف الفرتة ذاتها تلقت الدارة 17 �شكوى منها 10 تتعلق باملواد الغذائية 

و4 بيطرية و3 �شكوى بيئية وحية 

�سلطان القا�سمي يزور عددا من املختربات اجلديدة واملرافق مبجمع الكليات الطبية وال�سحية بجامعة ال�سارقة
•• ال�صارقة-وام:

ع�شو  القا�شمي  حم��م��د  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب  زار 
عددا  ام�س،  �شباح  ال�شارقة،  جامعة  رئي�س  ال�شارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س 
من املختربات اجلديدة واملرافق مبجمع الكليات الطبية وال�شحية بجامعة 

ال�شارقة.
اإىل �شرح من  ا�شتهلت اجلولة مبخترب الطب احليوي، حيث ا�شتمع �شموه 
الدكتور قتيبة حميد نائب مدير اجلامعة ل�شوؤون الكليات الطيبة والعلوم 
التقنيات  اأح��دث  املخترب من  الطب، حول ما ي�شمه  ال�شحية وعميد كلية 
املوؤ�شرات  ب��ج��ان��ب  ال��ط��ب��ي��ة،  امل��ج��الت  يف  امل�شتخدمة  والأج���ه���زة  امل��خ��ربي��ة 
من  ال��ط��ال��ب  ميكن  مم��ا  العلمي،  البحث  وجم���الت  والعملية  ال�شريرية 
يف  واجلزيئية  وامليكروبية  البيوكيميائية  لالختبارات  �شمويل  فهم  تطوير 

بيئة تفاعلية اآمنة.
وتعّرف �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة خالل اجلولة على خمترب الت�شريح، 
الذي مت حت�شريه باأحدث الو�شائل التكنولوجية يف جمال حفظ الأع�شاء 
الب�شرية التي تعترب �شرورية لعمليات تدري�س مادة الت�شريح لطالب كلية 
الطب، كما وي�شم املخترب منوذجا كامال للج�شم الب�شري حيث مت حت�شري 

النموذج بحيث ُيظهر كل اأجزاء واأع�شاء اجل�شم الب�شري بو�شوح وهو يعترب 
بطريقة  جُمهز  اأن��ه  كما  بالدولة،  والوحيد  العامل  م�شتوى  على  الأح���دث 
خا�شة متّكن من اإظهار التفا�شيل ال�شغرية يف ج�شم الإن�شان مثل الع�شالت 
ملونة  النموذج  ه��ذا  اأج���زاء  اأن  جانب  اإىل  والأع�����ش��اب،  الدموية  والأوع��ي��ة 

بطريقة وا�شحة مما ُيي�شّر على الطلبة التمييز بني خمتلف الأع�شاء.
وقام �شموه با�شتخدام الأجهزة الطبية املعدة، والطالع على اأحدث التقنيات 
املقدمة يف علم الت�شريح، للوقوف على �شري العمليات التعليمية ومتابعتها، 
اأهمية هذه املرافق املتنوعة لزيادة حت�شيل الطالب ومتابعة اأحدث  موؤكداً 
وا�شتيعاب  فهم  م��ن  يعزز  مم��ا  ال��ع��امل،  يف  والتعلم  التعليم  ومناهج  ب��رام��ج 

الطالب وتدريبه على البحث العلمي والكت�شاف والدرا�شة املتعمقة.
كما توقف �شموه خالل جولته يف متحف الباثولوجي، وهو الأول من نوعه 
على  جتميعها  مت  ثمينة  جراحية  عينات  على  ويحتوي  ال�شارقة،  اإم��ارة  يف 

مدى 15 عاماً.
ويعترب وجود هذه العينات �شمن متحف الباثولوجي، اإ�شافة كبرية للعملية 
التعليمية يف جميع الكليات الطبية بجامعة ال�شارقة، حيث �شيتعرف الطالب 
على الأمرا�س من خالل درا�شة التغيريات التي حتدث يف جميع الأع�شاء 
الدرا�شة  ويجعل  التعليمية  العملية  يحفز  مما  املختلفة،  الأمرا�س  نتيجة 

اأقرب اإىل ذهن الطالب بدل عن التعرف عليها عرب ال�شور فقط.
الن�شائية، حيث تعرف �شموه  كما �شملت اجلولة خمترب مهارات الأمرا�س 
على حمتويات املخترب الذي يحتوي على اأكرث من 30 منوذجا و”منيكان” 
هذه  من  ثالثة  ت�شميم  ومت  والتوليد،  الن�شاء  باأمرا�س  امل�شابات  يحاكي 
بالكمبيوتر  ومت�شلة  الواقع  حتاكي  عالية،  �شناعية  تقنية  وفق  املوديالت 
لتو�شح احلالت والإجراءات والتداخالت اخلا�شة بالتوليد مبختلف اأنواعه، 
ويتيح النظام اأي�شاً املتابعة عرب اأجهزة الكمبيوتر للعالمات احليوية لالأم 

واجلنني، وتخطيط قلب اجلنني اأثناء الولدة.
 Exam المتحانات  خمترب  على  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وع��رج 
Soft، وهو برنامج اآمن ي�شتخدم يف المتحانات يف العديد من اجلامعات 
اإىل  الو�شول  الكمبيوتر من  اأجهزة  العامل، ويعمل على منع  اأنحاء  بجميع 
الإنرتنت  ا�شتخدام  دون  ويحول  الكمبيوتر،  يف  املخزنة  وامللفات  ال��ربام��ج 
نتائج المتحانات عرب متكنه  اإىل ت�شهيل حتليل  بالإ�شافة  اأثناء الختبار، 

من تقدمي تقارير مف�شلة.
من  جانباً  ال�شارقة  جامعة  رئي�س  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو  �شاحب  وح�شر 
املحا�شرات يف كلية الطب، حيث تعرف �شموه على �شري عمليات التدري�س، 
م�شيداً مبا تعمل على تقدميه جامعة ال�شارقة، وعلى التطور النوعي لكافة 

مرافقها وخمترباتها احلديثة، حاثاً �شموه اأبناءه من الطلبة على الجتهاد 
املحا�شرات،  يف  يقدم  مبا  والهتمام  العلمي،  والبحث  الذاتية،  وال��درا���ش��ة 

�شماناً مل�شتقبل م�شرق بالعلم واملعرفة.
كما ح�شر �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة جانباً من افتتاح الدورة ال�شنوية 
تنظمه  وال���ذي  الإم��ارات��ي��ني،  امل�شعفني  وتاأهيل  اإع���داد  برنامج  م��ن  الثانية 

جامعة ال�شارقة بالتعاون مع الإ�شعاف الوطني.
وي�شارك يف هذه الدورة 30 متدرباً ومتدربة من اأبناء الإمارات، حيث يهدف 
الربنامج، اإىل اإعداد جيٍل جديٍد من امل�شعفنّي الإماراتيني من خالل اإك�شابهم 
املعرفة ومهارات العمل الإ�شعايف يف اجلانبني العلمي والعملي، وجتهيزهم 
وتخرجهم،  الربنامج  مقررات  بنجاح  اإكمالهم  بعد  ميدانياً  املهنة  ملزاولة 
 EMT-1 حيث يح�شل اخلريجون على درجة دبلوم فني طوارئ اإ�شعاف

وفر�شة اللتحاق والعمل مبا�شرة �شمن طاقم الإ�شعاف الوطني.
رئي�س  القا�شمي  عبدالرحمن  بن  �شامل  ال�شيخ  اجلولة،  خالل  �شموه  راف��ق 
اأم��ن��اء اجلامعة،  اأع�����ش��اء جمل�س  ال�����ش��ادة  م��ن  وع���دد  احل��اك��م،  �شمو  مكتب 
ون����واب مدير  ال�����ش��ارق��ة،  م��دي��ر ج��ام��ع��ة  النعيمي  وال��دك��ت��ور حميد جم���ول 
اجلامعة واأع�شاء الهيئتني الإدارية والتدري�شية بالكليات الطبية وال�شحية 

بجامعة ال�شارقة.

ح�سة بوحميد : وزارة تنمية املجتمع ت�ستثمر يف التقدم 
التقني لتوفري احللول لأ�سحاب الهمم

•• دبي -وام:

اأكدت معايل ح�شة بنت عي�شى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع ان اخلطط 
ال�شرتاتيجية للوزارة ت�شتهدف ا�شت�شراف امل�شتقبل وال�شتثمار يف التقدم 
هذه  حاجة  لتلبية  الهمم  لأ�شحاب  احل��ل��ول  لتوفري  ال��ع��امل  ح��ول  التقني 
ال�شريحة املهمة من التقنيات التي ت�شاعدهم على الندماج والعي�س امل�شتقل 
جنبا اإىل جنب مع الرعاية املجتمعية املتكاملة واحلفاظ على اأجواء نف�شية 

وحياتية مواتية لالإبداع بكل اأ�شكاله.
وقالت معاليها ان التعليم والتاأهيل حق اأ�شيل لأ�شحاب الهمم لذا ت�شعى 
وزارة تنمية املجتمع لتوفري اأف�شل اخلدمات التعليمية والتاأهيلية يف املراكز 
العمل على تطويرها ب�شكل دائم لتلبية احتياجات الطلبة  التابعة لها مع 
من اأ�شحاب الهمم وكذلك اأولياء اأمورهم حيث تقدم املراكز التابعة للوزارة 
املواطنني  الهمم  اأ�شحاب  من  للطلبة  واملبتكرة  املتطورة  اخلدمات  اأف�شل 
اإىل  اإ�شافة  املهني  والتاأهيل  والتدريب  والتعليم  املبكر  التدخل  يف جمالت 
اخلدمات العالجية امل�شاندة من عالج طبيعي ووظيفي ولغوي ومتري�س 
وعالج باخليل وغريها ي�شتفيد منها الطالب بواقع �شبع �شاعات يوميا من 
الأحد اإىل اخلمي�س. وكانت وزارة تنمية املجتمع قد ا�شتقبلت 836 طالبا 
الهمم  اأ�شحاب  مراكز  كافة  يف   -2019  2018 الدرا�شي  للعام  وطالبة 
وعجمان  دب��ي  من  كل  يف  موزعة  مراكز  �شبعة  عددها  والبالغ  لها  التابعة 
وراأ�س اخليمة والفجرية ودبا الفجرية ومركز اأم القيوين للتوحد بالإ�شافة 
اإىل مركز التدخل املبكر يف دبي بفعالية حملت �شعار “بيتكم الثاين” وذلك 

انطالقا من روؤيتها يف حتقيق التما�شك الأ�شري والتالحم املجتمعي.
وهدفت الوزارة من خالل اإطالق ا�شم “بيتكم الثاين” على هذه الفعالية 
اىل اإحداث اأثر اجتماعي واأ�شري على الطلبة واملخت�شني واأولياء الأمور ل 
اأ�شحاب الهمم  اأوقاتهم يف مراكز رعاية  �شيما واأن الطلبة يق�شون معظم 
بال�شكل  وتهيئتهم  تن�شئتهم  يف  ي�شاهم  مم��ا  يوميا  ���ش��اع��ات   7 مبتو�شط 

املجتمع  تنمية  وزي���رة  بوحميد  عي�شى  بنت  ح�شة  معايل  وزارت  الأم��ث��ل. 
مركز دبي للتدخل املبكر ومركز اأم القيوين للتوحد واطلعت على �شري عمل 
املركزين مع بداية العام الدرا�شي والتقت بكادر العمل يف خمتلف الأق�شام 

كما التقت بالطلبة والطالبات واأولياء الأمور.
العام  “بيتكم الثاين” بالتزامن مع بدء  اإطالق فعالية  اإن  وقالت معاليها 
بيئة  اأف�شل  توفري  على  ال��وزارة  حر�س  يوؤكد   -2019  2018 الدرا�شي 
وتاأهيل  رعاية  ملراكز  املنت�شبني  للطلبة  عاملية  مب�شتويات  تربوية  تعليمية 
الذي  التقدم  اأن  اإىل  ..م�شرية  الدولة  مناطق  خمتلف  يف  الهمم  اأ�شحاب 
حت��رزه دول��ة الإم���ارات يف جم��ال متكني واإدم���اج ه��ذه الفئة ُيحدث كل يوم 
فارقاً يف حياتهم وحياة اأُ�شرهم ويعزز واقع دولة الإمارات كبيئة مت�شاحمة 
مرحبة بالتنوع الب�شري بني مواطنيها واملقيمني على اأر�شها يف ظل اأجواء 
بالآخرين  اأ���ش��وة  امل�شتقل  العي�س  يف  حقهم  ت��دع��م  لهم  وداجم���ة  �شديقة 
الثاين” برتك  “بيتكم  فعالية  تتعهد من خالل  ال��وزارة  ان  اىل  ..م�شرية 
اأثر اإيجابي ممتد يف نفو�س الطلبة واأ�شرهم والهيئات التدري�شية يف خمتلف 

املراكز.
والتوحد  الذهنية  الإعاقة  بني  ما  املراكز  ت�شتقبلها  التي  الإعاقات  وتتنوع 
يتم  وال�شمعية  كاحلركية  الأخ���رى  الإع��اق��ات  اأن  علما  املتعددة  والإع��اق��ات 
انطالقاً  العام  التعليم  مدار�س  لها من خالل  التعليمية  تقدمي اخلدمات 

من حقها يف الدمج التعليمي.
الإمارات  دولة  اأجندة حكومة  رئي�شية يف  اأولوية  الهمم  ان لأ�شحاب  يذكر 
وقيادتها الر�شيدة لتحقيق روؤية الإمارات 2021 باأن تكون الإمارات �شمن 
بحلول  والجتماعية  القت�شادية  التنمية  حيث  م��ن  ال��ع��امل  دول  اأف�شل 
اليوبيل الذهبي لالحتاد يف عام 2021 ومن �شمنها حتقيق اأهداف وروؤية 
وتاأهيل  ومتكني  لالأ�شرة  الوطنية  ال�شيا�شة  وحم��اور  املجتمع  تنمية  وزارة 
التنمية  يف  جمتمعهم  حميط  يف  ف��اع��ل  دور  لهم  ليكون  الهمم  اأ���ش��ح��اب 

والبناء.

�سقر بن خالد يعتمد الدورة 19 جلائزة القران الكرمي

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

اع��ت��م��د ال�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر ب���ن خالد 
اإدارة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي 
للقراآن  اخل��ي��م��ة  راأ������س  م��وؤ���ش�����ش��ة 
ال���ك���رمي وع��ل��وم��ه اأم�������س ال�����دورة 
جلائزة راأ�س اخليمة للقران   19
ال���ك���رمي  ب��ح�����ش��ور اأح��م��د حممد 
املوؤ�ش�شة  ع�����ام  م���دي���ر  ال�������ش���ح���ي 
اأمني  �شبيعان  اإب��راه��ي��م  واأح���م���د 
عام اجلائزة ورئي�س اللجنة العليا 
املنظمة لها وجابر علي املن�شوري 
وعلي  الإدارة  جم���ل�������س  ع�������ش���و 
الإدارة  جم��ل�����س  ع�����ش��و  ال��ن��ق��ب��ي 
جلائزة   19 ال  ال����دورة  لع��ت��م��اد 
الكرمي،  ل���ل���ق���راآن  اخل��ي��م��ة  راأ������س 
وجتهيز الإع���الن عنها، وذل��ك يف 
مقر موؤ�ش�شة راأ�س اخليمة للقراآن 

الكرمي.
القا�شمي  ���ش��ق��ر  ال�����ش��ي��خ  وق�����ال 
للقراآن  اخل��ي��م��ة  راأ�����س  ج��ائ��زة  اإن 
ت�شعى  م�����ش��رق��ة،  م���ن���ارة  ال���ك���رمي 
تعاىل،  اهلل  ك��ت��اب  ح��ف��ظ  لتمكني 

ت���ط���ل من  ه����ي  ث��������راه، وه�����ا  اهلل 
19 يف عام  ال  ج��دي��د يف دورت��ه��ا 
زاي��د، ه��ذا العام ال��ذي جن��دد فيه 
زاي��د بن  ال�شيخ  املغفور له  ذك��رى 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه،  �شلطان 
اجلوانب  مب��خ��ت��ل��ف  اه��ت��م  ال����ذي 
احل�شارية، ومنها عنايته بالقراآن 

الكرمي وتكرمي اأهله.
ال�شحي م��دي��ر عام  اأح��م��د  واأ���ش��ار 
للقراآن  اخل��ي��م��ة  راأ������س  م��وؤ���ش�����ش��ة 
الكرمي اإىل اأن املوؤ�ش�شة تنظم هذه 
فئات  جلميع  ال�����ش��ن��وي��ة  اجل���ائ���زة 
التي  املجتمع وملختلف اجلن�شيات 
عام  ك��ل  اجل��ائ��زة يف  ه���ذه  تنتظر 
التناف�س  وتخو�س  فيها  لت�شارك 
ما  ت���ع���اىل،  اهلل  ك���ت���اب  ح��ف��ظ  يف 
ي��ع��ك�����س ق��ي��م ال��ت�����ش��ام��ح والإب�����داع 
يف دول���ة الإم����ارات ال��ت��ي حتت�شن 

يف  والتميز  املناف�شة  روح  وغ��ر���س 
م�شابقاتها  خ���الل  م��ن  امل��ج��ت��م��ع، 
اأمام  اآف��اق��ه��ا  تفتح  ال��ت��ي  املتنوعة 
�شباق  فيها  ليخو�شوا  اجل��م��ي��ع، 
ومتيز،  ج�������دارة  ب���ك���ل  ال��ت��ن��اف�����س 
التتويج  اإىل  اهلل  ب����اإذن  وي�����ش��ل��وا 
وحتر�س  امل���ت���ق���دم���ة،  وامل�����راك�����ز 
الفعاليات  خ����الل  م���ن  اجل���ائ���زة 
التي �شرتافقها على غر�س ثقافة 
قيم  وتعزيز  والعتدال  الو�شطية 
الإب������داع وال��ت��م��ي��ز وت��ك��ري�����س روح 
الولء والنتماء والقيم الوطنية.
راأ�س  جائزة  اأن  القا�شمي  واأو�شح 
ال��ك��رمي جائزة  ل��ل��ق��راآن  اخل��ي��م��ة 
قراآنية رائدة مت�شي يف م�شريتها 
امل�����ش��رق��ة م��ن��ذ 18 ع����ام، ب��ع��د اأن 
تاأ�ش�شت على يد املغفور له ال�شيخ 
طيب  القا�شمي  حممد  بن  �شقر 

ميادين  ل���ه���م  وت���ف���ت���ح  اجل���م���ي���ع، 
الإبداع والتميز والتاألق، وحتر�س 
اجلائزة يف كل دورة على اأن تظهر 
م�شابقاتها  ع����رب  ح���ل���ة  ب���اأب���ه���ى 

وفعالياتها املتنوعة.
واأفاد اأحمد �شبيعان الأمني العام 
للقراآن  اخل��ي��م��ة  راأ�������س  جل���ائ���زة 
ال���ك���رمي ب����اأن ه����ذه ال��ن�����ش��خ��ة من 
للقراآن  اخل���ي���م���ة  راأ��������س  ج����ائ����زة 
متميزة،  ن�شخة  �شتكون  ال��ك��رمي 
التطوير  م���ن  م���زي���دا  و���ش��ت�����ش��ه��د 
يف اأ����ش���ال���ي���ب ال��ت��ن��ظ��ي��م، واإع������داد 
وامل�شتجدة  ال��ك��ام��ل��ة  ال��ت��ج��ه��ي��زات 
م��راح��ل اجل���ائ���زة، مو�شحا  ع��رب 
اأن الإعالن عن انطالقة اجلائزة 
متمنيا  ج�������داً،  ق���ري���ب���اً  ���ش��ي��ك��ون 
ل��ل��ج��م��ي��ع ال��ت��وف��ي��ق وال��ت��م��ي��ز يف 

الدورة القراآنية اجلديدة.

الأمارات للتنمية تنظم »ا�ست�سراف امل�ستقبل« بالرم�س 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

الجتماعية  للتنمية  الإم�������ارات  ج��م��ع��ي��ة  ن��ظ��م��ت 
“ا�شت�شراف  ب��ع��ن��وان  حم��ا���ش��رة  ال��رم�����س  ف����رع   -
الكعبي  حم��م��د  ���ش��ل��ي��م��ان  د.  ق��دم��ه��ا  امل�شتقبل”  
يف  امل�شتقبل  وا���ش��ت�����ش��راف  الب��ت��ك��ار  اإدارة  م��دي��ر   -
اأبوظبي  ب�شرطة  والتطوير  ال�شرتاتيجية  مركز 

وبح�شور عدد 40 م�شارك من خمتلف اجلهات.
تعريف  اإىل  امل���ح���ا����ش���رة  اأث����ن����اء  ال��ك��ع��ب��ي  ت���ط���رق 
امل�شتقبل  ا�شت�شراف  يف  امل�شتخدمة  امل�شطلحات 
والقرارات  امل�شكالت  يف  النظر  اإع���ادة  يف  واأهميته 
املُتخذة من خالل ا�شتخدام قدر كبري من املعلومات 
بالإ�شافة اإىل تو�شيح املنهجيات والأدوات واأ�شاليب 
البحث يف امل�شتقبل.  كما ا�شتطرد الكعبي يف حديثة 
دولة  وم�شتقبل  ال��راب��ع��ة  ال�����ش��ن��اع��ي��ة  ال���ث���ورة  ع��ن 
الم���ارات يف ه��ذا امل��ج��ال وال��ت��ي م��ن �شاأنها اإحداث 
اأكرث  ب�شكل  احلكومي  العمل  ميادين  يف  ت��غ��ريات 

ابتكاراً واإبداعاً.  و�شدد على اأن »ا�شت�شراف امل�شتقبل 
�شرورة، لأننا من خالل التغري والتفكري بالأنظمة 
اأن  ميكن  ما  وا�شتقراء  امل�شتقبل،  فهم  من  نتمكن 

حتقق  �شيناريوهات  وو���ش��ع  امل�شتقبل،  يف  ي��ح��دث 
املحا�شرة  واختتمت  التحديات«.   وتواجه  الفر�س 

بحوار مفتوح حول ا�شت�شراف امل�شتقبل.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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اأخبـار الإمـارات

•• العني-وام:

مبقرها   - الأ���ش��ري��ة  للرعاية  زاي��د  دار  اختتمت 
يف العني - �شل�شلة من الربامج التدريبية حول 
املوارد الب�شرية وحتقيق اجلودة ال�شاملة اإ�شافة 
 360 ب��اأ���ش��ل��وب  والإدارة  ال��ق��ي��ادة  ت��ق��ن��ي��ات  اإىل 
درجة. وركزت الربامج - التي قدمها جمموعة 
على   - وال���ق���ي���ادة  الإدارة  يف  املتخ�ش�شني  م���ن 
الذي  امل��وظ��ف��ني  ل���دى  العملية  امل���ه���ارات  ت��ع��زي��ز 

الأق�شام  خمتلف  م��ن  موظفا   29 ع��دده��م  بلغ 
وذلك بهدف متكني العاملني يف املجال الإداري 
وال��رتب��وي. واأك��د نبيل الظاهري مدير ع��ام دار 
زايد للرعاية الأ�شرية اأهمية الربامج التدريبية 
ودورها الهادف يف رفع كفاءة املوظفني والرتقاء 
اأن  اإىل  لف��ت��ا  التميز  لتحقيق  الأداء  مب�شتوى 
وا�شرتاتيجية  روؤي���ة  م��ع  متا�شيا  ت��اأت��ي  ال��ربام��ج 
التخ�ش�شية  التدريبية  املبادرات  تنفيذ  يف  الدار 

يف اإطار “عام زايد«.

•• دبي-وام:

لربنامج  ال��دول��ة  يف  والتعليم  الرتبية  وزارة  اعتماد  الذكية  دب��ي  اأعلنت 
�شهادة ماج�شتري العلوم يف حتليل البيانات والذي طورته “دبي الذكية” 
لقطاع  دع��م��ا  وذل���ك  للتكنولوجيا  “روت�ش�شرت”  ج��ام��ع��ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
البيانات الذي ي�شهد م�شتويات متزايدة من النمو والتاأثري كركن اأ�شا�شي 
من اأركان اخلدمات املتقدمة وعمليات التحول التكنولوجي التي ي�شهدها 
العامل نحو املدن الذكية.  ويبداأ الربنامج - الأول من نوعه على م�شتوى 
املنطقة - يف تلقي طلبات الت�شجيل اعتبارا من اليوم وحتى 30 �شبتمرب 
اجلاري .. بينما من املقرر تد�شينه ر�شميا خالل الأ�شبوع الأول من اأكتوبر 
 33 البيانات من  العلوم يف حتليل  ماج�شتري  برنامج  ويتكون   .2018
اإع��داده مبوجب اتفاقية  11 �شهرا ومت  �شاعة درا�شية ف�شلية على مدار 

وقعتها دبي الذكية وجامعة “روت�ش�شرت” للتكنولوجيا يف يوليو 2017. 
و�شي�شهم الربنامج يف تعزيز عمليات البتكار والبحث واإعداد اأجيال من 
حمللي وعلماء البيانات ال�شباب حيث روعي يف ت�شميمه تغطية اجلوانب 
املتقدمة جلمع البيانات وحتليلها واإبراز دور تطبيقاتها يف اتخاذ القرارات 
الذكية  لدبي  العام  املدير  م�شاعد  نا�شر  اآل  يون�س  �شعادة  وق��ال  الذكية. 
املدير التنفيذي ملوؤ�ش�شة بيانات دبي تعد البيانات حمرك البتكار وريادة 
دبي  تطلع  اإىل  م�شريا  وحت�شنه..  املعرفة  باقت�شاد  ترتقي  التي  الأعمال 
الذكية الدائم ل�شتك�شاف الأدوات العلمية املتقدمة واإدراجها يف الربامج 
التعليمية واخلدمات العامة يف دبي. واأ�شاف �شعادته اأن الربنامج اجلديد 
يغطي جميع املجالت التي ميكن اأن ت�شتفيد من عمليات جمع البيانات 
كاإنرتنت  النا�شئة  للتكنولوجيات  ا�شتخدامها  عند  خا�شة  وحتليلها 
املجالت  والواقع الفرتا�شي وغريها من  والذكاء ال�شطناعي  الأ�شياء 

التي تعتمد على جمع وحتليل البيانات. ومت تطوير درجة املاج�شتري يف 
البيانات  بعناية لإع��داد جيل جديد من حمللي  البيانات  برنامج حتليل 
من  املدينة  يف  احل��ي��اة  جم��الت  خمتلف  وحت�شني  تطوير  يف  للم�شاهمة 
خالل فهم واإدارة وحتليل جمموعات البيانات ال�شخمة ومن ثم توظيف 
البيانات التي مت حتليلها للخروج بروؤى مفيدة ملتخذي القرار ف�شال عن 
اإثبات العالقة بني حتليالت البيانات والتقنيات النا�شئة. من جانبه قال 
الدكتور يو�شف الع�شاف رئي�س جامعة “روت�ش�شرت” للتكنولوجيا يف دبي 
العلوم  ماج�شتري  ل�شهادة  امل�شرتك  الربنامج  “ اإن   RIT-Dubai “
يف حتليل البيانات الذي طورته اجلامعة بالتعاون مع دبي الذكية ياأتي 
املتطورة  الأكادميية  املناهج  تقدمي  ليتيح  العاملية  املمار�شات  لأرقى  وفقا 
والعملية للطالب واملهنيني املهتمني لإثراء معارفهم وخرباتهم يف هذا 

القطاع احليوي.

زايد للرعاية الأ�سرية تختتم 
�سل�سلة من الدورات التدريبية

دبي الذكية تطلق اأول برنامج معتمد ملاج�ستري العلوم يف حتليل البيانات باملنطقة

•• ابوظبي-الفجر:

ال��وط��ن��ي حما�شرة  ن��ظ��م الأر���ش��ي��ف 
بعنوان “امل�شوؤولية املجتمعية واجب 
القيادة  دور  على  فيها  وطني” اأك��د 
احلكيمة يف دول��ة الإم���ارات العربية 
القائد  روؤي�������ة  م����ن  ب�������دءاً  امل���ت���ح���دة 
ب���ن �شلطان  ال�����ش��ي��خ زاي����د  امل��وؤ���ش�����س 
الذي  ث��راه-  – طيب اهلل  نهيان  اآل 
امل�شوؤولية  يف  ال�����ش��راك��ة  ع��ل��ى  اأك�����د 
حني راأى اأن حماية البيئة يجب األ 
تكون واأل ينظر اإليه كق�شية خا�شة 
الر�شمية  وال�����ش��ل��ط��ات  ب��احل��ك��وم��ة 
جميعاً،  تهمنا  م�شاألة  هي  بل  فقط، 
وم�شوؤولية  اجلميع،  م�شوؤولية  اإنها 
مواطنني  جم��ت��م��ع��ن��ا؛  يف  ف����رد  ك���ل 
رحمه   – ج�شد  وب��ذل��ك  ومقيمني. 
يف  باكراً  املجتمعية  امل�شوؤولية  اهلل- 

املجتمع الإماراتي.
ورك����زت امل��ح��ا���ش��رة يف اه��ت��م��ام قادة 

الإم����ارات ال��ذي��ن ���ش��اروا على طريق 
ال�شيخ زايد يف اهتمامهم بامل�شوؤولية 
املجتمعية وجت�شيدها كواجب وطني 
وا�شتعر�شت  اجل��م��ي��ع،  ب���ه  ي�����ش��ارك 

املحا�شرة تاريخ امل�شوؤولية املجتمعية 
ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات، وم����اذا ت��ع��ن��ي؟، وكيف 

ظهرت حول العامل؟.
األقاها  -ال����ت����ي  امل���ح���ا����ش���رة  ج������اءت 

ا�شت�شاري  ���ش��ع��د  ع���م���اد  ال���دك���ت���ور 
جمتمعية،  وم�����ش��وؤول��ي��ة  ا���ش��ت��دام��ة 
جمموعة  اإدارة  جم���ل�������س  رئ���ي�������س 
اهتمام  م��ن  ان��ط��الق��اً  للتميز-  ن��اي��ا 

بامل�شوؤولية  ال���وط���ن���ي  الأر�����ش����ي����ف 
وطنياً  واج��ب��اً  بو�شفها  املجتمعية 
واأخالقياً، ول ميكن ال�شتغناء عنها 
امل�شتدامة،  التنمية  عنا�شر  ك��اأح��د 
وما زاد يف اهتمام املوظفني مبو�شوع 
الذي  اإدراكهم للدور  املحا�شرة  هذه 
ي�����وؤدي�����ه الأر�����ش����ي����ف ال���وط���ن���ي على 
التي  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  �شعيد 
املجتمعية  دع��ائ��م احل��ي��اة  م��ن  ت��ع��ّد 
ال��ه��ام��ة وو���ش��ي��ل��ة م��ن و���ش��ائ��ل تقدم 

املجتمعات.
عّدد املحا�شر اخل�شائ�س امل�شرتكة يف 
تعريف امل�شوؤولية، وهي: التطوعية، 
والتكاملية، والأ�شا�شية، والت�شاركية، 
وم���ن ه���ذه اخل�����ش��ائ�����س خ��ل�����س اإىل 
باأنها  املجتمعية  امل�شوؤولية  تعريف 
عن  ي���ع���رب  م�������ش���وؤول  اإداري  م��ن��ه��ج 
ويت�شم  امل���وؤ����ش�������ش���ة،  اإ���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
بعني  وياأخذ  واحلوكمة،  بال�شفافية 
امل�شلحة،  اأ�شحاب  توقعات  العتبار 

وي��ت��ح��م��ل م�����ش��وؤول��ي��ة ق����رارات����ه من 
والجتماعية  القت�شادية  الناحية 
على  املحا�شرة  وبرهنت  والبيئية. 
وا�شتدامة  املجتمعية  امل�شوؤولية  اأن 
الآن،  ال�شائد  املوؤ�ش�شات هي الجت��اه 
ول��ي�����ش��ت ا���ش��ت��ع��را���ش��اً ل��ف��ع��ل اخلري 
وترفاً فكرياً، وحددت اأهم املو�شوعات 
املجتمعية  للم�شوؤولية  اجل��وه��ري��ة 
بح�شب متطلبات املوا�شفة القيا�شية 
املجتمع،  بخدمة   ISO26000

ومم����ار�����ش����ات ال��ت�����ش��غ��ي��ل ال���ع���ادل���ة، 
وحقوق  امل���وؤ����ش�������ش���ي���ة،  واحل����وك����م����ة 
وخدمة  البيئة،  وح��م��اي��ة  الإن�����ش��ان، 

العمالء، واحلقوق الأ�شا�شية.
مبادئ  ���ش��ب��ع��ة  امل��ح��ا���ش��رة  واأوردت 
للم�شوؤولية املجتمعية، هي: احرتام 
ح��ق��وق الإن�����ش��ان، واح����رتام املعايري 
واحرتام  القانون،  و�شيادة  الدولية، 
ال�شلوك  املعنية،  الأط���راف  م�شالح 
والقابلية  وال�شفافية،  الأخ���الق���ي، 

حتققه  م��ا  اإىل  م�����ش��رية  للم�شاءلة، 
للموؤ�ش�شات  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
ال�شمعة  من  بتطبيقها؛  تلتزم  التي 
تقليل  وامل��وارد، ف�شاًل عن  والنتائج 

املخاطر وزيادة العائد. 
من  كبرياً  ع��دداً  اأن  بالذكر  اجلدير 
موظفي الأر�شيف الوطني قد تابعوا 
املحا�شرة، وقد قام الأر�شيف الوطني 
بتكرمي املحا�شر الدكتور عماد �شعد، 

وتقدمي �شهادة تقدير له.

•• دبي -وام:

دبي” الذي  “وايلد  الوثائقي  الفيلم  عر�س  يبداأ 
الإع��الم��ي حلكومة  املكتب  ب��ني  ت��ع��اون  ث��م��رة  يعد 
حيث  املقبل  اأك��ت��وب��ر  “دي�شكفري” يف  وق��ن��اة  دب��ي 
الربية  للحياة  املتنوعة  الأ�شكال  العمل  ي�شتعر�س 
يف الإمارة بو�شفها موطناً طبيعياً ملجموعة كبرية 
م��ن ال��ب��ي��ئ��ات امل��خ��ت��ل��ف��ة، ك��م��ا ُي�����ش��ل��ط ال�����ش��وء على 
التقاليد العريقة ل�شباقات الهجن وتربية ال�شقور 
مدى  ت��ربز  ثرية  وتفا�شيل  خبايا  من  ت�شمله  مبا 

ارتباط هذه الريا�شات بالإرث الثقايف للدولة.
املحميات  تبذلها  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  الفيلم  وي��ت��ن��اول 
الطبيعية املنت�شرة يف كافة اأرجاء دبي بهدف حماية 
الطبيعة  ذات  امل��ن��اط��ق  يف  ال��ربي��ة  واحل��ي��اة  البيئة 
اخلا�شة واملحافظة على املوارد الطبيعية املوجودة 
ال�شياحة  ت��ط��وي��ر  يف  امل�����ش��اه��م��ة  ج��ان��ب  اإىل  ف��ي��ه��ا، 
دبي  من  جديداً  جانباً  عن  بذلك  ليك�شف  البيئية 
التي طاملا ُعرفت باأنها مركزاً جتارياً عاملياً ووجهة 

�شياحية من الطراز الرفيع.
من جانبه اأكد �شامل باليوحه، مدير اإدارة اخلدمات 
اأن  دب���ي،  الإع��الم��ي��ة باملكتب الإع���الم���ي حل��ك��وم��ة 
ال��راغ��ب��ة يف  للجهات  ال��دع��م  �شبل  ت��وف��ري خمتلف 

داخل  اأن��واع��ه��ا  مبختلف  الأف����الم  وت�شوير  اإن��ت��اج 
اإذا ما  اأولويات املكتب الإعالمي  دبي يندرج �شمن 
الإبداعية  والعنا�شر  املقومات  العمل  يف  ت��واف��رت 
هذا  اأهمية  اأن  اىل  م�شرياً  دب��ي،  با�شم  تليق  التي 
اإبرازه للكنوز الطبيعية  الفيلم الوثائقي تكمن يف 
اأرج���اء الإم����ارة م��ن �شواطئها  ال��ت��ي متتد يف ك��اف��ة 
ب�شحرائها  وم����رورا  ال��ع��رب��ي  اخلليج  على  املطلة 
للم�شاهد  ليقدم  الطبيعية  وحممياتها  وجبالها 
ال���ت���ي ط���امل���ا ا�شتهرت  امل��دي��ن��ة  ع���ن  ب���ع���داً ج���دي���داً 
املنت�شرة  ال�شحاب  وناطحات  املعمارية  باأيقوناتها 
دبي”  “وايلد  اأن  ب��ال��ي��وح��ه  واأ����ش���اف  رب��وع��ه��ا.  يف 
ي�شتعر�س اجلهود املبذولة من خمتلف اجلهات يف 
دبي للحفاظ على احلياة الربية كما يلقي ال�شوء 
ويك�شف  ال�شعبي  امل���وروث  م��ن  ج��وان��ب مهمة  على 
العديد من التفا�شيل عن �شباقات الهجن وتربية 
ال�شقور وما لهما من تاأثري اإيجابي على الإن�شان 

الإماراتي عرب خمتلف احلقب الزمنية.
قال معاذ  الإنتاج،  لعملية  التقنية  التفا�شيل  وعن 
بن حافظ، رئي�س ق�شم الإنتاج الإبداعي يف املكتب 

اإن انتاج الفيلم الوثائقي  الإعالمي حلكومة دبي، 
ا�شتخدام جمموعة كبرية من  “وايلد دبي” �شهد 
التقنيات املتطورة خالل خمتلف مراحل الت�شوير 
والإعداد وذلك لتقدمي حمتوى متميز �شمن اإطار 
من  ك��ب��رية  جمموعة  �شياغته  يف  ���ش��ارك  اإب��داع��ي 
الأفالم  جم��ال  يف  العاملني  واملحرتفني  اخل���رباء 
املكتب  ال��ع��م��ل يف  ف��ري��ق  اأن  اىل  ال��وث��ائ��ق��ي��ة، لف��ت��اً 
اللوج�شتي  ال��دع��م  توفري  على  حر�س  الإع��الم��ي 
وتذليل كافة التحديات لإخراج العمل على النحو 

الذي يليق با�شم دبي.
ال���ذي �شيعر�س لأول م��رة يف  ال��وث��ائ��ق��ي  ان��ت��اج  مت 
ال�شرق الأو�شط ح�شرياً على �شبكة OSN، ل�شالح 
“بليم�شول  ���ش��رك��ة  ق��ب��ل  م��ن  “دي�شكفري”  ق��ن��اة 
املتحدة مقراً  اململكة  بروداك�شنز” التي تتخذ من 
لها والتي تتمتع بخربة وق��درات متطورة يف انتاج 

هذه النوعية من الأفالم.
وبهذه املنا�شبة، قالت اأماندا تورنبول، نائب الرئي�س 
ال�شرق  يف  “دي�شكفري”  ل�شبكة  ال���ع���ام  وامل���دي���ر 
“دي�شكفري”  قناة  “تتمتع   : واأفريقيا  الأو���ش��ط 

النا�س  ق�ش�س  ع��ر���س  م��ن  وح��اف��ل  ط��وي��ل  بتاريخ 
يف  املختلفة  حياتهم  اأمن��اط  على  ال�شوء  وت�شليط 
التمّيز  م��ن  امل��زي��د  ي�شفي  م��ا  املناطق  م��ن  العديد 
ليك�شف  الوثائقي  الفيلم  وياأتي هذا   .. عاملنا  على 
جوانباً جديدة من دبي مل ُتعر�س من قبل، ف�شاًل 
امل�شتمر  “دي�شكفري”  نهج  تعزيز  يف  اإ�شهامه  عن 
التي ميكننا  الطرق  ح��ول  الوعي  رف��ع  واملتمثل يف 
من خاللها حماية احلياة الربية واملحافظة على 

النظم البيئية ب�شكل عام«.
ويف ال�شياق ذاته، قالت الدكتورة مارثا هوملز، املنتج 
لالإنتاج:  بروداك�شنز  بليم�شول  �شركة  لدى  املنفذ 
جتربة  يل  بالن�شبة  امل�شروع  هذا  على  العمل  �شّكل 
مليئة بالبهجة والت�شويق .. لقد �شبق يل وتخّيلت 
اأتوقع  مل  لكني  وجمالها،  املنطقة  �شحراء  روع��ة 
احلياة  اأمن��اط  يف  املذهل  التنوع  ه��ذا  اأرى  اأن  حقاً 
داخلي  يف  وّل��د  وال���ذي  املختلفة،  والبيئات  ال��ربي��ة 
هذا  وياأتي  وال��ذه��ول.  بال�شعادة  يو�شف  ل  �شعوراً 
يحظى  اأن  واأمتنى  جديدة،  اآف��اق  ليفتح  الوثائقي 
امل�شاهدين باإح�شا�س الده�شة والروعة الذي ع�شناه 

خالل اإعداد الفيلم.
وخالل املرحلة املقبلة، �شتقوم ال�شركة ببث الفيلم 
�شمن  ع��امل��ي  ن��ط��اق  على  دبي”  “وايلد  الوثائقي 
ال��ع��دي��د م��ن الأ����ش���واق يف اأوروب����ا واأف��ري��ق��ي��ا واآ�شيا 
بعيد  وذل����ك  “دي�شكفري”،  ���ش��ب��ك��ة  ق���ن���وات  ع��ل��ى 
ال�شرق  منطقة  يف  للفيلم  الأول  العر�س  اإط���الق 
مرق�س،  عماد  �شرح  مت�شل،  �شياق  ويف  الأو���ش��ط. 
قائاًل:   OSN يف  للمحتوى  التنفيذي  الرئي�س 
اأف�شل  م��ن  واح����داً  دبي”  “وايلد  وث��ائ��ق��ي  يعترب 
برامج �شبكة OSN املليئة باحلما�شة والت�شويق؛ 
اإذ ي��ت��م��ي��ز ب��غ��ن��ى حم���ت���واه وع��ر���ش��ه ل��ل��ع��دي��د من 
املنطقة  يف  الربية  احلياة  تتناول  التي  التفا�شيل 
الرامية  ال�شركة  ل�شرتاتيجية  ا���ش��ت��م��راراً  وذل��ك 
اإىل تقدمي جمموعة من اأف�شل القنوات التثقيفية 
تقدمه  وما  العامل  حول  املوجودة  وال�شتق�شائية 
واثقون  ون��ح��ن  م��ت��م��ي��ز،  م�����ش��ت��و  ذات  ب���رام���ج  م���ن 
ال��ط��وي��ل��ة م��ع قناة  ���ش��راك��ت��ن��ا  ق��درت��ن��ا بف�شل  م��ن 
مبتطلبات  بالوفاء  ال�شتمرار  على  “دي�شكفري” 
جتاه  توقعاتهم  م�شتوى  اإىل  والرت��ق��اء  عمالئنا 

مت�شوقون  ن��ح��ن  م��رق�����س:  واأ����ش���اف  براجمنا”. 
ل��ع��ر���س ه���ذا ال��ف��ي��ل��م ال��وث��ائ��ق��ي ال��غ��ن��ي باحلقائق 
ال�شيقة للمرة الأوىل يف ال�شرق الأو�شط. وانطالقاً 
ثقافة  يعك�س  ال��ذي  املحتوى  بتقدمي  اإمياننا  من 
�شكان املنطقة وتالم�س طبيعتها، �شُيظهر وثائقي 
الإمارة  ج��وان��ب  اأح��د  بطريقة مبدعة  دب��ي  واي��ل��د 
ال��ت��ي مل ي��ت�����ش��ن��ى ل��ل��ك��ث��ري م���ن امل��ق��ي��م��ني وال�����زوار 

اكت�شافها بعد.
دبي خالل  وايلد  لوثائقي  الأول  العر�س  وينطلق 
“دي�شكفري”،  ق��ن��اة  ع��ل��ى  ح�����ش��ري��اً  اأك��ت��وب��ر  �شهر 
كما   ،OSN �شبكة  على   500 رق��م  القناة  وه��ي 
 On و   OSN Play خ��دم��ت��ي  ع���رب  ���ش��ي��ت��وف��ر 
ملدينة  الآخ��ر  الوجه  عن  ليك�شف   Demand
التفا�شيل  م��ن  م��زي��د  ع��ن  الإع����الن  و�شيتم  دب���ي. 
م��ت��اب��ع��ة ح�شاب  ل��ل��م�����ش��اه��دي��ن  ق���ري���ب���اً. ومي���ك���ن 
@ ال���راب���ط:  ع��ل��ى  في�شبوك  ع��ل��ى  “دي�شكفري” 
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•• ال�صارقة-الفجر:

اأبرمت مبادرة لغتي  م�شاء اأم�س الإثنني، 
ال�شارقة  م���رك���ز  م���ع  ت���ع���اون  ات��ف��اق��ي��ة 
ل�شعوبات التعلم، بهدف تعزيز اأ�شاليب 
تعليم لغة ال�شاد بو�شائل ذكية لالأطفال 
واليافعني من خالل ا�شتحداث ا�شاليب 

جديدة يف تعلم اللغة العربية. 
بدرية  وقعتها  التي  التفاقية  وت��ه��دف 
اآل ع��ل��ي م��دي��ر م���ب���ادرة لغتي،  ع��ب��داهلل 
ال�����ش��وي��دي م��دي��ر مركز  وه��ن��ادي عبيد 
تو�شيع  اإىل  التعلم،  ل�شعوبات  ال�شارقة 
باأ�شاليب  والرت����ق����اء  اخل���دم���ات  ن��ط��اق 
واإحداث  امل��ب��ادرة،  توفرها  التي  التعليم 
ت��غ��ي��ري اإي��ج��اب��ي يف ط���رق ال��ت��ع��ل��ي��م، مبا 

ي�شهم يف حتقيق اأهداف املبادرة.
التفاقية  مبوجب  لغتي  مبادرة  وتقدم 
ملركز ال�شارقة ل�شعوبات التعليم، ع�شرة 
واأغطية  ���ش��ح��ن  وخ���زان���ة  ذك��ي��ة  األ������واح 
وطاولة   ،1 عدد  ومطبوعات  لالأجهزة، 
لغتي،  مبادرة  ومن�شورات  لغتي،  اإلكرتو 
كاماًل  الربنامج  تنزيل  اإىل  بالإ�شافة 

املركز،  ل��دى  التفاعلية  ال�شا�شات  على 
املعلمني  ت�شمل  درا���ش��ة  عينات  وت��ق��دمي 
ا���ش��ت��ف��ادوا فعلياً من  ال��ذي��ن  وال��ط��الب 
برنامج مبادرة لغتي، يف مقابل اأن يلتزم 
املركز بتقدمي خمططاً زمنياً للدرا�شة، 
مع  والتطبيق  التنفيذ  وق���ت  يت�شمن 

املعلمني والطلبة.
 كما تن�س التفاقية على تقدمي مبادرة 
اللوج�شتية  اخل��دم��ات  م��ن  ع���دداً  لغتي 
ب�شورة  ت��ن��ع��ك�����س  اأن  ���ش��اأن��ه��ا  م���ن  ال��ت��ي 
املتبعة  التعليم  و���ش��ائ��ل  ع��ل��ى  اإي��ج��اب��ي��ة 
مب���ا ي�����ش��ه��م يف حت��ق��ي��ق الأه������داف التي 

ال�شارقة  اإم����ارة  ت��وج��ه��ات  م��ع  تتما�شى 
دور  وتعزيز  التعليم،  ب�شبل  الرتقاء  يف 
بالإ�شافة  وامل��ع��رف��ة،  وال��ع��ل��وم  ال��ك��ت��اب 
التي  ال��ث��ق��اف��ي��ة  امل���ك���ان���ة  جت�����ش��ي��د  اإىل 
ودولياً. ويف هذا  الإم��ارة حملياً  حتتلها 
مديرة  علي  اآل  بدرية  �شرحت  ال�شدد 

ن�شعى من خالل مذكرة  لغتي:  مبادرة 
املبادرة  اأه�����داف  حت��ق��ي��ق  اإىل  ال��ت��ف��اه��م 
ال�شمو  �شاحب  روؤى  م��ع  تن�شجم  التي 
ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي، 
تعليم  ط��رق  تعزيز  ب�����ش��رورة  ال�شارقة، 
باأ�شاليبها، مبا  والرتقاء  العربية  اللغة 
اإمارة  اإليها  و�شلت  التي  باملكانة  ير�شخ 
اأننا  كما   : علي  اآل  واأ���ش��اف��ت  ال�شارقة. 
ن�شعى يف مبادرة لغتي اإىل تو�شيع قاعدة 
امل�شتفيدين منها، ويعترب مركز ال�شارقة 
املهمة  امل��راك��ز  اأح��د  التعليم،  ل�شعوبات 
ال��ت��ي ت��ق��دم خ��دم��ات جليلة وك��ب��رية يف 
جمال التعليم، وبالتايل فاإننا نعترب اأن 
التفاقية �شتكون ركيزة اأ�شا�شية وداعمة 
اأ�شاليب  تطوير  يف  جميعاً  لتوجهاتنا 
تعليم، لغة ال�شاد، وتعميم الفائدة على 

اأكرب عدد ممكن من امل�شتفيدين.
ال�شويدي  اأ�شادت هنادي عبيد  وبدورها 
التعلم،  ال�شارقة ل�شعوبات  مدير مركز 
“اأنها  اإىل  م�����ش��رية  ال��ت��ع��اون،  باتفاقية 
تعزز مفاهيم العمل املوؤ�ش�شي امل�شرتك، 

اإىل  ال��رام��ي��ة  الأه����داف  حتقيق  وت�شهل 
ك��اف��ة يف دع���م وتطوير  ح�����ش��د اجل���ه���ود 
بو�شائل  العربية  اللغة  تعليم  اأ�شاليب 
ذك�����ي�����ة، وذل��������ك م�����ن خ������الل اخل������ربات 
لغتي،  مبادرة  توفرها  التي  واخل��دم��ات 
الإمارة  يف  جميعاً  م�شاعينا  يخدم  مب��ا 
قادر  ومثقف  ق���ارئ  جمتمع  خلق  نحو 
عملية  يف  ف��ع��ال  ب�شكل  امل�����ش��اه��م��ة  ع��ل��ى 
ت�شهدها  ال���ت���ي  وال��ت��ن��م��ي��ة  ال���ت���ط���وي���ر 
مباردة  ت��ع��ت��رب  واأ�����ش����اف����ت:  ال�����دول�����ة«. 
ال�����ق�����ادرة ع���ل���ى حتقيق  ل���غ���ت���ي، اجل���ه���ة 

ل�شعوبات  ال�شارقة  “مركز  يف  اأهدافنا 
املجال،  بهذا  لتخ�ش�شها  التعلم” نظراً 
الأن��ظ��م��ة احلديثة  ت��وف��ري  م���ن خ���الل 
�شعوبات  ذوي  لدعم  املبتكرة  والو�شائل 
املجتمع،  وتاأهيلهم لالندماج يف  التعلم 
التي  وال��ك��وادر  اخل��ربات  اإىل  بالإ�شافة 
مهماً  دوراً  تلعب  والتي  املبادرة  ت�شمها 
يف حت��ق��ي��ق م�����ش��اع��ي��ن��ا واأه���داف���ن���ا نحو 
يعتمد  متميٍز  تعليمٍي  من����وذٍج  ت��ق��دمي 
تطوير  يف  واملعايري  ال�شبل  اأف�شل  على 
اأ�شاليب تدري�س اللغة العربية مبا يخدم 

املنظومة التعليمية ككل يف الدولة.
ي�شار اإىل اأن مبادرة لغتي انطلقت يف عام 
ال�شمو  �شاحب  م��ن  مب��ب��ادرة   2013
ال�����ش��ي��خ ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي، 
التعليم  قطاع  تطوير  بهدف  ال�شارقة، 
التقنية احلديثة  وتوظيف  ال�شارقة،  يف 
والذكية يف تعليم اللغة العربية، وغر�س 
وت�شجيعهم  الأط��ف��ال،  نفو�س  يف  حبها 
للتخاطب  كلغة  عليها  الع��ت��م��اد  ع��ل��ى 

والتعبري عن الذات.

ركزت املحا�سرة على روؤية ال�سيخ زايد وجت�سيده للم�سوؤولية املجتمعية فعاًل وقوًل

الأر�سيف الوطني ينظم حما�سرة »امل�سوؤولية املجتمعية واجب وطني«

جمل�س اإدارة غرفة عجمان يعقد اجتماعه الثالث للعام 2018
•• عجمان ـ الفجر 

غرفة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  املويجعي  ع��ب��داهلل  �شعادة  ت��راأ���س 
للعام  الثالث  الإدارة  جمل�س  اجتماع  عجمان  و�شناعة  جتارة 
اأهم  وا�شتعرا�س  العمل  م�شتجدات  على  لالإطالع   ،2018
امل�شاريع والعمال التي تنفذها الغرفة، ح�شر الجتماع �شعادة 
حمد بن را�شد النعيمي و�شعادة �شامل بن اأحمد النعيمي نائبي 
رئي�س جمل�س الإدارة واأع�شاء جمل�س الإدارة، وذلك يف مقر 
املويجعي  عبداهلل  �شعادة  رح��ب  الجتماع  بداية  يف  الغرفة.   
باحل�شور ، ومت الطالع على حم�شر اجتماع جمل�س الدارة 
اجتماع  حم�شر  وا�شتعرا�س  واعتماده،   2018 للعام  الثاين 

جلنة املوارد الب�شرية واملالية الثاين للعام اجلاري واعتماده، 
كما مت تناول املركز املايل للغرفة من بداية العام وحتى نهاية 

�شهر اغ�شط�س 2018.
بداية  م��ن  الع�شوية  اإح�شائيات  على  احل�شور  واط��ل��ع  ه��ذا 
العام وحتى نهاية �شهر اغ�شط�س للعام اجلاري مقارنة بنف�س 
الفرتة من العام 2016 و2017، حيث ا�شاد اأع�شاء جمل�س 
يف  عجمان  حكومة  وجهود  الر�شيدة  القيادة  مبتابعة  الإدارة 
والقوانني  للت�شريعات  وحتديث  املقومات  من  حزمة  توفري 
ال�شركات  ا���ش��ت��دام��ة  ي��ع��زز  مب��ا  الق��ت�����ش��ادي  بالقطاع  املعنية 

وامل�شانع العاملة يف الإمارة.
مبنى  م�شروع  على  العمل  �شري  م�شتجدات  الجتماع  وناق�س 

م�شتدامة  حلول  بتوفريه  امل�شروع  واأهمية  الع��م��ال  �شيدات 
اإي��ج��اد حمالت  لأن�شطة رواد ورائ����دات الع��م��ال م��ن خ���الل  

وقاعات ومعار�س ب�شكل دائم ت�شب يف تنمية العمال.
ت�����ش��ور جائزة  ع��ر���س  ع��ل��ى  الإدارة  اع�����ش��اء جم��ل�����س  واط��ل��ع 
ع��ج��م��ان ل��الأع��م��ال، وال����ذي ت��ه��دف ال��غ��رف��ة م��ن خ��الل��ه اإىل 
تناف�شية  بيئة  خ��الل  ممار�شتهم  وتطوير  الع�����ش��اء  حتفيز 
بناءة، ودعم ال�شركات لل�شعي نحو التميز والريادة اإىل جانب 
حتقيق ا�شتدامة اجلهات امل�شاركة وذلك يف ظل تطبيق املعايري 
الفعاليات  اأه��م  الجتماع  ا�شتعر�س  كما  باجلائزة.  اخلا�شة 
واملعار�س والندوات املقرتحة والتي �شتنظمها غرفة عجمان 

خالل العام القادم.

اإطالق العر�س الأول للفيلم الوثائقي »وايلد دبي« اأكتوبر املقبل

وقعت اتفاقية تعاون لتعليم اللغة العربية بو�سائل ذكية

لغتي تتوجه مببادرتها ملنت�سبي ال�سارقة ل�سعوبات التعلم
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام:

�شاركت دولة الإمارات ممثلة يف جمموعة بريد الإمارات - 
املزود الرائد للخدمات الربيدية وغري الربيدية يف املنطقة 
العاملي  الربيدي  لالحتاد  الثاين  ال�شتثنائي  املوؤمتر  يف   -
العا�شمة  يف  اإفريقيا  ق���ارة  يف  الأوىل  للمرة  عقد  وال���ذي 
الإثيوبية اأدي�س اأبابا خالل الفرتة من 3 حتى 7 �شبتمرب 
اجلاري مب�شاركة نحو 3 اآلف ممثل من 192 دولة ع�شو 
يف الحتاد الربيدي العاملي ملناق�شة دور اخلدمات الربيدية 

يف عامل اليوم احليوي.
ال��وزراء احلكوميني املخت�شني وغريهم من  و�شم املوؤمتر 

ووكالت  الأع�شاء  من   192 ال�  ال��دول  �شانعي القرار يف 
�شوء  على  الربيد  �شناعة  م�شتقبل  لبحث  املتحدة  الأمم 
تطور و�شائل الت�شال والتقدم التكنولوجي والحتياجات 
املتعلقة  امل�شائل  معاجلة  اىل  بالإ�شافة  ل��ل��دول  امل�شرتكة 
وركز  وامل�شتقبلية.  احل��ال��ي��ة  ال��ربي��دي��ة  ب��ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
املوؤمتر هذا العام على كيفية التغلب على حتديات القطاع 
يف  اجلديدة  للفر�س  الربيدية  الهيئات  ا�شتغالل  واأهمية 

جمال الرقمنة والتكنولوجيا والتجارة الإلكرتونية.
ويعد املوؤمتر الربيدي العاملي مبثابة املن�شة العليا ل�شنع 
اأربع  العاملي، ويجتمع مرة كل  القرار يف الحتاد الربيدي 
�شنوات لتحديد واعتماد خريطة الطريق لأن�شطة الحتاد 

الربيدي العاملي لكل دورة عمل كما عقد املوؤمتر ال�شتثنائي 
متا�شياً مع الجتماعات الدورية للموؤمتر.

التنفيذي  الرئي�س  ال���ش��رم  حممد  ع��ب��داهلل  ���ش��ع��ادة  واأك���د 
ملجموعة بريد الإمارات بالوكالة اأهمية م�شاركة جمموعة 
بريد الإمارات يف هذا املوؤمتر كونها ع�شو يف جمل�س اإدارة 
دولة  حكومة  روؤي��ة  مع  ومتا�شياً  العاملي  الربيدي  الحت��اد 
الإم��ارات العربية املتحدة ب��اأن تكون دول��ة الإم��ارات �شمن 
ومتوافقة كذلك  2021م  عام  بحلول  العامل  دول  اأف�شل 
م��ع روؤي����ة ور���ش��ال��ة جم��م��وع��ة ب��ري��د الإم������ارات م��ن خالل 
تقدمي خدمات وحلول بريدية ولوج�شتية ومالية مبتكرة 

لتحقيق ال�شعادة والريادة.

الإمارات ت�سارك يف املوؤمتر ال�ستثنائي الثاين لالحتاد الربيدي العاملي - اأثيوبيا 2018

•• دبي – حم�صن را�صد 

تو�شلت وزارة الرتبية والتعليم ام�س 
حلل ب�شاأن م�شكلة طالب منطقة “ 
والتي   ، “ بالروية بدبي  الدمن  اأم 
تناولتها بع�س ال�شحف اأم�س الأول 
اأ�شرة   400 م���ن  اأك����رث  وت�����ش��رر   ،
انتقلوا  دب��ي  ب�شرطة  العاملني  من 
موؤخراً  لل�شكن بهذه املنطقة ، وكان 
مع  امل�شبق  التن�شيق  وف��ق  يفرت�س 
توفر  اأن  والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة 
ي�شتوعب  م��در���ش��ي  مبنى  الأخ����رية 
 400 ال�  اأبناء  والطالبات  الطالب 
ا�شتقرت  اأن  وب��ع��د  اأن���ه  اإل   ، اأ���ش��رة 
وبداأوا   ، اجلديد  �شكناها  يف  الأ�شر 
يبحثون عن اأقرب مدر�شة لأبنائهم 
فوجئوا اأن اأقرب مدر�شة تبعد اأكرث 
من 25 كم ، مما دفع اأولياء الأمور 
ملراجعة وزارة الرتبية لإيجاد حاًل 
وزارة  واقرتحت   ، مل�شكلتهم  �شريعاً 

ال��رتب��ي��ة ع��ل��ى اأول����ي����اء الأم������ور اأن 
تتحمل ال����وزارة  نقل ال��ط��الب من 
اجلديد  و�شكناهم  مدار�شهم  واىل 

هذا العام الدرا�شي اجلاري.
م�شادر  اأو�����ش����ح����ت  ج���ه���ت���ه  وم������ن 
والتعليم  الرتبية  ب���وزارة  م�شوؤولة 

امل�شافة  الرغم من ط��ول  ان��ه وعلى 
الدبل  اأم  وم��ن��ط��ق��ة  امل���دار����س  ب���ني 
والتي ت�شل لأكرث من 25 كم ، اإل 
اأن ي�شتمر الطالب  راأت  ال��وزارة  اأن 
قبل  من  فيها  املقيدين  مبدار�شهم 
“ اأم �شلمة - والراية – وال�شفا – 

الوزارة  تلتزم  اأن  على   ،“ وال�شعب 
مع  بالتن�شيق  الم���ور  اأول��ي��اء  اأم���ام 
موا�شالت الإمارات لنقلهم يوميا ، 
وقد رحب اأولياء المور مبا تعهدت 
به وزارة الرتبية ، كما رحبت ادارات 
اق����رت����ه وزارة  امل�����دار������س مب����ا  ت���ل���ك 

على  احلر�س  منطلق  من  الرتبية 
اأن يبقى هوؤلء الطالب مبدار�شهم 
اأن تركهم جميعهم ملدار�شهم  حيث 
ال�شكنية  ل��ل��م��ن��ط��ق��ة  والن����ت����ق����ال 
اجلديدة يعني تقل�س عدد الطالب 

باملدار�س وتعر�شها لالإحالل.

•• راأ�س اخليمة- الفجر

اأق����ام����ت دائ�������رة ب���ل���دي���ة راأ������س 
البتكار  ف���ع���ال���ي���ات  اخل���ي���م���ة 
“بلدية  يبداأ بك ، حتت �شعار 
ل��ت��ع��زي��ز مهارات   ، “ م��ب��ت��ك��رة 
البتكار  جم���ال  يف  امل��وظ��ف��ني 
البتكار  جت���رب���ة  وحت���ف���ي���ز   ،
التفكري  ع���ل���ى  ل���ل���م���وظ���ف���ني 
تكون  ما  بطرق جديدة غالباً 
اإىل  للتو�شل  اع��ت��ي��ادي��ة  غ��ري 
حلول مبتكرة لأهم التحديات 

التي تواجههم اليوم.
ح��ي��ث ق����ام  م��ن��ذر حم��م��د بن 
دائ���رة بلدية  ع��ام  �شكر م��دي��ر 
راأ�س اخليمة بافتتاح الفعالية 
البتكار  فريق  نظمها  التي   ،
عدة  تت�شمن  ال��ت��ي  ب��ال��دائ��رة 
البتكار  رك���ن  م��ن��ه��ا   ، اأرك������ان 
امل����ع����ريف، ورك�����ن اأن�����ا م��ب��ت��ك��ر ، 
ورك����ن الب���ت���ك���ار ال��رتف��ي��ه��ي ، 

وركن �شكراً لأنك مبتكر.
 وت�شمن ركن البتكار املعريف 
، منها  ور�����ش����ات  ع����دة  ع���ر����س 
ور�شة البداع والبتكار تقدمي 
ال���دك���ت���ور ل��ي��ث ال��ط��ن��ي��ج��ي و 

دبلوم  ور�شة عن  كما مت طرح 
امل�شت�شار  ت���ق���دمي  الب���ت���ك���ار 
م��ن اجلامعة  ال�����ش��ن��ار  ���ش��ال��ح 
عن  ور������ش�����ة  و  الم����ري����ك����ي����ة 
الب���ت���ك���ار ت��ق��دمي ي��ا���ش��ر بهاء 

الدين خبري اجلودة.
 مت اط��الق م��ب��ادرة اأن��ا مبتكر 
ت��دع��و امل��وظ��ف��ني ع��ل��ى تقدمي 
تب�شيط  جم�������ال  يف  اأف������ك������ار 
الجراءات وتطوير اخلدمات 
، وتقليل النفقات و ا�شتحداث 
خدمات مبتكرة جديدة ، حيث 
�شتخ�شع كافة الأفكار للتقييم 

خمت�شة  جل����ن����ة   ق����ب����ل  م�����ن 
تطبيقها  اإم��ك��ان��ي��ة  يف  للنظر 
املبتكر  امل���وظ���ف  و���ش��ي��ح�����ش��ل 
على جائزة املوظف املبتكر اإذا 
مت ا�شتيفاء ال�شروط واملعايري 
، بالإ�شافة اإىل ت�شجيل امللكية 
الفكرية. وقد مت اأي�شاً عر�س 
ع���ن حماية  ت��ع��ري��ف��ي  ف��ي��دي��و 
وت�شجيل  ال���ف���ك���ري���ة  امل��ل��ك��ي��ة 
براءة الخرتاع بالإ�شافة اإىل 
املوظفني  اقرتاحات  ا�شتقبال 

من خالل القنوات املتاحة.
من  جم���م���وع���ة  ع����ر�����س  ومت 

الإلكرتونية  الذهنية  الألعاب 
توزيع هدايا  واليدوية واأي�شاً 
ت����ذك����اري����ة وب����ط����اق����ات دع�����وة 
على  الفعاليات  يف  للم�شاركة 
الدائرة.  يف  امل��وظ��ف��ني  جميع 
عر�س  ال��ف��ع��ال��ي��ة  و����ش���اح���ب 
����ش���ا����ش���ات خل����دم����ات ال����دائ����رة 
عر�س  اأخ��رى  و�شا�شه  الذكية 
املطبقة  البتكارات  اأح��د  فيها 
واحلا�شلة على ت�شجيل براءة 

الخرتاع.
رئي�س  ال���درة  �شعاد  م.  وق��ال��ت 
امل�����ش��اري��ع اجل��غ��راف��ي��ة و  ق�شم 

اأن  البتكار  فريق  معيار  قائد 
تر�شيخ  اإىل  ت��ه��دف  الفعالية 
مفهوم البتكار بني املوظفني 
تطوير  ع���ل���ى  وت�����ش��ج��ي��ع��ه��م 
الأفكار اخلالقة خلدمة دائرة 
احلكومي  وال��ع��م��ل  ال��ب��ل��دي��ة 
ون�شر ثقافة البتكار احلكومي 
كل  يف  اأ�شا�شي  مطلب  اأ���ش��ب��ح 
الغاية  وت��ت��ل��خ�����س  اجل����ه����ات. 

الأ�شا�شية من عر�س مبادرات 
التفكري  حتفيز  اىل  الب��ت��ك��ار 
دائرة  ل��ه  ت�شعى  ال��ذي  املبتكر 
ا�شتحداث  حيث  م��ن  البلدية 
م�����ش��اح��ات اب���ت���ك���ار ت��ت��ي��ح لها 
خلدمة  خ���دم���ات���ه���ا  ت���ط���وي���ر 
املتعاملني وت�شهيل الإجراءات 
يف كافة املجالت على م�شتوى 

اإمارة راأ�س اخليمة.

•• العني - الفجر

الرقمية  امل����ع����ام����الت  ن�����ش��ب��ة  ب��ل��غ��ت 
خل���دم���ات ت�����ش��ج��ي��ل ال���ع���ق���ود  54%  
مدينه  بلدية  يف  امل�شجلة  ل��ل��ع��ق��ارات 
الذكي  للتوجه  دع��م��اً  وذل���ك   ، ال��ع��ني 
وال�������ش���ع���ي نحو  اأب���وظ���ب���ي  اإم��������ارة  يف 
ت�شهيل الو�شول املبا�شر للمعلومات و 
التقدمي على اخلدمات الإلكرتونية ، 
حيث ت�شعى بلديه مدينة العني لرفع 
لدعم  ال��ع��ام  نهاية  قبل  الن�شبة  ه��ذه 
املوؤ�شرات  تطبيق  يف  الإم�����ارة  ج��ه��ود 
تقدمي  يف  الرقمي  بالتحول  املتعلقة 
الر�شا  م�����ش��ت��وى  ورف������ع  اخل����دم����ات 
، من خ��الل حت�شني  املتعاملني  ل��دى 
امتام  و�شرعة  اخل��دم��ات  تقدمي  اأداء 

الطلبات املقدمة.
وق����د اط��ل��ق��ت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة العني 
خدمات رحلة املوؤجر الرقمية ال�شهر 
اخت�شرت من خاللها  والتي  املا�شي، 
4 خ��دم��ات رئي�شيه  امل��وؤج��ر يف  رح��ل��ة 
مت��ك��ن امل��وؤج��ر م��ن امل��ب��ا���ش��رة بتاأجري 

دون احلاجه لزيارة  اإلكرتونياً  عقاره 
املراكز البلدية.

اأت��اح��ت ه��ذه اخل��دم��ات �شهولة  حيث 
وتوفري  امل�شتاأجرين  على  ال�شتخدام 
ملراكز  املتكررة  زياراتهم  وعناء  جهد 
عقودهم  لتوثيق  املتعاملني  خ��دم��ة 

الإيجارية، فقد وفرت البلدية جميع 
للموؤجر  الالزمة  الرقمية  اخلدمات 

لإ�شدار العقود للم�شتاأجرين.
وت���ب���داأ  رح��ل��ة امل���وؤج���ر ال��رق��م��ي��ة  من 
توثيق  تفعيل خدمات  خ��الل خدمة  
الإلكرتونية، بعد الدخول على املوقع 

املوؤجر  ي���ق���وم  ح��ي��ث   ، الإل�����ك�����رتوين 
باختيار خدمة تفعيل اخلدمات ودفع 
الر�شوم 600 درهم فقط ، و�شت�شله 
ر�شاله التفعيل فورية ، ليتم التوا�شل 
م��ع��ه لخ���ت���ي���ار م���وع���د ال���ت���دري���ب او 
احل�شول على رابط للمواد التدريبية 

وبالن�شبة   ، اخل����دم����ات  ل���ش��ت��خ��دام 
ال���ورث���ة  او  ال�������ش���رك���اء  ل���ل���م���وؤج���ري���ن 
من  باملندوب  ح�شابهم  رب��ط  ميكنهم 
وتفعيل  مبا�شرة  الإل��ك��رتوين  امل��وق��ع 
خدمات توثيق الإلكرتونية للمندوب 
عن طريق  ح�شابهم امل�شرتك والذي 
بلدية  توثيق يف  اعتماد ق�شم  يتطلب 

مدينة العني.
املوؤجر  رحلة  مراحل  وتت�شمن  وكما 
التي  و  ع��ق��ار،  ادراج  خ��دم��ة  ك��ذل��ك، 
تتيح بدورها للموؤجر فر�شة  ت�شجيل 
ادراج خمططاتها  يود  التي  العقارات 
بتاأجريها  ل��ل��م��ب��ا���ش��رة  ال��ب��ل��دي��ة  يف 
تتطلب  ، وهي خدمة جمانيه  لحقا 
ت�شجيل  خدمة  وحول   . عمل  اأيام   3
عقار التي تتيح احل�شول على �شهادة 
العقار  ت�شع   ، ر�شمية  عقار  ت�شجيل 
للتاأجري  ال��ق��اب��ل��ة  ال����وح����دات  ���ش��م��ن 
لتاأجريها  متهيداً  الأن��ظ��م��ة  بح�شب 
اإدراج  ع��ل��ى  ال��ب��ل��دي��ة  ب��ع��د م��واف��ق��ة   ،
خمططات العقار، وهي خدمة فوريه 
ور�شومها 5 دراهم للوحدة الإيجارية،  

و 1000 درهم للعقار.
اإدارة  عقد  ان�����ش��اء  خ��دم��ة  تتيح  فيما 
العقار  اإدارة  ح���ق  ل��ل��م��وؤج��ر  ال��ع��ق��ار 
وتاأجريه، وهي خدمة جمانية و فورية 
يف  �شحيحة  بيانات  توفري  تتطلب   ،
ب��ال��ب��ل��دي��ات تو�شح  الأرا�����ش����ي  ن��ظ��ام 
عليها  املقام  ب��الأر���س  املوؤجر  ارتباط 
العقار ، فيما ميكن حل�شابات ال�شركاء 
التقدمي على اخلدمة عرب  والورثة  
متطلبة  مبا�شرة  املوقع  من  امل��ن��دوب 
البلديات  يف  ت��وث��ي��ق  ق�����ش��م  اع���ت���م���اد 

لأ�شحاب  ال��ع��ق��ار  ملكية  م��ن  للتاأكد 
خطوة  م��ن  النتهاء  وبعد   ، احل�شاب 
ان�شاء عقد اإدارة العقار ميكن للموؤجر 
دون  الإي��ج��ار مبا�شرة  ع��ق��ود  اإ���ش��دار 
للبلدية.   امل�شتاأجر  لأر���ش��ال  احل��اج��ه 
للم�شتاأجرين  الت�شهيل  م��ن  ومل��زي��د 
اإمكانية  الل���ك���رتوين  امل��وق��ع  ي��وف��ر   ،
ورفع  امل�شتاأجر  ملف  بيانات  ت�شجيل 
احلاجه  دون  الل���ك���رتوين،  ال��ت��وق��ي��ع 
ال�شخ�شي  احل�شور  او  هوية  ل��ق��ارئ 
الدولة  ال��ت��واج��د خ���ارج  ، ويف ح���الت 

مي���ك���ن احل�������ش���ول ع���ل���ى ال���ع���ق���د عرب 
ر�شالة ن�شية حتتوي رابط الكرتوين 
العقد، وذلك بهدف حتقيق  لتحميل 

اأعلى م�شتويات ر�شا املتعاملني . 
ف��ي��م��ا وت���دع���و ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ه العني 
با�شتخدام  ل��ل��ب��دء  امل��وؤج��ري��ن  جميع 
غلق  �شيتم  حيث  الرقمية،  اخلدمات 
امل�شتاأجرين  ط��ل��ب��ات  ا���ش��ت��ق��ب��ال  ب���اب 
ف��ق��ط حلالت   ، ال��ب��ل��دي��ة  م��ك��ات��ب  يف 
بنهاية  ال�شن  كبار  و  الهمم  اأ�شحاب 

العام اجلاري.

بعد تناول ال�سحف مل�سكلة طالب منطقة » اأم الدمن «

الرتبية تتعهد بنقل الطالب يوميًا من واإىل مدار�سهم وتبعد اأكرث من 25 كم

م�ساحات لتطوير اخلدمات 

»البتكار يبداأ بك« يف دائرة بلدية راأ�س اخل�يم��ة

فقرة من خرب اأم الدمن الذي تناولته الفجر اأم�س الأول

ن�سبة املعامالت الرقمية ت�سل 54 %

بلدية مدينة العني توقف ت�سجيل العقود يدويًا وحتولها اإلكرتونيًا يف نهاية 2018

ع�سف ذهني ل� »اأمانة تنفيذ اأبوظبي« لتحديث 
معايري »جائزة اأبوظبي لالأداء احلكومي«

•• اأبوظبي-وام:

لإمارة  التنفيذي  للمجل�س  العامة  الأم��ان��ة  نظمت 
اأبوظبي جل�شة ع�شف ذهني يف جامعة خليفة للعلوم 
التميز  منظومة  م��ع��اي��ري  لتحديث  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
 32 ميثلون  موظفا   70 مب�شاركة  وذل��ك  احلكومي 

جهة حكومية تابعة حلكومة اأبوظبي.
وت����اأت����ي اجل��ل�����ش��ة ���ش��م��ن ب���رن���ام���ج ت���ب���ادل اخل����ربات 
اأبوظبي  ب��رن��ام��ج  ي��ن��ظ��م��ه م��ك��ت��ب  ال����ذي  احل��ك��وم��ي��ة 
اأبوظبي  جائزة  معايري  حتديث  اإىل  وتهدف  للتميز 
ل����الأداء احل��ك��وم��ي املتميز وذل���ك ع��رب الط���الع على 
والتعرف على  لها  التابعة  الأداء  مقايي�س وموؤ�شرات 

الأدوار وامل�شوؤوليات املناطة للجهات امل�شاركة.
الدورية  التقارير  على  اجلل�شة  يف  امل�شاركون  واطلع 
املن�شورة من قبل اجلهات واأدوار وم�شوؤوليات اجلهات 
باأهمية  الوعي  املركزية حيث �شي�شهم ذلك يف تعزيز 
حتديث املعايري وفق اأف�شل املمار�شات العاملية املتبعة 
وامل��ب��ت��ك��رة ل�شمان  الأ���ش��ال��ي��ب احل��دي��ث��ة  وت�����ش��خ��ري 
اخلروج مبقرتحات تتما�شى مع الأهداف احلكومية 

يف هذا املجال.
لالأمانة  التابع  للتميز  اأبوظبي  برنامج  مكتب  واأك��د 
اأن   - املنا�شبة  ب��ه��ذه   - التنفيذي  للمجل�س  ال��ع��ام��ة 
على  ت��اأك��ي��دا  ت��اأت��ي  الأوىل  ال��ذه��ن��ي  الع�شف  جل�شة 
معايري  ع��ل��ى  امل�شتمر  وال��ت��ط��وي��ر  ال��ت��ح��دي��ث  اأه��م��ي��ة 
جائزة اأبوظبي لالأداء احلكومي املتميز للمواءمة مع 
الر�شيدة  القيادة  وتوجيهات  احلكومية  الحتياجات 
وا���ش��ت��ك��م��ال ل��ل��ج��ه��ود ال�����ش��اب��ق��ة يف ت���ب���ادل اخل����ربات 
احلكومية حيث يعد حتديث معايري اجلائزة باكورة 
الذهني.  الع�شف  جل�شات  تناق�شها  التي  املو�شوعات 
واأ�شاف اأن اجلل�شة تاأتي يف اإطار �شعي الأمانة العامة 
التميز  ثقافة  لن�شر  املتوا�شل  التنفيذي  للمجل�س 
امل��وؤ���ش�����ش��ي وذل���ك ع��رب ط���رح جم��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
باأ�شكاله  احلكومي  التميز  تتناول  التي  املو�شوعات 

كافة ومناق�شة تلك املو�شوعات وفق منهجيات تدعم 
حتقيق نتائج ملمو�شة يف اأداء اجلهات والتي تعد نواة 

التميز احلكومي وم�شدر ا�شتدامته.
من�شة  احلكومية  اخل���ربات  ت��ب��ادل  ب��رن��ام��ج  ويعترب 
مثالية لتبادل اخلربات واملعارف والطالع على اأف�شل 
وم�شاركتها  واخلدمات  الإدارة  جمالت  يف  املمار�شات 
ما بني اجلهات احلكومية كما يعد اإ�شافة نوعية اإىل 
ما تقوم به الأمانة العامة ل�شمان التطوير امل�شتمر 
وامل�شتدام لأداء اجلهات احلكومية حيث باتت الكفاءة 
واجلودة يف اأداء حكومة اأبوظبي نهجا يحتذى به على 
م�شتوى العامل. واأ�شار مكتب برنامج اأبوظبي للتميز 
مكانة  من  �شيعزز  احلكومي  ب��الأداء  الرتقاء  اأن  اإىل 
خمتلف  يف  التناف�شية  موؤ�شرات  على  اأبوظبي  اإم��ارة 
املجالت حيث �شيمكن حتديث معايري اجلائزة اجلهات 
احلكومية من تعزيز مواطن القوة اإ�شافة اإىل العمل 
الأخرى  م��ن اجل��وان��ب  ع��دد  اأدائ��ه��ا يف  على حت�شني 
وذلك بالعتماد على منظومة التميز احلكومي التي 
اعتمدتها اجلائزة يف ن�شختها الأخرية. واأكد حر�شه 
عمليات  يف  احلكومية  اجل��ه��ات  اإ���ش��راك  على  ال��دائ��م 
اأبوظبي  جل��ائ��زة  الأداء  وم��وؤ���ش��رات  املعايري  حت��دي��ث 
لالأداء احلكومي وذلك اإميانا باأهمية توفري من�شات 
جتمع اجلهات ملناق�شة كل املو�شوعات املتعلقة بالتميز 
احلكومي والتفاعل معها وملا لهذه املن�شات من تاأثري 
فعال يف حت�شني م�شتوى اأداء اجلهات وتعزيز الكفاءة 

الإنتاجية وبالتايل الو�شول للغايات املن�شودة.
ونوه املكتب اإىل اأنه يعتزم تنظيم جل�شات وور�س عمل 
ملناق�شة خمتلف معايري جائزة  املقبلة  الفرتة  خالل 
اأبوظبي لالأداء احلكومي املتميز. ومت خالل اجلل�شة 
8 فرق رئي�شية عملوا خاللها  اإىل  امل�شاركني  تق�شيم 
وا�شت�شراف  البتكار   .. التالية  املعايري  حتديث  على 
الرقمية  واحل��ك��وم��ة  اخل���دم���ات  وت��ق��دمي  امل�شتقبل 
والتوا�شل  وال���ت���وط���ني  وال��ع��ام��ل��ني  امل�����ايل  وامل���ع���ي���ار 

املوؤ�ش�شي واإدارة املخاطر وا�شتمرارية الأعمال.
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العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11

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

CN 2390814:لنق�س احلناء رخ�شة رقم
قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شعاع البتول لال�شباغ 

CN قد تقدموا الينا بطلب والبال�شرت رخ�شة رقم:1807999 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عماد داوود كامل �شوريال %100

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة غاليه علي �شعيد مبارك املهري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شنوده داوود كامل �شوريال

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/جذور لال�شتثمار ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1073522 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شلطان را�شد علي ال�شام�شي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شلطان را�شد علي ال�شام�شي من 50% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي �شلطان را�شد علي ال�شام�شي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 0.30*0.30 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/جذور لال�شتثمار ذ.م.م
ROOTS INVESTMENT LLC

اىل/جذور لال�شتثمار ذ.م.م- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
ROOTS INVESTMENT- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شالون نخبة النجوم للرجال- فرع 1

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1420194-1 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد ب�شاطي الزين حممد %100

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة حمود نا�شر �شعيد العامري
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حمد يو�شف احمد علي ال علي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 1*2 اىل 1*1
تعديل ا�شم جتاري من/�شالون نخبة النجوم للرجال- فرع 1

ELITE STARS GENTS SALON- BRANCH 1

اىل/�شالون نايل فايل للرجال
NILE VALLEY GENTS SALON

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11

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

ملقاولت البناء- فرع ابوظبي 1
رخ�شة رقم:CN 2410287  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11

اإعــــــــــالن
خدمات  مركز  بريفورومان�س  بي  ال�ش�����ادة/او  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب لل�شيارات ذ.م.م رخ�شة رقم:1398554 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممد مر�شد علي مر�شد املرر %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف ابراهيم �شيخ ا�شماعيل
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد عبدالرحمن �شيخ عبداهلل احلب�شي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد مر�شد علي مر�شد املرر
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 18*1 اىل 1*1

تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�شم جتاري من/او بي بريفورومان�س مركز خدمات لل�شيارات ذ.م.م
OP PERFORMANCE AUTO SERVICES CENTER LLC

اىل/مركز اوبي بريفورمان�س خلدمات ال�شيارات- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
OP PERFORMANCE AUTO SERVICES CENTER- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/النجاد لقطع غيار ال�شيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1076240 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ن�شاد بوفاتو مكادافيل كوجنو حممد %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عبداهلل هوي�شل احمد غامن املنهايل %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد حاجي ح�شن علي املرزوقي
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 4*1 اىل 1*4

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة
تعديل ا�شم جتاري من/النجاد لقطع غيار ال�شيارات

AL NAJAD AUTO SPARE PARTS

اىل/النجاد لقطع غيار ال�شيارات ذ.م.م
AL NAJAD AUTO SPARE PARTS LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/حممد �شفيق امني لقطع غيار ال�شيارات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب امل�شتعمل ذ.م.م رخ�شة رقم:1171029 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة دميه علي �شوايح علي احمد %40

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة هالل عو�س هالل احمد %60
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد �شفيق حممد امني

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جمعه عبداهلل جمعه حممد احلو�شني
تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 3*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/حممد �شفيق امني لقطع غيار ال�شيارات امل�شتعمل ذ.م.م
MOHAMMED SHAFEEQ AMIN USED AUTO SPARE PARTS LLC

اىل/كراج مانيول ل�شالح ال�شيارات ذ.م.م
MANUAL AUTO REPAIR GARAGE LLC

تعديل ن�شاط/ا�شافة �شمكرة املركبات )4520001(
تعديل ن�شاط/ا�شافة دهان ور�س املركبات )4520002(

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شالح ميكانيك املركبات )4520003(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة قطع الغيار امل�شتعملة لل�شيارات )4530003(

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة ت�شني القاب�شة ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1002862 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شلطان را�شد علي ال�شام�شي من �شريك اىل مالك

تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شلطان را�شد علي ال�شام�شي من 95% اىل %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف علي �شلطان را�شد علي ال�شام�شي

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 0.30*0.30 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/�شركة ت�شني القاب�شة ذ.م.م
CHAIN HOLDING COMPANY LLC

اىل/�شركة ت�شني القاب�شة ذ.م.م- �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 CHAIN HOLDING COMPANY- SOLE PROPRIETORSHIP

LLC

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

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11

اإلغاء اإعالن �سابق
الرخ�شة  بخ�شو�س  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
كو�شت  كري�شتال  التجاري  بال�شم   CN رقم:1144119 
للقواطع وال�شقف امل�شتعاره واعمال الطالء بالغاء طلب 

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

الجراءات املذكورة. 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11

اإلغاء اإعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
القارة  حمل  التجاري  بال�شم   CN رقم:1053423 
لال�شماك بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع 

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

الجراءات املذكورة. 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11

اإعــــــــــالن
لوجيك  ال�ش�����ادة/�شارب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للكمبيوتر رخ�شة رقم:2105462 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة فاخره را�شد علي �شامل الغيالين %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11

اإعــــــــــالن
لل�شتائر  ال�ش�����ادة/العروج  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب والتنجيد رخ�شة رقم:1949484 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبداهلل احمد جمعه عبداهلل احلو�شني %100

تعديل وكيل خدمات
حذف حممد عمر خ�شيب خمي�س الهنائي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف جالل حممد جان

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/�شركة طريق الواحة 

 CN لعمال البالط والبال�شرت ذ.م.م رخ�شة رقم:1009360 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد �شامل حممد مر�شد الكعبي %51

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف ابراهيم عمر عبداهلل مهري ال كثري

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11

هنارم انرتنا�سونال لتجارة الغذية- ذ م م
يعلن / م�شعل الزرعوين للمحا�شبة القانونية انه مبوجب قرار 
اجتماع اجلمعيه العموميه غري العاديه بتاريخ 2018/04/04 
املوثق لدى الكاتب العدل بالرقم 78143/1/2018 عن ت�شفية 

�شركة
هنارم انرتنا�سونال لتجارة الغذية - ذ م م

مكتب  اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى 
زايد   بن  حممد  ابوظبي–مدينة   : مكتبه  يف  املعني  امل�شفى 
بناية تطوير كابيتال الطابق )12( مكتب رقم )48(  موبايل 
رقم0522491978 فاك�س 045530960 �س.ب 5586 دبي واإح�شار 
من  يوما   45 اأق�شاها  مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�شتندات 

تاريخ هذا العالن

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

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11
بهذا يعلن الكاتب العدل بدائرة الق�شاء اأبوظبي- بوحدة 
غرفة جتارة ابوظبي باأن ال�شادة/ م�شنع الفالح للخر�شانة 
ال�شناعية، قد  ذ.م.م-  وعنوانه: مدينة م�شفح  اجلاهزة 
ل�شالح  جتاري  رهن  عقد  ت�شديق  بطلب  اإلينا  تقدموا 
)بنك ال�شتثمار �س.م.ع(  وذلك مقابل رهن: اأ�شول ثابتة 

ومنقولة مكونه من معدات واآلت.
ل�شنة   4 القانون رقم  املادة 14 من  للفقرة 5 من  واعماًل 
2013 ب�شاأن تنظيم مهنة الكاتب العدل، فاإنه مبرور اأربعة 
فاإن  العالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من  الأقل  على  يوماً  ع�شر 
طلب  على  بناًء  العقد  هذا  بتوثيق  �شيقوم  العدل  الكاتب 

اأ�شحاب ال�شاأن.

اإع���������الن ره����ن جتاري

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/براداي�س هاو�س  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب للعقارات رخ�شة رقم:1977202 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة احمد �شامل حممد مر�شد الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11

اإعــــــــــالن
البيداء  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  التنمية القت�شادية  دائ���رة  تعلن 
CN قد تقدموا الينا بطلب البيطرية رخ�شة رقم:1494753 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد عبداهلل عزيز مكتوم ال�شريفي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عزيز عبداهلل عزيز مكتوم ال�شريفي

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11

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

المان للنقل باحلافالت املدر�شية
رخ�شة رقم:CN 2337723  قد تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11

اإلغاء اإعالن �سابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1124380 بال�شم التجاري اخلدمات املتطورة 
ملكافحة احل�شرات بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة 

الو�شع كما كان عليه �شابقاً.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املذكورة. 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(
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•• ال�صارقة –الفجر:

الإلكرتونية  احلكومة  دائ���رة  اأعلنت 
دائرة   36 م�شاركة  ع��ن  ال�����ش��ارق��ة  يف 
ال�شارقة  وجهة حكومية تابعة لإمارة 
للتقنية  جيتك�س  اأ�شبوع  “معر�س  يف 
على  فعالياته  ت��ق��ام  ال���ذي   ”2018
م��دار 5 اأي��ام خ��الل الفرتة 18-14 
التجاري  دبي  مركز  يف  املقبل  اأكتوبر 

العاملي.
ا�شتعداد  ع���ن  ال����دائ����رة  اأع���ل���ن���ت  ك��م��ا 
امل�شاركة  ال�شارقة  اإم��ارة  دوائ��ر  معظم 
حكومة  ج���ن���اح  و���ش��م��ن  احل������دث،  يف 
عن  للك�شف  مظلتها،  وحتت  ال�شارقة 
التقنية  وم�شاريعها  خدماتها  اأح��دث 
للمرة  تد�شينها  �شيتم  التي  املبتكرة 
الأوىل اأمام زّوار املعر�س الذي ُيعترب 
اأكرب حدث متخ�ش�س يف قطاع تقنية 
م�شتوى  على  والت�����ش��الت  املعلومات 
اإفريقيا  و���ش��م��ال  الأو�����ش����ط  ال�����ش��رق 
وجنوب اآ�شيا وثالث اأكرب معر�س من 

نوعه يف العامل.
ت�شميم  اعتماد  عن  ال��دائ��رة  وك�شفت 
ُيحاكي  ال�شارقة  فريد جلناح حكومة 
ال��ب��ي��ئ��ة الإم���ارات���ي���ة وم�����ش��ت��وح��ى من 
الرملية،  وك��ث��ب��ان��ه��ا  ال�����ش��ح��راء  روح 
وه����و م�����ش��ت��ل��ه��م م���ن ت�����ش��م��ي��م مبنى 
�شّممته  ال��������ذي  “بيئة”  �����ش����رك����ة 
العراقية - الربيطانية زها  املهند�شة 

“بريتزكر”،  بجائزة  ال��ف��ائ��زة  حديد 
وذل�������ك ل���ي���ك���ون اأي����ق����ون����ة مم����ي����زة يف 
يجمع  ال������ذي  “جيتك�س2018” 
العاملية  وامل��وؤ���ش�����ش��ات  ال�شركات  نخبة 
املعلومات  تقنية  جم���ال  يف  ال���رائ���دة 

والت�شالت.
ج���اء ذل���ك خ���الل م��ل��ت��ق��ى حت�شريي 
عقدته الدائرة ام�س الإثنني يف غرفة 
ال�����ش��ارق��ة، بح�شور  جت����ارة و���ش��ن��اع��ة 
القا�شمي  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  ف��اه��م  ال�����ش��ي��خ 
احلكومية  ال���ع���الق���ات  دائ�����رة  رئ��ي�����س 
ورئي�س اللجنة العليا للتحول الرقمي 
يف اإمارة ال�شارقة، و�شعادة نور النومان 
الإلكرتونية،  احلكومة  دائ��رة  مديرة 

احلكومية  واجلهات  الدوائر  وممثلي 
امل�شاركة حتت مظلة حكومة ال�شارقة، 

اإىل جانب مندوبي و�شائل الإعالم.

احل�سارة والتقنية
�شلطان  ب����ن  ف����اه����م  ال�������ش���ي���خ  واأك��������د 
العالقات  دائ������رة  رئ��ي�����س  ال��ق��ا���ش��م��ي 
اللجنة  ورئي�س  بال�شارقة  احلكومية 
العليا للتحول الرقمي بالإمارة، �شعي 
ال�شارقة اإىل حتقيق التحول الرقمي 
وفق الروؤية احلكيمة ل�شاحب ال�شمو 
حممد  ب��ن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  ال�شيخ 
القا�شمي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
ال�شارقة، بهدف تر�شيخ مكانة الإمارة 

والرتقاء ب�شمعتها كمدينة منوذجية 
رائدة عاملياً ومثالية للعي�س وملمار�شة 
الأعمال توفر اأرقى م�شتويات احلياة، 
م�شدداً على اأهمية توظيف التطورات 
ي�����ش��ه��ده��ا قطاع  ال���ت���ي  امل���ت�������ش���ارع���ة 
خلدمة  املعلومات  وتقنية  الت�شالت 
التحول  م���ن  وال���ش��ت��ف��ادة  امل��ج��ت��م��ع، 
احلياة  ب���ج���ودة  ل���الرت���ق���اء  ال���رق���م���ي 
املقبلة  ل��الأج��ي��ال  الرفاهية  وحتقيق 
وهو ما ميثل جوهر “روؤية الإمارات 
الإمارات  “مئوية  وغاية   ”2021

.»2071
ب���ن �شلطان  ف��اه��م  ال�����ش��ي��خ  واأ�����ش����اف 
خطة  و������ش�����ع  مت  اأن���������ه  ال����ق����ا�����ش����م����ي 

ا�شرتاتيجية بناء على روؤية وا�شحة، 
ترتكز  اأ�شا�شية  جتمع بني ثالث قيم 
الرقمي  التحول  ا�شرتاتيجية  عليها 
البيانات  وت�شم  ال�����ش��ارق��ة،  اإم����ارة  يف 
اأه��م��ي��ة احل�����ش��ول عليها  م���ن ح��ي��ث 
م���ن ج��م��ي��ع ال����دوائ����ر، وال��ت��ك��ام��ل يف 
اخلدمات، والتكامل اأي�شاً من ناحية 
واملعلومات  البيانات  على  احل�����ش��ول 

عن الإمارة يف جميع املجالت.
العليا  اللجنة  تاأ�شي�س  مت  اأن���ه  وذك���ر 
للتحول الرقمي يف اإمارة ال�شارقة منذ 
عام تقريبا بهدف التكامل والتن�شيق 
ال���دوائ���ر احل��ك��وم��ي��ة من  ب��ني جميع 
ن��اح��ي��ة اخل��دم��ات وم���ن ن��اح��ي��ة جمع 

وحتليل البيانات.

دعم م�سرية التنمية
من جانبه، اأكد ال�شيخ خالد بن اأحمد 
احلكومة  دائ��رة  ع��ام  مدير  القا�شمي 
الإل��ك��رتون��ي��ة، ح��ر���س ال���دائ���رة على 
ب��ن��اء جمتمع  ال��ف��اع��ل��ة يف  امل�����ش��اه��م��ة 
وفق  ال�������ش���ارق���ة  اإم���������ارة  امل���ع���رف���ة يف 
روؤي����ة ال��ق��ي��ادة ال��ر���ش��ي��دة، مب��ا يدعم 
والنه�شة  امل�شتدامة  التنمية  م�شرية 
الرقمية على ال�شعيدين القت�شادي 
والج��ت��م��اع��ي وغ��ريه��م��ا، وذل���ك عرب 
وريادة  متيز  لتعزيز  ال���دوؤوب  ال�شعي 
ال��ق��ط��اع احل��ك��وم��ي وت�����ش��ري��ع وترية 

امل�شتقبل،  ح���ك���وم���ة  ن���ح���و  ال���ت���ح���ول 
اإلكرتونية  اأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى  ب��الع��ت��م��اد 
ذكية،  وت��ط��ب��ي��ق��ات  ال���ت���ط���ور  ف��ائ��ق��ة 
اإبداعية  خدمات  تقدمي  اإىل  و���ش��وًل 
من  الإم����ارة  وزوار  ل�شكان  ومبتكرة 
خ���الل ك�����وادر وط��ن��ي��ة م��وؤه��ل��ة وعرب 
ومي�شرة  �شهلة  عمل  اإج����راءات  ات��ب��اع 

ووفق اأف�شل املعايري العاملية.

تطبيقات مبتكرة
نور  ���ش��ع��ادة  ا�شتعر�شت  جهتها،  م��ن 
احلكومة  دائ������رة  م���دي���رة  ال���ن���وم���ان 
اخلا�شة  اجلوانب  اأه��م  الإلكرتونية، 
التابعة  احلكومية  اجلهات  مب�شاركة 

املر�شومة  واخلطط  ال�شارقة  لإم��ارة 
يف  ل���الإم���ارة  متثيل  اأف�����ش��ل  لتحقيق 
امل���ع���ر����س. وق����ّدم����ت مل��ح��ة ع���ن اأب����رز 
التي  واخل��دم��ات  وامل�شاريع  امل��ب��ادرات 
�شمن  الإم����ارة  موؤ�ش�شات  �شتطلقها 
�شي�شهد  الذي  ال�شارقة  جناح حكومة 
التطبيقات  م����ن  ال���ع���دي���د  اإط�������الق 
املعلومات  تقنية  جم���ال  يف  امل��ب��ت��ك��رة 
توفري  اإىل  ج��م��ي��ع��ه��ا  ت���ه���دف  وال���ت���ي 
اأرقى اخلدمات للمتعاملني من �شكان 
وزوار الإم��ارة. كما قّدمت نبذة حول 
الذي  ال�شارقة  ت�شميم جناح حكومة 

و�شفته واملميز بالفريد.
يف  ال�شارقة  حكومة  ج��ن��اح  وي�شتلهم 
ل�شركة  الهند�شي  الت�شميم  املعر�س 
تقود  ج��زر  �شت  خ��الل  من  “بيئة”، 
�شا�شات   8 ي��ح��وي  ط���ويل  مم���ر  اإىل 
مقتطفات  منها  واح����دة  ك��ل  ت��ع��ر���س 
من م�شرية التحول الرقمي يف اإمارة 
املُ������دّرج وهو  اإىل  و����ش���وًل  ال�����ش��ارق��ة، 
�����س لإط����الق اخلدمات  م��ك��ان خُم�����شّ
ال���ذك���ي���ة اجل�����دي�����دة وع���ق���د ال���ور����س 
اجلناح  ي��ت�����ش��م��ن  ك��م��ا  ال���ت���دري���ب���ي���ة. 
م�شروع  ل��ع��ر���س  غ���رف���ة  ن��ه��اي��ت��ه  يف 
الرقمي”  للتحول  ال�شارقة  “خارطة 
اأخ��رى خم�ش�شة  واإىل جانبها غرفة 
حول  ُم�شّوقة  ت�شويقية  فكرة  لعر�س 
التحول  وكيفية  ال�شطناعي  الذكاء 

الرقمي. 

••عجمان-وام: 

بعنوان  توعوية  حملة  عجمان  ل�شرطة  العامة  القيادة  اأطلقت 
على  وامل�����ش��اة  ال�شائقني  ت�شتهدف  للطريق”  الآم���ن  “العبور 
باأهمية العبور الآمن للطريق للحفاظ على  الطريق لتوعيتهم 

�شالمتهم وجتنب تعر�شهم حلوادث الده�س.
وتاأتي هذه احلملة - التي ت�شتمر ثالثة اأ�شابيع - يف اإطار جهود 
املرورية  وال�����ش��الم��ة  الأم���ن  لتعزيز  املتوا�شلة  عجمان  �شرطة 
وحماية امل�شاة على الطريق حتقيقا ل�شرتاتيجية وزارة الداخلية 

الهادفة اإىل جعل الطرق اأكرث اأمنا.
املرور  اإدارة  واأو�شح �شعادة املقدم �شيف عبد اهلل الفال�شي مدير 

حما�شرات  �شت�شمل  احل��م��ل��ة  اأن  ع��ج��م��ان  ب�شرطة  وال���دوري���ات 
باللغتني  وال�شائقني  امل�����ش��اة  على  ب��رو���ش��ورات  وت��وزي��ع  ت��وع��وي��ة 
العربية والإجنليزية لتوعيتهم بكيفية عبور الطريق ب�شكل اآمن 

واللتزام بقوانني ال�شري واملرور.
مع  التعاون  اإىل  الطريق  وم�شتخدمي  اجلمهور  الفال�شي  ودع��ا 
اأن  .. موؤكدا  القانون  ن�شر احلملة واح��رتام  ال�شرطة يف  عنا�شر 
�شالمة م�شتخدمي الطريق م�شوؤولية م�شرتكة يتحملها ال�شائق 

وعابر الطريق.
و�شدد على اأن �شرطة عجمان لن تتهاون مع اأي �شلوكيات �شلبية 
الآخ���ري���ن للخطر متمنيا  ت��ع��ر���س ح��ي��اة  ق��د  م��ت��ه��ورة  ق��ي��ادة  اأو 

ال�شالمة للجميع.

�سرطة عجمان تطلق حملة »العبور الآمن للطريق« 

حتت مظلة احلكومة الإلكرتونية لالإمارة و�سمن جناح مميز

ال�سارقة ت�سارك يف »جيتك�س 2018« لإمارة  تابعة  حكومية  جهة   36
م�ستقبل ُم�ستدام ميزج بني احل�سارة والتكنولوجيا  لبناء  ت�سعى  ال�سارقة  القا�سمي:  • فاهم 
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اعالن حكم بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2018/274  جتاري كلي 
���س.ذ.م.م 2- �شيجو حممد طه  الديزل واملحروقات  املدينة لتجارة  املدعي عليه/1-�شم�س  اىل 
���س.ذ.م.م جمهول حمل  املدينة لتجارة الديزل واملحروقات  حممد طه - ب�شفته كفيل �شم�س 
القامة مبا ان املدعي/�شركة اخلليج للتمويل �س.م.خ وميثله:علي ا�شماعيل ابرهيم اجلرمن 
اعاله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2018/5/1 بتاريخ  املنعقدة  بجل�شتها  حكمت  املحكمة  ب��ان  نعلنكم 
والثاين  الوىل  املدعي عليهما  بالزام  املحكمة  ���س.م.خ بحكمت  للتمويل  ل�شالح/�شركة اخلليج 
ان يوؤديا بالت�شامن للمدعية مبلغ )642.978.43( درهم مع الفائدة بواقع 9% �شنويا من تاريخ 
املطالبة الق�شائية احلا�شل يف:2018/12/13 وحتى متام ال�شداد والزمتهما بامل�شروفات ومبلغ 
الف درهم مقابل اتعاب املحاماة ورف�س الطلبات فيما عدا ذلك . حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم �شاحب 

ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

اعالن حكم بالن�صر
                  يف  الدعوى رقم 2017/1364  جتاري كلي 

اىل املحكوم عليه/1-�شتار لينك للرباميل املعدنية ذ.م.م 2- �شونيل جاكدي�س �شاند خانا 
3- كونال �شونيل �شونيل خنا 4- �شتارلينك اويلفيلد �شوباليز & �شريفي�شز م.د.م.�س 
جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�شتها املنعقدة بتاريخ 2018/1/31  
يف الدعوى املذكورة اعاله ل�شالح/البنك العربي )�شركه م�شاهمه عامه( بالزام املدعي 
عليهم بالت�شامن ان يوؤدوا للبنك املدعي مبلغ ثالثة ماليني ومئة وت�شعة وخم�شون 
الف و�شتمائة وت�شعة واربعون درهم و�شته واربعون فل�شا( والفوائد القانونية بواقع %9 
�شنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�شداد والزمت املدعي عليهم ومبلغ الف درهم 
مقابل اتعاب املحاماة ورف�شت ما عدا ذلك من طلبات . حكما مبثابة احل�شوري قابال 
لال�شتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�شر هذا العالن �شدر با�شم 

�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد بن �شعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/2784  جتاري جزئي

ماجري  )�شابقا  �����س.ذ.م.م  الفنية  للخدمات  1-م��اج��ري   / عليه  امل��دع��ي  اىل 
/كل  املدعي  ان  مبا  الق��ام��ة  حمل  جمهول  ����س.ذ.م.م  املن�شاأت  ادارة  خلدمات 
بالزام  املطالبة  ال��دع��وى ومو�شوعها  اأق���ام عليك  ق��د  ب��از خ��ان  ك��ل  ن��واز خ��ان 
 %9 والفائدة  وامل�شاريف  والر�شوم  دره��م   )8000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي 
الثالثاء  ي��وم  جل�شة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من 
فاأنت  ل��ذا    ch1.C.13:بالقاعة �س  ال�����ش��اع��ة:08:30  امل���واف���ق:2018/9/18 
مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/854  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-�شافيتك�س للتجارة �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة مبا ان املدعي 
�شريف  ات�س دي وميثله:حبيب حممد  بي  ان  ا�س دي  برودكت�س  اوب��ل  ديليما  /�شركة 
عبداهلل املال قد اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم بالزام املدعي عليها بان توؤدي 
القانونية  والفائدة  امريكيا  دولرا   )11.699.882.59( بقيمة  وق��دره  مبلغ  للمدعية 
بواقع 12% �شنويا من تاريخ رفع الدعوى وحتى ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ 
املحاماة  واتعاب  وامل�شاريف  الر�شوم  عليها  املدعي  ال�شركة  وبالزام  كفالة  بال  املعجل 
)واعالنك بان املحكمة قد قررت اعادة الدعوى للمرافعة بجل�شة:2018/7/2.وحددت 
  ch2.E.21:لها جل�شة يوم اخلمي�س املوافق:2018/9/27 ال�شاعة:09:30 �س بالقاعة
لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات 

او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
اعالن حكم متهيدي بالن�صر

                  يف  الدعوى رقم 2018/1174  جتاري كلي 
اىل املدعي عليه/1-وادي املك�شرات )موؤ�ش�شة فردية( 2- لينا يو�شف علي حممد 3- عنايت اهلل 
�س.م.ع  الوطني  دب��ي  الم���ارات  املدعي/بنك  ان  الق��ام��ة مبا  �شاحل جمهول حمل  اهلل  كرامت 
وميثله:حممد عبدامللك م�شطفى اهلي مبا ان املدعي/بنك المارات دبي الوطني �س.م.ع قد 
التمهيدي  احلكم  بتاريخ:....  حكمت  املحكمة  بان  نعلنكم  وعليه  اع��اله  املذكورة  الدعوى  اق��ام 
التايل:حكمت املحكمة وقبل الف�شل يف املو�شوع بندب اخلبري امل�شريف املخت�س �شاحب الدور 
يقدمه  ان  وماع�شى  وم�شتنداتها  الدعوى  ملف  على  الط��الع  كالتي  مهمته  وتكون  باجلدول 
املرا�شالت  على  والط���الع  الم��ر  ل��زم  ان  عليها  وامل��دع��ي  املدعية  اىل مقر  والن��ت��ق��ال  اخل�شوم 
واللكرتونية وحددت  الورقية  التجارية  والدفاتر  ال�شجالت  ان وجدت  واللكرتونية  الورقية 
امانة خربة وقدرها )20000( والزمت املدعي ب�شدادها ، وحددت لها املحكمة جل�شة يوم الثالثاء 

 .ch1.C.15:املوافق:2018/10/9 ال�شاعة:09:30 �شباحا يف القاعة
 رئي�س الق�صم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1739  جتاري كلي

ان  مبا  القامة  حمل  جمهول  �شريوفاتور  ايوجنهان  1-اجيت   / عليه  املدعي  اىل 
املدعي /فيلالم بارامبيل رامان مانوج وميثله:عبدالرحمن ح�شن حممد املطوع قد 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها احلكم بالزام املدعي عليه مببلغ وقدره )500.000( 
درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 9% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى 
ال�شداد التام و�شمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.وحددت لها جل�شة يوم الثنني 
مكلف  فاأنت  لذا    ch2.E.22:بالقاعة �س  ال�شاعة:09:30  امل��واف��ق:2018/10/1 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر
   يف  الدعوى 2018/1339  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-املا�شه انرتنا�شيونال للو�شاطة العقارية �س.ذ.م.م 2- ابوطالب 
العقارية  للو�شاطة  انرتنا�شيونال  املا�شه  ال�شخ�شية مدير  ب�شفته  اله طالبي  �شكر 
اأق���ام عليك  امل��دع��ي /تايجر العقارية ق��د  �����س.ذ.م.م جمهول حم��ل الق��ام��ة مب��ا ان 
الدعوى ومو�شوعها املطالبة بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم بان يوؤديا 
مببلغ وقدره )1.010.577.55( درهم والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 
اخلمي�س  ي��وم  جل�شة  لها  ال��ت��ام.وح��ددت  ال�شداد  وحتى  ال�شتحقاق  تاريخ  من   %12
مكلف  فاأنت  لذا    ch2.E.21:بالقاعة �س  ال�شاعة:09:30  امل��واف��ق:2018/9/20 
باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات 

للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على الأقل  .
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
 مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�صر

يف  الدعوى 2018/2134 جتاري جزئي 
اىل املدعي عليه/1- روك�س اك�شم للتجارة - �س ذ م م  2-يا�شمني بانو فريوز جمهويل 
حمل القامة مبا ان املدعي / اخلليج لأنظمة الري والب�شتنة - �س ذ م م وميثله/ عامر 
اأقام عليك الدعوى ومو�شوعها املطالبة  �شيد حممد �شيد حمي رو�شن املرزوقي - قد 
بالزام املدعي عليهما بالت�شامن والت�شامم والتكافل مببلغ وقدره )1537239.26 درهم( 
والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ ال�شتحقاق وحتى ال�شداد 
بالقاعة  ال�شاعة 8.30 �س  املوافق 2018/9/18  الثالثاء  يوم   لها جل�شة  التام. وح��ددت 
ch1.C.12  لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 
باأن  . )علما  الأق��ل  اأي��ام على  بثالثة  قبل اجلل�شة  للمحكمة  او م�شتندات  من مذكرات 

الدعوى مت احالتها اىل الدائرة التجارية اجلزئية الأوىل(. 
رئي�س ال�صعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

•• الكويت-وام:

امل�شلحة  القوات  اأرك��ان  رئي�س  الرميثي  ثاين  الركن حمد حممد  الفريق  تراأ�س معايل 
ال�شمو واملعايل  العليا لأ�شحاب  الع�شكرية  ال�15 للجنة  ال��دورة  وفد الدولة يف اجتماع 
روؤ�شاء الأركان بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والذي اختتم ام�س يف دولة 

الكويت.
للجي�س  العامة  الأرك��ان  رئي�س  الفريق ركن حممد خالد اخل�شر  بكلمة  الجتماع  ب��داأ 

الكويتي رحب فيها باحل�شور يف بلدهم الثاين دولة الكويت.
ومت خالل الجتماع ا�شتعرا�س �شبل تعزيز التعاون الع�شكري والدفاع امل�شرتك بني دول 
جمل�س التعاون يف خمتلف املجالت واخلطوات والإج��راءات التي مت اتخاذها من قبل 
اجلهات املعنية بالقوات امل�شلحة بدول جمل�س التعاون حيال قرارات التعاون الع�شكري 

والدفاع امل�شرتك ومدى التقدم يف تنفيذها.

اإىل  العربية يف ختام اجتماعهم  ل��دول اخلليج  التعاون  اأرك��ان دول جمل�س  روؤ�شاء  ودع��ا 
حتقيق املزيد من اخلطوات يف جمال التكامل الدفاعي والتمارين والتدريبات امل�شرتكة 
امل�شرتك  التعاون  اأوا���ش��ر  تعزيز  يف  ال��دوري��ة  الجتماعات  ه��ذه  مثل  ت�شهم  اأن  متمنني 
اأج��واء ت�شودها روح املحبة والأخ��وة والرتابط  بني القوات امل�شلحة بدول املجل�س و�شط 
والتي تاأتي ترجمًة لروؤية اأ�شحاب اجلاللة وال�شمو قادة دول جمل�س التعاون حفظهم 
التكامل  من  املزيد  لتحقيق  امل�شتمر  والتعاون  الدائم  العمل  �شرورة  نحو  ورعاهم  اهلل 

الع�شكري امل�شرتك وفق روؤية عمل موحدة تخدم اأمن وا�شتقرار دول املنطقة.
وتقدم معال������ي الفريق الركن حمد حممد ثاين الرميثي رئي�س اأركان القوات امل�شلحة 
العامة  الأرك���ان  رئي�س  اخل�����شر  خالد  حمم�������د  رك��ن  الف�������ريق  اإىل  والتقدير  بال�شكر 
للجي�س الكويتي رئي�س الجتماع على ما لقيته الوفود من ح�شن ا�شتقبال وكرم �شيافة 
وتنظيم لهذا الجتماع ما كان له الأثر الكبري يف اإجناح مهام واأعمال اللجنة الع�شكرية 

العليا.

رئي�س الأركان ي�سارك يف اأعمال الدورة ال�15 للجنة الع�سكرية العليا بالكويت
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبو ظبي-الفجر:

اأمل عبد اهلل  الدكتورة  اأ�شادت معايل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  رئ��ي�����ش��ة  ال��ق��ب��ي�����ش��ي، 
مب�شرية  الم���������ارات���������ي  الحت�������������ادي 
دولة  بني  املتميزة  الثنائية  العالقات 
الإمارات وجمهورية م�شر العربية يف 

املجالت كافة.
القبي�شي  ال���دك���ت���ورة  م��ع��ايل  واأك�����دت 
يف  املجل�س  -مب��ق��ر  ا�شتقبالها  خ��الل 
اأب��وظ��ب��ي، ���ش��ع��ادة وائ���ل ج���اد  - �شفري 
دولة   ل��دى  العربية  م�شر  جمهورية 
لل�شالم عليها  ق��دم  -ال���ذي  الم����ارات 
دولة  يف  عمله  ف��رتة  انتهاء  مبنا�شبة 
اأن  ايل  واأ���ش��ارت معاليها   الم����ارات- 
ا�شتثنائية،  اأه��م��ي��ة  ت��ك��ت�����ش��ب  م�����ش��ر 
العالقات  خ�شو�شية  م��ن  ت�شتمدها 
ملا  واملمتدة  ال�شقيقني،  البلدين  ب��ني 
قبل قيام احتاد دولة الإم��ارات املجيد 
ع��ل��ى ي��د امل��غ��ف��ور ل��ه ب����اإذن اهلل تعاىل 
نهيان،  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د  ال�����ش��ي��خ 
طيب اهلل ث��راه ، وال��ذي ك��ان يحتفظ 
مل�شر ال�شقيقة و�شعبها مبكانة خا�شة، 
تعك�س اإدراك��ه، طيب اهلل ثراه، لقيمة 

م�شر ومكانتها ال�شرتاتيجية.
ح�����ش��ر ال��ل��ق��اء ���ش��ع��ادة اأح���م���د �شبيب 
للمجل�س  ال���ع���ام  الأم�����ني  ال���ظ���اه���ري 

الوطني الحتادي.
وقالت معايل الدكتورة اأمل القبي�شي، 
باأقوى  مت���ر  ال��ب��ل��دي��ن  ع���الق���ات  اأن 
الت�شامن  م�����ش��رية  ط����وال  م��رح��ل��ه��ا 
ال�شرتاتيجي،  وال���ت���ع���اون  الأخ�����وي 

ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قيادة  ظل  يف 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة 
والرئي�س  اهلل”،  حفظه   “ ال���دول���ة 
عبد الفتاح ال�شي�شي رئي�س جمهورية 

م�شر العربية.

القبي�شي  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  وق��ال��ت   
املجل�س  بني  الربملانية  العالقات  ان 
ال����وط����ن����ي الحت������������ادي الإم�������ارات�������ي 
امل�����ش��ري ترتجم  ال���ن���واب  وجم��ل�����س 
البلدين  ب���ني  امل��ت��م��ي��زة  ال���ع���الق���ات 

حول  والت�شاور  امل��واق��ف  تن�شيق  م��ن 
خمتلف الق�شايا، وتقدمي اقرتاحات 
وال�شعبني  البلدين  طموحات  تلبي 
للتعاون  من��وذج��اً  ليكون  ال�شقيقني، 
مبا  العربي،  امل�شتوى  على  الربملاين 

يخدم الق�شايا العربية والإ�شالمية، 
والتاأييد  ال����دع����م  ح�����ش��د  ���ش��ي��م��ا  ل 
للق�شايا ذات الأولوية خالل امل�شاركة 

يف املحافل الربملانية الدولية
ال���ربمل���ان���ي���ني  دور  ع����ل����ى  و�������ش������ددت 

وال�����دب�����ل�����وم�����ا������ش�����ي�����ة ال�����ربمل�����ان�����ي�����ة 
والدبلوما�شية الر�شمية وال�شيا�شيني 
يف ت���ع���زي���ز ال���ت���وا����ش���ل ب����ني ال�����دول 
والثقافات  واحل�������ش���ارات  وال�����ش��ع��وب 
ال�شيا�شية  الأو����ش���اع  ظ��ل  يف  خ��ا���ش��ة 

العامل  ل��ه  يتعر�س  وم��ا  املنطقة،  يف 
امليلي�شيات  وا���ش��ت��غ��الل  اإره�����اب  م���ن 
ال�شيا�شية  الأج��ن��دات  ذات  الإره��اب��ي��ة 
احلقيقية  ال�شورة  لت�شويه  و�شعيها 

لالإ�شالم.
امل�شري عن  ال�شفري  اأع���رب  ب���دوره    
���ش��ك��ره وت���ق���دي���ره ل���دول���ة الإم������ارات 
قيادة وحكومة و�شعًبا على ما حظي 
ب��ه م��ن دع���م وت���ع���اون، وم���ا مل�شه من 
حر�س على اأهمية العالقات الثنائية 

التاريخية واملمتدة بني اجلانبني. 
اإن��ه �شرف كبري يل خدمتي يف  وق��ال 
دولة الإمارات، حيث تابعت و�شاهدت 
ت����ط����وًرا ����ش���ري���ًع���ا ل����دول����ة الإم��������ارات 
ا واجتماعيًّا وثقافيًّا، م�شيًدا  اقت�شاديًّ
الإم���ارات من بيئة  مبا ت�شهده دول��ة 
اآمنه ومتقدمة، وتقدم للعامل منوذج 
يف التعاي�س والت�شامح والتوا�شل مع 

خمتلف دول العامل 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ب�����دور  اأ�����ش����اد  ك��م��ا 
تعزيز  يف  الإم�������ارات�������ي  الحت����������ادي 
ال�شقيقني  ال��ب��ل��دي��ن  ب��ني  ال��ع��الق��ات 
الربملانية،  ال��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة  وجم����ال 
م��ث��م��ن��ا م���ا ت�����ش��ه��ده دول�����ة الإم������ارات 
م�����ن ت����ق����دم يف مت����ك����ني امل����واط����ن����ني 
التنمية  م�����ش��رية  يف  امل�����ش��اه��م��ة  م���ن 

ال�شاملة.

•• الذيد -الفجر:

ا�شت�شاف ال�شفري �شعيد حميد اجلاري 
اململكة  ل���دى  ال�����ش��اب��ق  �شفري الدولة 
املغربية مبنزله يف مدينة الذيد ندوة 
جمعية الإم��ارات للتنمية الجتماعية 
وال��ت��ي ت��ن��اول��ت ع��ن��وان )ب���داي���ة العام 
تاأتي  والتي  للتميز(  فر�شة  الدرا�شي 
يف اإطار تالقي اجلهود لتوعية اأولياء 
ب���اأه���م���ي���ة حتفيز  وامل���ج���ت���م���ع  الم�������ور 
اأبنائهم وبناتهم منذ اللحظات الأوىل 

للدرا�شة والجتهاد.
الدكتور  م���ن  ك���ل  ال���ن���دوة  يف  حت����دث 
����ش���امل زاي������د ال��ط��ن��ي��ج��ي وال���دك���ت���ور 
املطوع  �شيف  وقدمها  امل��زروع��ي  را�شد 
جمعية  اإدارة  جمل�س  ع�شو  امل��زروع��ي 

المارات للتنمية الجتماعية .
�شعيد حميد  رح���ب  ال��ن��دوة  ب��داي��ة  يف 
موؤكدا  جمل�شه  يف  باحل�شور  اجل��اري 
اأفراد  اأهمية ت�شارك اجلميع من  على 
وم��وؤ���ش�����ش��ات م��ن اأج���ل خ��دم��ة البناء 
وال��ب��ن��ات واله���ت���م���ام ب��ه��م ل���ش��ي��م��ا يف 

حت�شيلهم.
واأ�شار يف كلمته اإىل اأن الإمارات بقيادة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد 
ال��دول��ة حفظه اهلل  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  واأخ��ي��ه 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه 
اهلل واإخوانهما اأ�شحاب ال�شمو اأع�شاء 
وفرت  الإم���ارات  حكام  الأعلى  املجل�س 
والتح�شيل  ال��ت��ط��ور  ���ش��ب��ل  خم��ت��ل��ف 
والتعليمي  الرتبوي  والراحة والأمان 
يف ال�����دول�����ة داع�����ي�����ا ج���م���ي���ع الأب�����ن�����اء 
والطالبات للحر�س  الطالب  والبنات 
ع��ل��ى الإق���ب���ال ع��ل��ى ال��درا���ش��ة بعزمية 
واجتهاد وتنظيم ودقة مع بداية العام 

الدرا�شي.
املزروعي  امل��ط��وع  �شيف  ب���دوره حت��دث 
الإمارات  جمعية  اإدارة  جمل�س  ع�شو 
ل��ل��ت��ن��م��ي��ة الج��ت��م��اع��ي��ة م�����ش��ريا اإىل 
العديد  تنفيذ  على  اجلمعية  ح��ر���س 
م���ن ال����ن����دوات ال���رتب���وي���ة ال���ت���ي تعزز 
املدار�س  مع  والأ�شر  املجتمع  لتوا�شل 
واملدر�شة  املنزل  بني  العالقة  وتنمية 
ومبا  الطلبة  على  اإيجابا  ينعك�س  مبا 
ال����درا�����ش����ة منذ  ي��ح��ق��ق مت���ي���زه���م يف 
اللحظات الأوىل لبداية العام الدرا�شي 
معتربا الجتهاد يف بداية العام فر�شة 

اأن��ه يجب  للتميز والإب���داع  ولفت اإىل 
على الأ���ش��ر و الآب���اء والأم��ه��ات و�شع 
بالتعاون  تربوية  ا�شرتاتيجية  خطط 
ال��ت��ام م��ع اأب��ن��ائ��ه��م وب��ن��ات��ه��م الطالب 
وال��ط��ال��ب��ات وامل��وؤ���ش�����ش��ات امل��در���ش��ي��ة يف 
بداية العام الدرا�شي كما وقدم �شكره 
ل�شت�شافته  اجل���اري  �شعيد  لل�شفري 
الندوة وحر�شه الالفت على ا�شت�شافة 

املجال�س املجتمعية.
بعدها حتدث الدكتور را�شد املزروعي 
تن�شئة  يف  ودوره������ا  ال����ش���رة  دور  ع���ن 
الطالب ودفعه نحو التعلم من خالل 
قيامها بواجباتها وا�شار اإىل اأن ال�شرة 
ودفعهم  لأب��ن��ائ��ه��ا  تربيتها  ح��ي��ث  م��ن 
اأ�شرة  ق�شمني  اإىل  تق�شم  التعليم  نحو 
فا�شلة اأو اأ�شرة �شوية وهي التي تقوم 
وت�شجيعهم  اأبنائها  تربية  يف  بواجبها 
على الدرا�شة وتقدم القيم الأخالقية 

اأبنائها  ينمو  كي  الناجحة  وال�شلوكية 
اأما الق�شم الثاين يف الأ�شرة امل�شاك�شة 
اجتاه  م�شوؤوليتها  م��ن  تتن�شل  ال��ت��ي 
اأبنائها يف الرتبية والتعليم واإك�شابهم 

الأخالق والقيم.
الرتبوية  امل��وؤ���ش�����ش��ات  امل���زروع���ي  ودع���ا 
ل�����ت�����وف�����ري الخ�����������ش�����ائ�����ي ال���ن���ف�������ش���ي 
واجلامعات  امل��دار���س  يف  والجتماعي 
ليتوىل دوره يف توعية الطلبة واأولياء 

اأمورهم بالتعلم والقيم.
حتدث  الطنيجي  زاي��د  �شامل  الدكتور 
لالأبناء  والرتبية  الرعاية  اأهمية  عن 
وال���ب���ن���ات ع��ل��ى ح���د ����ش���واء م���ن حيث 
ال��ت��ن�����ش��ئ��ة ب��غ��ر���س ال��ق��ي��م والأخ������الق 
والرعاية  الطيب  وال�شلوك  وال��ع��ادات 
والحتياجات  امل�شتلزمات  ت��وف��ري  يف 

من غذاء وك�شاء وغريه.
واأ�شاد بجهود القيادة الر�شيدة ووزارة 

للتعليم  ال�����ش��ارق��ة  ال��رتب��ي��ة وجم��ل�����س 
وجمل�س اأولياء اأمور الو�شطى وغريها 
من املوؤ�ش�شات يف ال�شهام برفعة مكانة 
العاملية  ب��ال�����ش��دارة  ال��غ��ال��ي��ة  دول��ت��ن��ا 
طالب  مطالبا  والرتبوية  التعليمية 
وط���ال���ب���ات امل����دار�����س ب��ا���ش��ت��ث��م��ار هذه 
مل�شلحة  العلمية  وامل��ف��ردات  الطاقات 

العلم واملعرفة.
املحيان  عبداهلل  را�شد  الندوة  واختتم 
الطلبة  اأم����ور  اأول���ي���اء  جمل�س  رئ��ي�����س 
والطالبات يف املنطقة الو�شطى بال�شكر 
الم����ارات  وجل��م��ع��ي��ة  اجل����اري  ل�شعيد 
للتنمية املجتمعية على تنظيم الندوة 
هامة  حماور  تناولت  والتي  الرتبوية 
اإث��راء العملية الرتبوية من خالل  يف 
والأ�شر  الأم���ور  اأول��ي��اء  جهود  ت�شافر 
ل��ت��ح��ف��ي��ز اأب��ن��ائ��ه��م وت��ه��ي��ئ��ة الأج������وار 

للدرا�شة ليكونوا متميزين.
ا�شتثمار  ���ش��رورة  ع��ل��ى   املحيان  واأك���د 
مثلى  بطريقة  الدرا�شي  العام  بدايات 
ب���رجم���ة الوقت  وم��رت��ب��ة م���ن خ����الل 
التح�شيل  ع��ل��ى  وال��رتك��ي��ز  وتنظيمه 
اليومي للمرحلة الدرا�شية والرتبوية 
التح�شيل  يف  ال�����ت�����ام  والج�����ت�����ه�����اد 

والتطبيق العملي قدر الإمكان.
ب��ع��ده��ا ق����ام ���ش��ي��ف امل���ط���وع امل���زروع���ي 
بتقدمي درع اجلمعية مل�شت�شيف الندوة 
�شعيد اجلاري وللمتحدثني يف الندوة 
الطلبة  اأم��ور  اأولياء  جمل�س  ولرئي�س 

والطالبات يف املنطقة الو�شطى.

اأمل القبي�سي ت�سيد مب�سرية العالقات الإماراتية امل�سرية املتميزة

•• دبي -وام:

تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي برنامج “القيادة يف جمال 
ال��ذك��اء ال�شطناعي” مب�����ش��ارك��ة ع���دد م��ن اخل����رباء من 
وبح�شور  الأم��ري��ك��ي��ة  بريكلي”  يف  كاليفورنيا  “جامعة 
ال�شطناعي  الذكاء  جمال  يف  واملخت�شني  الهيئة  قيادات 

من موظفي الهيئة.
اآخر   - اأي����ام  ث��الث��ة  ي�شتمر  ال���ذي   - ال��ربن��ام��ج  يت�شمن 
ال��ذك��اء ال���ش��ط��ن��اع��ي يف  ال��ت��ط��ورات يف جم���ال تطبيقات 
ق��ط��اع��ات ال��ط��اق��ة وامل���ي���اه وت��ع��ل��م الآل����ة وع��ل��وم البيانات 
فيما  �شلة  ذات  م��و���ش��وع��ات  م��ن  ذل���ك  وغ���ري  وتوظيفها 
املحاكاة  اإىل  ل��ل��ت��ع��رف  ل��ل��م�����ش��ارك��ني  ال��ف��ر���ش��ة  اأت���ي���ح���ت 
ال�شطناعي  الذكاء  تبني  تعزيز  يف  ودوره��ا  الفرتا�شية 

يف بيئة العمل.
وقال �شعادة �شعيد حممد الطاير الع�شو املنتدب الرئي�س 

التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي - يف كلمته الفتتاحية 
- اإن الربنامج ياأتي يف اإطار جهود الهيئة لتعزيز التعاون 
مع اجلامعات ومراكز البحوث العاملية لالطالع على اآخر 
واملياه  املتجددة  الطاقة  قطاعات  يف  والبحوث  التطورات 
والأمتتة والذكاء ال�شطناعي وامل�شرعات وتفعيال ملذكرة 
التفاهم التي مت توقيعها خالل �شهر يونيو املا�شي لتعزيز 

التعاون امل�شرتك مع جامعة كاليفورنيا يف بريكلي.
مع  ان�شجاما  ال��ربن��ام��ج  ه���ذا  تنظم  الهيئة  اأن  واأ����ش���اف 
را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتوجيهات  روؤي��ة 
اآل م��ك��ت��وم ن��ائ��ب رئ��ي�����س ال��دول��ة رئ��ي�����س جمل�س ال����وزراء 
امل�شتقبل  ا���ش��ت�����ش��راف  اهلل” ب�����ش��رورة  “رعاه  دب���ي  ح��اك��م 
اأف�����ش��ل النتائج  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ت��ق��ن��ي��ات��ه وت��وظ��ي��ف��ه��ا  واب��ت��ك��ار 

دبي  دور  وتعزيز  الدولة  مكانة  لرت�شيخ  جهودها  و�شمن 
لختبار  من�شة  وجعلها  امل�شتقبل  ل�شناعة  ري��ادي  كمركز 
ا�شرتاتيجيتنا  تتواءم  الإحاللية حيث  والتقنيات  احللول 
مبا  احلكومية  وال�شرتاتيجيات  اخلطط  مع  ومبادراتنا 
برنامج  ت�شكل  2071” التي  الإم���ارات  “مئوية  ذل��ك  يف 
العري�شة  اخل��ط��وط  وتر�شم  الأم���د  طويل  حكومي  عمل 
للذكاء  الإم����ارات  وا�شرتاتيجية  امل�شتقبل  اإم����ارات  لبناء 
ال���ش��ط��ن��اع��ي ال��ت��ي ت��ه��دف ل��ت��وف��ري ب��ي��ئ��ات ع��م��ل مبدعة 
تقنيات  ا�شتثمار  خ��الل  من  عالية  اإنتاجية  ذات  ومبتكرة 
وا�شرتاتيجية  وتطبيقها  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  واأدوات 
الإمارات للثورة ال�شناعية الرابعة التي تهدف اإىل تعزيز 
الرابعة  ال�شناعية  للثورة  عاملي  كمركز  الإم���ارات  مكانة 

على  قائم  تناف�شي  وطني  اقت�شاد  حتقيق  يف  وامل�شاهمة 
امل�شتقبلية  التكنولوجية  والتطبيقات  والبتكار  املعرفة 

وغري ذلك من معطيات تدعم روؤية القيادة الر�شيدة.
رقمي  م�شتقبل  �شناعة  على  الهيئة  تعمل  �شعادته  وق��ال 
الذراع  الرقمية” -  “ديوا  دب��ي من خ��الل  جديد لإم���ارة 
املوؤ�ش�شات  م��ف��ه��وم  ���ش��ي��اغ��ة  لإع������ادة   - ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال��رق��م��ي 
اخلدماتية وخلق م�شتقبل رقمي جديد لإمارة دبي وتعتزم 
النموذج  وتغيري  اإح���الل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  م��ن خ��الل  الهيئة 
اأول  اإىل  وال��ت��ح��ول  اخل��دم��ات��ي��ة  ل��ل��م��وؤ���ش�����ش��ات  الت�شغيلي 
موؤ�ش�شة رقمية على م�شتوى العامل باأنظمة ذاتية التحكم 
للطاقة املتجددة وتخزينها مع التو�شع يف ا�شتعمال الذكاء 

ال�شطناعي واخلدمات الرقمية.

 « 10X واأ�شار الطاير اإىل اأن مبادرة الهيئة �شمن “ دبي
ترتكز اإىل اأربعة حماور لتقدمي جتربة جديدة للموؤ�ش�شات 
اخلدماتية يف دبي والعامل يتمثل املحور الأول يف اإطالق 
تقنيات متطورة للطاقة ال�شم�شية يف دبي واملحور الثاين 
تقنيات مبتكرة  ت�شتخدم  �شبكة طاقة متجددة  ت�شغيل  يف 
التعلم  اأن��ظ��م��ة  اأح���دث  على  ب��الع��ت��م��اد  ال��ط��اق��ة  لتخزين 
التو�شع  الثالث  املحور  وي�شمل  والآلت  لالأجهزة  الذاتي 
حيث  ال�شطناعي  للذكاء  املتكاملة  احللول  ا�شتخدام  يف 
واملياه  للكهرباء  خدماتها  تعتمد  مدينة  اأول  دبي  �شتكون 
ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ات ال���ذك���اء ال���ش��ط��ن��اع��ي اأم����ا امل���ح���ور الرابع 
فيت�شمن ال�شتفادة من التقنيات املتكاملة التي ت�شاعد يف 
توفري خدمات عاملية امل�شتوى على مدار ال�شاعة من خالل 
الإمكانات  “مورو” لتطوير  بيانات  ملن�شة  الهيئة  اإطالق 
الرقمية لدولة الإمارات يف تطبيقات املدن الذكية وتقدمي 

حلول رقمية متطورة ومبتكرة.

» كهرباء دبي« تنظم برنامج »القيادة يف جمال الذكاء ال�سطناعي«

دعت الطالب والطالبات للحر�س على الإقبال على الدرا�سة بعزمية واجتهاد وتنظيم ودقة

ال�سفري �سعيد اجلاري ي�ست�سيف ندوة جمعية الإمارات للتنمية 
الجتماعية بعنوان بداية العام الدرا�سي فر�سة للتميز

القائم بالأعمال بالإنابة ي�سارك يف زيارة اإىل املنطقة منزوعة ال�سالح بني الكوريتني
•• �صيوؤول- وام: 

بالإنابة  بالأعمال  القائم  ال�شام�شي  را�شد �شعيد  ال�شيد  �شارك 
املنطقة  اإىل  زي���ارة  يف  ك��وري��ا  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  ب�شفارة 
منزوعة ال�شالح بني الكوريتني DMZ، نظمتها وزارة الثقافة 
والريا�شة وال�شياحة الكورية بهدف ح�شد تاأييد واإجماع دويل 
لتاأ�شي�س نظام �شالم دائم يف �شبه اجلزيرة الكورية على خلفية 
التقارب احلايل بني الكوريتني. �شارك يف الزيارة - التي عملت 
على تعزيز فهم روؤ�شاء واأع�شاء البعثات الدبلوما�شية الأجنبية 
الكوريتني  بني  العالقات  جمرى  حول  �شيوؤول  لدى  املعتمدة 
جونغ  دو  معايل   - املختلفة  الزمنية  احلقب  عرب  وتطوراتها 
كوريا  بجمهورية  وال�شياحة  والريا�شة  الثقافة  وزي��ر  ه��وان 
اىل جانب عدد كبري من روؤ�شاء واأع�شاء البعثات الدبلوما�شية 

الأجنبية لدى �شيوؤول.
وت�شمنت الزيارة جولة ميدانية يف املن�شاآت املقامة يف املنطقة 
ال�شالم يف  قرية  ذل��ك  الكوريتني مبا يف  بني  ال�شالح  منزوعة 
القمة  فيها  عقدت  التي  وامل��واق��ع  احل��دودي��ة  بامننجوم  بلدة 
الأوىل بني مون جيه اإن رئي�س جمهورية كوريا اجلنوبية وكيم 

جونغ اأون زعيم كوريا ال�شمالية يف اأبريل املا�شي.

ف���ق���د امل�����دع�����و/ ج���ون���ي���ن���ى بت 
اندوني�شيا    ، �شارودين كار�شيد 
اجل��ن�����ش��ي��ة ج�����واز ���ش��ف��ره رقم 
يرجى   -  )AT315423(
ت�شليمه  ع���ل���ي���ه  ي���ع���رث  مم�����ن 
اقرب  او  اندوني�شيا  بال�شفارة 

مركز �شرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
�شينغ  ه���ردي���ب  امل���دع���و/  ف��ق��د 
خ���اي���را ���ش��وخ��وي��ن��در ���ش��ي��ن��غ ، 
�شفره  ج���واز  اجلن�شية  ال��ه��ن��د 
 )M3447898( رق��������م 
عليه  ي���ع���رث  مم����ن  ي����رج����ى   -
او  الهندية  بال�شفارة  ت�شليمه 
اقرب مركز �شرطة بالمارات.   

فقدان جواز �سفر فقدان �صهادة اأ�صهم ت
ف���ق���دت ����ش���ه���ادة ال����ش���ه���م رقم 
فهد  ب���ا����ش���م/   1184369
�شادرة  القبي�شي   جابر  �شامل 
العاملية  ال����واح����ة  ���ش��رك��ة  م���ن 
وعددها  ع  م  ����س   - ل��ل��ت��اأج��ري 
من  وع�����ل�����ى  ����ش���ه���م���ا   271
بالرقم  الت���������ش����ال  ي���ج���ده���ا 

 0509278822

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم 2018/1894   تنفيذ مدين  
اىل املنفذ �شده/1- رابطة خط اخلليج للنقل -�س ذ م م  جمهول 
الوطنية  اب��وظ��ب��ي  التنفيذ/�شركة  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق��ام��ة  حم��ل 
للتاأمني  قد اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله والزامك 
بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )33769( درهم اىل طالب التنفيذ او 
خزينة املحكمة.  وعليه فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية 
يوما من   15 املذكور خالل  بالقرار  اللتزام  بحقك يف حالة عدم 

تاريخ ن�شر هذا العالن.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر

                         يف الدعوى رقم  2018/3596  تنفيذ عمايل 
القامة  حمل  جمهول  امل�شاريع    لدارة  البناء  موؤ�ش�شة  ���ش��ده/1-  املنفذ  اىل 
مبا ان طالب التنفيذ/ جمدى حممد عثمان حممد وميثله / عبداهلل نا�شر 
اعاله  امل��ذك��ورة  التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق���ام  ق��د    - الكعبي  حمد  من�شور 
او  التنفيذ  به وق��دره )283875( درهم اىل طالب  املنفذ  املبلغ  والزامك بدفع 
خزينة املحكمة. بال�شافة اىل مبلغ 5913 درهم ر�شوم خلزينة املحكمة. وعليه 
فان املحكمة �شتبا�شر الجراءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�شر هذا العالن. 
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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مت توقيف رج��ل م��ن ق��وات الم��ن على م���دارج مطار ليون )و�شط 
�شرق( الفرن�شي بعد ان متكن من الت�شلل اليها ب�شيارته دون الت�شبب 

يف ا�شابات، بح�شب ما علم من ال�شلطة املحلية.
واقتحم بابني من الزجاج تو�شالن اىل داخل املحطة رقم1 يف املطار 

قبل ان يدخل اىل مدارج هبوط الطائرات.
وكان مت �شابقا البالغ عن �شيارته ب�شبب افراط يف ال�شرعة وال�شري 
يف الجتاه املعاك�س يف الطريق ال�شريعة قرب املطار، بح�شب م�شدر 

قريب من التحقيق.
ب��رون لرحالت  ملطار  ذلك حاجزا  قبل  اقتحم  انه  املحافظة  وقالت 

رجال العمال �شرق ليون قبل ان يعود ادراجه.
ومل تر�شح اية معطيات عن ال�شخ�س او دوافعه على الفور.

ومت وقف احلركة متاما يف املطار.
 

املتطرف  اليمني  حقق  اأن  بعد  �شيا�شية  مع�شلة  ال�شويد  ت��واج��ه 
مكا�شب يف النتخابات الت�شريعية ما يوؤدي اىل تعليق م�شاألة ت�شكيل 

احلكومة يف هذا البلد ال�شكندينايف.
وع��ادة ما يكون رئي�س ال��وزراء هو زعيم احل��زب ال��ذي يح�شل على 
املنق�شمة  ال�شيا�شية  ال�شاحة  ولكن  النتخابات،  يف  الأ�شوات  معظم 
مبن  التنبوؤ  امل�شتحيل  من  جتعل  الح��د  انتخابات  بعد  ال�شويد  يف 
�شي�شكل احلكومة. وكما كان متوقعا، مل حت�شل كتلة الي�شار الو�شط 
اأو اليمني الو�شط على الغالبية. وعزز حزب “دميوقراطيو ال�شويد” 
يف  احلا�شم  وال��ع��ام��ل  ح��زب  اأك��رب  كثالث  مكانته  املتطرف  اليميني 

ت�شكيل احلكومة، رغم اأنه ح�شل على ن�شبة اقل مما كان متوقعا.
ال�شنوات  يف  الن��ت��خ��اب��ات  يف  ق��وة  امل��ت��ط��رف  اليمني  اأح����زاب  وك�شبت 

الأخرية يف العديد من الدول الأوروبية مبا فيها اأملانيا واإيطاليا.
يف  ال�شيا�شيني  اأن  اليومية  داغبالدت”  “�شفين�شكا  �شحيفة  وقالت 

ال�شويد “�شيحتاجون الآن اإىل الكثري من اخليال«.
“مهما  الفتتاحي  مقالها  يف  نايهيرت”  “داغينز  �شحيفة  وكتبت 
اأن���ه �شيكون من  ك��ان��ت نتيجة امل��ع��رك��ة ال��درام��ي��ة ب��ني ال��ك��ت��ل، ي��ب��دو 
ال�شعب اأن حتظى ال�شويد بحكومة فاعلة«. ومتتلك كتلة “الحمر-

غالبية  لوفن  �شتيفان  ال��وزراء  رئي�س  بزعامة  الي�شارية  الخ�شر” 
ميني  م��ن  “التحالف”  ع��ل��ى  ب��ه��ا  ت��ت��ق��دم  واح���د  مقعد  ه��ي  �شئيلة 

الو�شط املعار�س.
ويف�شل بني الكتلتني اقل من 30 األف �شوت، ول يزال يتعني فرز 
نحو 200 األف �شوت �شمنها تلك التي مت الإدلء بها مبكرا اأو يف 
اخلارج. وفاز احلزب ال�شرتاكي الدميوقراطي بن�شبة %28،4 من 
ا�شواأ  2014، وهي  انتخابات  2،8 نقطة من  الأ�شوات، بانخفا�س 

نتيجة يح�شل عليها منذ قرن.

جنوب  و���ش��ط  يف  ال��ط��ائ��رة  حتطم  ح���ادث  �شحايا  ح�شيلة  ارت��ف��ع��ت 
الأحد،  وفاتهم  اأع��ِل��ن  ك��ان   19 م��ن  قتياًل،  ع�شرين  اإىل  ال�����ش��ودان 

ح�شبما اأفادت ال�شلطات املحلية الإثنني.
و�شّرح املتحدث با�شم حكومة ولية �شرق البحريات حيث حتطمت 
الطائرة اأن “16 من القتلى هم من جنوب ال�شودان واأربعة اأجانب” 

بينهم اأوغندي واأثيوبي.
وت�شمنت ح�شيلة القتلى الأ�شقف الجنيلي لإيرول )و�شط( �شيمون 

ادوت وكذلك موظف يف ال�شليب الأحمر يف جنوب ال�شودان.
وبني الناجني طبيب وطفالن.

وحتطمت الطائرة الأحد يف بحرية يف مدينة اإيرول اأثناء هبوطها. 
ظروف  ملعرفة  ُف��ت��ح  حتقيقا  اأن  املحلية  اجل��وي��ة  ال�شلطات  وق��ال��ت 
اأو الظروف  الزائدة  اأن تكون احلمولة  اإمكانية  اإىل  الكارثة م�شرية 

املناخية ال�شيئة �شبب احلادثة.
واأكد املتحدث الإثنني اأن حاكم الولية اأعلن احلداد لثالثة اأيام.

عوا�صم

باري�س

اخلرطوم

�ستوكهومل

مريكل »غا�سبة« من هتافات 
نازية يف م�سرية لليمني 

•• برلني-اأ.ف.ب:

نازية  هتافات  ازاء  غ�شبها  عن  مريكل  انغيال  الأملانية  امل�شت�شارة  اعربت 
خالل  امل��اين  �شاب  وف��اة  على  احتجاجا  م�شرية  خ��الل  متظاهرون  ردده���ا 

تعاركه و�شديق له مع افغانيني اثنني.
اأزم��ة قلبية حادة بعد عراك  ال�شبت نتيجة  22 عاما  البالغ  ال�شاب  وتويف 
مع امل�شتبه فيهما يف ملعب ريا�شي يف مدينة كوثن يف مقاطعة �شاك�شونيا-
 2500 جذبت  الأح��د  تظاهرة  �شريعا  املتطرف  اليمني  وح�شد  انهالت. 
م�شارك بينهم من 400 اإىل 500 �شخ�س معروفني بتطرفهم، كما اأعلنت 
�شلطات هذه الولية. وكان التجمع يهدف لتاأبني ال�شحايا، لكن ت�شجيالت 
من  جمموعات  اظهرت  الجتماعي  التوا�شل  مواقع  على  انت�شرت  فيديو 
الرجال البي�س يرددون “ال�شرتاكية الوطنية، الآن، الآن، الآن”، يف اإ�شارة 
لاليدولوجية النازية. وقال املتحدث با�شم امل�شت�شارة �شتيفان �شايربت “يف 
نهاية اليوم يف كوثن، يظهر ت�شجيل فيديو بو�شوح �شعارات نازية ... هذا 

يوؤثر علينا حتما ويغ�شبنا«.
واأعلن وزير الداخلية يف حكومة مقاطعة �شاك�شونيا-اأنهالت اأن حتقيقات 
يف  القيت  خطابات  يف  الكراهية  على  التحري�س  اإط���ار  يف  اطلقت  ع��دي��دة 

التجمع. كما �شتتطرق التحقيقات اإىل هتافات مت ترديدها يف امل�شرية.
الثنني،  جديدة  مل�شرية  املتطرف  اليميني  لملانيا”  “البديل  ح��زب  ودع��ا 

لكنه اأكد اأنها لن تت�شمن اإلقاء كلمات.
يظهر  “بازفيد”،  ويف مقطع فيديو ن�شر على املوقع الخباري المريكي 
الع�شو يف تيار اليمني املتطرف ديفيد كوكرت وهو يخرب احل�شد “يجب اأن 
ندافع عن اأنف�شنا يف احلرب العرقية �شد ال�شعب الأمل��اين«. وت�شاءل “هل 
اأربا؟”،  لذئاب وتقطعوهم  تتحولوا  اأم  ت�شتمروا كغنم مذبوح  ان  تريدون 
“لي�شت مرتبطة  ال�شاب  وفاة  اأن  ال�شلطات  واأعلنت  بقوة.  لي�شفق احل�شد 

“مبا�شرة” باجلروح التي ا�شيب بها اثناء ال�شجار.

النظام ال�سوري ميطر قلعة امل�سيق بال�سواريخ

الأ�سد اأعطى ال�سوء الأخ�سر ل�سرب اإدلب بالكيماوي

 30 األف نازح يف اإدلب  

الق�سية الفل�سطينية وتدخالت اإيران تت�سدر 
مناق�سات وزراء اخلارجية العرب اليوم

•• القاهرة -وام:

يعقد جمل�س جامعة الدول العربية على م�شتوى وزراء اخلارجية، اليوم 
الثالثاء، اجتماعات الدورة ال�150 وذلك مبقر الأمانة العامة بالقاهرة 

برئا�شة ال�شودان وبح�شور اأحمد اأبو الغيط الأمني العام للجامعة. 
وكالة  ب�شاأن  خا�شة  جل�شة  العرب  اخلارجية  وزراء  يعقد  اأن  املقرر  وم��ن 
بناء   “ اأون���روا   “ الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل  لغوث  املتحدة  الأمم 
التي  املمنهجة  الها�شمية وذلك لبحث احلملة  الأردنية  اململكة  على طلب 
املنظمة  اإلغاء دوره��ا، وكذلك بحث دعم  اأو  اأجل تقلي�س  تتعر�س لها من 
ماليا يف �شوء القرار الأمريكي الأخري بوقف امل�شاهمات املالية الأمريكية 
يف ميزانيتها ال�شنوية، فيما يتحدث خالل اجلل�شة بيري كرينبول املفو�س 

العام للوكالة.
الأرا�شي  للمياه يف  اإ�شرائيل  العربي و�شرقة  املائي  الأمن  ال��وزراء  ويبحث 
مع  للت�شامن  اإ�شافة  املحتل  ال�شوري  العربي  واجل��ولن  املحتلة  العربية 
اجلمهورية اللبنانية وتطورات الأو�شاع يف �شوريا وليبيا واليمن، واحتالل 
انتهاك  اإزاء  الثالت، واتخاذ موقف عربي موحد  الإماراتية  اإي��ران للجزر 
ال�شودان  يف  والتنمية  ال�شالم  ودع��م  العراقية،  لل�شيادة  الرتكية  ال��ق��وات 
احلدودي  للنزاع  ال�شلمي  واحل��ل  املتحدة،  القمر  وجمهورية  وال�شومال 
اإزاء املطالبة باحل�ش�س املائية  اجليبوتي- الإريرتي، ودعم جهود العراق 

من دول اجلوار.
ك��م��ا يبحث ال�����وزراء ال��ت��دخ��الت الإي��ران��ي��ة يف ال�����ش��ئ��ون ال��داخ��ل��ي��ة للدول 
العربية، وخماطر الت�شلح الإ�شرائيلي على الأمن القومي العربي وال�شالم 
العالقات  ومنها  الإقليمية  التجمعات  م��ع  العربية  وال��ع��الق��ات  ال���دويل، 
العربية- الإفريقية ومع ال�شني والهند ومنتدى التعاون العربي- الرو�شي 
والتعاون بني  اأمريكا اجلنوبية  ودول  البا�شفيك  دول جزر  والعالقات مع 
الجتماعية  امللفات  مناق�شة  جانب  اىل  املتحدة  والأمم  العربية  اجلامعة 
والنازحني  العربية  ال���دول  يف  داخليا  ال��ن��ازح��ني  ب��دع��م  يتعلق  م��ا  خا�شة 
الإعالم  ���ش��وؤون  مناق�شة  م��ن  الن��ت��ه��اء  وك��ذل��ك  خ��ا���س،  ب�شكل  العراقيني 
والت�شال وما يتعلق بامل�شاركة العربية ك�شيف �شرف يف الدورة اخلم�شني 
املتعلقة  القت�شادية  وال�شئون   ،2019 للكتاب  ال��دويل  القاهرة  ملعر�س 

باملوؤمتر العربي الرابع للمياه.

•• القد�س املحتلة-اأ.ف.ب:

القد�س  م�شت�شفيات  ل�شبكة  التنفيذي  املدير  من��ور  وليد  الدكتور  اعترب 
ال�شرقية املحتلة ان قطع الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب امل�شاعدة املالية 
خم�شة  حياة  على  �شلبا  �شيوؤثر  تع�شفي”  “قرار  هو  امل�شت�شفيات  هذه  عن 
 25 بقيمة  م�شاعدة  ال�شبت  الأمريكي  الرئي�س  األغى  فل�شطيني.  ماليني 
و�شفه  ق��رار  يف  الفل�شطينية،  ال�شرقية  القد�س  مل�شت�شفيات  دولر  مليون 
الفل�شطينيون باأنه “ابتزاز” �شيا�شي. وقال الدكتور وليد منور يف موؤمتر 
ال�شحية  موؤ�ش�شاتنا  على  ع�شيب  ي��وم  “اإنه  ال��ق��د���س  مدينة  يف  �شحايف 
تع�شفي  ق��رار  عن  ناجت  امل�شاعدات  وقطع  بالتحديد،  وبالقد�س  بفل�شطني 
“ لقد  امل��ق��د���ش��ي«. وا���ش��ت��درك  ال��ن��واح��ي الن�����ش��ان��ي��ة وال�����ش��م��ود  ي�شتهدف 
ات�شل وزير ال�شحة للتو واأبلغني ان هناك قرارا من القيادة الفل�شطينية 
لتغطية العجز النا�شئ عن قرار الرئي�س ترامب وهذا تعبري �شادق اجتاه 
ال�شرقية من �شتة  القد�س واملقد�شيني«. تتكون �شبكة م�شت�شفيات القد�س 
م�شت�شفيات هي م�شت�شفى جمعية املقا�شد اخلريية ال�شالمية وم�شت�شفى 

ب�شمة  الم��رية  وموؤ�ش�شة  للعيون  جون  �شانت  وم�شت�شفى  الحمر  الهالل 
فيكتوريا  اوغو�شتا  وم�شت�شفى  الفرن�شي  يو�شف  مار  وم�شت�شفى  بالقد�س 

“املطلع«.
وال�شبت قال م�شوؤول يف وزارة اخلارجية الأمريكية لوكالة فران�س بر�س اإنه 
تقرر تخ�شي�س نحو 25 مليون دولر كانت مقررة ل�شبكة م�شت�شفيات يف 

القد�س ال�شرقية لتمويل م�شاريع ذات اأولوية يف اأماكن اأخرى.
تا�شف  ال�شرقية  القد�س  م�شت�شفيات  “�شبكة  اأن  من��ور  ال��دك��ت��ور  واو���ش��ح 
ملثل هذا القرار من قبل الإدارة الأمريكية والذي �شيوؤثر �شلبا على توفر 
ال�شيولة النقدية يف هذه امل�شت�شفيات �شيحدث تاأخريات يف تقدمي اخلدمات 
�شلبا  و�شيوؤثر  فقط  امل�شت�شفيات  هذه  يف  تتوفر  والتي  احليوية  العالجية 
الفل�شطينية  احل��ك��وم��ة  ون��ا���ش��د  فل�شطيني«.  م��الي��ني  خم�شة  ح��ي��اة  على 
كل  وعمل  م�شوؤولياته  “حتمل  ال��دويل  واملجتمع  الأم��ريك��ي  والكونغر�س 
اىل  “بال�شافة  اإن��ه  وق��ال  اخلطرة”،  احلالة  ه��ذه  مع  للتعامل  ميكن  ما 
الدعم املايل الطارئ يجب البحث عن حلول بعيدة املدى ل�شتدامة هذه 

امل�شت�شفيات وخدماتها«.

وا�سنطن تعتزم �سن غارات من النيجر �سد اإرهابيني 

تبلغ ديون وزارة ال�سحة الفل�سطينية 80 مليون دولر 

قطع امل�ساعدات عن م�ست�سفيات القد�س تهدد 5 ماليني فل�سطيني 

اإدارة  يف  ك��ب��ري  م�����ش��وؤول  واأو����ش���ح 
اإن����ن����ا  ن����ق����ل  مل  “نحن  ت�����رام�����ب 
�شن�شتخدم القوة الع�شكرية يف الرد 
على الهجوم، لدينا اأدوات �شيا�شية، 
كما اأن ثمة اأدوات اقت�شادية اأخرى 
عدة  ن��رى  فنحن  ول��ذل��ك  متاحة. 
اإذا �شار الأ�شد  طرق خمتلفة للرد 
يف هذا الجتاه املتهور واخلطري«.

وي����ق����ل����ل م����ت����اب����ع����ون م������ن �����ش����اأن 
التهديدات الأمريكية، على اعتبار 
اأن جتارب �شابقة مل تقد اإىل اإرباك 
ق��درت��ه على  ���ش��ل  اإىل  ال��ن��ظ��ام ول 
الكيماوي،  ا���ش��ت��خ��دام  اإىل  ال��ع��ودة 
الأمريكي  اجل��ي�����س  ق�شف  ف��ح��ني 
اأبريل املا�شي  قاعدة ال�شعريات يف 
ردا على جم��زرة خان �شيخون، مل 
فادحة،  خ�����ش��ائ��ر  ال��ن��ظ��ام  ي�����ش��ج��ل 
وقيل �شاعتها اإن الإرادة الأمريكية 

ق�شفت فقط لإنقاذ ماء الوجه.
ح�شول  م����ن  امل�����خ�����اوف  وحت�������ول 
داعمي  اأب���رز  رو���ش��ي��ا،  م��ع  مواجهة 
الوليات  رد  دون  الأ�����ش����د،  ب�����ش��ار 
امل��ت��ح��دة ب�����ش��ورة ق��وي��ة ع��ل��ى نظام 
اأغلب  ا�شرتجع  ال��ذي  الأ�شد  ب�شار 
املعار�شة،  اأي�������دي  م����ن  امل���ن���اط���ق 
ف��ي��م��ا اأح��ج��م��ت وا���ش��ن��ط��ن خالل 
ال�شيف اجلاري عن تقدمي الدعم 
النظام  تقاتل  م�شلحة  جل��م��اع��ات 
البالد،  جنوبي  درع��ا  حمافظة  يف 
مرة  اأول  الأح���داث  انطلقت  حيث 

�شنة 2011.
اأما تركيا التي ظلت مبثابة الداعم 

منظمة التعاون الإ�سالمي تعقد اجتماعا
لدعم ال�سلم وال�ستقرار يف اأفغان�ستان 

•• جدة -وام:

تعقد الأمانة العامة ملنظمة التعاون الإ�شالمي يف مقرها مبدينة جدة اليوم الثالثاء اجتماعا على م�شتوى املندوبني الدائمني للدول 
الأع�شاء لبحث دعم ال�شلم وال�شتقرار يف اأفغان�شتان بطلب من اململكة العربية ال�شعودية. وقال الأمني العام للمنظمة الدكتور يو�شف 
بن اأحمد العثيمني ان اململكة بادرت با�شت�شافة املوؤمتر الدويل للعلماء امل�شلمني حول ال�شلم وال�شتقرار يف اأفغان�شتان يف مدينتي جدة 
وذلك يف �شبيل حتقيق ال�شالم والأمن  ومكة املكرمة يف يوليو 2018 والذي اأ�شفر عن نتائج اإيجابية دونها العلماء يف “اإعالن مكة”، 
ووقف قتل الأبرياء واإراقة الدماء املع�شومة. واأكد الأمني العام اأن اجتماع املندوبني جاء انطالقا من دور املنظمة يف رعاية م�شالح الدول 
الأع�شاء وامتدادا مل�شاعيها يف ن�شر اخلري وتعزيز الأمن وال�شلم يف املجتمعات امل�شلمة، وتنفيذاً لقرارات القمة الإ�شالمية وجمل�س وزراء 
اخلارجية. وبني اأن هذا الجتماع ياأتي امتدادا للدعم الكبري واملبادرات واجلهود التي تبذلها حكومة اململكة العربية ال�شعودية بقيادة 

خادم احلرمني ال�شريفني امللك �شلمان بن عبدالعزيز وويل عهده الأمري حممد بن �شلمان لإحالل ال�شلم وال�شتقرار يف اأفغان�شتان.

•• عوا�صم-وكاالت:

�شرتيت  “وول  ���ش��ح��ي��ف��ة  ذك�����رت 
م�شوؤولني  ع���ن  ن��ق��ال  جورنال” 
اأمريكيني كبار وتقارير خمابراتية، 
الأ�شد  ب�شار  ال�شوري  الرئي�س  اأن 
اأع���ط���ى م��واف��ق��ت��ه، م����وؤخ����را، على 
ا�شتخدام غاز الكلورين يف الهجوم 
على اآخر معقل للجماعات امل�شلحة 

يف حمافظة اإدلب �شمايل البالد.
“احلا�شم”  ق���راره  الأ���ش��د  وات��خ��ذ 
على الرغم من توايل التحذيرات 
املتحدة  الوليات  وتوعد  الدولية، 
ب��ال��رد على دم�����ش��ق، يف ح��ال �شنت 
على  ال��ك��ي��م��اوي  بال�شالح  هجوما 
اإدلب التي يعي�س فيها 3.5 مليون 

اإن�شان.
جورنال”،   �شرتيت  “وول  واأوردت 
ب�شن  ه����دد  ت���رام���ب  ال��رئ��ي�����س  اأن 
يف  الأ���ش��د،  ب�شار  على  كبري  هجوم 
ح���ال اأق�����دم ع��ل��ى ارت���ك���اب جمزرة 
ك�����ربى ب����اإدل����ب ال���ت���ي حت���ول���ت يف 
ملجاأ  اإىل  الأخ���������رية  ال�������ش���ن���وات 
اأخرى،  حمافظات  م��ن  للنازحني 
لع�شرات  م��ق�����ش��دا  �����ش����ارت  ك���م���ا 
الآلف من املقاتلني الذين حاربوا 
النظام يف ال�شنوات ال�شبع املا�شية.
يف  دولية  ودع��وات  جهود  واأخفقت 
اإدلب،  مبحافظة  املواجهة  تفادي 
عقدت  ثالثية  قمة  تنجح  مل  كما 
موؤخرا بطهران بني تركيا واإيران 
“ال�شيناريو  جت��ن��ب  يف  ورو����ش���ي���ا 

اإن�شانية  بح�شيلة  املنذر  الدامي” 
ث��ق��ي��ل��ة. وع��ق��ب ه���ذا ال��ت��ع��رث، بداأ 
غاراتهما  و���ش��وري��ا  رو���ش��ي��ا  جي�شا 
الع�شكرية يف املحافظة، بينما نزح 
عليها  ت�شيطر  مناطق  اإىل  الآلف 
قوات النظام ال�شوري، يف حماولة 
لإنقاذ حياتهم و�شط خماوف اأنقرة 
من اأن توؤدي احلملة الع�شكرية اإىل 
اللجوء على حدود  تقاطر طالبي 

تركيا اجلنوبية.
وقال ال�شفري الفرن�شي لدى الأمم 
خالل  لتر،  دي  فران�شوا  املتحدة، 
الأ�شبوع  الأم����ن،  ملجل�س  اج��ت��م��اع 
مرة  اأ�شبحت  ���ش��وري��ا  اإن  امل��ا���ش��ي، 
اأخ�����رى ع��ل��ى ���ش��ف��ري ال���ه���اوي���ة مع 

اقرتاب هجوم اإدلب.
م�شوؤولون  ق���ال  ذل���ك،  غ�����ش��ون  يف 
ال���دف���اع  وزارة  اإن  اأم����ريك����ي����ون، 
خيارات  ع��دة  تدر�س  )البنتاغون( 
ع�شكرية، لكن الرئي�س ترامب مل 
ي�شتدعي  ال��ذي  الأم���ر  بعد  يحدد 
اإىل  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  ت���ب���ادر  اأن 
ك��ان اجلي�س  اإذا  وم��ا  ب�شببه،  ال��رد 
القوات  ���ش��ي�����ش��ت��ه��دف  الأم����ريك����ي 
الرو�شية اأو الإيرانية التي ت�شاعد 

نظام ب�شار الأ�شد.
تقول  الع�شكري،  الرد  جانب  واإىل 
ال�شحيفة الأمريكية، اإن وا�شنطن 
ملعاقبة  اأخ����رى  �شيغة  ت��خ��ت��ار  ق��د 
م���ث���ل فر�س  ال���������ش����وري،  ال���ن���ظ���ام 
عقوبات اقت�شادية على �شخ�شيات 

مرتبطة بحكومة دم�شق.

النظام  ا���ش��ت��خ��دام  اأن  واأ����ش���اف���ت 
اأم����ر موثق  ل��ل��ك��ل��ورن وال�����ش��اري��ن 
لال�شتقرار  ب���امل���زع���زع  وو���ش��ف��ت��ه 

الإقليمي.
وك��������ان ن����ائ����ب وزي��������ر اخل���ارج���ي���ة 
نفى  قد  امل��ق��داد،  في�شل  ال�شوري، 
ا�شتخدام  ال���ن���ظ���ام  ن���ي���ة  م����وؤخ����را 
ال�����ش��الح ال��ك��ي��م��اوي، وت�������ش���اءل يف 
م��ق��اب��ل��ة ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة ح����ول داع���ي 
اإىل هذه الغازات ما دامت  اللجوء 
كافية”  اأخ�����رى  “اأ�شلحة  ه��ن��اك 

بح�شب قوله.

الأكرب جلماعات م�شلحة يف �شوريا 
بعدما  ف��رتة،  منذ  يديها  فنف�شت 
���ش��اءت ال��ع��الق��ة م��ع وا���ش��ن��ط��ن، اإذ 
قررت اأنقرة اأن تتقارب مع مو�شكو 
الوجود  بتحييد  لها  ت�شمح  حتى 
الكردي يف �شمال �شوريا، ولهذا مل 
يجد الرئي�س الرتكي رجب طيب 
الأ�شبوع  خ���الل  ح��رج��ا  اأردوغ������ان 
اإىل ك��ل من  امل��ا���ش��ي يف اجل��ل��و���س 
الرئي�س الرو�شي فالدميري بوتن، 
الإيراين ح�شن روحاين  والرئي�س 

ملناق�شة هجوم اإدلب.

اأع��ل��ن��ت تركيا  م������وازاة م���ع ذل�����ك، 
“حترير  ه���ي���ئ���ة  اإدراج  م�����وؤخ�����را 
�شابقا(  الن�شرة  )جبهة  ال�شام” 
الإرهابية،  املنظمات  خانة  �شمن 
فيما كانت تقارير عدة قد حتدثت 
ال�شخي  اأنقرة  دعم  ال�شابق عن  يف 
الإطاحة  �شبيل  يف  ل��ل��م��ت�����ش��ددي��ن 

بب�شار الأ�شد.
ورف�شت املتحدثة با�شم البنتاغون 
خطط  ع��ل��ى  تعلق  اأن  واي����ت،  دان���ا 
الوليات املتحدة للرد على خطوة 
الأ�شد،  لنظام  املحتملة  الكيماوي 

لي�شمل  �شباط/فرباير  منذ  املطار  تو�شعة  متت  وقد 
ال�شحيفة  ذك��رت  كما  اأمنية،  وم��راك��ز  م��دارج جديدة 

م�شتندة اىل �شور بالأقمار ال�شناعية.
واأق������ر زي����ر داخ���ل���ي���ة ال��ن��ي��ج��ر حم��م��د ب������ازوم بوجود 
اإ�شافية،  تفا�شيل  يعطي  اأن  دون  امل�شرّية  الطائرات 
اأن هذه  بلدية ديركو بوبكر جريوم  بينما قال رئي�س 

الطائرات �شاعدت على تعزيز الأمن يف البلدة.
لال�شتخبارات  اأك�����رب  دورا  اخل���ط���وة  ه����ذه  وت��ع��ط��ي 
الأمريكية يف القيام ب�شربات اجلوية، وهو تغيري مت 

ا�شتحداثه خالل رئا�شة دونالد ترامب.
عمليات  لو�شع  �شعى  ق��د  اأوب��ام��ا  ب���اراك  �شلفه  وك���ان 

••وا�صنطن-اأ.ف.ب:

تعتزم وكالة ال�شتخبارات املركزية الأمريكية )�شي اآي 
اإيه( �شن �شربات جوية بوا�شطة طائرات م�شرّية من 
القاعدة  من  م�شتبه  اإرهابيني  �شد  النيجر  يف  قاعدة 
�شحيفة  وف���ق  ليبيا،  يف  ي��ت��م��رك��زون  داع�����س  وتنظيم 

“نيويورك تاميز«.
اإن  لل�شحيفة  ونيجريون  اأمريكيون  م�شوؤولون  وقال 
م�شرّية  ي�شتخدمون طائرات  اإيه”  اآيه  “�شي  عنا�شر 
لال�شتطالع من مطار �شغري يف بلدة ديركو يف �شمال 

�شرقي البالد.

اإم�����رة اجل��ي�����س الأمريكي  امل�����ش��رّية حت���ت  ال���ط���ائ���رات 
وكالت  م��ن  اأك��رث  للم�شاءلة  يخ�شع  اأن  ميكن  ال��ذي 

ال�شتخبارات، بح�شب ال�شحيفة.
اأن البنتاغون ي�شتخدم قاعدة  واأ�شارت ال�شحيفة اىل 
يف نيامي عا�شمة النيجر، على بعد 800 ميل جنوب 
�شرق ديركو، حيث �شن من هناك �شربات جوية �شد 

املتطرفني يف ليبيا.
يف  الغارقة  ليبيا  مع  احل��دود  تت�شارك  التي  والنيجر 
الفو�شى واحدة من العديد من بلدان منطقة ال�شاحل 
الفقرية التي تعاين من ال�شطرابات الأمنية ب�شبب 

املتطرفني.

 80 امل�شت�شفيات  ه��ذه  ل�شالح  الفل�شطينية  ال�شحة  وزارة  دي���ون  وتبلغ 
املر�شى  ع��الج  تكلفة  بتغطية  تتكفل  كونها  من��ور،  بح�شب  دولر،  مليون 

الفل�شطينيني من ال�شفة الغربية وقطاع غزة يف هذه امل�شت�شفيات.
وبالرغم من ان ا�شرائيل متنع ر�شميا تواجد موؤ�ش�شات فل�شطينية تدعمها 
ال�شلطة الفل�شطينية يف القد�س ال�شرقية املحتلة لكنها تغ�س الطرف عن 
كدولة  ال�شحي  ال��ع��الج  تغطية  م�شوؤوليات  تتحمل  ل  حتى  امل�شت�شفيات 
حمتلة. وقطعت ال�شلطة الفل�شطينية العالقات مع وا�شنطن بعد اعرتاف 
ترامب مطلع كانون الأول دي�شمرب بالقد�س عا�شمة لإ�شرائيل، ول تعرتف 

باأي و�شاطة تقوم بها وا�شنطن يف عملية ال�شالم.
واعلنت الوليات املتحدة يف 24 اب اأغ�شط�س �شطب اأكرث من 200 مليون 
دولر من امل�شاعدات للفل�شطينيني قبل ان تقرر وقف متويل الأون��روا يف 
31 اب اأغ�شط�س. احتلت اإ�شرائيل ال�شطر ال�شرقي من القد�س و�شمته عام 
1967 ثم اأعلنت العام 1980 القد�س برمتها “عا�شمة اأبدية” لها يف 
خطوة مل يعرتف بها املجتمع الدويل، يف حني يرغب الفل�شطينيون بجعل 

القد�س ال�شرقية عا�شمة لدولتهم املن�شودة.

األفا و542  من �شبتمرب نزح 30 
�شوريا  غ���رب  ���ش��م��ال  م��ن  �شخ�شا 
اأنحاء  يف  خمتلفة  مناطق  ���ش��وب 

اإدلب«.
وت�������ش���ت���ع���د دم���������ش����ق ب�����دع�����م من 
لهجوم  واإي����ران،  رو�شيا  حليفتيها 
ومناطق  اإدل������ب  ل���ش��ت��ع��ادة  ك��ب��ري 
جماورة يف �شمال غرب �شوريا من 
واملنطقة  املعار�شة.  مقاتلي  اأي��دي 

هي اآخر معقل كبري للمعار�شة.
ث���الث���ة ماليني  ق����راب����ة  وي��ع��ي�����س 
ال���ت���ي ت�شم  امل��ن��ط��ق��ة  ���ش��خ�����س يف 
اإدل����ب ومناطق  م��ع��ظ��م حم��اف��ظ��ة 

م��ن حمافظات  ���ش��غ��رية جم����اورة 
الالذقية وحماة وحلب.

وق�����ال ���ش��وان�����ش��ون اإن�����ه م��ن��ذ يوم 
امل���ورت���ر  ه��ج��م��ات  زادت  اجل��م��ع��ة 
وال�شواريخ ل �شيما يف ريف حماة 
ال�����ش��م��ايل وامل���ن���اط���ق ال��ري��ف��ي��ة يف 

جنوب اإدلب.
من  امل����ئ����ة  يف   47 اأن  واأ�������ش������اف 
النازحني حتركوا �شوب خميمات 
مع  يقيمون  منهم  امل��ئ��ة  يف  و29 
عائالتهم و14 يف املئة ا�شتقروا يف 
خميمات غري ر�شمية و10 يف املئة 

ا�شتاأجروا منازل ليعي�شوا فيها.

 •• بريوت-رويرتز:

املتحدة  ب��������الأمم  م���������ش����وؤول  ق�����ال 
ل��روي��رتز ام�����س اإن اأك���رث م��ن 30 
منطقة  م��ن  ن��زح��وا  �شخ�س  األ���ف 
لأخ��رى داخ��ل �شمال غ��رب �شوريا 
املعار�شة  ���ش��ي��ط��رة  حت���ت  ال���واق���ع 
ال�شورية  احل��ك��وم��ة  ق�شف  ج���راء 
املتحالفة معها الذي بداأ  والقوات 

الأ�شبوع املا�شي.
املتحدث  �شوان�شون  ديفيد  وذك���ر 
با�شم مكتب الأمم املتحدة لتن�شيق 
التا�شع  “حتى  الإن�شانية  ال�شوؤون 

ترامب ينتقد جمددا 
كتاب بوب وودورد 

 •• وا�صنطن-اأ.ف.ب:

دونالد  الأم��ريك��ي  الرئي�س  ح��اول 
ترامب جمددا تقوي�س م�شداقية 
ال�شتق�شائي  ال�������ش���ح���ايف  ك���ت���اب 
ي��ت��ن��اول عهده  ال���ذي  ب��وب وودورد 
الكتاب يعتمد  اأن  الرئا�شي، مكرراً 

على اأقوال خمتلقة.
اأقل  تغريدة قبل  ترامب يف  وكتب 
من 24 �شاعة من �شدور الكتاب، 
جمّرد  اإنه  مهزلة.  وودورد  “كتاب 
ه��ج��وم اآخ���ر ع��ل��ّي �شمن واب���ل من 
عرب  ت�شتهدفني،  ال��ت��ي  الهجمات 
ا����ش���ت���خ���دام م�������ش���ادر جم��ه��ول��ة مت 

دح�شها«.
ك�شفه  وودورد  ع����ن  وامل�����ع�����روف 
لف�شيحة “ووترغيت” التي دفعت 
ال��رئ��ي�����س ري��ت�����ش��ارد ن��ي��ك�����ش��ون اإىل 
وي�شف   .1974 ع��ام  ال�شتقالة 
جاهل  رئي�س  باأنه  ترامب  الكاتب 
وع�شبي وم�شاب بجنون الرتياب، 
م�شاعدوه  ي�����ش��ع��ى  اأم��������ور  وه�����ي 
اأ�شواأ  جاهدين ل�شتيعابها لتجّنب 

التجاوزات.
ق��ي��ام �شحيفة  ب��ع��د  ذل����ك  وي���اأت���ي 
ال�شبوع  تاميز”  “نيويورك 
امل���ا����ش���ي ب��ن�����ش��ر م���ق���ال���ة م����ن دون 
كبري  م�شوؤول  فيها  ي�شف  توقيع، 
يبذل  كيف  الأم��ريك��ي��ة  الإدارة  يف 
م�شاعدو الرئي�س ق�شارى جهدهم 
للحّد من تداعيات بع�س قراراته 

املتهورة.
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اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   283050      بتاريخ : 2017/11/18
بيانات الأولوية :             

باإ�شم     :  ابولو تايرز ايه جي .
وعنوانه  :  ميلينجري�شرتا�شي 2 ايه ، 5400 بادين ، �شوي�شرا .
  �سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12 
الإطارات والأنابيب الداخلية لالإطارات واحلا�شيات الداخلية لالإطارات لل�شيارات .
و�شف العالمة : العبارة Apollo HarborPro كتبت باحلروف الالتينية. 

الإ�شرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

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

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   284803      بتاريخ : 2017/12/20
بيانات الأولوية :             

باإ�شم     :  مركزاللولو)�س.ذ.م.م.(.
وعنوانه  :  �س.ب: 60188 دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة..

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 12 
حقائب جمهزة لعربات دفع الأطفال / حقائب جمهزة لعربات الأطفال ؛ اأغطية جمهزة لتدفئة القدمني 
لعربات الأطفال التي تدفع باليد/ اأغطية جمهزة لتدفئة القدمني لعربات الأطفال؛ اأغطية جمهزة لتدفئة 
القدمني لعربات دفع الأطفال / اأغطية جمهزة لتدفئة القدمني لعربات الأطفال ؛ عربات الأطفال التي 
تدفع باليد / عربات اأطفال ؛ اأغطية لعربات دفع الأطفال / اأغطية لعربات الأطفال ؛ اأغطية علوية لعربات 
دفع الأطفال / اأغطية علوية لعربات الأطفال ؛ نامو�شيات جمهزة لعربات دفع الطفال / نامو�شيات جمهزة 

لعربات الأطفال ؛ عربات دفع لالأطفال / عربات اطفال ؛ مقاعد اأمان لالأطفال، يف املركبات.
 the عبارة  كتبت  كبري وحتتها  الالتينية  بحجم  باحلروف  كتبت   firststep الكلمة   : العالمة  و�شف 
best step for babies باحلروف الالتينية اىل جهة اليمني بحجم اأ�شغر وجميعها بالألوان الوردي  

والأزرق بطريقة مميزة . 
الإ�شرتاطات : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

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

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280546      بتاريخ : 2017/10/4
بيانات الأولوية :   52686  التاريخ  2017/4/28   ترينيداد وتوباغو

باإ�شم     :  �شناب اإنك.
وعنوانه :  63 ماركيت �شرتيت ، فيني�س ، �شي ايه 90291 ، الوليات املتحدة المريكية

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 9 
مكونات حا�شوب ؛ اأجهزة ملحقة باحلا�شوب ؛ مكونات حا�شوب قابلة لالإرتداء ؛ اأجهزة ملحقة باحلا�شوب 
واإر�شال  واإلتقاط  اىل  للو�شول  وبرجميات  باحلا�شوب  ملحقة  واأجهزة  حا�شوب  مكونات  ؛  لالإرتداء  قابلة 
وعر�س ال�شور والفيديو وال�شوت والبيانات عن بعد ؛ كامريات ؛ كامريات رقمية ؛ كامريات فيديو رقمية 
؛ كامريات فيديو ؛ م�شجالت الفيديو ؛ اأجهزة حتكم عن بعد للكامريات وم�شجالت الفيديو ؛ برجميات  
مبكونات  والتحكم  وت�شكيل  لتن�شيب   برجميات   ؛  الفيديو  وم�شجالت  الفيديو  وك��ام��ريات  للكامريات 
احلا�شوب والأجهزة امللحقة باحلا�شوب القابلة لالرتداء ؛ كامريات التقاط ال�شور والفيديوهات الكروية 
؛ كامريات لإنتاج 360 منظر ؛ كامريات بانورامية ؛ لوحات امل�شفوفة املركزية والأجهزة والربجميات ذات 
ال�شلة بكامريات التقاط ال�شور والفيديوهات الكروية ؛ اأدوات وتطبيقات برجميات لدعم حمتوى الفيديو 
الكروي ؛ برجميات حا�شوب لأخذ والتقاط  وتنظيم ومعاجلة وت�شغيل وعر�س وتخزين وحترير وترتيب 
وجمع و م�شاركة ومعاجلة و تعديل والتعليق على واإر�شال وعر�س حمتوى ال�شور والفيديوهات الكروية 
البطاريات  ذل��ك  يف  مبا   ، الكروية  والفيديوهات  ال�شور  التقاط  لكامريات  الطاقة  حلول  ؛  والبانورامية 
املن�شة  حلول  ؛   الطلب  ح�شب  الكامريا  اأجهزة  حلول  ؛  وال�شواحن  الطاقة  ومهايئات  ل�شلكية  ومهايئات 
الأحادي  الكامريا  حامل  حتديدا   ، ال�شيلفي(  )ع�شا  ذاتيا  ال�شور  التقاط  ع�شي  ؛  الطلب  ح�شب  املتكاملة 
واأربطة  واأحزمة واربطة كتف  راأ�س  اأربطة  الكامريا ، حتديدا   اأربطة تثبيت  ؛  باليد  املونوبود( املحمول   (
�شدر ؛ حامالت ) دعامات( تثبيت للكامريات ؛ قواعد للكامريات ؛ مالزم للكامريات ؛ عوامات للكامريات 
؛  مقاب�س يد قابلة للطفو للكامريات ؛ حقائب تخزين للكامريات ؛ حافظات واقية م�شادة  للماء وغري 
الكامريا  ل�شا�شات  م��ه��ي��اأة   واق��ي��ة  اأف���الم  ؛  للكامريات  واق��ي��ة  عد�شات  اغطية  ؛  للكامريات  للماء  م�شادة 
وكبالت  اأ���ش��الك  ؛  الفوتوغرايف  الت�شوير  مل��ع��دات  مر�شحات  ؛  البال�شتيك  م��ن  م�شنوعة  ري��ح  حاجبات  ؛ 
؛  بال�شيارات  )تركب(   تثبت  �شواحن  احلائط؛  �شواحن  ؛  للكامريات  الكهربائي  للتيار  الرئي�شية  للم�شادر 
برجميات حا�شوب وتطبيقات برجميات ل�شتخدامها يف حتميل اأو تنزيل اأو التقاط اأو حترير اأو تخزين اأو 
الو�شول اىل اأو ن�شر اأو عر�س اأو و�شع عالمات اأو توزيع اأو تدفق اأو ربط اأو م�شاركة اأو نقل اأو من ناحية 
فوتوغرايف  حمتوى  اأو  اإلكرتونية  و�شائط  اأو  ن�شو�س  اأو  رمزية  �شور  اأو  اأوفيديوهات  �شور  تقدمي  اخرى 
والأجهزة  النقالة  والهواتف  الت�شالت  و�شبكات  الإن��رتن��ت  عرب  معلومات  اأو  رقمية  اأوب��ي��ان��ات  وفيديوي 
برجميات  ؛  وال�شور  والفيديوهات  الرقمية  ال�شور  وتعديل  وتعزيز  وحترير  لعر�س  النقالة؛برجميات 
العناوين  ال�شبكة الجتماعية مبا يف ذلك كتب  واإدارة معلومات  ببناء  للم�شتخدمني  ت�شمح  والتي  حا�شوب 
وقوائم الأ�شدقاء وامللفات ال�شخ�شية والتف�شيالت والبيانات ال�شخ�شية؛ ملفات الو�شائط املتعددة القابلة 
للتنزيل التي حتتوي على �شور رقمية وفيديو وال�شوت والبيانات الرقمية الأخ��رى؛ تطبيقات برجميات 
حا�شوب قابلة للتنزيل والتي ت�شمح للم�شتخدمني باإيجاد �شور �شخ�شيات رمزية ورموز ت�شويرية ومناذج  
ور�شوم تخطيطية لالأ�شخا�س والأماكن والأ�شياء وت�شاميم خيالية  ور�شوم هزلية وتعبريات موجزة والتي 
ميكن ن�شرها وم�شاركتها واإر�شالها عرب ار�شال ر�شائل الو�شائط املتعددة ) ام ام ا�س( واإر�شال الر�شائل الن�شية 
)ا�س ام ا�س( والربيد الإلكرتوين وغرف الدرد�شة على اخلط املبا�شر والنرتنت و�شبكات الت�شالت الخرى 
؛ تطبيقات برجميات حا�شوب لإبتكار ر�شوم متحركة رقمية واألعاب فيديو وعرو�س تلفاز واأفالم مع �شور 
والأ�شياء وت�شاميم  والأماكن   �شخ�شيات رمزية ورموز ت�شويرية ومن��اذج  ور�شوم تخطيطية لالأ�شخا�س 
اأدوات تطوير برجميات احلا�شوب للت�شبيك  خيالية ور�شوم هزلية وتعبريات موجزة يبتكرها امل�شتخدم  ؛ 
اىل  والو�شول  والتحميل  البيانات  باإ�شرتجاع  ولل�شماح  الجتماعي  الت�شبيك  تطبيقات  وبناء  الجتماعي 
والإدارة ؛ برجميات  العاب الفيديو واللعاب اللكرتونية ؛ برجميات تطبيقات حا�شوب ملعاجلة املدفوعات 
اإلكرتونية  مالية  من�شة  حتديدا   ، حا�شوب  برجميات  ؛  الآخ��ري��ن  من  اإىل  الأم���وال  وحتويل  الإلكرتونية 
ت�شتوعب كل من معامالت الدفع وا�شتالم الدفع يف هاتف نقال متكامل وجهاز نقال وبيئة ا�شا�شها ال�شبكة ؛ 
برجميات حا�شوب لتوليد رموز يولدها احلا�شوب ورموز ال�شتجابة ال�شريعة ؛ برجميات م�شادقة احلا�شوب  

للتحكم يف الو�شول اإىل  والت�شالت مع اجهزة احلا�شوب و�شبكات احلا�شوب .
اأعلى الي�شار  اإنحناءة يف  اآخر مع  و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم ل�شكل دائري بداخله ر�شم ل�شكل دائري 

بطريقة مميزة . 
الإ�شرتاطات   : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

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

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280981      بتاريخ : 2017/10/12
بيانات الأولوية :             

باإ�شم     :  هيتا�شي كوكي كو. ، ليميتد
وعنوانه :  1- 15 ، كونان 2 - ت�شومي ، ميناتو-  كو ، طوكيو 6020 – 108 ،  اليابان

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 7 
اأجهزة تقليب ؛ اأجهزة ت�شغيل اآيل ؛  وقاء الرت�س ) اأجزاء الآلت( ؛ بخاخات )ر�شا�شات( )اآلت( ؛ اآلت نفخ 
؛ اآلت ثني ؛ اآلت �شن )�شحذ( ال�شفرات ؛ ري�س املراوح )اأجزاء الآلت( لت�شنيع الآلت املعدنية ، التعدين 
�شناعة   ، النجارة   ، الأ�شجار  ، قطع خ�شب  اوامل�شروبات  الأطعمة  ، معاجلة  الكيميائية  املعاجلة   ، الإن�شاء   ،
ق�شور اخل�شب اأو اخل�شب الرقائقي ، ت�شكيل احلجارة ، اإ�شالح اأو تثبيت ) اآلت( ؛ اآلت نفخ ؛ مكائن نفخ ؛ 
فرجونات )اأجزاء اآلت( ؛ فرجونات تدار كهربائيا ؛ اآلت طرد مركزي ؛ م�شخات طرد مركزي ؛ فرازات طرد 
مركزي )اآلت( ؛ منا�شري �شل�شلية ؛ اأزاميل لالآلت ؛ ظروف ) اأجزاء اآلت( ؛ اأدوات تنظيف با�شتخدام البخار 
؛ مقرا�شات )اآلت( ؛ اآلت تقطيع الفحم ؛ اآلت تدار بالهواء امل�شغوط ؛ م�شخات تدار بالهواء امل�شغوط؛ 
؛  اآلت(   ( م�شالف  ؛  اآلت جر�س  ؛  )اآلت(  ؛ خالطات خر�شانة  للثالجات  �شاغطات  ؛   ) اآلت   ( �شاغطات 
مولدات التيار ؛ اآلت تقطيع ؛ اآلت قطع و �شب املواد املن�شهرة يف القوالب ؛ اآلت ختم بالقوالب ؛ حفارات 
)اآلت( ؛ اأجهزة �شحق ؛ حفارات خنادق )حماريث( ؛ ظروف املثاقب ) اأجزاء اآلت( ؛ لقم حفر ) اأجزاء اآلت( 
؛ روؤو���س حفر) اأج��زاء اآلت( ؛ اآلت حفر ؛ مولدات كهربائية ؛ اآلت جرف ال��رتاب ؛ اأجهزة قطع بالقو�س 
اأجهزة حلام  ؛  ؛ مثاقب يدوية كهربائية  الكهربائي ؛ مطارق كهربائية  بالقو�س  اأجهزة حلام  ؛  الكهربائي 
كهربائية ؛ اآلت للنق�س البارز ؛ مولدات طاقة للطواريء ؛ مكائن للقوارب ؛ مكائن بخالف امل�شتخدمة يف 
املركبات الربية ؛ اآلت نق�س ؛ حفارات ؛ اآلت �شقل ؛ اآلت الكرتوميكانيكية لتح�شري الأغذية ؛ اآلت ال�شباكة 
؛ مولدات الكهرباء ؛ م�شد�شات غراء كهربائية ؛ مطاحن وجمار�س كهربائية للغايات املنزلية ؛ اآلت طحن 
؛ مدافع ) اأدوات ت�شتخدم املتفجرات( ؛ عدد حتمل باليد  بخالف التي تدار يدوياً ؛ اأم�شاط لتمهيد الرتبة 
؛  اآلت ثني اأو طي ؛ غ�شالت عالية ال�شغط ؛ معدات ا�شعال ملحركات الحرتاق الداخلي ؛ مغنيطات ا�شعال 
؛ �شكاكني لآلت جز الع�شب؛ خمارط )معدات اآلية( ؛ دواليب اآلية ؛ اآلت و اجهزة كهربائية للتنظيف ؛ اآلت 
واأجهزة كهربائية للتلميع ؛ اآلت تقطيع اللحم )اآلت( ؛ فرامات حلم )اآلت( ؛ اآلت طحن ؛ حفارات مناجم 
؛ اآلت ت�شكيل القوالب ؛ اآلت نقر اأو حفر ؛ م�شالف تدار مبحركات كهربائية ؛ حمركات للقوارب ؛ حمركات 
؛  واملكائن  املحركات  ؛ كامتات �شوت  الع�شب وللح�شاد  اآلت جلز  ؛  الربية  املركبات  امل�شتخدمة يف  بخالف 
اآلت  ؛  ال�شواميل  ت�شنني  اآلت  ؛  امل�شامري  ل�شحب  اأجهزة كهربائية  ؛  امل�شامري  اأجهزة كهربائية ل�شتخراج 
ت�شذيب ؛ اآلت تق�شري ؛ م�شاحج اآلية ؛ مطارق تدار بالهواء امل�شغوط  ؛ مطارق اآلية ؛ مكاب�س ) اآلت للغايات 
اأو حمركات( ؛ مدكات )اآلت( ؛ مكاب�س  اأو مكائن  اآلت  ال�شناعية( ؛ م�شخات )اآلت( ؛ م�شخات )اأج��زاء 
)اآلت( ؛ منا�شري )اآلت( ؛ مق�شات كهربائية ؛ اآلت �شن ) �شحذ( ؛ دواليب لل�شن )لل�شحذ( ) اأجزاء اآلت( ؛ 
اآلت لربط احلزم ؛ مق�شات كهربائية ؛ اآلت تقديد لال�شتخدام ال�شناعي ؛ جرافات ثلج ؛ م�شد�شات لر�س 
الدهانات ؛ اآلت ر�س ؛ اآلت لولبة )ت�شنني( ؛ اآلت تهذيب ؛ �شاغطات تربينية ؛ اأكيا�س املكان�س الكهربائية 
؛ خراطيم املكان�س الكهربائية ؛ م�شخات تفريغ ؛ اأجهزة تنظيف ؛ ماكينات واأدوات ت�شنيع الأدوات املعدنية 
؛ اآلت واأجهزة تعدين ؛ اآلت واأجهزة ان�شاء ؛ اآلت واأجهزة للتحميل والتنزيل ؛ اآلت ال�شيد ال�شناعي ؛ اآلت 
واأجهزة املعاجلة الكيميائية ؛ اآلت واأجهزة ن�شيج ؛ اآلت واأجهزة معاجلة الأطعمة اوامل�شروبات ؛ اآلت واأجهزة 
قطع خ�شب الأ�شجار او النجارة او �شناعة ق�شور اخل�شب اأو اخل�شب الرقائقي ؛ اآلت واأجهزة ت�شنيع اللب او 
�شناعة الورق اأو ت�شنيع الورق ؛ اآلت واأجهزة طباعة او جتليد الكتب ؛ اآلت خياطة ؛ اآلت زراعية ؛ معدات 
زراعية عدا ما يدار باليد ؛ اآلت ت�شنيع الأحذية ؛ اآلت دباغة اجللود ؛ اآلت معاجلة التبغ ؛ اآلت واأجهزة 
معاجلة  واأجهزة  اآلت  ؛  اللف  او  للتغليف  واأجهزة  اآلت  ؛  ده��ان  واأجهزة  اآلت  ؛  الزجاجية  الأواين  ت�شنيع 
البال�شتيك ؛ اآلت واأجهزة ت�شنيع الب�شائع املطاطية ؛ اآلت و اأجهزة ت�شكيل احلجارة ؛ حمركات رئي�شية 
غري كهربائية ، لي�شت للمركبات الربية واأجزاء من حمركات رئي�شية غري كهربائية ؛ اآلت واأدوات هيدرولية 
غ�شل  معدات  ؛  املالب�س(  )لغ�شل  غ�شالت  ؛  الال�شقة  الأ�شرطة  ل�شرف  اآلت  ؛  امل�شغوط  بالهواء  ت��دار  اأو 
املركبات ؛ اآلت خلط الطعام لالأغرا�س التجارية ؛ اآلت تق�شري الطعام لالأغرا�س التجارية ؛ اآلت تقطيع 
اأجهزة  اآلت و  الطعام و فرم الطعام وتقطيع الطعام اىل �شرائح لالأغرا�س التجارية ؛ غ�شالت �شحون ؛ 
واإزالة  واإب��ادة احل�شرات  للتعقيم  اآلية  ر�شا�شات  ؛  كهربائية  ؛ مكان�س  بال�شمع  التلميع  اأو  لل�شقل  كهربائية 
الروائح الكريهة ) لي�شت للغايات الزراعية( ؛ عنا�شراآلت ) لي�شت للمركبات الربية ( ؛ جمزات ع�شب ؛ اآلت 
واجهزة ر�س النفايات ؛ اآلت �شحق النفايات ؛ اأجهزة اإقالع للمحركات واملكائن؛ حمركات التيار املرتدد ) 
ايه �شي(  وحمركات التيار املبا�شر) دي �شي( ) ل تت�شمن تلك التي تخ�س املركبات الربية ولكن تت�شمن " 
اأجزاء " لأي من حمركات التيار املرتدد ) ايه �شي(  وحمركات التيار املبا�شر ) دي �شي( ( ؛ مولدات التيار 
املرتدد ) ايه �شي( ؛ مولدات التيار املبا�شر ) دي �شي( ؛ خالطات طعام كهربائية للغايات املنزلية ؛ فرجونات 

للمولدات الكهربائية .  
و�شف العالمة : الكلمة HIKOKI كتبت باحلروف الالتينية .   

الإ�شرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

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

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   281009      بتاريخ : 2017/10/12
بيانات الأولوية :             

باإ�شم     :  هيتا�شي كوكي كو. ، ليميتد
وعنوانه :  1- 15 ، كونان 2 - ت�شومي ، ميناتو-  كو ، طوكيو 6020 – 108 ،  اليابان

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 37 
الن�شاء ؛ ا�شت�شارات الن�شاء ؛ ت�شغيل و�شيانة اأدوات البناء ؛ بناء ال�شفن ؛ اإ�شالح او �شيانة ال�شفن 
او �شيانة  اإ�شالح  ؛  ال�شيارات  او �شيانة  اإ�شالح  ؛  الدراجات  اإ�شالح  ؛  الطائرات  او �شيانة  اإ�شالح  ؛ 
ال�شكك احلديدية للقطارات ؛ اإ�شالح او �شيانة الأجهزة والآلت ال�شوئية ؛ اإ�شالح او �شيانة اآلت 
واأجهزة التحميل والتنزيل ؛ اإ�شالح او �شيانة امل�شخات ؛ اإ�شالح او �شيانة اآلت واأجهزة التجميد ؛ 
اإ�شالح او �شيانة الأجهزة والآلت اللكرتونية ؛ اإ�شالح او �شيانة اآلت واأجهزة الت�شالت عن بعد 
او  اإ�شالح  ؛  الكهربائية  امل�شتهلك  اأجهزة  او �شيانة  اإ�شالح  ؛  البناء  اآلت واأجهزة  او �شيانة  اإ�شالح  ؛ 
اإ�شالح او �شيانة املحركات الكهربائية ؛ اإ�شالح او �شيانة اآلت  �شيانة اأجهزة الإ�شاءة الكهربائية ؛ 
اأجهزة  او �شيانة  اإ�شالح  ؛  الطاقة  او �شيانة مولدات  اإ�شالح  ؛  بالطاقة  التحكم  اأو  التوزيع  واأجهزة 
او �شيانة الجهزة  اإ�شالح  القيا�س والختبار؛  واأدوات  اأجهزة  او �شيانة   اإ�شالح  ؛  املختربات  وادوات 
اآلت  او �شيانة  اإ�شالح  ؛  الكتب والطباعة  واأجهزة جتليد  اآلت  او �شيانة  اإ�شالح  ؛  الطبية  والدوات 
و اأجهزة املعاجلة الكيميائية ؛ اإ�شالح او �شيانة اآلت واأجهزة ت�شنيع الواين الزجاجية ؛ اإ�شالح او 
�شيانة اآلت واأدوات ال�شيد ؛ اإ�شالح او �شيانة  اآلت وعدد ت�شنيع الدوات املعدنية ؛ اإ�شالح او �شيانة 
اآلت �شناعة الحذية ؛ اإ�شالح او �شيانة الأفران ال�شناعية ؛ اإ�شالح او �شيانة اآلت واأجهزة التعدين 
؛ اإ�شالح او �شيانة اآلت واأجهزة ت�شنيع الب�شائع املطاطية ؛ اإ�شالح او �شيانة اآلت واأجهزة حت�شري 
الطعام او امل�شروبات ؛ اإ�شالح او �شيانة اآلت واأجهزة قطع خ�شب الأ�شجار او النجارة او �شناعة ق�شور 
اخل�شب اأو اخل�شب الرقائقي ؛ اإ�شالح او �شيانة اآلت واأجهزة الن�شيج ؛ اإ�شالح او �شيانة اآلت واأجهزة 
اللباب  اآلت واأجهزة �شناعة  او �شيانة  اإ�شالح  الزراعية؛  الأدوات واللت  او �شيانة  اإ�شالح  الدهان؛ 
والورق واأ�شغال الورق ؛ اإ�شالح او �شيانة اآلت واأجهزة معاجلة البال�شتيك ؛ اإ�شالح او �شيانة اآلت 
واأجهزة التغليف واللف ؛ اإ�شالح او �شيانة غ�شالت ال�شحون ال�شناعية ؛ اإ�شالح او �شيانة الغ�شالت 
الكهربائية للغايات ال�شناعية؛ اإ�شالح او �شيانة من�شاآت غ�شل املركبات ؛ اإ�شالح او �شيانة ماكينات 
اآلت  �شيانة   او  اإ�شالح  ؛  بالطاقة  ت��دار  التي  الأر�شيات  تنظيف  ماكينات  �شيانة  او  اإ�شالح  ؛  البيع 
واأجهزة ر�س النفايات ؛ اإ�شالح او �شيانة اآلت �شحق النفايات ؛ اإ�شالح او �شيانة اأجهزة الغوا�شني 
؛  او �شيانة جتهيزات احلمامات  اإ�شالح  ؛  الريا�شية  املعدات  اإ�شالح  ؛  الالفتات  او �شيانة  اإ�شالح  ؛ 
تنظيف ال�شطوح اخلارجية للمباين ؛ تنظيف النوافذ ؛ تنظيف ال�شجاد والب�شط ؛ تلميع الأ�شطح ؛ 
تنظيف احوا�س ال�شتحمام ) البانيو ( ومراجل احلمام ؛تنظيف ال�شوارع ؛ تنظيف اخلزانات ؛  تعقيم 
والب�شتنة  الزراعة  )  يف غري جمال  ال�شارة  اب��ادة احل�شرات واحليوانات  ؛  اليدوية  الهاتف  �شماعات 
تنظيف  اآلت  تاأجري  ؛  الإن�شاء  واأجهزة  اآلت  تاأجري  ؛  الطبية  والدوات  الجهزة  تعقيم  ؛   ) والغابات 

الر�شيات ؛ تاأجري اآلت واأجهزة التعدين ؛ تاأجري م�شخات الت�شريف . 
و�شف العالمة : الكلمة HIKOKI كتبت باحلروف الالتينية .   

الإ�شرتاطات : 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

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

اخلدمات املتحدة للعالمات التجارية وبراءات الخرتاع
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم  :   280559      بتاريخ : 2017/10/4
بيانات الأولوية :   52686  التاريخ  2017/4/28   ترينيداد وتوباغو

باإ�شم     :  �شناب اإنك.
وعنوانه :  63 ماركيت �شرتيت ، فيني�س ، �شي ايه 90291 ، الوليات املتحدة المريكية

�سورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 41 
خدمات الن�شر، حتديدا ، ن�شر املن�شورات الإلكرتونية لالآخرين ؛ خدمات الن�شر الإلكرتوين ، حتديدا 
،  ن�شر الأعمال على اخلط املبا�شر لالآخرين التي تخ�س ال�شور الفوتوغرافية وال�شور والفيديوهات 
وتوزيع  واإن��ت��اج  وت��ط��وي��ر  اب��ت��ك��ار  ؛  امل�شتخدم  ابتكرها  ال��ت��ي  التخطيطية  وال��ر���ش��وم��ات  والن�شو�س 
املحتوى الرتفيهي ، حتديدا ، حمتوى الو�شائط املتعددة وال�شور الفوتوغرافية والر�شوم املتحركة 
والفيديوهات والأعمال الفنية ، والن�س والر�شومات التخطيطية  وال�شور الرمزية والأخبار ؛  توفري 
معلومات وقواعد بيانات على اخلط املبا�شر عن طريق الإنرتنت يف جمالت الرتفيه واملو�شيقى ؛ توفري 
املبا�شر على �شكل �شور �شخ�شيات  للتنزيل على اخلط  الو�شائط غري قابل  حمتوى ترفيهي متعدد 
رمزية ورموز ت�شويرية و مناذج  وت�شاميم خيالية ور�شوم هزلية  وتعبريات موجزة ور�شوم تخطيطية 
لالأ�شخا�س والأماكن والأ�شياء ؛ توفري مو�شيقى غري قابلة للتنزيل على اخلط املبا�شر ؛ توفري موقع 
�شبكي ي�شم ت�شجيالت �شوتية مو�شيقية غري قابلة للتنزيل وعرو�س مو�شيقية وفيديوهات مو�شيقية 
و�شور فوتوغرافية ون�شرات اإخبارية دورية وكتب وجمالت واألعاب اإلكرتونية وفيديوهات وحمتويات 
ل�شكر  امل�شممة  الت�شجيعية  واجلوائز  امل�شابقات  برامج  ؛  للتنزيل  قابلة  اأخ��رى غري  متعددة  و�شائط 
الذاتية والعمال  ال��ذات والجن��ازات  التي ت�شارك يف حت�شني  الأف��راد واملجموعات  ومكافاأة وت�شجيع 
وم�شاركة  الإن�شانية  والأن�شطة  املجتمع   وخدمة  العامة  واخلدمة  والتطوعية  والن�شانية  اخلريية 
املتعددة  الرتفيه  خدمات  ؛  والفيديوهات  الأف��الم  اإنتاج  ؛  امل�شابقات  تنظيم  ؛  الإبداعي  العمل  منتج 
التلفاز  جم��الت  يف  التوزيع  وخدمات  الإنتاج  بعد  وما  والإنتاج  الت�شجيل  خدمات  �شكل  يف  الو�شائط 
والفالم والرتفيه ذات الو�شائط املتعددة ؛ اإنتاج وتنظيم حفالت حية و منا�شبات ترفيهية اجتماعية 
ا�شا�شها ال�شبكة يف  وعرو�س مالهي ليلية حية وغريها من عرو�س الداء احلية ؛ توفري معلومات 
�شكل معلومات تذكرة للمنا�شبات الرتفيهية والتعليمية والريا�شية والثقافية ؛ توفري معلومات على 
اخلط املبا�شر  فيما يتعلق بربجمة التلفاز والرتفيه والريا�شة والأن�شطة الثقافية ؛ توفري برجميات 
كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س( ملعاجلة املدفوعات الإلكرتونية ؛ توفري رموز اإلكرتونية يولدها احلا�شوب 
لتحديد املنتجات ومعاجلة الدفع الإلكرتوين ؛ توفري التحقق الإلكرتوين من الأوامر على اخلط 
للم�شتخدمني  ذل��ك  بعد  ت�شمح  التي  الإلكرتونية  ال�شماح  رم��وز  وتوليد  الرقمي  للمحتوى  املبا�شر 
للو�شول اىل املحتوى الرقمي ؛ توفري ا�شتخدام موؤقت لربجميات م�شادقة غري قابلة للتنزيل على 

اخلط املبا�شر للتحكم يف الو�شول اإىل والت�شال  باأجهزة احلا�شوب  و �شبكات احلا�شوب .
اأعلى  اإنحناءة يف  اآخ��ر مع  دائ��ري  دائ��ري بداخله ر�شم ل�شكل  و�شف العالمة : عبارة عن ر�شم ل�شكل 

الي�شار بطريقة مميزة . 
الإ�شرتاطات   : 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو 
اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا الإعالن

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ميزان مدينة زايد 

CN قد تقدموا الينا بطلب الأكرتوين رخ�شة رقم:1036598 
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة في�شل احمد حممد �شامل بالعمى
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة احمد ح�شني �شحاده %100

تعديل وكيل خدمات/حذف في�شل احمد حممد �شامل بالعمى التميمي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامر ح�شني �شحادة

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

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12424 بتاريخ 2018/9/11

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/امل�شرق لال�شت�شارات الهند�شية

CN  قد تقدموا الينا بطلب  رخ�شة رقم:1034903 

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�شاحة 40*20 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/امل�شرق لال�شت�شارات الهند�شية

AL MASHRIQ ENGINEERING CONSULTANCY

اىل/ارك لينك لال�شت�شارات الهند�شية

ARC LINK ENGINEERING CONSULTANT

التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
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عربي ودويل

   ب���ع���د ب�����ش��ع��ة اأ����ش���ه���ر ح���ب���ل���ى، ول 
وانهيار  املهاجرين،  اأزم��ة  بني  �شيما 
معلنة،  مالية  وتوترات  جنوة،  ج�شر 
ل��ل��ت��ح��ال��ف الإي����ط����ايل فائز  اأ����ش���ب���ح 
وحزبه  ���ش��ال��ف��ي��ن��ي  م��ات��ي��و  وا�����ش����ح: 
يف  ي�شعد  ال���ذي  امل��ت��ط��رف،  اليميني 
بفارق  لي�شبح،  ال���راي  ا�شتطالعات 

هام ، اأول قوة �شيا�شية اإيطالية.
   ال�شدمة الثالثة هذا العام، اأملانيا، 
كارل  مدينة  �شيمنيتز،  اأح���داث  م��ع 
اأملانيا  جمهورية  يف  �شابقا  م��ارك�����س 
مقتل  بعد  ال�شابقة،  الدميقراطية 
اأمل�����اين واع��ت��ق��ال م��ه��اج��ري��ن اثنني، 
خرج الآلف من النا�س اإىل ال�شوارع، 
وحدثت عمليات مطاردة للمهاجرين، 
وجتاوزت الحداث ال�شرطة، بل كانت 
ه��ذه الأخ����رية م��ت��ورط��ة وخمرتقة، 
املتظاهرين  م��ع  م�شادمات  ووق��ع��ت 

امل�شادين.
   �شدمة �شيمنيتز كانت عميقة، لأن 
املتطرفة  اليمينية  الجت���اه���ات  ك��ل 
ذلك  معا، مبا يف  ال�شارع  جتّمعت يف 
ال���ب���دي���ل م���ن اج����ل اأمل���ان���ي���ا، احل���زب 
اأ�شبح  ال�����ذي  امل���ت���ط���رف،  ال��ي��م��ي��ن��ي 
احلزب ال�شيا�شي الثالث يف البالد يف 
النتخابات الفيدرالية العام املا�شي، 

وحتطم العديد من املحظورات.
   وتاأتي هذه الأحداث يف �شياق مييل 
التقليدي،  ال��ي��م��ني  م���ن  ج����زء  ف��ي��ه 
البافاريني  احل���ل���ف���اء  وخ�����ش��و���ش��ا 
لأجن���ي���ال م���ريك���ل، ام�����ام م���زاي���دات 
ال��ب��دي��ل م��ن اج��ل اأمل��ان��ي��ا، اىل اتخاذ 
الهجرة،  ب�������ش���اأن  م���ت�������ش���دد  م���وق���ف 
وكذلك جزء من الي�شار الراديكايل، 
من خالل �شارا فاغنكني�شت، موؤ�ش�شة 
التي دعت الي�شار  حركة “انه�شوا”، 
يف  ال�شمري”  “وخز  م���ن  ل��ل��ت��ح��رر 

التعاطي مع ازمة املهاجرين.

التبا�سات اميانويل ماكرون  -  2
   خ���الل اج��ت��م��اع يف م��ي��الن��و اأواخ���ر 
اأغ�����ش��ط�����س، م��ات��ي��و ���ش��ال��ف��ي��ن��ي، وزير 
الرابطة  وزعيم  الإيطايل  الداخلية 
اأوربان،  املتطرفة، وفيكتور  اليمينية 
“غري  رئي�س ال��وزراء املجري وزعيم 
اوروب�������ا،  ����ش���رق  يف  الليرباليني” 
جعال من الرئي�س الفرن�شي الرجل 
النتخابات  يف  ا�شقاطه  يجب  ال��ذي 

الأوروبية مايو 2019.
   رد اإمي���ان���وي���ل م���اك���رون ع��ل��ى هذا 
ال��ت��ح��دي ك����ان ���ش��ري��ع��ا، وع���ّل���ق على 
“لن  ال��دمن��ارك:  اإىل  زيارته  هام�س 
يدافعون  والذين  للقوميني  اأت��ن��ازل 
اأن  اأرادوا  اإذا  الكراهية..  خطاب  عن 
يروا يف �شخ�شي خ�شمهم الرئي�شي، 
فاإنهم على حق«.    اإل اأن الإيطاليني 
دون  ولي�س من  باحلرج،  ي�شعروا  مل 
�شبب، لتوجيه اأ�شابع التهام لبع�س 
م�شاألة  ب�������ش���اأن  ال��ف��رن�����ش��ي  ال���ن���ف���اق 
يف  امل�����ش��وؤول��ة،  امل��ه��اج��ري��ن،  ا�شتقبال 
الت�شويت  ���ش��ع��ود  ع��ل��ى  م���ا،  ج��ان��ب 
املتطرف  وال���ي���م���ي���ن���ي  ال�������ش���ع���ب���وي 
التن�شل  م����رده  ن��ف��اق  اإي��ط��ال��ي��ا.  يف 
الفرن�شي يف حالة اكواريو�س، �شفينة 
اإن���ق���اذ امل��ه��اج��ري��ن ال���ذي���ن يف خطر 
وال��ت��ي رف�شت  امل��ت��و���ش��ط،   البحر  يف 
اإيطاليا ا�شتقبالها، ور�شت يف النهاية 

يف اإ�شبانيا دون اأن تتحرك فرن�شا.
ب������اأن �شخب  الع���������رتاف  ي���ج���ب      
املواقف،  بحلحلة  ان��ت��ه��ى  �شالفيني 
ال�����دول  وب���ع�������س  ف��رن�����ش��ا  اأن  ح���ي���ث 
اأن  الأوروب���ي���ة الأخ�����رى، دف��ن��ت دون 
اأول  ح��ول  “مبداأ دبلن”  ذل��ك  تعلن 
بقبولهم  للمهاجرين،  ا�شتقبال  بلد 
ا���ش��ت��ق��ب��ال لج��ئ��ني ك��ان��وا ع��ل��ى منت 
ق���ارب يف م��ال��ط��ا. وم���ع ذل���ك، ميكن 
يدعي  ان  فعال،  ماكرون  لإميانويل 
بع�س الزعامة يف تعميق بناء اأوروبا، 
و�شالفيني  اورب��������ان  ي��ج�����ش��د  ح���ي���ث 
قومية،  رف�س”  “جبهة  ح��ق��ي��ق��ة 
)واأي�شا  وال�شيادة  متم�شكة باحلدود 
بالن�شبة  الأوروب�������ي  امل����ايل  ب��ال��دع��م 

للمجر ...(.
   ل��ك��ن ال��رئ��ي�����س ال��ف��رن�����ش��ي، زعيم 
غ��ري حم��ظ��وظ م��ن��ذ ان��ت��خ��اب��ه مايو 
م�شروعه  ا���ش��ط��دم  ف��ق��د   .2017
�شريكته  ب�������ش���ع���وب���ات  الوروب������������ي 
ال����ش���ا����ش���ي���ة، اأجن����ي����ال م����ريك����ل، يف 
ت�شكيل ائتالفها يف اأملانيا، ثم ب�شعود 
لي�شت  حكومات  وت�شكيل  ال�شعبوية 
النم�شا  يف  ل�شفاراته  ج��دا  ح�شا�شة 

اأو اإيطاليا.
ن     مل ي�شر ماكرون بعد بو�شوح مع مرَ
الأوروبية،  النتخابات  يف  �شيتحالف 
تاأ�شي�س �شبكة اىل  لأن��ه مل ينجح يف 
الم�����ام يف ب���ل���دان اأوروب����ي����ة اأخ����رى. 
الليربالية،  امل��ج��م��وع��ة  اأن  وي���ب���دو 
حتالف الدميقراطيني والليرباليني 
من اجل اأوروبا بقيادة رئي�س الوزراء 

مريح للغاية ...     واإذا ت�شدر حزب 
ال�شعب الأوروبي يف مايو، فان زعيمه 
ملن�شب  ال����ربمل����ان  م���ر����ش���ح  ���ش��ي��ك��ون 
ح�شب  الأوروب���ي���ة،  املفو�شية  رئي�س 
)مر�شح  “�شبيتزينكانددات”  نظام 
لرئا�شة املفو�شية( ... وهذا الختيار 
املوافقة عليه من قبل  تتم  اأن  يجب 
روؤ���ش��اء ال���دول واحل��ك��وم��ات، غ��ري ان 
توتر  حل��ظ��ة  يف  �شيت�شبب  ال��رف�����س 

�شديد اأو اأزمة.
    اإميانويل ماكرون، الراف�س لنظام 
“�شبيتزينكانددات” )مر�شح لرئا�شة 
هذا  من  انزعاجه  �شّرب  املفو�شية(، 
الختيار، م�شريا اإىل اأن “مريكل اىل 
وامل�شكل  بالكامل،  التقدميني  جانب 
ول  الوروب����ي،  ال�شعب  ح��زب  يخ�س 
ال��وق��ت مع  نف�س  ن��ك��ون يف  اأن  ميكن 

مريكل ومع اأوربان«.
   اإذن، مل��اذا اخ��ت��ارت اأجن��ي��ال مريكل 
دع�������م ت���ر����ش���ي���ح م����ان����ف����ري����د وي�����رب؟ 
ت���وازن���ات الئتالف  ب�����ش��ب��ب  ه���ل ه���و 
ت���درك  اأن���ه���ا  اأم  اأمل���ان���ي���ا؟  ال��ه�����ش��ة يف 
اإميانويل”  “�شديقها  اأن  م��ق��دم��اً 
النائب  اختيار  يف  الفيتو  �شي�شتخدم 
لرئا�شة  ا�شمه  تقدمي  عند  البافاري 

املفو�شية؟
ال�شوؤال �شُيطرح طبعا خالل     ه��ذا 
حتت  املر�ّشحني  و�شُيحرج  احل��م��ل��ة، 

يافطة حزب ال�شعب الوروبي.

4 - الي�سار يف جميع �سظاياه
   والي�شار يف كل هذا؟ يبدو اأنه غري 
ق����ادر ع��ل��ى ال��ت��اأث��ري ب�����ش��ك��ل ك��ب��ري يف 

الربملان الأوروبي القادم.
الدميقراطيون،  ال���ش��رتاك��ي��ون     
من  امل�����ا������ش�����ي  يف  ك������ان������وا  ال������ذي������ن 
للربملان  ال��ع��م��الق��ة  ال��دي��ن��ا���ش��ورات 
مع  ال�شلطة  ويتقا�شمون  الوروب���ي، 
الوروب����ي،  ال�شعب  ح���زب  جم��م��وع��ة 
الت�شويت  تاآكل  ثمن  اليوم  يدفعون 

الي�شاري يف اأوروبا.
تكبدت  واإي���ط���ال���ي���ا،  ف���رن�������ش���ا،  يف     
املنتمية للكتلة ال�شرتاكية  الأحزاب 
ال�شرتاكي  احل���زب  ال��دمي��ق��راط��ي��ة، 
واحلزب الدميقراطي، هزائم وطنية 
ثقيلة �شتزن على اقرتاع مايو املقبل، 

وقد اكدت ال�شويد هذا الجتاه.
   ت�����ش��ك��ي��الت ال��ي�����ش��ار ال���رادي���ك���ايل 
النجاح  ي�شجعها  اأق���وى،  انها  ت�شعر 
ميلين�شون،  ل����وك  جل����ان  ال��ن�����ش��ب��ي 
ال��ذي تقدم على احل��زب ال�شرتاكي 
الفرن�شية.  الرئا�شية  النتخابات  يف 
املتمردة  فرن�شا  حركة  حتالفت  وقد 
�شوء  يف  م���ي���ل���ي���ن�������ش���ون،  ب����زع����ام����ة 
الن��ت��خ��اب��ات الأوروب���ي���ة، م��ع اأح���زاب 
وحركات على غرار حزب بودميو�س 
يف اإ�شبانيا، حتالف �شيكرب يف الربملان 

الوروبي املقبل.
    ول��ك��ن م���رة اأخ����رى ���ش��وف يطرح 
�شوؤال اأ�شا�شي، ذاك الذي برز يف اأملانيا 
التي  “انه�شوا”  ح��رك��ة  ولدة  م��ع 
الرئي�شة  �شارا فاغنكني�شت،  اأطلقتها 
امل�شاركة لكتلة دي لينك حزب الي�شار 

الراديكايل يف الربملان الأملاين. 
موقفا  فاغنكني�شت  ���ش��ارا  تتخذ     
وتريد  املهاجرين،  ق�شية  يف  مغايرا 
اإطالق “حركة” م�شتقلة عن حزبها 
الأ�شلي، دي لينك، الذي األهم وقتها 
قرار  ل��ي��اأخ��ذ  ميلين�شون  ل���وك  ج���ان 
مغادرة احلزب ال�شرتاكي الفرن�شي.    
نهج �شارا فاغنكني�شت، ُيق�ّشم الي�شار 
ذلك  برز  كما  فرن�شا،  يف  الراديكايل 
يف حوارين اأجرتهما جملة لونوفال 
فرن�شا  عن  النائب  مع  اوب�شرفاتور 
وجورجي  اأوت��ني،  كليمنتني  املتمردة 
لوك  ج��ان  م�شت�شار  كوزمانوفيت�س 

ميلين�شون.
    وكان جان لوك ميلين�شون نف�شه، 
يونيو،  م��دون��ت��ه يف  ع��ل��ى  اأ����ش���اد  ق���د 
تاأ�شي�س  فاغنكني�شت  ���ش��ارا  ب��اإع��الن 
فرن�شا  ط��ري��ق��ة  ع��ل��ى  “حركتها” 
تيار  ظ��ه��ور  الآن،  “من  امل���ت���م���ردة: 
لينك  م��ن �شلب دي  ح��رك��ي وط���ارد 
ي���وؤك���د ت���غ���رّي امل���رح���ل���ة.. مي��ك��ن��ن��ا ان 
ُتكتب”،  ج��دي��دة  �شفحة  ان  ن��ق��ول 
ولكنه  نائب مر�شيليا متحم�شا،  قال 
مع ذلك يحافظ، يف م�شاألة الهجرة، 
على موقف اأكرث انفتاحا من النائب 
الأملانية.     هكذا نرى، اأن على كل تيار 
�شيا�شي مواجهة تناق�شاته اخلا�شة، 
مهمة  املبداأ  حيث  ومن  والتبا�شاته. 
احلملة النتخابية تو�شيح اخليارات 
ال�شيا�شي  امل���ن���اخ  ان  ال  و���ش��رح��ه��ا، 
الأوروب�������ي احل����ايل م��ع��ت��ّل ج���دا مما 
الأم��ل يف حملة هادئة تدور  يحجب 
واخليارات.      والأف��ك��ار  الربامج  ح��ول 
الختيار  ح�شر  يف  يكمن  اخلطر  ان 
يف �شعارات خمتزلة، مثل “تقدميني 

�شد فا�شيني...«.

البلجيكي ال�شابق غي فريهوف�شتات، 
هي احلا�شنة الأكرث احتمال حلزب 
اجلمهورية اىل المام، ولكن مل يتم 

اقرار اأي �شيء حتى الآن.
اإمي���ان���وي���ل  ي����ح����اول     يف الث�����ن�����اء، 
حتالفات،  وخ���ل���ق  ت��ع��ب��ئ��ة  م����اك����رون 
وق���د ح���اول ذل���ك خ���الل رح��ل��ت��ه اإىل 
الدمنارك وفنلندا، ال انه لي�س من 
الأوروبيني،  القادة  يختار  اأن  املوؤكد 
ب��غ�����س ال��ن��ظ��ر ع���ن ام��ت��ع��ا���ش��ه��م من 
اوربان،  فيكتور  اأو  �شالفيني  ماتيو 
اإميانويل  �شهية  بنف�س  ي��خ��ت��اروا  ان 
�شليبية  حملة  يف  الدخول  ماكرون، 

“�شد الفا�شية«.    �شحيح اأنه انُتخب 
 2017 الأ���ش��ا���س يف مايو  ه��ذا  على 
للرئي�س  وميكن  لوبان،  مارين  �شد 
تخندقا  ذل��ك  يف  ي��رى  اأن  الفرن�شي 
فرن�شي  �شيا�شي  م�شهد  يف  مل�شلحته 

ما زال بعيًدا عن ال�شتقرار.

3 - لعبة اليمني الغام�سة 
   ع��ن��دم��ا ت�����ش��ع ب��ط��اق��ة الق�����رتاع 
الوطنية  الأح��������زاب  اأح�����د  ل�����ش��ال��ح 
ال�شعب  ح������زب  ل��ك��ت��ل��ة  امل���ن�������ش���وي���ة 
الأوروبي، هل هو ت�شويت ل� “خط” 

مريكل اأو اأوربان؟

الجتماعي  امل�شيحي  الحت���اد  حيث 
ال����ب����اف����اري، امل���ت���ح���ال���ف م����ع احل����زب 
ملريكل،  امل�����ش��ي��ح��ي  ال���دمي���ق���راط���ي 
ي��ب��دو اأك����رث م��ي��ال ل��ب��وداب�����ش��ت، من 
ب��رل��ني.     وهنا، يكون خيار اأجنيال 
للقائمة  ك��رئ��ي�����س  اق������رتاح  م���ريك���ل 
الوروبي،  ال�شعب  حل��زب  الأوروب��ي��ة 
الرئي�س احلايل لكتلة املحافظني يف 
�شديد  ويرب،  مانفريد  �شرتا�شبورغ، 
اللتبا�س. فهذا الأخري، من احلزب 
امل�شيحي الجتماعي البافاري، ي�شعى 
جناحي  ب��ني  ال��ت��وازن  على  للحفاظ 
حزب ال�شعب الوروب��ي، موقف غري 

ال����ذي يغ�شب  ال�������ش���وؤال     ه����ذا ه���و 
اأنه  اليمني، لأنه من املعروف جيداً، 
واللتبا�س  الغمو�س  م��ن  خ���روج  ل 
ال�شعب  حزب  ان  عليه.  بالإجابة  ال 
اأك���رب جمموعة  الآن  ه��و  الوروب�����ي، 
ب��رمل��ان��ي��ة يف ����ش���رتا����ش���ب���ورغ، ت���ع���ّد يف 
الثقل،  واأ���ش��ح��اب  ال��ك��ب��ار  �شفوفها 
الدميقراطي  امل�شيحي  الحت��اد  مثل 
ل��ل��م�����ش��ت�����ش��ارة الأمل����ان����ي����ة، واحل�����زب 
حتى  ال�شلطة  يف  الإ�شباين  ال�شعبي 
وقت قريب يف مدريد، واجلمهوريني 
ل���ل���وران ووك��وي��ي��ز يف ف��رن�����ش��ا، ولكن 
فيكتور  ح����زب  ف���ي���د����س،   ... اأي�������ش���ا 

الدميقراطيني،  وال����ش���رتاك���ي���ني 
النم�شاوي”  “النموذج  ��ال  م��ف�����شّ
حت������ال������ف امل�����ح�����اف�����ظ�����ني وال����ي����م����ني 
اأن  “نعتقد  واأ����ش���اف  امل���ت���ط���رف...، 
الوقت قد حان لنه�شة الدميقراطية 
�شعبية  ج��ب��ه��ة  ول��ي�����س  امل�����ش��ي��ح��ي��ة، 
داعيا الناخبني  معادية لل�شعبوية”، 
الأوروب���ي���ني ل��ف��ر���س ه���ذا اخل��ي��ار يف 

. مايو 2019 
   ن��ع��م، ول��ك��ن م���ا ه���و اخل����ط الذي 
���ش��ي��خ��ت��اره ال��ن��اخ��ب اجل���م���ه���وري يف 
فرن�شا، اأو احلزب ال�شعبي يف اإ�شبانيا؟ 
وال�شوؤال يطرح نف�شه يف اأملانيا ذاتها، 

اأوربان.
ال�شاخنة،  ال�����ش��اع��ة  ق�����ش��اي��ا  ح���ول     
اأو  اأو الدميقراطية  املهاجرين  �شواء 
م�شتقبل اأوروبا، يجرب حزب ال�شعب 
الأوروبي على ان يك�شف بونا �شا�شعا 
بني املواقف التي دافعت عنها لأكرث 
اأجن��ي��ال م��ريك��ل، وتقريظ  م��ن عقد 
على  ال��ع��زي��زة  الليربالية”  “غري 

فيكتور اأوربان.
يونيو   16 م����رج����ع،  خ���ط���اب  يف     
امل����ا�����ش����ي، ه����اج����م رئ���ي�������س ال��������وزراء 
املتمثل  الأملاين”  “النموذج  املجري 
املحافظني  بني  الكبري  الئتالف  يف 

خالل احلملة، على كل تيار �سيا�سي مواجهة تناق�ساته اخلا�سة 

الت�سويت ل�سالح اأحزاب حزب ال�سعب الأوروبي، هل هو ت�سويت خلط مريكل اأو اأوربان؟
 يبدو الي�سار غري قادر على التاأثري ب�سكل  كبري يف الربملان الأوروبي القادم

اليمني املتطرف يف املانيا معطى جديد الربملان الوروبي  تناق�شات باجلملة

اوربان: القوميون �شد انفتاح اوروبا �شالفيني:  اليمني املتطرف �شيد ال�شاحةماكرون..  عقبة تلد اخرى

ميلين�شون حظوظ اكرب للي�شار الراديكايل

رينزي انتهى زمن الحزاب ال�شرتاكية الدميقراطية

 لي�س موؤكدا اأن يختار قادة اأوروبا الدخول، بنف�س �سهية ماكرون، يف حملة �سليبية �سد الفا�سية
املناخ ال�سيا�سي الأوروبي معتّل مما قد يحول دون حملة تدور حول الربامج والأفكار واخليارات

تدفع الأحزاب ال�سرتاكية الدميقراطية
 ثمن تاآكل الت�سويت الي�ساري  يف اأوروبا

مواجهة بني التقدميني والفا�سيني:

التبا�سات احلملة النتخابية الأوروبية التي تنطلق...!
•• الفجر - بيري ها�صكي – ترجمة خرية ال�صيباين

 2019 مايو  لنتخابات  الأوروبية  احلملة  بداأت     
اجلميع:  ينا�سب  وتخندق  ان�سقاق  وجود  مع  قوية، 
اأخرى. يف  التقدميون من جهة، والفا�سيني من جهة 
ما يلي ا�ستعرا�س موجز لغمو�س هذا امل�سهد النا�سئ 

الذي ي�سبه احلرب، والذي يحاول ت�سكيل املناق�سات 
ال�سيا�سية لل�سنة املقبلة؛ والتي، بعيدا عن ال�سيا�سة 

ال�سيا�سوية، �ستوؤثر على م�ستقبل اأوروبا.

– زحف اليمني املتطرف حقيقة  1
   الواحدة تلو الأخرى، ت�ستعل اإ�سارات النذار على 

الول  ام�س  ال�سويد،  وكانت  الأوروبــيــة.  اخلارطة 
“دميقراطيو  �سجل  حيث  املحطات  اأخــر  الحـــد، 
غري  تقدما  املتطرف،  اليمني  حزب  ا�سم  ال�سويد”، 
جذوره  ي�ستمد  حزب  وهو  متوقعا  كان  مما  اقل  انه 
النازية اجلديدة، حتى وان قام بعملية جتميل  من 

لحقا.

اإيطاليــــــا فريقـــــا  تبّنت  املا�ســــــي،  الربيـــــــع     يف 
يف  ممثـــــــال  -ال�ســــــــعبوي،  املتطرف  اليمني  من 
�ســــالفيني  ماتيـــو  لرابطـــــة  املتنافـــــز  التحالــــف 
املمثـــــل  اأ�س�ســــها  التي  جنـــــــــوم،   5 وحركــــة 
راهنـــــا  ويراأ�ســــــها  غريلو،  بيبي  الكوميـــــدي 

لويجـــــي دي مايــــــو.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 112201
با�ش��م: فيفيدفيل انك.

وعنوانه: 3440 تورينغدون واي ، �شويت 205 مدينة �شارلوت ولية نورث 
كارولينا ، الوليات املتحدة الأمريكية

وامل�شجلة حتت رقم : )150107(  بتاريخ: 2011/09/11
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/05/05 وحتى تاريخ : 2028/05/05
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 112447
با�ش��م: فيفيدفيل انك.

وعنوانه: 3440 تورينغدون واي ، �شويت 205 مدينة �شارلوت ولية نورث 
كارولينا ، الوليات املتحدة الأمريكية

وامل�شجلة حتت رقم : )150083(  بتاريخ: 2011/09/11
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/05/08 وحتى تاريخ : 2028/05/08
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 113562
با�ش��م: �شيد اجنينريز )برايفت( ليمتد

وعنوانه: 1، احمد بلوك، نيو جاردن تاون، لهور، الباك�شتان
وامل�شجلة حتت رقم : )104605(  بتاريخ: 2010/06/17

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء احلماية يف : 2018/05/27 وحتى تاريخ : 2028/05/27

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 115304
با�ش��م: �شركة اأمانا لل�شناعات الغذائية �س.ذ.م.م
وعنوانه: راأ�س اخليمة، الإمارات العربية املتحدة

وامل�شجلة حتت رقم : )180927(  بتاريخ: 
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2008/06/25 وحتى تاريخ : 2018/06/25
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117446
با�ش��م: اي. لند وورلد ليمتد

وعنوانه: 19 - 8 ت�شانغجيون – دوجن ،  مابو - جو ، �شيوؤول ، جمهورية 
كوريا

وامل�شجلة حتت رقم : )101350(  بتاريخ: 2010/04/04
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/08/04 وحتى تاريخ : 2028/08/04
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117447
با�ش��م: اي. لند وورلد ليمتد

وعنوانه: 19 - 8 ت�شانغجيون – دوجن ،  مابو - جو ، �شيوؤول ، جمهورية 
كوريا

وامل�شجلة حتت رقم : )101351(  بتاريخ: 2010/04/04
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/08/04 وحتى تاريخ : 2028/08/04
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117450
با�ش��م: اي. لند وورلد ليمتد

وعنوانه: 19 - 8 ت�شانغجيون – دوجن ،  مابو - جو ، �شيوؤول ، جمهورية 
كوريا

وامل�شجلة حتت رقم : )101353(  بتاريخ: 2010/04/04
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/08/04 وحتى تاريخ : 2028/08/04
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117451
با�ش��م: اي. لند وورلد ليمتد

وعنوانه: 19 - 8 ت�شانغجيون – دوجن ،  مابو - جو ، �شيوؤول ، جمهورية 
كوريا

وامل�شجلة حتت رقم : )101354(  بتاريخ: 2010/04/04
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/08/04 وحتى تاريخ : 2028/08/04
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 116824
ب��ا���ش��������م: ي��امن��اك م��وت��ور ج��وم��الك��الري ���ش��ان��اي��ي يف ت��ي��ك��اري��ت انونيم 

�شريكتي
 - كونيا  رق��م:6  زوك��اك،  اتابي  �شانايي بوجلا�شي،  1.اورجانيز  وعنوانه: 

تركيا
وامل�شجلة حتت رقم : )128161(  بتاريخ: 2011/01/11

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء احلماية يف : 2018/07/22 وحتى تاريخ : 2028/07/22

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 116825
ب��ا���ش��������م: ي��امن��اك م��وت��ور ج��وم��الك��الري ���ش��ان��اي��ي يف ت��ي��ك��اري��ت انونيم 

�شريكتي
 - كونيا  رق��م:6  زوك��اك،  اتابي  �شانايي بوجلا�شي،  1.اورجانيز  وعنوانه: 

تركيا
وامل�شجلة حتت رقم : )133506(  بتاريخ: 2011/03/06

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء احلماية يف : 2018/07/22 وحتى تاريخ : 2028/07/22

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117438
با�ش��م: تيان وي ين )�شنغهاي( تريد كو.، ال تي دي.

مينهاجن  رود،  فانحهي   1088 زه����واجن،   10  ،3076 اي���ه  روم  وع��ن��وان��ه: 
دي�شرتكت، �شنغهاي، ال�شني

وامل�شجلة حتت رقم : )101345(  بتاريخ: 2010/04/04
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/08/04 وحتى تاريخ : 2028/08/04
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117439
با�ش��م: تيان وي ين )�شنغهاي( تريد كو.، ال تي دي.

مينهاجن  رود،  فانحهي   1088 زه����واجن،   10  ،3076 اي���ه  روم  وع��ن��وان��ه: 
دي�شرتكت، �شنغهاي، ال�شني

وامل�شجلة حتت رقم : )101346(  بتاريخ: 2010/04/04
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/08/04 وحتى تاريخ : 2028/08/04
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117551
با�ش��م: اي. لند وورلد ليمتد

وعنوانه: 19 - 8 ت�شانغجيون – دوجن ، مابو - جو ، �شيوؤول ، جمهورية 
كوريا

وامل�شجلة حتت رقم : )103851(  بتاريخ: 2010/05/31
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/08/06 وحتى تاريخ : 2028/08/06
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117553
با�ش��م: اي. لند وورلد ليمتد

 ،751-121 �شيوؤول   ، - جو  مابو   ، – دوجن  ت�شانغيون   8  -  19 وعنوانه: 
كوريا

وامل�شجلة حتت رقم : )101365(  بتاريخ: 2010/04/04
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/08/06 وحتى تاريخ : 2028/08/06
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117554
با�ش��م: اي. لند وورلد ليمتد

 ،751-121 �شيوؤول   ، - جو  مابو   ، – دوجن  ت�شانغيون   8  -  19 وعنوانه: 
كوريا

وامل�شجلة حتت رقم : )101366(  بتاريخ: 2010/04/04
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/08/06 وحتى تاريخ : 2028/08/06
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117555
با�ش��م: اي. لند وورلد ليمتد

 ،751-121 �شيوؤول   ، - جو  مابو   ، – دوجن  ت�شانغيون   8  -  19 وعنوانه: 
كوريا

وامل�شجلة حتت رقم : )101367(  بتاريخ: 2010/04/04
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/08/06 وحتى تاريخ : 2028/08/06
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117557
با�ش��م: اي. لند وورلد ليمتد

 ،751-121 �شيوؤول   ، - جو  مابو   ، – دوجن  ت�شانغيون   8  -  19 وعنوانه: 
كوريا

وامل�شجلة حتت رقم : )101368(  بتاريخ: 2010/04/04
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/08/06 وحتى تاريخ : 2028/08/06
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117558
با�ش��م: اي. لند وورلد ليمتد

 ،751-121 �شيوؤول   ، - جو  مابو   ، – دوجن  ت�شانغيون   8  -  19 وعنوانه: 
كوريا

وامل�شجلة حتت رقم : )103644(  بتاريخ: 2010/05/20
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/08/06 وحتى تاريخ : 2028/08/06
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117561
با�ش��م: اي. لند وورلد ليمتد

 ،751-121 �شيوؤول   ، - جو  مابو   ، – دوجن  ت�شانغيون   8  -  19 وعنوانه: 
كوريا

وامل�شجلة حتت رقم : )101371(  بتاريخ: 2010/04/04
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/08/06 وحتى تاريخ : 2028/08/06
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117562
با�ش��م: اي. لند وورلد ليمتد

 ،751-121 �شيوؤول   ، - جو  مابو   ، – دوجن  ت�شانغيون   8  -  19 وعنوانه: 
كوريا

وامل�شجلة حتت رقم : )101372(  بتاريخ: 2010/04/04
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/08/06 وحتى تاريخ : 2028/08/06
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424



الثالثاء  11   سبتمبر    2018  م   -   العـدد  12424  
Tuesday   11   September   2018  -  Issue No   12424

19191915

عربي ودويل

العبادي يف الب�سرة بعد اأ�سبوع من الحتجاجات 

بوتني يلتقي اآبي يف ال�سرق الأق�سى الرو�سي

•• الب�رصة-اأ ف ب:

قام رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي ام�س بزيارة 
اىل حمافظة الب�شرة يف جنوب البالد، بعد اأ�شبوع من 
التظاهرات الحتجاجية على الو�شع املعي�شي واخلدمات 

�شهدت اأعمال عنف، بح�شب بيان �شادر من مكتبه.
12 متظاهرا  اأع��ق��اب مقتل  ال��ع��ب��ادي يف  زي���ارة  وت��اأت��ي 
واإ�شرام النار يف عدد من املباين احلكومية والقن�شلية 

الإيرانية يف املدينة الغنية بالنفط.
لكن الهدوء عاد اإىل املدينة ليل ال�شبت اإثر خلط لأوراق 
مناف�شي  اإع��الن  نتيجة  بغداد  يف  ال�شيا�شية  التحالفات 

العبادي نيتهم ت�شكيل احلكومة املقبلة من دونه.
اإحراق  بعملية  الب�شرة  اىل  و�شوله  بعد  العبادي  وندد 

القن�شلية الإيراني�����ة الأ�شبوع املا�شي.
 وقال، بح�شب ما نقلت عنه قناة “العراقية” الر�شمية، 
الدبلوما�شية  والبعثات  القن�شليات  على  “العتداء  اإن 

مرفو�س«.
ال���ق���وات  ب�”تخويل  اأوام��������ر  اأ�����ش����در  ال���ع���ب���ادي  وك������ان 
رافقت  التي  ال�شغب  اأعمال  مع  بحزم  التعامل  الأمنية 
بعدما حملت طهران احلكومة العراقية  التظاهرات”، 

“م�شوؤولية حماية الأماكن الدبلوما�شية«.
وقال العبادي الذي لزم، كما فعل خالل زيارته الأوىل 

اىل املدينة يف متوز/يوليو املا�شي، مبنى قيادة العمليات 
متجنبا ال�شحافيني، “ل ميكن اأن تكون هناك خدمات 

دون وجود اأمن«.
البيان  بح�شب  وليته  املنتهية  ال���وزراء  رئي�س  واجتمع 
املحافظة وعدد من  ورئي�س جمل�س  الب�شرة  مبحافظ 

امل�شوؤولني املحليني.
وم��ن��ذ ب���داي���ة مت��وز/ي��ول��ي��و امل��ا���ش��ي، خ���رج الآلف يف 
�شد  تظاهرات  يف  اجلنوب  كامل  يف  ثم  بداية،  الب�شرة 
زاد  التي  والبطالة  العامة  اخل��دم��ات  وان��ع��دام  الف�شاد 
الإنتاج  قل�س  ال��ذي  اجلفاف  احل��ايل  العام  �شوئها  من 

الزراعي ب�شكل كبري.

••الفجر – تون�س - خا�س
اأن �شراع الأجنحة داخل     يبدو 
اأ����ش���ّده،  ن����داء ت��ون�����س و���ش��ل اإىل 
وق���د اأك����د رئ��ي�����س جل��ن��ة الإع����الم 
منجي  تون�س  ن��داء  حركة  بحزب 
احلرباوي، اأم�س الثنني، اأن طرد 
ال�شاهد  يو�شف  احلكومة  رئي�س 
ووارد، لفتا  احل��زب مطروح  من 
موقفه  �شيح�شم  ال��ن��داء  اأن  اإىل 
من املُ�شتقيلني من احلركة خالل 
اجتماع مرتقب �شيعقد يف غ�شون 

ال� 48 �شاعة القادمة.
   وُن��ق��ل ع��ن احل��رب��اوي ق��ول��ه اإن 
النداء  ن����واب  م���ن  ع���دد  “اإعالن 
يف  ي��ن��درج  الكتلة  م��ن  ا�شتقالتهم 
يتمحور  �شيا�شي  م�����ش��روع  اإط����ار 
احلكومة  رئ��ي�����س  ���ش��خ�����س  ح����ول 
ما  اإىل  ويهدف  ال�شاهد”  يو�شف 
و�شفه ب� “تك�شري و�شرب وت�شويه 
لفتا  وتق�شيمه،  ال��ن��داء  ق��ي��ادات 
اإ�شارة  يف  الأ���ش��م��اء  ه���ذه  اأن  اإىل 
تكن  مل  امل�شتقيلني  ال��ن��واب  اىل 
معروفة �شابقا وان للنداء الف�شل 

يف التعريف بهم.
   وق���ال احل��رب��اوي يف ا���ش��ارة اإىل 
ال�شاهد  يو�شف  احلكومة  رئي�س 
م�شروعك  ل���ب���ن���اء  “املحاولة 
النداء  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  ال�����ش��ي��ا���ش��ي 

بائ�شة ويائ�شة«.
ن���داء  م���ن  ن�����واب   8 اأن  ُي���ذك���ر     
تون�س كانوا قد قّرروا ال�شتقالة 

من انهيار امل�شار ولبد من اعادة 
العتبار جلميع املنا�شلني الذين 
م�شتطردا:  تهمي�شهم”..  وق���ع 
او موؤ�ش�شات  “لي�س هناك هياكل 

يف نداء تون�س »..
   وقال ال�شعيدي “اأطلق �شرخة 
م���ن ه����ذا امل���ن���رب لن ����ش���الل من 
ويجب  ���ش��ي��ن��ف��ج��ر  ال����ش���ت���ق���الت 
ايقاف النزيف من طرف الرئي�س 
انا  ام���ا  ال�شب�شي،  ق��اي��د  ال��ب��اج��ي 
احلزب  ا�شالح  من  ياأ�شي  فاأعلن 

من الداخل«.
ان��ه ل  امل�شتقيل  القيادي     وق��ال 
تون�س  ن��داء  اىل  لالنتماء  معنى 
النتماء  وان  ال��ه��ي��اك��ل،  غ��ي��اب  يف 
“الذهاب اىل مقر  اليه هو فقط 
احلزب، و�شرب القهوة يف ديوانية 
على حد  ال�شب�شي”  قايد  حافظ 

تعبريه.
“ادعو  ال�������ش���ع���ي���دي  وا������ش�����اف     
النداء اىل ايقاف معركة ا�شقاط 
احل��ك��وم��ة لن ه���ذه الزدواج���ي���ة 
بني احل��زب وبني الق�شبة خلقت 

الزمة ال�شيا�شية يف البالد«.
اتخذت  “لقد  قائال  وا�شتطرد     
قرار ا�شتقالتي يف حلظة �شفاء.. 
ال�شتقالة”..  اىل  اجلميع  وادعو 
ث��م خ��ت��م ح��دي��ث��ه الإذاع�����ي قائال 
حكومة  رئ��ي�����س  ال���ي���وم  “لدينا 
جدارته  واثبت  وديناميكي  �شاب 
ال�������ش���ي���ا����ش���ي���ة ومي�����ك�����ن ال����ب����ن����اء 

عليه...«.

خالفات  معه  ل��ه  لي�س  ان  ق��ائ��ال 
ي�شتطيع  ل  ل���ك���ن���ه  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
ال�شيا�شي  ال��ع��م��ل  يف  امل��وا���ش��ل��ة 
داخ���ل ح���زب م��ف��رغ م��ن الهياكل 

واملوؤ�ش�شات..
   واأع�����رب و����ش���ام ال�����ش��ع��ي��دي عن 
ت�������ش���ام���ن���ه م������ع ن���������واب احل������زب 
الربملانية  كتلته  م��ن  امل�شتقيلني 
م�����وؤخ�����را.. وا����ش���ف���ا ق����راره����م ب 
ال�شحيح”  الجت��اه  يف  “اخلطوة 
وم�شيفا انها “خطوة �شجاعة يف 

اجتاه الفكر التجميعي«.
“احتمل جزءا     وق��ال ال�شعيدي 

بكتلة  ل���الل���ت���ح���اق  ال���ك���ت���ل���ة  م����ن 
املُ�شّكلة حديثا  الوطني  الئتالف 
احلكومة  رئي�س  على  واملح�شوبة 

يو�شف ال�شاهد.
   ول��الإ���ش��ارة ف��اإن كتلة الئتالف 
ال��وط��ن��ي ال��ت��ي مت الإع������الن عن 
نائبا   33 ت�شم  موؤخرا  تاأ�شي�شها 
الوطنية  الكتلة  ل��ن��واب  منتمني 
والحتاد الوطني احلّر وعدد من 

امل�شتقلني.
   واأف��ادت م�شادر اأن بقاء يو�شف 
ت���ون�������س من  ن�������داء  ال�������ش���اه���د يف 
قرار  واأن  حم�شوما،  ب��ات  ع��دم��ه 

ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��ن��داء ت��ون�����س حافظ 
قائد ال�شب�شي عن ا�شتقالته ام�س 

الثنني.
الداء  ب�شدة  ال�شعيدي  وانتقد     
ال�شب�شي،  قائد  ال�شيا�شي حلافظ 

ال�شاهد  ط��رد  ق���رار  فعال  ح�شل 
و”جماعته” من احلزب، فيمكن 
ن���داء تون�س قد  ق��ي��ادة  ال��ق��ول ان 
م����ه����دت ال����ط����ري����ق ل������ريى ح���زب 
النور،  ال�����ش��اه��د اجل��دي��د  ي��و���ش��ف 

الباجي  انتظار موافقة  ط��رده يف 
بدا مرتددا  الذي  ال�ش�ب�ش��ي  قائد 
وارت�������اأى ال���رتي���ث يف اأخ�����ذ ق���رار 

كهذا.
اإذا  ان�������ه  م�����راق�����ب�����ون  وي��������رى     

ويكون اأ�شر�س مناف�شي النداء.

ا�ستقالة
   يف املقابل اأعلن و�شام ال�شعيدي 
اأح����د اق����رب امل��ق��رب��ني م��ن املدير 

القرار ينتظر اجتماع احل�سم:

نداء تون�س: طرد يو�سف ال�ساهد من احلزب مطروح...!
 ا�ستقالة لأقرب املقربني من حافظ قائد ال�سب�سي..

لكن الأمور اتخذت منحى ت�شعيديا اعتبارا من الثالثاء 
على خلفية اأزمة �شحية غري م�شبوقة يف الب�شرة، حيث 
باملياه  ت�شمموا  امل�شت�شفى  اإىل  �شخ�س  األ���ف   30 نقل 

امللوثة.
ملناق�شة  ا�شتثنائية  جل�شة  ال�شبت  ال��ربمل��ان  عقد  ل���ذا، 

الأزمة بح�شور العبادي وبع�س من وزرائه.
املتظاهرين  طموحات  م�شتوى  على  اجلل�شة  تكن  ومل 
العك�س،  على  ب��ل  اآن��ي��ة،  ح��ل��ول  يتوقعون  ك��ان��وا  ال��ذي��ن 
ك���ان���ت ن��ق��ا���ش��ا ع��ق��ي��م��ا ب���ني احل���ا����ش���ري���ن، ت���ب���ادل فيها 
التهامات  العيداين  اأ�شعد  الب�شرة  وحمافظ  العبادي 

بامل�شوؤولية.

والتعاون يف املجالت املختلفة ومنها 
ناق�س  كما  وال�شتثمارات.  التجارة 
معاهدة  اإب������رام  م�����ش��األ��ة  اجل���ان���ب���ان 
والبحث  واليابان  رو�شيا  بني  �شالم 
عن احللول املنا�شبة لكال الطرفني 
وت����ذل����ي����ل ال�������ش���ع���وب���ات م�����ن اج���ل 
توقيعها. وقال بوتني خالل موؤمتر 
ختام  يف  ع���ق���د  م�������ش���رتك  ���ش��ح��ف��ي 
حمادثاتهما “اإن املحادثات جرت يف 
ب�شكل  بناءة وعملية وناق�شنا  اأجواء 

ال���������ش����ي����ارات. وه��������دف م���امل�������ش���رتوم 
ولي��ت��ه��اي��زر ه��و ال��ت��ف��اه��م ع��ل��ى �شكل 
وجدولها  امل�����ش��ت��ق��ب��ل��ي��ة  امل���ف���او����ش���ات 

الزمني.
م�شتعجلني  غري  الوروب��ي��ون  ويبدو 
فقد  ب��ذل��ك.  ي�شرحوا  مل  وان  حتى 
ح�����ش��ل��وا يف مت���وز/ي���ول���ي���و ع���ل���ى ما 
التهديد  ان��ه��اء  وه��و  ين�شدونه  ك��ان��وا 
المريكي على القل اآنيا ل�شياراتهم 
وهذا قطاع ح�شا�س خ�شو�شا لملانيا.

وت���ع���ب���ريا ع����ن ن��ي��ت��ه احل�����ش��ن��ة كثف 

مف�شل م�شائل العالقات الثنائية«. 
البلدين  “�شعي  اآبي  اأكد  من جانبه 
الثنائي،  التعاون  اأوج��ه  تطوير  اإىل 
اأزم���ات �شيا�شية  مبا يف ذل��ك يف حل 
يف امل��ن��ط��ق��ة.«  وت��اأت��ي زي����ارة رئي�س 
اإىل  اآب���ي،  �شينزو  ال��ي��اب��اين  ال����وزراء 
فعاليات  يف  للم�شاركة  وذلك  رو�شيا 
منتدى ال�شرق القت�شادي الرو�شي، 
املنعقد يف فالديفو�شتوك من ال�11 

حتى ال�13 من �شبتمرب اجلاري.

الحتاد الوروبي يف ال�شابيع الخرية 
الوليات  جت��اه  اليجابية  ال���ش��ارات 
�شيا�شية  ف���ر����س  وت���وف���ري  امل���ت���ح���دة 
لرتامب ليعلن ن�شرا دون ادنى ثمن 

من جانب الحتاد الوروبي.
وق����ال الوروب����ي����ون م��ث��ال ان��ه��م على 
لوا�شنطن  ي�����ش��م��ن��وا  لن  ا���ش��ت��ع��داد 
ج����زءاً م��ن ح�����ش��ة حل��م ال��ب��ق��ر “من 
النوعية املمتازة” املوردة من الحتاد 
ي�شتجيب  م��ق��رتح  وه����و  الوروب��������ي، 

لطلب اأمريكي قدمي.

•• مو�صكو -وام:

فالدميري  الرو�شي  الرئي�س  التقى 
وزراء  ب���رئ���ي�������س  ام�����������س  ب������وت������ني، 
مدينة  يف  اآب�����ي  ���ش��ي��ن��دزو  ال���ي���اب���ان 
الأق�شى  “ال�شرق  فالديفو�شتوك 
اللقاء  خ����الل  وج�����رى  ال���رو����ش���ي«. 
ب���ح���ث ال����ع����الق����ات ال���ث���ن���ائ���ي���ة بني 
تعزيزها وتطويرها  و�شبل  البلدين 
امل�شرتكة  م�����ش��احل��ه��م��ا  ي��خ��دم  مب���ا 

وقال م�شدر اوروبي اإن “الهدف هو 
ان تتفق املفو�شية والوليات املتحدة 
العام  نهاية  قبل  اطارية  وثيقة  على 
“ترامب  ان  امل�شدر  وا���ش��اف  رمب���ا«. 
وي��ون��ك��ر ت��و���ش��ال اىل ات��ف��اق ل��ك��ن يف 
احلقيقة مل يتم التو�شل ب�شكل كامل 

اىل اتفاق حول جمال املباحثات«.
قطعياً،  الوروب��������ي��������ون  وي����رف���������س 
الزراعة  ادراج  المريكيني،  بخالف 
يف امل��ب��اح��ث��ات ح����ول ات���ف���اق جت����اري. 
قطاع  ب�شاأن  الت��ف��اق  يقبلون  لكنهم 

هل �شيطرد ال�شاهد من حزب النداء؟منعرج خطري يف ال�شراع داخل النداء

م�سئول ميني يتفقد م�سروع »م�سام« ال�سعودي لنزع الألغام يف اليمن
•• ماأرب -وام:

اليمنية  الداخلية  وزارة  اأول  �شامل بن عبود وكيل  بن  اللواء حممد  تفقد 
اآخر  ل��ل��وق��وف عند  “م�شام”  اليمن  الأل��غ��ام يف  ل��ن��زع  ال�����ش��ع��ودي  امل�����ش��روع 

اإجنازاته.

لغم منذ انطالق امل�شروع. واكد الوفد على اأهمية رفع م�شتوى التن�شيق مع 
وزارة الداخلية اليمنية لتاأمني حتركات الفرق التابعة للم�شروع و�شالمة 
تنقالتها وهو ما رحب به اأ�شامة الق�شيبي مدير عام م�شروع م�شام منوها 
مب�شعى الداخلية اليمنية لتكثيف الحتياطات الأمنية مبا ل يتعار�س اأو 

يعطل �شري العمل ويعيق حتركات الفرق امليدانية.

املداين  امللك  عبد  العميد  فيها  رافقه  التي   �� ال��زي��ارة  خ��الل  عبود  واطلع 
م��دي��ر اأم���ن حم��اف��ظ��ة م����اأرب وال��ع��م��ي��د ع��ب��د ال��غ��ن��ي ���ش��ع��الن ق��ائ��د القوات 
الربنامج  مدير  عقيلي  اأم��ني  الركن  والعميد  م��اأرب  مبحافظة  اخلا�شة 
�� على �شري عمل م�شروع “م�شام” والإجن��از الذي حتقق  الوطني لالألغام 
على م�شتوى تاأهيل وتدريب واإنزال الفرق امليدانية، ونزع ما يقارب األفي 

بغداد ت�ستدعي �سفري اجلزائر 
بعد هتافات متجد �سدام   

 •• بغداد-اأ.ف.ب:

اأعلنت وزارة اخلارجية العراقية ام�س اأنها ا�شتدعت ال�شفري اجلزائري لدى 
اإقدام  اإثر  بغداد، على خلفية ان�شحاب فريق عراقي من مباراة لكرة القدم 
�شدام  ال�شبق  الرئي�س  متجد  هتافات  اإط���الق  على  ج��زائ��ري��ني  م�شجعني 
ح�شني. واأعرب املتحدث با�شم ال��وزارة اأحمد حمجوب يف بيان عن “ا�شتياء 
العراق حكومًة و�شعبا” اإثر حماولة “تلميع الوجه القبيح للنظام الدكتاتوري 
للبالد.  اأمريكي  اجتياح  بعيد   2003 عام  �شقط  الذي  البائد”  ال�شدامي 
اجلزائري  اجلزائر  احتاد  وم�شيفه  العراقي  اجلوية  القوة  مباراة  وتوقفت 
يف اياب الدور ال�32 مل�شابقة كاأ�س العرب لالندية الأبطال، يف الدقيقة 75 
بعد ان�شحاب الفريق العراقي الذي كان متاأخرا بهدفني نظيفني، اإثر هتاف 
اأك��رب، �شدام  “اهلل  اجلماهري من مدرجات ملعب عمر حمادي يف اجلزائر 
التوا�شل  و�شائل  على  انت�شرت  امل��درج��ات  من  فيديوهات  بح�شب  ح�شني”، 
بان�شحاب فرقه من  القدم  العراقي لكرة  ب��دوره، هدد الحت��اد  الجتماعي. 
بطولت الحتاد العربي لكرة القدم، معربا عن رف�شه “الهتافات العن�شرية 
العراقي  الحت��اد  رئي�س  بيان عن  ونقل  تفرق ول جتمع«.  التي  والطائفية 
قوله “يف حال عدم اتخاذ الحتاد العربي قرارا من�شفا يعيد للكرة العراقية 
وجودها واحرتامها فاإن الفرق العراقية �شتن�شحب من امل�شاركة يف بطولت 
قا�شم احتاد  با�شم  ال��ق��وة اجل��وي��ة  م��درب فريق  اتهم  امل��ق��اب��ل،  الحت����اد«. يف 
العا�شمة اجلزائري وجمهوره بالت�شرف باأفكار بعيدة عن الريا�شة والروح 
الريا�شية. وقال قا�شم يف لقاء م�شور مع اأفراد من البعثة الإعالمية التي 
رافقت الفريق يف رحلته اىل اجلزائر “كّنا نخو�س املباراة بروحية ريا�شية 

بعيدة عن الت�شنج لكنهم تعمدوا الإ�شاءة لنا«.

توا�سل امل�ساحلة اله�سة بني الأوروبيني واأمريكا 
•• بروك�صل-اأ.ف.ب:

الوروبية  التجارة  م�شوؤولو  يحاول 
والمريكية يف بروك�شل ر�شم املالمح 
مفرت�س  جت������اري  لت����ف����اق  الوىل 
���ش��اه��م الع������الن ال�����ش��اخ��ب ع��ن��ه يف 
الوروبي  الحت��اد  التوتر بني  تهدئة 

والوليات املتحدة.
رئي�س  زي��������ارة  اث�����ر  ال���ل���ق���اء  وي����ات����ي 
املفو�شية الوروبية جان كلود يونكر 
ن��ه��اي��ة مت���وز ي��ول��ي��و وا���ش��ن��ط��ن التي 
“اعالن  ب  م��ف��اج��ىء  ب�شكل  ت��وج��ت 
الذي  ترامب  دون��ال��د  مع  م�شرتك” 
ك���ان ح��ت��ى ذل���ك احل���ني م��ن��خ��رط��ا يف 

حرب حمائية �شر�شة.
“العمل  وت���رام���ب ب  ي��ون��ك��ر  وت��ع��ه��د 
اجلمركية”  الر�شوم  الغاء  على  معا 
على املنتجات ال�شناعية بني الحتاد 
الوروبي والوليات املتحدة، با�شتثناء 

قطاع �شناعة ال�شيارات.
وات���اح ذل��ك الع���الن هدنة يف النزاع 
كان  وق��ت  يف  الكتلتني  ب��ني  التجاري 
ت���رام���ب ي���ه���دد ب��ف��ر���س ر����ش���وم على 
ال�����ش��ي��ارات الوروب���ي���ة وذل���ك ب��ع��د ان 
ال�شلب  منتجات  على  ر�شوما  فر�س 

والملنيوم الوروبية.
املمثل  ب���روك�������ش���ل  اج���ت���م���اع  وي�������ش���م 
ليتهايزر  روبرت  للتجارة  المريكي 
ونظريته الوروبية مفو�شة التجارة 
و�شع  ب��ه��دف  م��امل�����ش��رتوم  �شي�شيليا 

�شياغة اعالن م�شرتك.

ايطاليا تهاجم الأمم 
املتحدة ب�سبب املهاجرين 

 •• روما-اأ.ف.ب

هاجم وزير الداخلية الإيطايل ماتيو 
ال�شامية  امل��ف��و���ش��ة  اأم�����س  �شالفيني 
اجل��دي��دة حلقوق الإن�����ش��ان يف الأمم 
املتحدة مي�شيل با�شليه بعد انتقادها 
الطريقة التي يتم فيها التعامل مع 

املهاجرين يف ايطاليا.
“ايطاليا  اإن  بيان  �شالفيني يف  وقال 
ال�شابقة  الأخ��رية  ال�شنوات  يف  قبلت 
الكثري  بينهم  مهاجر  األ���ف   700
ال�شرعيني، ومل  املهاجرين غري  من 
بلدان  من  م�شاعدة  اأي  على  حت�شل 
“لذا،  واأ�����ش����اف  اأخ�������رى«.  اأوروب����ي����ة 
اأحد،  م��ن  ال��درو���س  بتلقي  نقبل  ل��ن 
وانتقدت  امل��ت��ح��دة«.  الأمم  م��ن  اأق��ل��ه 
اأم�����ام  الأول  خ��ط��اب��ه��ا  يف  ب��ا���ش��ل��ي��ه 
الأمم  الن�������ش���ان يف  جم��ل�����س ح���ق���وق 
املتحدة هوؤلء الذين يبنون اجلدران 
امل��ه��اج��ري��ن، ا���ش��اف��ة اىل قرار  اأم����ام 
ايطاليا  م��وان��ىء  ب��اإغ��الق  �شالفيني 
بوجه القوارب التي حتمل املهاجرين 
البحر.  يف  ان���ق���اذه���م  ي���ت���م  ال����ذي����ن 
اجلدران  “بناء  اإن  جنيف  يف  وقالت 
املهاجرين  جم��ت��م��ع��ات  وت��ع��ري�����س 
للخوف والغ�شب ب�شكل متعمد )...( 
وف�����ش��ل واع��ت��ق��ال ال��ع��ائ��الت ووقف 
ك��ه��ذه ل  �شيا�شات  الإدم�����اج:  ب��رام��ج 
ت��ق��دم ح��ل��ول ط��وي��ل��ة الأم�����د لحد، 
والبوؤ�س  العدائية  م��ن  امل��زي��د  فقط 

واملعاناة والفو�شى«.
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انتهاء احلماية يف : 2018/08/06 وحتى تاريخ : 2028/08/06
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117566
با�ش��م: اي. لند وورلد ليمتد

 ،751-121 �شيوؤول   ، - جو  مابو   ، – دوجن  ت�شانغيون   8  -  19 وعنوانه: 
كوريا

وامل�شجلة حتت رقم : )103646(  بتاريخ: 2010/05/20
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/08/06 وحتى تاريخ : 2028/08/06
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117577
با�ش��م: اي. لند وورلد ليمتد

 ،751-121 �شيوؤول   ، - جو  مابو   ، – دوجن  ت�شانغيون   8  -  19 وعنوانه: 
كوريا

وامل�شجلة حتت رقم : )103656(  بتاريخ: 2010/05/20
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/08/06 وحتى تاريخ : 2028/08/06
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117578
با�ش��م: اي. لند وورلد ليمتد

 ،751-121 �شيوؤول   ، - جو  مابو   ، – دوجن  ت�شانغيون   8  -  19 وعنوانه: 
كوريا

وامل�شجلة حتت رقم : )103657(  بتاريخ: 2010/05/20
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/08/06 وحتى تاريخ : 2028/08/06
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 120949
با�ش��م: كري�شتال فاونتينيز انك

وعنوانه: 50 �شنو بوليفارد كونكورد، اونتاريو، كندا ال 4 كيه 4 بي 3
وامل�شجلة حتت رقم : )103085(  بتاريخ: 2010/05/10

و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 
انتهاء احلماية يف : 2018/10/22 وحتى تاريخ : 2028/10/22

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 26553
با�ش��م: اي. لند وورلد ليمتد

وعنوانه: 19 - 8 ت�شانغجيون – دوجن ، مابو - جو ، �شيوؤول ، جمهورية 
كوريا

وامل�شجلة حتت رقم : )33383(  بتاريخ: 2002/09/23
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/05/16 وحتى تاريخ : 2028/05/16
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117569
با�ش��م: اي. لند وورلد ليمتد

 ،751-121 �شيوؤول   ، - جو  مابو   ، – دوجن  ت�شانغيون   8  -  19 وعنوانه: 
كوريا

وامل�شجلة حتت رقم : )103649(  بتاريخ: 2010/05/20
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/08/06 وحتى تاريخ : 2028/08/06
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117570
با�ش��م: اي. لند وورلد ليمتد

 ،751-121 �شيوؤول   ، - جو  مابو   ، – دوجن  ت�شانغيون   8  -  19 وعنوانه: 
كوريا

وامل�شجلة حتت رقم : )103650(  بتاريخ: 2010/05/20
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/08/06 وحتى تاريخ : 2028/08/06
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117575
با�ش��م: اي. لند وورلد ليمتد

 ،751-121 �شيوؤول   ، - جو  مابو   ، – دوجن  ت�شانغيون   8  -  19 وعنوانه: 
كوريا

وامل�شجلة حتت رقم : )104614(  بتاريخ: 2010/06/17
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/08/06 وحتى تاريخ : 2028/08/06
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 117576
با�ش��م: اي. لند وورلد ليمتد

 ،751-121 �شيوؤول   ، - جو  مابو   ، – دوجن  ت�شانغيون   8  -  19 وعنوانه: 
كوريا

وامل�شجلة حتت رقم : )103655(  بتاريخ: 2010/05/20
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/08/06 وحتى تاريخ : 2028/08/06
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 28013
با�ش��م: كوكويو كابو�شيكي كاي�شا )كوكويو كو.، ليمتد(

وعنوانه: 1-1 ، اوميازاتو مينامي 6 - ت�شوم ، هيجا�شيناري - كو ، او�شاكا 
- �شي ، او�شاكا - فو ، اليابان

وامل�شجلة حتت رقم : )33838(  بتاريخ: 2002/10/14
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/08/23 وحتى تاريخ : 2028/08/23
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل/
قم�شية للملكية الفكرية

بن�شر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 28015
با�ش��م: كوكويو كابو�شيكي كاي�شا )كوكويو كو.، ليمتد(

وعنوانه: 1-1 ، اوميازاتو مينامي 6 - ت�شوم ، هيجا�شيناري - كو ، او�شاكا 
- �شي ، او�شاكا - فو ، اليابان

وامل�شجلة حتت رقم : )36073(  بتاريخ: 2003/02/15
و�شتظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ 

انتهاء احلماية يف : 2018/08/23 وحتى تاريخ : 2028/08/23
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :
كري�شنت للملكية الفكرية

Jack Wolf Energy Drink  :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 256809            بتاريخ :   20/ 07/ 2016 م
تاريخ اإيداع الأولوية:        /     /   20م

با�ش��م /ال�شيد  : علري�شا على اأكرب اأ�شعدي
وعنوانه : 89953، دبي – الإمارات العربية املتحدة.

هاتف:     فاك�س :   الربيد اللكرتوين : 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

، م�شروبات  الكحولية  غ��ري  امل�شروبات  م��ن  وغ��ريه��ا  وال��غ��ازي��ة  املعدنية  وامل��ي��اه   ( ال�شعري  ���ش��راب    ) ال��ب��رية 
م�شتخل�شة من الفواكه وع�شائر الفواكه، �شراب وم�شتح�شرات اأخرى لعمل امل�شروبات.

الواقعة بالفئة  :32   
و�شف العالمة:

الالتينية  باحلروف  مكتوبة   Jack Wolf الكلمتني  عليها  مكتوب  م�شروب  عبوة  ر�شمة  عن  عبارة  هي 
باللونني الذهبي و الأحمر  و بالأ�شفل عبارة  Energy Drink و يعلوها ر�شمة ح�شانني م�شتندين على 

ر�شمة بداخلها حرف W داخل اإطار ملكي باللون الذهبي.
اإر�شاله  اأو  القت�شاد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  لق�شم  مكتوباً  به  التقدم  ذل��ك  على  اعرتا�س  لديه  من 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :
كري�شنت للملكية الفكرية

E-TOTAL Products  :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 281027             بتاريخ :   14/ 10/ 2017 م
تاريخ اإيداع الأولوية:        /     /   20م

با�ش��م �شركة  : اأوتوجولد لتجارة قطع ال�شيارات �س.ذ.م.م
وعنوانه : �س.ب. 185352، دبي – الإمارات العربية املتحدة.

هاتف            :                             فاك�س :        الربيد اللكرتوين : 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

املركبات واأجهزة النقل الربي اأو اجلوي اأو املائي.
الواقعة بالفئة  : 12   

و�شف العالمة:
 عبارة عن م�شتطيل اأحمر اللون مكتوب عليه كلمة E-TOTAL   باحلروف الالتينية الكبرية باللون 
الالتينية  باحلروف  مكتوبة   products كلمة  وباأ�شفلها  معني،  حجم  و  مميز  و�شكل  بخط  و  الأبي�س 

باللون الأبي�س.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :
كري�شنت للملكية الفكرية

Daily Fresh  :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 284132            بتاريخ :   07/ 12/ 2017 م
تاريخ اإيداع الأولوية:        /     /   20م

با�ش��م �شركة  : �شويت كورن للتجارة العامة �س.ذ.م.م
وعنوانه : �س.ب. 86860، دبي – الإمارات العربية املتحدة.

هاتف            :                             فاك�س :        الربيد اللكرتوين : 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

اأو  التلوين  فرا�شي  )ع��دا  فرا�شي  واأ�شفنج،  اأم�شاط  وللمطبخ،  املنزيل  لال�شتعمال  واأوع��ي��ة  واأواين  اأدوات 
�شبه م�شغول )عدا  زجاج  اأو  �شلك جلي، زجاج غري م�شغول  تنظيف،  اأدوات  الفرا�شي،  الدهان(، مواد �شنع 

الزجاج امل�شتعمل يف املباين(، اأواين زجاجية و اأواين خزف �شيني واأواين خزفية غري واردة يف فئات اأخرى.
الواقعة بالفئة  : 21   

و�شف العالمة:
باإطار باللون الأ�شود   عبارة ) ديلي فري�س ( مكتوبة باحلروف العربية بخط �شميك و باللون الأخ�شر و 
باإطار  و  الأخ�شر  باللون  و  �شميك  الالتينية بخط  باحلروف  DailyFresh مكتوبة  كلمة  اأ�شفلها  و   ،.

باللون الأ�شود.  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :
كري�شنت للملكية الفكرية

Daily Fresh  :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 284139            بتاريخ :   07/ 12/ 2017 م
تاريخ اإيداع الأولوية:        /     /   20م

با�ش��م �شركة  : �شويت كورن للتجارة العامة �س.ذ.م.م
وعنوانه : �س.ب. 86860، دبي – الإمارات العربية املتحدة.

هاتف            :                             فاك�س :    الربيد اللكرتوين : 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة ال�شطناعية ؛ الأرز؛ التابيوكا وال�شاغو؛ الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
اخلمرية  ؛  الأ���ش��ود  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة؛  احللويات  ت؛  واحللويا  والفطائر  احلبوب؛اخلبز  من 

وم�شحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�شل�شات )التوابل( ؛ البهارات؛ الثلج.
الواقعة بالفئة  :30   

و�شف العالمة:
الأ�شود  باللون  باإطار  و  الأخ�شر  باللون  و  �شميك  العربية بخط  باحلروف  ( مكتوبة  ديلي فري�س   ( عبارة 
باإطار  و  الأخ�شر  باللون  و  �شميك  بخط  الالتينية  باحلروف  مكتوبة   DailyFresh و اأ�شفلها كلمة ،.

باللون الأ�شود.  
 فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :
كري�شنت للملكية الفكرية

aqsa Quality Redefined      :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 284159            بتاريخ :   07/ 12/ 2017 م
تاريخ اإيداع الأولوية:        /     /   20م

با�ش��م /ال�شيد  : نا�شر بوكاراتيل
وعنوانه : �س.ب. 122570، دبي – الإمارات العربية املتحدة.

 هاتف            :                             فاك�س :        الربيد اللكرتوين : 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

القهوة وال�شاي والكاكاو والقهوة ال�شطناعية ؛ الأرز؛ التابيوكا وال�شاغو؛ الدقيق وامل�شتح�شرات امل�شنوعة 
اخلمرية  ؛  الأ���ش��ود  والع�شل  النحل  ع�شل  املثلجة؛  احللويات  ت؛  واحللويا  والفطائر  احلبوب؛اخلبز  من 

وم�شحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�شل�شات )التوابل( ؛ البهارات؛ الثلج.
الواقعة بالفئة  :30   

و�شف العالمة:
عبارة عن كلمة aqsa  باحلروف الالتينية باللون البني و �شكل مميز ل�شنبله تبداأ من احلرف الأخري و 
باللون  و  الالتينية  باحلروف  Quality Redefined  مكتوبة  عبارة  اأ�شفلها  و   ، الكلمة  بداية  حتي 

البني .  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / املحامي :
كري�شنت للملكية الفكرية

Milan Veg  :بطلب لت�شجيل العالمة التجارية

املودعة حتت رقم : 284214            بتاريخ :   07/ 12/ 2017 م
تاريخ اإيداع الأولوية:        /     /   20م

با�ش��م /ال�شيد  : نا�شر بوكاراتيل
وعنوانه : �س.ب. 122570، دبي – الإمارات العربية املتحدة.

 هاتف            :                             فاك�س :        الربيد اللكرتوين : 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات، الإيواء املوؤقت.
الواقعة بالفئة  :43   

Milan Veg.  باحلروف الالتينية  و�شف العالمة: عبارة عن مربع اأخ�شر اللون مكتوب عليه عبارة 
باللون الأبي�س و ب�شكل مميز و يعلوها ر�شمة باللون الأزرق الفاحت و به مربعني باللون الأزرق الداكن و 
باللون  الالتينية  باحلروف  مكتوبة   .  Your Satisfaction is Our Priority باأ�شفله عبارة

الأبي�س على خلفية باللون الأزرق.
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة القت�شاد اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  11  �صبتمرب 2018 العدد 12424
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الفجر الريا�ضي

اأعلن جمل�س دبي الريا�شي عن فتح 
ال�شاد�شة  للن�شخة  الت�شجيل  ب���اب 
لالألعاب  هند  ال�شيخة  “دورة  م��ن 
الريا�شية لل�شيدات”، الدورة الأكرب 
من نوعها التي تنظم بتوجيهات من 
بن  حممد  بن  حمدان  ال�شيخ  �شمو 
را�شد اآل مكتوم ويل عهد دبي رئي�س 
جمل�س دبي الريا�شي، وحتت رعاية 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ح��رم 
رئي�س  ن��ائ��ب  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل” �شمو ال�شيخة هند 
اآل مكتوم  ج��م��ع��ة  ب���ن  م��ك��ت��وم  ب��ن��ت 
وال��ت��ي تقام خ��الل ال��ف��رتة م��ن 16 

اأكتوبر اإىل30 اأكتوبر.
جاء ذلك خالل ور�شة العمل الفنية 
املراأة والريا�شة  التي نظمتها جلنة 
ال��ري��ا���ش��ي يف فندق  مب��ج��ل�����س دب���ي 
ال�شيخ  ب�شارع  ت��اون  داون  �شوفيتال 
الأن�شطة  من�شقات  زايد، وح�شرتها 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  يف  الريا�شية 
القطاع  و�شركات  احلكومية  و�شبه 
الألعاب  احت���ادات  وممثلو  اخل��ا���س، 

الريا�شية املدرجة يف الدورة.
اللوائح  ���ش��رح  ال��ور���ش��ة  خ���الل  ومت 
ل��ك��ل بطولة  وال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ف��ن��ي��ة 
الن�شخة  يف  امل��درج��ة  البطولت  من 
ال�����دورة ومت عر�س  ال�����ش��اد���ش��ة م��ن 
�شروط ومتطلبات الت�شجيل بالدورة 
الإج��اب��ة على  ب�شكل مف�شل كما مت 
وال�شتف�شارات،  الأ���ش��ئ��ل��ة  ج��م��ي��ع 
املتعلقة  الأم�������ور  ك���اف���ة  وم��ن��اق�����ش��ة 
بالت�شجيل وكيفية امل�شاركة واللعب، 
وف��ه��م ال��ق��وان��ني وال��ل��وائ��ح اخلا�شة 

اللجنة  اأع��ل��ن��ت  ك��م��ا  ري��ا���ش��ة،  ب��ك��ل 
القوانني  تطبيق  �شيتم  اأن��ه  الفنية 
املحلية  ب��ه��ا يف الحت�����ادات  امل��ع��م��ول 
البنود  كافة  اإ�شافة  التحكيم مع  يف 

التي مت ا�شتحداثها يف الحتادات.
الن�شخة  يف  ال��ت�����ش��ج��ي��ل  وي�����ش��ت��م��ر 
ال�����ش��اد���ش��ة م���ن ال�������دورة ح��ت��ى 04 
اأك��ت��وب��ر امل��ق��ب��ل، وذل����ك ع��رب املوقع 
دبي  ملجل�س  ال��ر���ش��م��ي  الل���ك���رتوين 
www.dubaisc. ال��ري��ا���ش��ي 
ae، الذي من خالله ميكن لالعبات 
واإرفاق  الت�شجيل  ا�شتمارات  تعبئة 
ال�شفر  الإم���ارات���ي���ة وج����واز  ال��ه��وي��ة 
و�����ش����ورة ���ش��خ�����ش��ي��ة و����ش���ه���ادة عمل 
البدنية،  اللياقة  و�شهادة  املوظفة، 
الت�شجيل  املنظمة  اللجنة  واأت��اح��ت 
ملنت�شبات املوؤ�ش�شات احلكومية و�شبه 
منت�شبات  اإىل  بالإ�شافة  احلكومية 

موؤ�ش�شات القطاع اخلا�س.
مناف�شات  تنظيم  ال���دورة  وتت�شمن 
10 األعاب ريا�شية جماعية وفردية 
هي كرة ال�شلة، الكرة الطائرة، كرة 
اليد، ال�شباحة، الدراجات الهوائية، 
الري�شة  ال�شطرجن،  الطريق،  �شباق 

الطائرة، البولينغ، وكرة الطاولة.
ومت حتديد الفئات وعدد الالعبات 
 66 رق���م  للتعميم  وف��ق��ا  امل�����ش��ارك��ة 
الهيئة  ع��ن  ال�����ش��ادر   2018 ل�شنة 
بالالئحة  واملتعلق  للريا�شة  العامة 
من  ال��الع��ب��ني  مل�����ش��ارك��ة  التنفيذية 
�شاحب  بتوجيه  امل�شمولة  ال��ف��ئ��ات 
امل�شابقات  يف  ال��دول��ة  رئي�س  ال�شمو 
الالعبات  وهي  الر�شمية  الريا�شية 
م�����ن ب�����ن�����ات م�����واط�����ن�����ات ال�����دول�����ة، 

وح�����ام�����الت ج������واز ���ش��ف��ر ال����دول����ة، 
ال���الع���ب���ات م����ن م���وال���ي���د ال����دول����ة، 
من  ال��الع��ب��ات  املقيمات،  ال��الع��ب��ات 
ح��م��ل��ة ج����واز ���ش��ف��ر ج���زر ال��ق��م��ر اأو 
بت�شجيل لعبة  ي�شمح  كما  مر�شوم، 
م���واط���ن���ة واح������دة ف��ق��ط م���ن خ���ارج 
الألعاب  يف  ل��ل��م�����ش��ارك��ة  امل��وؤ���ش�����ش��ات 
املنظمة  اللجنة  واأتاحت  اجلماعية، 
الريا�شية  الأندية  لعبات  ت�شجيل 
للم�شاركة  املوؤ�ش�شات  يف  ال��ع��ام��الت 
املناف�شات  ِفرقهن. وتقام جميع  مع 
خ�����الل ال����ف����رتة امل�����ش��ائ��ي��ة ح���ت���ى ل 
امل�شاركات  اأوق��ات عمل  مع  تتعار�س 

الالعبات  ت�شتطع  ولكي  املوظفات، 
واجل��م��ه��ور احل�����ش��ور وامل�����ش��ارك��ة يف 
التغيب  اإىل  احلاجة  دون  املناف�شات 

اأو اخلروج املبكر من العمل.
ال���ب���ط���ول���ة يف الأل�����ع�����اب  و����ش���ت���ق���ام 
املواطنات  فئة  فئتني،  يف  ال��ف��ردي��ة 
لعبة  ب��ا���ش��ت��ث��ن��اء  امل���ق���ي���م���ات  وف���ئ���ة 
ال��ب��ول��ي��ن��غ ح��ي��ث ت��ق��ام ال��ب��ط��ول��ة يف 
الفردي والفرقي. ومت حتديد احلد 
كل  يف  الالعبات  لت�شجيل  الأق�شى 
لكل  ال��ف��ن��ي��ة  ال��الئ��ح��ة  �شمن  لعبة 
وخ�شو�شيات  ل��ق��وان��ني  وف��ًق��ا  لعبة 
ت�شجيل  ت��ت�����ش��م��ن  وه����ي  الأل����ع����اب 

اليد،  ك��رة  ريا�شات  يف  لعبة   16
و12  الطائرة،  وال��ك��رة  ال�شلة،  ك��رة 
لعبة يف كل فريق بريا�شة البولينغ 
و6  املواطنات  من   6 تكون  اأن  على 
الفردية  الأل��ع��اب  ويف  املقيمات،  من 
و�شباق  الطائرة  الري�شة  ال�شطرجن 
الهوائية  وال������دراج������ات  ال���ط���ري���ق 
ال��ط��اول��ة ي�شمح  وال�����ش��ب��اح��ة وك����رة 
مب�شاركة 14 لعبة 7 من املواطنات 
و7 من املقيمات. كما اأعلنت اللجنة 
املناف�شات  اإقامة  اأماكن  املنظمة عن 
ح��ي��ث ���ش��ت��ق��ام م��ن��اف�����ش��ات الأل���ع���اب 
وكرة  الطائرة  والري�شة  اجلماعية 

الريا�شية  ال�����ش��ال��ة  يف  ال���ط���اول���ة 
املغطاة بنادي دبي �شتارز يف منطقة 
املزهر، فيما تقام مناف�شات الألعاب 
حيث  خمتلفة،  اأم��اك��ن  يف  الأخ����رى 
ال�شباحة  بطولة  مناف�شات  �شتقام 
الريا�شي،  الو�شل  ن���ادي  م�شبح  يف 
وب��ط��ول��ة ال���دراج���ات ال��ه��وائ��ي��ة 16 
ال�شبا  ن����د  م�����ش��م��ار  يف  ك��ي��ل��وم��رت 
الطريق  �شباق  وبطولة  الريا�شي، 
الورقاء  م�شمار  يف  م��رت   3000
ال���ورق���اء مقابل  ل��ل��ج��ري )ح��دي��ق��ة 
اأ�����ش����واق(، ك��م��ا ت��ق��ام بطولة  م��رك��ز 
لل�شطرجن  دب��ي  ن��ادي  يف  ال�شطرجن 

والثقافة، وتقام بطولة البولينغ يف 
مركز دبي الدويل للبولينغ.

�سروط الت�سجيل
�شروط  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  و���ش��ع��ت 
لعبة  لكل  ي�شمح  حيث  للت�شجيل 
مناف�شات  ث������الث  يف  ب���امل�������ش���ارك���ة 
خمتلفة اأي يف لعبة جماعية واحدة 
األعاب  ث��الث  اأو  فرديتني،  ولعبتني 
ف���ردي���ة ف��ق��ط، وي�����ش��م��ح ل��ك��ل فريق 
لع���ب���ات مقيمات  خ��م�����ش��ة  ت�����ش��ج��ي��ل 
اأق�������ش���ى، كما  ك���ح���د  ف���ري���ق  ك����ل  يف 
من  واح���دة  لع��ب��ة  بت�شجيل  ي�شمح 
امل���واط���ن���ات م���ن خ����ارج امل��وؤ���ش�����ش��ة يف 

الألعاب اجلماعية. 

نظام البطولت
ح�������ددت ال���ل���ج���ن���ة امل���ن���ظ���م���ة ال���ع���دد 
الأق�شى للفرق امل�شاركة يف كل لعبة 
ج��م��اع��ي��ة ح��ي��ث ل ي��ت��ج��اوز ع���دد 8 
فرق، ويف حال جتاوز هذا العدد يتم 
وفًقا  الأوىل  ف��رق  الثمانية  اعتماد 
تقام  البطولة،  يف  الت�شجيل  لتاريخ 
ب���ط���ولت الأل���ع���اب اجل��م��اع��ي��ة على 
واأدوار  مت��ه��ي��دي��ة  اأدوار  م��رح��ل��ت��ني 

نهائية.
تدريبًيا  ب��رن��اجًم��ا  اللجنة  واأع����دت 
العمل  ور���������س  م�����ن  ع���������دًدا  ي�������ش���م 
املتخ�ش�شة  ال��ت��دري��ب��ي��ة  وال������دورات 
ل���الع���ب���ات وامل�����درب�����ات واحل����ك����ام يف 
الفرتة  خ���الل  ال��ري��ا���ش��ات  خمتلف 
منت�شبات  ت�����ش��ت��ه��دف  ال��ت��ي  امل��ق��ب��ل��ة 
واملوؤ�ش�شات  وال�����دوائ�����ر  ال���ه���ي���ئ���ات 
احل����ك����وم����ي����ة و�����ش����ب����ه احل���ك���وم���ي���ة 

القطاع  منت�شبات  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة 
اإ���ش��اف��ت��ه موؤخًرا  ال���ذي مت  اخل��ا���س 
ال������دورة.   يف  امل��ن��اف�����ش��ة  جم����ال  اإىل 
ح��ق��ق��ت ال�����دورة جن��اح��ا ت��ل��و الآخ���ر 
ومازالت  املا�شية،  ال�شنوات  خ��الل  
ت�شتقطب الهتمام العام، ملا تقدمه 
ب��رام��ج وم���ب���ادرات تتوجه نحو  م��ن 
امل��وظ��ف��ات وحُت���دث الأث���ر الإيجابي 
املطلوب لديهن، ومن اأهم مميزاتها 
الريا�شة  ب��اأه��م��ي��ة  امل��وظ��ف��ة  ت��وع��ي��ة 
والن�شاط البدين ل�شحة املراأة رغم 
والأ�شرية  ال��وظ��ي��ف��ي��ة  ان�����ش��غ��الت��ه��ا 
اأ�شلوب حياة، ولقد  و�شرورة جعلها 
���ش��اه��م��ت امل��وؤ���ش�����ش��ات يف دع���م جهود 
دبي  مبجل�س  امل�����راأة  ري��ا���ش��ة  جل��ن��ة 
الريا�شي من خالل امل�شاركة املميزة 
الدورة  ه��ذه  م��ن  املا�شية  الن�شخ  يف 
الن�شخة  م��ن��اف�����ش��ات  ���ش��ه��دت  ح��ي��ث 
م�شاركة   166 ال���دورة  م��ن  الأوىل 
موؤ�ش�شة   13 مثلن  امل��وظ��ف��ات  م��ن 
م��ن م��وؤ���ش�����ش��ات ح��ك��وم��ة دب���ي، فيما 
م�شاركة  ال��ث��ان��ي��ة  الن�شخة  ���ش��ه��دت 
 16 260 موظفة مثلن  اأك��رث من 
امل�شاركات  ع���دد  وو����ش���ل  م��وؤ���ش�����ش��ة، 
اأك����رث من  اإىل  ال��ث��ال��ث��ة  ال������دورة  يف 
فريق    92 �شكلن  موظفة    400
و�شل  فيما  م��وؤ���ش�����ش��ة،   20 وم��ث��ل��ن 
الرابعة  الن�شخة  يف  امل�شاركات  ع��دد 
موؤ�ش�شة   25 من  لعبة   558 اإىل 
م����ن خم��ت��ل��ف ال���ه���ي���ئ���ات وال����دوائ����ر 
احلكومية و�شبه احلكومية، و�شارك 
لعبة   685 امل��ا���ش��ي��ة  ال��ن�����ش��خ��ة  يف 
م��وؤ���ش�����ش��ة ح��ك��وم��ي��ة و�شبه   32 م��ن 

حكومية وخا�شة.

ي�شت�شيف نادي مر�شى احلمرا لليخوت حدثاً خا�شاً 
مبنا�شبة انطالق املو�شم اجلديد يف نادي الإبحار يف 
بدءاً  �شبتمرب   15 القادم  ال�شبت  راأ���س اخليمة يوم 

من ال�شاعة 10 �شباحاً حتى ال�شاعة 10 م�شاًء.
للح�شور  ف��ر���ش��ة  امل���ج���اين  احل�����دث  ه����ذا  وي���ق���دم 
وال���زائ���ري���ن ل��ال���ش��ت��م��ت��اع مب��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من 
بالكاياك  التجديف  ذل��ك  يف  مب��ا  امل��ائ��ي��ة  الأن�����ش��ط��ة 
وال��ت��ج��دي��ف ال���ف���ردي ب��الإ���ش��اف��ة اإىل ال��ع��دي��د من 
مثالية  فر�شة  ميثل  ما  وه��ذا  اجلماعية،  الأن�شطة 
ركوب  ريا�شة  لتجربة  العائلة  واأف���راد  لالأ�شدقاء 
الأم����واج والإب��ح��ار حت��ت اإ���ش��راف خ��رباء »اأوت بورد 

باوند«.
وت�����ش��م��ل ق��ائ��م��ة الأن�����ش��ط��ة الأخ�����رى ح��ف��ل��ة مميزة 
اأجواء هاواي تت�شمن عرو�س رق�س  م�شتوحاة من 
خم�ش�شة  منطقة  اإىل  بالإ�شافة  والطبول  الهول 

للعب الأطفال وم�شاهدة ال�شينما.

املاأكولت ال�شهية الختيار من  وميكن ملحبي تناول 
اإحدى حافالت الطعام املميزة واملتنوعة والتي توفر 
الرائعة ف�شاًل عن  الأطعمة  جمموعة خمتارة من 
فر�شة ال�شتمتاع باأ�شهى النكهات يف منطقة ال�شواء 

املميزة.
بجل�شة  لال�شتمتاع  ل��ل��زوار  ميكن  ال��ي��وم،  نهاية  ويف 
يوغا جمانية على ال�شاطئ من ال�شاعة 6.30 حتى 

ال�شاعة 7.30 م�شاًء.
الرئي�س  ك����وري����ن،  ب��ي��ن��وي  ق����ال  امل��ن��ا���ش��ب��ة  وب���ه���ذه 
التنفيذي ملجموعة احلمرا: »نحن �شعداء باإنطالقة 
مو�شم الإبحار اجلديد، و�شنتيح الفر�شة خالل هذا 
اليوم املفتوح لل�شكان واملقيمني لال�شتمتاع مبختلف 
واحدة  اخليمة  راأ���س  تعترب  حيث  املائية.  الأن�شطة 
من اأف�شل الأماكن يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
اأن  ون��اأم��ل  املائية،  الريا�شات  ه��ذه  وممار�شة  لتعلم 

يق�شي اجلميع يوماً رائعاً على البحر«.

جمل�س دبي الريا�سي يعلن فتح باب الت�سجيل يف »دورة ال�سيخة هند لالألعاب الريا�سية لل�سيدات«

»ال�سارقة الريا�سي« يناق�س م�سروع اإن�ساء اأكادميية للعلوم والريا�سة
ب��ح��ث جم��ل�����س ال�����ش��ارق��ة ال��ري��ا���ش��ي م���ع جامعة 
ب��ني الطرفني  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  ال�����ش��ارق��ة �شبل 
فريق  ت�شكيل  مقرتح  ومناق�شة  واأكادمييا  علميا 
ال�شارقة  اأك��ادمي��ي��ة  اإن�����ش��اء  م�شروع  ل��درا���ش��ة  عمل 
ب�شرية  ك�������وادر  وت���خ���ري���ج  وال���ري���ا����ش���ة  ل��ل��ع��ل��وم 
متخ�ش�شة يف علوم التدريب الريا�شي والريا�شة 
ذل���ك خالل  ج���اء  ال��ري��ا���ش��ي��ة.  والإدارة  امل��در���ش��ي��ة 
الج���ت���م���اع ال�����ذي ح�����ش��ره ���ش��ع��ادة ع��ي�����ش��ى هالل 
احلزامي الأمني العام للمجل�س والدكتور حممد 
عبد العظيم مدير مركز الدرا�شات ال�شرتاتيجية 
حميد  وال��دك��ت��ور  املجل�س  يف  امل��وؤ���ش�����ش��ي  وال��ت��م��ي��ز 

�شالح  والدكتور  اجلامعة  مدير  النعيمي  جمول 
طاهر احلاج نائب رئي�س اجلامعة ل�شوؤون خدمة 
�شوؤون  عميد  دراب�شة  حممود  والدكتور  املجتمع 
رئي�س  اليا�شي  ح�شن  اهلل  عبد  وال�شيد  ال��ط��الب 

ق�شم الن�شاط الريا�شي.
ان تكون مدة  انه مت التفاق على  وقال احلزامي 
اأربع �شنوات يح�شل اخلريج بعدها على  الدرا�شة 
والرتبية  الريا�شة  علوم  يف  البكالوريو�س  �شهادة 
الريا�شية وكذلك توفري الكوادر العلمية من قبل 
اأ�شاتذة اجلامعة واملن�شاآت من قبل املجل�س كما مت 
التخ�ش�شية  ال���دورات  من  العديد  ط��رح  مناق�شة 

القيادات  وت���اأه���ي���ل  اإع�������داد  ع��ل��ى  ت�����ش��اع��د  ال���ت���ي 
الريا�شية مثل الدبلومات املهنية املتخ�ش�شة. كما 
الدرا�شية  املنح  اأي�شا  اجلل�شة  خالل  التباحث  مت 
يتم  اأن  على  ريا�شيا  املتفوقني  لالعبني  املقدمة 
و�شع اآلية حمددة و�شروط وقواعد يتم مبوجبها 
التقدمي للح�شول على هذه املنح. من جانبه اأ�شاد 
جامعة  م��دي��ر  النعيمي  جم���ول  حميد  ال��دك��ت��ور 
يف  ي�شهم  وال���ذي  املجل�س  م��ع  بالتعاون  ال�شارقة 
عملية التكامل بني التاأهيلي الأكادميي والريا�شي 
وتبادل اخلربات واملعارف وتوحيد اجلهود يف بناء 

اأجيال متفوقة على كل امل�شتويات.

حماكمة احلار�س لوري�س لقيادته ثماًل
اأعلنت حمكمة لندن يف وي�شتمن�شرت الثنني، ان قائد املنتخب 
النكليزي  هوت�شرب  توتنهام  وحار�س  العامل  بطل  الفرن�شي 
حتت  القيادة  بتهمة  الأرب��ع��اء  امامها  �شيمثل  لوري�س،  هوغو 

تاأثري الكحول، وبتاأخري يوم واحد عن املوعد املقرر �شابقا.
وك��ان��ت ال�����ش��رط��ة الإن��ك��ل��ي��زي��ة اأوق���ف���ت ���ش��ي��ارة ل��وري�����س )31 
 01،20 ال�شاعة  قرابة  املا�شي،  اآب/اغ�شط�س   24 يف  عاما( 
العا�شمة  و���ش��ط  يف  غرينيت�س  بتوقيت  الليل  منت�شف  بعد 
الإنكليزية لندن، بعد اإخ�شاعه لفح�س روتيني للك�شف على 

تناول الكحول.
وقد اأُطلق �شراحه بكفالة يف انتظار مثوله اأمام املحكمة.

من  كل  مع  فرن�شا  منتخب  مباراتي  عن  غ��اب  لوري�س  وك��ان 
ب�شبب  الأوروب���ي���ة  الأمم  دوري  يف  وه��ول��ن��دا  اأمل��ان��ي��ا  منتخبي 
ال�شبت يف  املتوقع ان يلعب مع فريقه توتنهام  اإ�شابته. ومن 

مباراته الهامة اأمام ليفربول.
ووجه لوري�س اعتذارا علنيا قائال “اأحتمل امل�شوؤولية الكاملة 
بلقب  فرن�شا  منتخب  ب��ف��وز  ل��وري�����س  و���ش��اه��م  افعايل”.  ع��ن 
مونديال رو�شيا 2018 يف متوز/يوليو املا�شي، وذلك للمرة 

الثانية يف تاريخ البالد بعد مونديال 1998 على اأر�شه.
من  قادما   2012 ع��ام  اللندين  النادي  اىل  لوري�س  وان�شم 

ليون الفرن�شي، وخا�س معه حتى الآن 256 مباراة.

نادي مر�سى احلمرا لليخوت يف راأ�س اخليمة يتح�سر لنطالق مو�سم الريا�سات املائية

تنظيم حدث جماين للح�سور لال�ستمتاع مبجموعة من الأن�سطة املليئة باملرح جلميع اأفراد العائلة مبا 
يف ذلك التجديف بالكاياك والتجديف على الألواح وريا�سة ركوب الأمواج والإبحار

بعد ن�سف قرن.. 
مباراة اإجنلرتا تبث 

بالأبي�س والأ�سود
الإجنليزي  الحت��اد  رائعة، قرر  وذات دللت  لفتة غري م�شبوقة  يف 
ال�شوي�شري  اأمام نظريه  املنتخب الإجنليزي  القدم بث مباراة  لكرة 
خارجا”  “اركلها  بحملة  اح��ت��ف��اء  والأ����ش���ود،  ب��الأب��ي�����س  ال��ث��الث��اء، 

املناه�شة للعن�شرية يف كرة القدم.
و�شتبث قناة “�شكاي �شبورت�س” مباراة اإجنلرتا اأمام �شوي�شرا الودي 
م�شاء الثالثاء، بالأبي�س والأ�شود، ملدة 25 ثانية من انطالق اللقاء، 

بطريقة بث املباريات �شابقا، قبل اإدخال الألوان على نظام البث.
وقال اأحد اأع�شاء الحتاد الإجنليزي، بول اإليوت: “ناأمل اأن ت�شجع 
طريقة البث بالأبي�س والأ�شود املاليني من املتفرجني يف منازلهم، 
على التفكري بالعن�شرية واأهمية الت�شامح يف كرة القدم، على الأقل 

ل�25 ثانية«.
وتعود اأول مباراة بثت مبا�شرة بالألوان لعام 1969، بني ليفربول 

وو�شت هام على ملعب اأنفيلد رود.
انت�شار  و���ش��ط   ،1993 ع���ام  خارجا”  “اركلها  ح��م��ل��ة  وان��ط��ل��ق��ت 

للعن�شرية يف مالعب كرة القدم �شد الأقليات مثل ال�شود.
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يجري  م��ا  ك��ل  م��ت��اب��ع��ة  يف  امل�����ش��اه��دي��ن  ل�شغف  تلبية 
ال�شارقة  قناة  تقدم  املحلية،  الريا�شية  ال�شاحة  على 
الريا�شية، التابعة ملوؤ�ش�شة ال�شارقة لالإعالم، برنامج 
اأهم  وم��ت��اب��ع��ة  ر���ش��د  يف  امل��ت��خ�����ش�����س  “مالعبنا”، 
ومناق�شتها  الدولة  تقام يف  التي  الريا�شية  الأح��داث 
يومياً  لها  والفنية  التحليلية  الأب��ع��اد  وا���ش��ت��ع��را���س 
التا�شعة والن�س  ال�شاعة  ال�شبت والأح��د يف متام  عدا 
ال��راب��ع ك��ّل من  م�����ش��اًء.  وي��ق��دم الربنامج يف مو�شمه 
اإب��راه��ي��م، وع��ل��ي اجل�شمي،  ع��ل��ي ال��ظ��ب��ي��اين، وخ��ال��د 
لأهم  حتليلية  جولة  اإىل  امل�شاهدين  ي��اأخ��ذون  الذين 
نخبة  م�شت�شيفني  الريا�شية  ال�شاحة  على  ي��دور  ما 
القرار  و�شناع  واملحللني  واملتخ�ش�شني  اخل��رباء  من 
الريا�شيني يف دولة الإمارات مثل �شامي عبد الإمام، 

خليفة  واأحمد  علي،  الدين  و�شياء  احل��وري،  واأحمد 
ال�شوء  ي�شلطون  ال��ذي��ن  اجل���وك���ر،  وحم��م��د  ح���ّم���اد، 
اأب��رز واأه��م الأح��داث وامل�شاريع التي جتري على  على 
التوا�شل  ب��ت��ن��وع��ه��ا م��ن خ���الل  ال��ري��ا���ش��ي��ة  امل��الع��ب 
الهاتفية وو�شائل  املداخالت  امل�شاهد عرب  املبا�شر مع 

التوا�شل الجتماعية املختلفة. 
وقال را�شد العوبد، مدير قناة ال�شارقة الريا�شية :” 
احلقيقية  ال�شورة  مالعبنا  برنامج  يكون  اأن  ارتاأينا 
للم�شاهد  ال�شادق  وال�شوت  املحلية  الريا�شة  لواقع 
املهتم بال�شاأن الريا�شي حيث يقدم له الربنامج حزمة 
التي  ال��ري��ا���ش��ات  مبختلف  تتعلق  ال��ت��ي  امل��ع��ارف  م��ن 
ويحللها  الأح���داث  خمتلف  وي�شتعر�س  حملياً،  تقام 
ف�شاًل  بها،  املتعلقة  وال�شعف  القوة  نقاط  ويناق�س 

�شناع  ولقاء  والتحليلية  الفنية  اجلوانب  تناول  عن 
اأهم  على  للوقوف  والعربي  املحلي  الريا�شي  القرار 
والأحداث  باملناف�شات  والت�شريعات اخلا�شة  القوانني 
املجالت  الفنية يف خمتلف  وال�شتفادة من اخل��ربات 

الريا�شية«. 
ال�شالت  بطولت  الربنامج  يواكب  العوبد:”  وتابع 
املتنوعة التي مل تكن موجودة �شابقاً يف الربنامج، ملا 
على  الربنامج  ليوؤكد   ، اإقبال جماهريي  ت�شهده من 
دوره الرا�شد لأهم ما يجري على ال�شاحة الريا�شية 
والتفاعل مع  اأكرث من اجلماهري  والتقّرب   ، املحلية 
ع�ّشاق الريا�شة عرب خمتلف و�شائل التوا�شل،  بهدف 

تعزيز الثقافة الريا�شية على نطاق وا�شع«.
العمل  ب���داأت  الريا�شية  ال�شارقة  قناة  اأن  اإىل  ي�شار   

ال�شارقة  م��وؤ���ش�����ش��ة  مظلمة  حت��ت   2007 ال��ع��ام  يف 
يف  وم�شتقلة  متخ�ش�شة  ريا�شية  ة  كمن�شّ ل��الإع��الم، 
لباقة  الإعالمية  واملواكبة  امليدانية  التغطيات  جمال 
املقامة  الريا�شية  والبطولت  الفعاليات  من  متعددة 
حملّياً، كما تخ�ش�س القناة حزمة من ال�شتوديوهات 
املوؤ�ش�شة  اأو من مقر  اأر���س احلدث  املواكبة �شواء من 
وتقدمي  التحليل  على  اأك���رب  ب�شكل  ال�����ش��وء  لت�شّلط 
متنوعة  ريا�شية  برامج  جانب  اإىل  الريا�شي،  النقد 
اليومية،  بال�شحافة  املعني  ال�شحافة  مرمى  اأبرزها 
وبرنامج بانوراما الذي يرّكز على كرة القدم وبرنامج 
حت��دي ال�����ش��الت اخل��ا���س ب��األ��ع��اب ال�����ش��الت م��ن كرة 
الذي  امل��ن��وع  اجل��ول��ة  وب��رن��ام��ج  املحلية  وال�شلة  ال��ي��د 

يتطرق للحديث عن واقع كرة القدم املحلية. 

•• العني - الفجر

ينظم نادي العني للثقافة وال�شطرجن 
لل�شطرجن  اجل����ي����م����ي  م�����ه�����رج�����ان 
الفرتة  خ��الل  مقره  يف  الكال�شيكي 
اجلاري   ال�شهر  من  من 13 – 27 
مب�����ش��ارك��ة م��ف��ت��وح��ة ل��ك��ل الأع���م���ار 
واجلن�شيات وبر�شوم م�شاركة رمزية 
املعتمد  ال�����ش��وي�����ش��ري  ل��ل��ن��ظ��ام  وف��ق��اً 
والإماراتي  ال���دويل  الحت��ادي��ن  م��ن 

للعبة.
وت��اأت��ي ان��ط��الق��ة م��ه��رج��ان اجليمي 
التي حققها  الكبرية  النجاحات  بعد 
الفردية  الإم���ارات  بطولة  يف  النادي 
ناديي  ا�شت�شافها  ال��ت��ي  لل�شطرجن 
حيث   ، لل�شطرجن  والفجرية  العني 
ح���ق���ق���ت لع�����ب�����ات ال������ن������ادي م���راك���ز 
متقدمة يف بطولة الإمارات الفردية 
ال��ن��ادي  وافية  بت�شدر لعبة  اأخ���رياً 
ال�شيدات  ف��ئ��ة  م�����ش��اب��ق��ة  امل���ع���م���ري 
الذهبية   امل��ي��دال��ي��ة  على  وح�شولها 
واأحرزت اأمل فا�شل ال�شام�شي املركز 
الأول لفئة حتت 16 عاماً ، واأحرزت  
لعبات النادي  موزة نا�شر ال�شام�شي 
املعمري  وزينب  اخلرو�شي  واليازية 
الثاين  امل����رك����ز  ال���ك���ل���ب���اين  وودمي�������ة 

لفئاتهن العمرية. ومن الذكور حقق 
ال�شام�شي  نا�شر  حمد  النادي  لعب 

املركز الثاين لفئة حتت 12 عاماً.
من جهته اأكد �شعيد البلو�شي املدير 
للثقافة  ال���ع���ني  ل���ن���ادي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
ع��ل��ى موا�شلة  ع��زم��ه��م  وال�����ش��ط��رجن 
الفني  ال��ع��م��ل  ال��ت��ط��وي��ر يف  م�����ش��رية 
الذي  النادي  يقدمه  الذي  والإداري 
لعبي  اع��ت��الء  يف   نتائجه  ومت��ث��ل��ت 
ال���ت���ت���وي���ج  حملياً  مل��ن�����ش��ات  ال����ن����ادي 

وخارجياً.
واأ����ش���اف :« ك��ن��ا ن��ث��ق ب��ق��درت��ن��ا على 
حتقيق الجنازات الكبرية يف بطولة 
الفردية  لأننا عملنا بقوة  الإم��ارات 

اأه��داف��ن��ا  بدعم كبري  اأج��ل بلوغ  من 
برئا�شة  ال���ن���ادي  اإدارة  جم��ل�����س  م��ن 
ال�������ش���ي���خ ����ش���ل���ط���ان ب�����ن خ���ل���ي���ف���ة بن 

�شخبوط اآل نهيان ».
�شطرجني  مو�شم  اأمامنا    »: واأردف 
حافل بالتحديات املحلية واخلارجية  
الإدارة  جم��ل�����س  ق�����رار  ج����اء  ل���ذل���ك 
ب���ت���دع���ي���م  اجل����ه����از ال���ف���ن���ي مب����درب 
خ���ب���ري ه����و الأوك�����������راين ك����وم����اروف 

و�شبقه بالتعاقد مع املدرب التون�شي 
ف���ت���ح���ي ع�����زي�����ز �����ش����اح����ب ال�������ش���رية 
وهذين  الباهر  ال�شطرجني  وامل�شار 
الأثر  اأك��رب  لهما  �شيكون  التعاقدين 
خا�شة  التدريبية  اأدوات��ن��ا  تطوير  يف 
م��ع زي���ادة الإق��ب��ال م��ن جميع فئات 

جمتمع مدينة العني«.
واأك�����د ال��ب��ل��و���ش��ي ع����زم ال���ن���ادي على 
م��وا���ش��ل��ة  ت��ن��ظ��ي��م ب���ط���ولت العني 

البطولت  م��ن  وغ��ريه��ا  الأ�شبوعية 
ال��ت��ي تو�شع م��ن رقعة  وامل��ه��رج��ان��ات 
املدينة  جم��ت��م��ع  يف  ال��ل��ع��ب��ة  ان��ت�����ش��ار 
م�شرياً اإىل اأنها تعترب فر�شة ممتازة 
ل���الع���ب���ي ال����ن����ادي ل��ل��ح�����ش��ول على 
املناف�شة  لياقة  واكت�شاب  الحتكاك 

مع  مدار�س �شطرجنية عدة.
اأجل  م��ن  ق��وة  بكل  ن�شعى   »: واأردف 
ال��ب��ط��ولت ون�شرف  ا���ش��ت��م��رار ه���ذه 

ال��ذات��ي��ة وحتى  عليها  م��ن م��واردن��ا 
راعية  ج���ه���ات  ت��اأت��ي��ن��ا  مل  ال��ل��ح��ظ��ة 
، ودوم��اً م�شتعدون لت�شخري  وداعمة 
من�شاتنا الإعالمية املختلفة للدعاية 
بطولتنا«.  ت���رع���ى  م��وؤ���ش�����ش��ة  لأي 
اأع���رب���ت لع��ب��ة النادي  م��ن ج��ان��ب��ه��ا 
الكبرية  �شعادتها  املعمري عن  وافية 
لبطولة  الأول  امل��رك��ز  يف  ب��ح��ل��ول��ه��ا 
اأن نادي العني  اإىل  ال�شيدات م�شرية 
ل��ل��ث��ق��اف��ة وال�����ش��ط��رجن ي��ع��م��ل دوم����اً 
اإع�����داد ال��الع��ب��ني وف���ق اأف�شل  ع��ل��ى 
للمناف�شة  ال��ه��ادف��ة  الفنية  امل��ع��اي��ري 
ع��ل��ى الأل����ق����اب امل��ت��ق��دم��ة  يف جميع 
املحلية  ال�شطرجنية  ال�شتحقاقات 
�شعيدة   »: واأ���ش��اف��ت  واخل���ارج���ي���ة.  
فئة  ���ش��م��ن  الأول  ب��امل��رك��ز  ب��ال��ظ��ف��ر 
لرئي�س  اجن���ازي  اأه���دي  و  ال�شيدات 
�شخبوط  بن  �شلطان  ال�شيخ  النادي 
كل  على  الإدارة  وجمل�س  نهيان  اآل 
اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة م��ن اأج���ل تطوير 
الأجواء  وتهيئة  الفنية  م�شتوياتنا 
املرجوة  الأه����داف  لتحقيق  املحفزة 
الالعبني  وزم�����الئ�����ي  و���ش��ن��ع��م��ل   ،
اجلهود  اأق�شى  بذل  على  والالعبات 
امل��ن�����ش��ات حملياً  اأج����ل اع���ت���الء  م���ن 

وخارجياً ».

ي�ست�سيف نخبة من املحللني واخلرباء الريا�سيني 

»م��العبن���ا« ي��ر�س���د اأب����رز الأح����داث يف مي���ادي���ن الريا�س����ة املحلي����ة 

العني لل�سطرجن ينظم مهرجان اجليمي للكال�سيكي

البل��و�س���ي : جن��اح���ات لعب���ي الن��ادي تع�زز دوافعن��ا لتطوي��ر اأدواتن��ا
املعمري : �سنوا�سل م�سرية الجنازات واعتالء املن�سات

اأديدا�س متدد �سراكتها مع الحتاد �س��ولت���س ي�ه���دي اأمل��اني���ا ف���وزا معن��وي����ا 
الأملاين حتى 2026 

متديد  الريا�شية  ل����الأدوات  اأدي���دا����س  �شركة  اأع��ل��ن��ت 
���ش��راك��ت��ه��ا م���ع الحت�����اد الأمل������اين ل���ك���رة ال���ق���دم حتى 
الأدوات  عمالق  م��ن  قوية  دع��م  ر�شالة  يف   ،2026
الريا�شية بعد خيبة املنتخب الأملاين يف نهائيات كاأ�س 

العامل الأخرية لكرة القدم.
وقال الرئي�س التنفيذي لأديدا�س كا�شرب رور�شتيد يف 
الحتاد  مع  العقد  الع��الن عن متديد  ت�شمن  بيان 
التوقيت  “يربز  ���ش��ن��وات  ارب���ع  ال��ق��دم  ل��ك��رة  الأمل����اين 
اأدي���دا����س: نحن  ل�����ش��رك��ة  ال��ف��ري��دة  ال��رع��اي��ة  فل�شفة 
عندما  - خا�شة  ل�شنوات عديدة  ب�شركائنا  ملتزمون 

يكون الأمر مهما«.
من  تتخذ  التي  ال�شركة  من  متحدث  ي�شاأ  ومل 

التعليق  لها،  رئي�شيا  مقرا  بافاريا  مقاطعة 
على ات�����ش��ال ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س حول 

قيمة العقد اجلديد.
ي���ذك���ر اأن ق��ي��م��ة ال��ع��ق��د امل���وق���ع يف 

2016 خالل بطولة اأوروبا التي 
ا�شت�شافتها فرن�شا والذي ميتد 

حتى 2022 ت�شل اىل 50 
م���ل���ي���ون ي����ورو 
مليون   58(
دولر اأمريكي( 

�شنويا.

وقد �شاعفت وقتذاك ال�شركة التي يعود عقدها مع 
عاما،  الحتاد الأمل��اين لكرة القدم اىل اأكرث من 60 
اإياه مل�شلحة مناف�شتها  قيمة عقدها، خ�شية فقدانها 

الرئي�شية �شركة “نايكي” الأمريكية.
اأول على  ف���وزا  الأح����د  الأمل����اين ح��ق��ق  املنتخب  وك���ان 
البريو 2-1 بعد خيبته يف مونديال رو�شيا وخروجه 

من الدور الأول بفوز يتيم وخ�شارتني.
غرنيندل  ري��ن��ه��ارد  الأمل������اين  الحت�����اد  رئ��ي�����س  وراأى 
الثنني “ان متديد العقد يف وقت مبكر يعد مبثابة 
عالمة ثقة بالحتاد الأملاين”، م�شيفا ان ذلك يعزز 
 2024 اأوروب���ا  بطولة  ل�شت�شافة  اأملانيا  حملة  من 
وي�شاعد الحتاد )الأملاين( على تقدمي دعم اأكرب 

للهواة الذين يزاولون اللعبة.
واأح�������رزت امل��ن��ت��خ��ب��ات الأمل���ان���ي���ة رجال 
اأوروبيا وعامليا  17 لقبا  و�شيدات 
التجارية  ال��ع��الم��ة  حت���ت 

لأديدا�س.
 

حقق مدافع هوفنهامي نيكو �شولت�س بداية 
مثالية له على ال�شاحة الدولية، بقيادة اأملانيا 
اىل ف��وز معنوي ه��ي يف اأم�����س احل��اج��ة اليه 
بعد خيبة اخلروج من الدول الأول ملونديال 
 1-2 البريو  �شيفتها  على  وذل��ك   ،2018
�شي�شنهامي  اأقيمت يف  ودية  دولية  يف مباراة 

بجنوب غرب البالد.
25 عاما  العمر  البالغ من  املدافع  واأه��دى 
مدربه يواكيم لوف الفوز بهدف يف الدقيقة 
رقم  معادلة  باإجناز  الأخ��ري  ليحتفل   ،85
ك���اأك���رث م�����درب خو�شا  ج�����وزف ه���ريب���رغ���ر 
ل��ل��م��ب��اري��ات م���ع امل��ن��ت��خ��ب الأمل������اين )167 
م�����ب�����اراة، ح��ق��ق��ه م����ع اأمل���ان���ي���ا ب����ني 1936 
 1950 ب��ني  ال��غ��رب��ي��ة  اأمل��ان��ي��ا  ث��م  و1942 

و1964(.
وقال لوف بعد املباراة “اأنا �شعيد لأننا فزنا. 
�شعرت باأن املنتخب كان يرغب بالفوز، وقاتل 

من اأجل ذلك حتى النهاية«.
ال اأن امل��درب الأمل��اين اأقر باأن منتخبه “مل 
ثمة  اخللف  يف  جيد  ب�شكل  امل�شاحات  يقفل 
اأمور مل ت�شر على ما يرام يف ال�شوط الثاين، 
اأو احلاجة للعب يف  امليدان  ك�شيطرتنا على 

العمق. مل نبلغ بعد التوازن ال�شحيح«.
يف  اإيجابية  ب��وادر  املان�شافت  اأظهر  وبعدما 
ت��ع��ادل خ��الل��ه��ا اخلمي�س مع  ال��ت��ي  امل���ب���اراة 
اأه������داف �شمن  ال���ع���امل دون  ب��ط��ل��ة  ف��رن�����ش��ا 
الأوروبية  الأمم  دوري  من  الأوىل  الن�شخة 
ال��ت��ن��ازل عن  م��ن��ذ خيبة  ل��ه  م��ب��اراة  اأول  يف 
ال��ل��ق��ب ال��ع��امل��ي واخل����روج م��ن ال����دور الأول 
حتقيق  يف  اأملانيا  جنحت   ،2018 ملونديال 
ف��وزه��ا ال��ث��ال��ث ف��ق��ط يف م��ب��اري��ات��ه��ا ال�11 
وف���وز يف  ت�شمنت هزميتني  ال��ت��ي  الأخ����رية 

النهائيات العاملية.
“املباراتني  اأن  روي�س  ماركو  الالعب  وراأى 
الالعبني  ذهنية  �شعيد  على  اأن���ه  اأظ��ه��رت��ا 
الأمام”،  اىل  خ��ط��وة  حققنا  وتناف�شيتنا، 
اأن  ب��ران��دت  يف ح��ني اع��ت��رب زميله ج��ول��ي��ان 
املنتخب “ل يزال يعاين من نق�س يف الثقة، 
لكن ب�شكل عام قدمنا مباراة جيدة. كل فوز 

ي�شبب �شعورا جيدا«.
وكانت مباراة الأحد الثانية فقط مع البريو 
الدور  اىل  تعود  والأوىل  البلدين،  تاريخ  يف 
اأملانيا  ف��ازت  عندما   1970 ملونديال  الأول 
“مثالية”  ث��الث��ي��ة  بف�شل   1-3 ال��غ��رب��ي��ة 
الالعب  ي��زال  ل  اأ�شبح  ال��ذي  مولر  لغريد 
ال��وح��ي��د ال���ذي �شجل يف م���ب���اراة واح����دة يف 
كاأ�س العامل ثالثة اأهداف بالقدمني اليمنى 
تعديالت  لوف  واأج��رى  والراأ�س.  والي�شرى 

على الت�شكيلة التي تعادلت مع فرن�شا، بدءا 
من حرا�شة املرمى حيث لعب مارك-اأندريه 
مانويل  ح�����ش��اب  ع��ل��ى  اأ���ش��ا���ش��ي��ا  �شتيغن  ت��ري 
نوير، فيما لعب �شولت�س ونيكال�س �شوله يف 
انتونيو روديغر ومات�س  الدفاع على ح�شاب 
الو�شط  يف  غ��ون��دوغ��ان  واإل��ك��اي  هوميل�س، 
ح�شاب  على  اليمنى  اجل��ه��ة  على  وب��ران��دت 

ليون غوريت�شكا وتوما�س مولر تواليا.
وكان املنتخب الأملاين الأف�شل اأداء يف بداية 
دون  الفر�س  م��ن  ع��دد  على  وح�شل  اللقاء 
الثمن لأن  اأه��داف، فدفع  اأن يرتجمها اىل 
فر�شة  اأول  يف  الت�شجيل  افتتحت  ال��ب��ريو 
ل��ه��ا ع��رب ل��وي�����س ادي��ف��ي��ن��ك��ول ال���ذي و�شلته 
من  متريرة  بعد  اليمنى  اجلهة  على  الكرة 
كري�شتيان كويفا، فتقدم بها قبل اأن ي�شددها 
اأر���ش��ي��ة م��ن زاوي����ة �شيقة ع��ل��ى ي�����ش��ار تري 

�شتيغن )22(.
ل��ك��ن رد الأمل�����ان ج���اء ���ش��ري��ع��ا ع��ن��دم��ا خ�شر 
خ�����ارج منطقته  ال���ك���رة  ال����ب����ريويف  ال����دف����اع 
اىل  و���ش��ل��ت  ث��م  غينرت  م��ات��ي��ا���س  فخطفها 
م��رره��ا اىل جوليان  ال����ذي  ك��رو���س  ط���وين 
براندت، فلعبها الأخري بحنكة فوق احلار�س 

بدرو غالي�شي )25(.
وب��ق��ي��ت ال��ن��ت��ي��ج��ة ع��ل��ى ح��ال��ه��ا ح��ت��ى نهاية 
بداية  الو�شع يف  يتغري  الأول، ومل  ال�شوط 
دراكل�شر  يوليان  دخ��ول  �شهد  ال��ذي  الثاين 
بدل من ماركو روي�س وروديغر على ح�شاب 
بواتنغ، وذلك رغم الفر�س العديدة واأولها 
للبريو التي كانت قريبة من التقدم جمددا 
راأ�شية بدرو  �شتيغن يف وج��ه  تاألق تري  ل��ول 

اأكوينو )54(.
ث��م ان��ت��ق��ل اخل��ط��ر ب��ع��د ال��رك��ن��ي��ة ال��ت��ي تلت 
املقابلة  اجل���ه���ة  اىل  ال��ب��ريوف��ي��ة  ال��ه��ج��م��ة 
اأ����ش���ح���اب الأر�������س بهجمة  ع��ن��دم��ا ان��ط��ل��ق 
براندت  من  بتمريرة  انتهت  �شريعة  مرتدة 
اىل تيمو فرينر الذي حاول اأن يلعب الكرة 
 ،)56( العار�شة  علت  لكنها  احل��ار���س  ف��وق 
فوق  مبحاولة  فارفان  جيفر�شون  عليها  رد 

العار�شة )58(.
املرميني  ع��ن  احلقيقية  الفر�س  غابت  ث��م 
مع توايل التبديالت من قبل املدربني، حتى 
الفوز  اأمل��ان��ي��ا  خطفت  عندما   84 الدقيقة 
البريويف  ال��دف��اع  م��ن  م��زدوج��ني  بخطاأين 
الذي اأعاد الكرة يف منطقته، واحلار�س الذي 
من  ت�شديدة  بعد  �شباكه  يف  وت��ه��ادت  اأفلتها 
م�شارف املنطقة لنيكو �شولت�س الذي افتتح 
�شجله التهديفي بقمي�س بالده ومنحه فوزا 

معنويا باأم�س احلاجة اليه )85(.

غادرت �شباح الأحد اأول من اأم�س بعثة فريق رجال نادي ال�شارقة 
الريا�شي لكرة ال�شلة متجهني اإىل �شربيا لإقامة مع�شكر تدريبي 

خارجي حتى يوم 20 �شبتمرب اجلاري.
الأخ��رية من حت�شريات  املرحلة  اإط��ار  وياأتي مع�شكر �شربيا يف 
�شلة » امللك« لأوىل ا�شتحقاقات املو�شم الذي ينطلق 24 �شبتمرب 

ببطولة كاأ�س �شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة.
ويراأ�س البعثة علي الأمريي ع�شو اإدارة الألعاب اجلماعية بنادي 

ال�شارقة وم�شرف كرة ال�شلة.
وقال الأمريي ع�شو اإدارة الألعاب اجلماعية م�شرف كرة ال�شلة 
ب��ن��ادي ال�شارقة : ب��داأن��ا  ف��رتة الإع���داد ال��ب��دين ال��ع��ام واخلا�س 
الفني  امل��دي��ر  ق��ي��ادة  حت��ت  ال�شارقة  ن��ادي  �شالة  على  بالتدريب 
القدير عبداحلميد اإبراهيم ثم جاء التفكري يف املع�شكر اخلارجي 
ملزيد من الإن�شجام والتجان�س بني الالعبني يف مرحلة الإعداد 
اخلططي.   كما اأ�شار الأمريي اإىل �شعي الفريق خلو�س بع�س 

ورفع  الفني  امل�شتوى  لتطوير  املع�شكر  اأث��ن��اء  ال��ودي��ة  ال��ل��ق��اءات 
معدل اللياقة البدنية، قبل انطالق مناف�شات املو�شم اجلديد.

واأك����د الأم�����ريي ع��ل��ى ح��ر���س اجل��ه��از ال��ف��ن��ي ولع��ب��و الفريق، 
ولأع�شاء  اجلماعية،  الألعاب  اإدارة  لرئي�س  ال�شكر  توجيه  على 
ل��ل��ف��ري��ق، ووع�����دوا ببذل  ال���دائ���م  ع��ل��ى دع��م��ه��م  الإدارة  جم��ل�����س 
ق�شارى جهدهم لتحقيق اأف�شل النتائج يف املو�شم املقبل لإ�شعاد 

اجلماهري ال�شرقاوية.

ا�ستعدادًا لنطالق املو�سم الريا�سي ..

نادي ال�سارقة الريا�سي لكرة ال�سلة يتجه اإىل �سربيا لإقامة مع�سكر تدريبي
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زاي��د 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
ق�شر  ام�������س يف جم��ل�����س  امل�����ش��ل��ح��ة 
ب��ح�����ش��ور ���ش��اح��ب اجلاللة  ال��ب��ح��ر 
اململكة  ملك  ال�شاد�س  حممد  امللك 
ال�شمو  و�شاحب  ال�شقيقة  املغربية 
النعيمي  را���ش��د  ب��ن  ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د 
ع�شو املجل�س الأعلى حاكم عجمان 
.. لعبي ولعبات منتخب الإمارات 
ح�شدوا  ال�����ذي�����ن  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 
دورة  مناف�شات  يف  م��ي��دال��ي��ات  ت�شع 
ا�شت�شافتها  التي  الآ�شيوية  الألعاب 
العا�شمة  يف  م���وؤخ���را  اإن��دون��ي�����ش��ي��ا 

جاكرتا.
امللك حممد  وهناأ �شاحب اجلاللة 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ال�����ش��اد���س و���ش��اح��ب 
و�شاحب  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ب���ن را�شد  ال�����ش��ي��خ ح��م��ي��د  ال�����ش��م��و 
ال��ن��ع��ي��م��ي اأب���ط���ال اجل��وج��ي��ت�����ش��و .. 
حققوه  مب��ا  �شعادتهم  ع��ن  معربني 

من نتائج م�شرفة يف بطولة اآ�شيا.
ال��ل��ق��اء - يف جم��ل�����س ق�شر  ح�����ش��ر 
ال��ب��ح��ر - ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���م���ار بن 

عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد 
حممد  ب��ن  ط��ح��ن��ون  ال�شيخ  و���ش��م��و 
منطقة  يف  احلاكم  ممثل  نهيان  اآل 
العني و�شمو ال�شيخ �شيف بن حممد 
اآل ن��ه��ي��ان و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ه����زاع بن 
املجل�س  رئي�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
اأب��وظ��ب��ي و�شمو  ال��ت��ن��ف��ي��ذي لإم����ارة 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ن��ه��ي��ان  ال�����ش��ي��خ 
زايد  موؤ�ش�شة  اأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س 

لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب���ن 
�شمو  والفريق  والإن�شانية  اخلريية 
نهيان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ���ش��ي��ف  ال�����ش��ي��خ 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن��ائ��ب 
بن  من�شور  ال�شيخ  و�شمو  الداخلية 
رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زاي��د 
الرئا�شة و�شمو  الوزراء وزير �شوؤون 
نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  ح��ام��د  ال�����ش��ي��خ 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي�����وان  رئ��ي�����س 

اآل  زاي���د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  و�شمو 
والتعاون  اخل��ارج��ي��ة  وزي����ر  ن��ه��ي��ان 
الدويل و�شمو ال�شيخ خالد بن زايد 
اآل نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 
زايد العليا للرعاية الإن�شانية وذوي 
ال�شيخ  و�شمو  اخلا�شة  الإحتياجات 
اآل نهيان  زاي��د  خالد بن حممد بن 
بن  حممد  ب��ن  ذي���اب  ال�شيخ  و�شمو 
زايد اآل نهيان رئي�س دائرة النقل يف 

اأبوظبي. وقال �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان اإن الإجناز 
واإرادة  ع��ال��ي��ة  ب��ه��م��ة  ال�����ذي حت��ق��ق 
اإ���ش��اف��ة م��ه��م��ة لر�شيد  ق��وي��ة ي��ع��د 
املناف�شات  ريا�شة دول��ة الإم��ارات يف 

الريا�شية العاملية.
ولعبي  لع����ب����ات  ����ش���م���وه  وط����ال����ب 
م���ن���ت���خ���ب اجل���وج���ي���ت�������ش���و - خ���الل 
املنعم  عبد  ���ش��ع��ادة  يرافقهم  ال��ل��ق��اء 

الها�شمي رئي�س الحتادين الآ�شيوي 
لرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  والإم���ارات���ي 
الحت������اد ال������دويل ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و - 
باملحافظة على امل�شتوى املتميز الذي 
مهاراتهم  تطوير  وموا�شلة  حققوه 
وقدراتهم يف هذه الريا�شة ليكونوا 
.. متمنيا  منوذجا وقدوة لالآخرين 
يف  التوفيق  م��ن  م��زي��دا  لهم  �شموه 
تعزيز مناف�شة الإمارات يف البطولت 

الإقليمية والعاملية .
ال�شيخ حممد  ال�شمو  واأ�شاد �شاحب 
بن زايد اآل نهيان بدور �شركاء النجاح 
الداعمني  واجل���ه���ات  الأف�������راد  م���ن 
والراعني لريا�شة اجلوجيت�شو مما 
ك���ان ل���ه الأث�����ر الإي���ج���اب���ي يف تطور 
الريا�شة يف دولة الإمارات وو�شولها 

اإىل العاملية.
م�����ن ج���ان���ب���ه���م اأع���������رب ال���الع���ب���ون 

عن  النجاح  �شركاء  الريا�شة  ورع��اة 
�شعادتهم بلقاء �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان .. مثمنني 
الدعم والرعاية اللذين حتظى بهما 
واجلوجيت�شو  ع��ام  ب�شكل  الريا�شة 
خا�شة يف دولة الإمارات والذي اأ�شهم 
الإجن���ازات..  من  العديد  حتقيق  يف 
موا�شلة  ع���ل���ى  ����ش���م���وه  وع�����اه�����دوا 
اإح����راز م��زي��د م��ن الأل���ق���اب العاملية 
بامليداليات  الإم����ارات  ح�شاد  ل��رف��د 
والإجن�������ازات ال��ري��ا���ش��ي��ة. ي��ذك��ر اأن 
للجوجيت�شو  الإم���������ارات  م��ن��ت��خ��ب 
دورة  يف  اآ����ش���ي���ا  م��ن��ت��خ��ب��ات  ت�������ش���در 
الأل����ع����اب الآ���ش��ي��وي��ة ب��ر���ش��ي��د ت�شع 
لفي�شل  ذه��ب��ي��ت��ان  منها  م��ي��دال��ي��ات 
وحمد  كجم”   94 “وزن  الكتبي يف 
“.. بجانب  56 كجم  نواد يف” وزن 
 “ خم�س ف�شيات لطالب الكربي يف 
“ ومهرة الهنائي يف  69 كجم  وزن 
“ وزن 49 كجم “ وخالد ا�شكندر يف 
“ وزن 56 كجم “ وعمر الف�شلي يف 
بالهول  “ وخلفان  62 كجم  “ وزن 
اإىل  اإ�شافة  كجم”..   85 “ وزن  يف 
برونزيتني ملحمد القبي�شي يف “ وزن 
 “ يف  املزروعي  “ و�شعيد  كجم   77

وزن 62 كجم ».

ا�ستقبل منتخب اجلوجيت�سو اأبطال مناف�سات جاكرتا بح�سور ملك املغرب وحاكم عجمان 

حممد بن زايد: الإجناز الذي حتقق اإ�سافة مهمة لر�سيد ريا�سة الإمارات يف املناف�سات العاملية

اأن مدرب  ليفربول  ن���ادي  داخ���ل  م��ن  م�����ش��ادر  اأك���دت 
“ب�شرامة  يت�شرف  كلوب،  يورغن  الأمل��اين  الفريق، 
تامة” مع لعبيه يف مو�شوع تعلم اللغة الإجنليزية، 
وقد ي�شل الأمر لبيع الالعبني غري الراغبني بتعلم 

اللغة.
وقال معلم اللغة يف النادي، األن ريدموند، 

“كبرية”  اأه���م���ي���ة  ي�����ش��ع  ك���ل���وب  اإن 
ع��ل��ى م��و���ش��وع ت��ع��ل��م ال��الع��ب��ني للغة 
بيعهم  اإىل  ت�شل  لدرجة  الإجنليزية، 
اإذا مل يبدو رغبة يف التعلم، ح�شب ما 

ن�شر موقع “اأي اأ�س بي اأن«.
اإعجابه  اأب����دى  ك��ل��وب  اأن  ري��دم��ون��د  واأك����د 

املرمى اجلديد،  باإقبال حار�س  ال�شديد 
األي�شون بيكر، على تعلم الإجنليزية، 

ال�شهر  ل���ل���ن���ادي  ق���دوم���ه  ب��ع��د 
امل���ا����ش���ي، ق���ادم���ا م���ن روما 

الإيطايل.
“ل  وق��������ال ري�����دم�����ون�����د: 
اأ�شماء،  ذك����ر  اأ���ش��ت��ط��ي��ع 

اأو   7 اأ�شتح�شر  ول��ك��ن 
يظهر  مل  ح����الت،   8
بعينهم  لع��ب��ون  فيها 
اللغة  ت��ع��ل��م  يف  رغ��ب��ة 
خ��������الل احل�������ش�������س، 
يف  ب����ي����ع����ه����م  مت  ث�������م 
����ش���وق���ي الن���ت���ق���الت 

التاليني«.
ب�شكل  ” ف �شا اأ و

من  نف�شهم  هم  الفريق  يف  الالعبني  اأف�شل  م��وؤك��د، 
يرغبون بتعلم اللغة ب�شرعة«.

وي�شدد كلوب على اأهمية تعلم اللغة من اأجل التوا�شل 
مع الالعبني وفهم خطط املدرب، وكذلك حتى ت�شهل 

التعامل مع احلياة ب�شكل عام.
الغيني  ال��الع��ب��ني،  اأن  وذك���ر ري��دم��ون��د 
الذين  فابينيو،  والربازيلي  كيتا  نابي 
ال�شيف، و�شعا  لليفربول هذا  قدما 
اللغة  لتعلم  مكثفة  درو����س  يف  معا 

هذا املو�شم.

التي رافقت مباراة جنمة كرة امل�شرب المريكية  اثارت الحداث 
بطولة  نهائي  يف  او�شاكا  ن��اوم��ي  اليابانية  �شد  وليام�س  �شريينا 
الوليات املتحدة املفتوحة جدل وا�شعا يف عامل الكرة ال�شفراء وما 

اإذا كان ال�شبب يف ذلك يعود اىل متييز على ا�شا�س اجلن�س.
والتي  الكربى،  الأرب��ع  البطولت  لآخ��ر  النهائية  امل��ب��اراة  و�شهدت 
انتهت بفوز اأو�شاكا، جدل وا�شعا بني �شريينا واحلكم، بداأ بعد اإنذاره 
اإياها على خلفية تلقي توجيهات من مدربها اجلال�س يف املدرجات 
ك�شرها م�شربها،  بعد  بنقطة  تغرميها  اىل  و�شول  املباراة،  خالل 
وبعدها تغرميها ب�شوط كامل )منح ملناف�شتها( بعد و�شفها احلكم 
ب� “ل�س” و”كذاب”. ثم دفعت �شريينا ثمن ت�شرفاتها من خالل 
الف   17 م��ق��داره  بتغرميها مبلغا  للعبة  الم��ريك��ي  الحت��اد  قيام 

دولر.
وكانت النجمة المريكية ال�شابق بيلي جني كينغ احدى الالعبات 
الرئي�شي  احلكم  جتاه  �شريينا  ت�شرفات  عن  بقوة  دافعن  اللواتي 
الربتغايل كارلو�س رامو�س م�شرية اىل انه لو قام لعب بت�شرفات 

مماثلة ملا عوقب بهذه الطريقة.
فانها  ع��اط��ف��ي��ة،  امل�����راأة  ت��ك��ون  “عندما  ت��وي��رت  ع��ل��ى  كينغ  وق��ال��ت 
ب�شبب  عوقبت  وق��د  الح��ي��ان  بع�س  يف  ه�شتريي  ب�شكل  تت�شرف 
بانه  عنه  فنقول  بت�شرفات مماثلة،  برجل  يقوم  اما عندما  ذلك. 
�شكرا لك �شريينا وليام�س لنك  �شريح ول وجود لي تداعيات. 
للقيام  نحتاجها  اخ��رى  ا���ش��وات  ثمة  امل��زدوج��ة.  املعايري  ف�شحت 
فان  ت��وين  للمراأة  الوطنية  املنظمة  رئي�س  وذه��ب  ذات���ه«.  بال�شيء 
بلت اىل ابعد منذ لك من خالل مطالبته الحتاد المريكي لكرة 
امل�شرب بوقف عالقاته مع رامو�س لنه قام “ب�شكل �شارخ بخطوة 

عن�شرية«.
يقوم  الواقع  يف  لكن  القانون،  طبق  بانه  رامو�س  “يزعم  وا�شاف 
الرجال بتخطي القانون يف كل الوقات ونقول عنهم بانهم “اولد 
�شريينا  حادثة  وغطت  معاقبتهن«.  فتتم  ال�شيدات  اما  �شيئون”، 
بالتايل  لها لت�شبح  باول لقب كبري  او�شاكا  انت�شار  وليام�س على 
اول يابانية )من اجلن�شني( حترز لقبا �شمن الغراند �شالم بعمر 
انتقادات  ت��وج��ي��ه  يف  �شريينا  ت���رتدد  ومل  ف��ق��ط.  ع��ام��ا  ال��ع�����ش��ري��ن 
امل�شرف  اىل  متوجهة  بقولها  المريكية  البطولة  ملنظمي  مبطنة 
على احلكام يف الدورة براين ايريل الذي ا�شتدعي اىل امللعب لعدم 

جتاوب رامو�س مع طلبات �شريينا “يف كل مرة يح�شل معي 
�شيء ما هنا. لين امراأة تريدون ان تفعلوا بي ذلك«.

لكنها تراجعت بع�س ال�شيء عن اقوالها بعد ذلك بقولها 
“يف بع�س الحيان ت�شعر بان المور حت�شل دائما هنا، لكن 

اي�شا ت�شعر بانها م�شادفة. رمبا تكون م�شادفة«.
ت�����ش��رف��ات��ه��ا جت����اه احل��ك��م الرئي�شي  ل��ت��داف��ع ع���ن  وع�����ادت 

احلكم  ينادون  لعبني  “راأيت  بقولها  النهائية  للمباراة 
ب�شتى ال��ن��ع��وت. ان���ا ه��ن��ا ل��ك��ي اداف����ع ع��ن ح��ق��وق امل���راأة 

وامل�������ش���اواة وك����ل ه����ذه الم�������ور«. وب�����دا م���ن ت�شرف 
اأكرث  اأن  امل��ل��ع��ب،  اأر����س  على  واع��رتا���ش��ه��ا  �شريينا 

اأثار غ�شبها هو التحذير الأول الذي تلقته.  ما 
مدربها  اأن  التلفزيونية  اللقطات  واأظهرت 

بحركات  بيديه  قام  موراتوغلو  باتريك 
اأثناء  خا�شة،  توجيهات  مبثابة  بدت 

جلو�شه يف املن�شة اخلا�شة بفريق 
ال��الع��ب��ة يف امل����درج����ات. واأق����ر 

املدرب الفرن�شي يف ت�شريحات 
اأن”  ب���ي  اأ������س  “اإي  ل�����ش��ب��ك��ة 
بالفعل  كان  باأنه  الأمريكية، 
التوجيهات  ب��ع�����س  ي��ع��ط��ي 
الثانية،  املجموعة  يف  لالعبة 

املجموعة  خ�������ش���ارت���ه���ا  ب���ع���د 
الأمر  اأن  معتربا   ،6-2 الأوىل 

طبيعي.
يقوم  ك��م��ا  اأدرب  “كنت  وق����ال 
نكف  اأن  علينا  بذلك.  اجلميع 
ع��ن ه���ذه ال��ه��رط��ق��ة. ك��م��ا اأن 
ت���ر ح��ت��ى حركة  ���ش��ريي��ن��ا مل 
اأهينت  ب��اأن��ه��ا  ت  ��ررَ ���ش��عرَ ي����دي. 
ج�������راء الإن�������������ذار«. وت���وج���ت 
بقولها  احل��ك��م  اىل  ���ش��ريي��ن��ا 

“انا ل اغ�س لكي افوز، اف�شل 
اخل�شارة يف هذه احلالة«.

ال��دويل لكرة القدم )فيفا( عن لئحة  ك�شف الحت��اد 
�شيتم  التي  املا�شي،  املو�شم  يف  لعبا"   55 "اأف�شل 

اختيار "ت�شكيلة املو�شم املثالية" من �شمنها.
و�شيختار )الفيفا( بالتعاون مع احتاد لعبي كرة القدم 
)فيفربو( “الت�شكيلة املثالية” املكونة من اأف�شل 11 
لع��ب يف املو�شم، خ��الل احلفل ال��ذي �شيقام ي��وم 24 

�شبتمرب يف لندن.
واأعلن )الفيفا( عن قائمة اأولية مكونة من 55 لعبا، 
5 حرا�س مرمى، و20 مدافعا، و15 لعب  ت�شمنت 

و�شط، و15 مهاجما.
وتعتمد الالئحة على ت�شويت 25 األف لعب كرة قدم 
حمرتف يف 65 دولة حول العامل، يختارهم )الفيفا( 

وفق معايري معينة.
النم�شاوي  امل��داف��ع  القائمة  ع��ن  الغائبني  اأب���رز  وم��ن 
األب���ا ولع��ب��ي ال��و���ش��ط، الأمل���اين م�شعود اأوزيل  داف��ي��د 

الويلزي  واجل��ن��اح  رودري��غ��ي��ز،  خامي�س  وال��ك��ول��وم��ب��ي 
غاريث بيل جنم ريال مدريد.

-2017 مو�شم  يف  لعبا   11 اأف�شل  اختيار  و�شيتم 
ال��ق��ائ��م��ة الأول����ي����ة خ����الل حفل  م���ن ���ش��م��ن   2018
اأف�شل لعب يف  �شيقدم كذلك جائزة  ال��ذي  )الفيفا( 
كري�شتيانو  ال��ربت��غ��ايل  عليها  يتناف�س  ال��ت��ي  امل��و���ش��م، 
حممد  وامل�شري  مودريت�س  لوكا  والكرواتي  رونالدو 

�شالح.
جيانلويجي  الإي��ط��ايل  املرمى  حرا�س  قائمة  و�شمت 
دافيد  والإ���ش��ب��اين  ك��ورت��وا  تيبو  والبلجيكي  ب��وف��ون 
مارك  والأمل��اين  نافا�س  كيلور  والكو�شتاريكي  خيا  دي 

اأندريه تري �شتيغن.

كارفاخال  داين  الإ�شبان  ف�شمت  املدافعني  قائمة  اأما 
رامو�س،  و���ش��ريخ��ي��و  بيكيه  وج�����ريارد  األ��ب��ا  وخ�����وردي 
�شيلفا،  وتياغو  ومار�شيلو  األفي�س  داين  والربازيليني 
اأومتيتي  و���ش��ام��وي��ل  ب��اف��ار  بينجامني  والفرن�شيني 
ومات�س  كيميخ  جو�شوا  والأمل��ان��ي��ني  ف���اران،  وراف��اي��ي��ل 
تريبيري،  وك���ريان  ووك��ر  كايل  والإجنليزيني  هاملز، 
���ش��ي��م��ي ف��ر���ش��ال��ي��ك��و ودي���ج���ان لوفرين  وال��ك��روات��ي��ني 
فان  فريجل  والهولندي  كيليني  جورجيو  والإيطايل 
والكولومبي  غ��ودي��ن  دي��ي��غ��و  والأوروغ����واي����اين  داي���ك 

يريي مينا.
ال��و���ش��ط: الإ����ش���ب���ان �شريجيو  ج���اء يف ق��ائ��م��ة لع��ب��و 
�شيلفا،  ودافيد  واإي�شكو  اإنيي�شتا  واأندري�س  بو�شكيت�س 

والربازيليان كا�شامريو وفيليب كوتينيو، والبلجيكيان 
ب��روي��ن واأي����دن ه����ازارد، وال��ك��روات��ي��ان لوكا  كيفن دي 
بوغبا  بول  والفرن�شيان  راكيتيت�س،  واإيفان  مودريت�س 
ونغولو كانتي، والأملاين توين كرو�س والت�شيلي اأرتورو 

فيدال وال�شربي نيمانيا ماتيت�س.
حممد  امل�شري  النجم  القائمة  �شمت  ال��ه��ج��وم،  ويف 
كري�شتيانو  ال���ربت���غ���ايل  ال��ع��م��ال��ق��ة،  ب���ج���وار  ����ش���الح 
والربازيلي  مي�شي،  ليونيل  والأرج��ن��ت��ي��ن��ي  رون��ال��دو، 
ال���ن���ج���وم ت�شم  م���ن  ك��وك��ب��ة  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  ن���ي���م���ار، 
وكرمي  غريزمان  واأنطوان  مبابي  كيليان  الفرن�شيني 
ولوي�س  ك��اف��اين  اأدي��ن�����ش��ون  والأوروغ��وان��ي��ني  بنزمية، 
�شواريز، والأرجنتيني باولو ديبال والبولندي روبرت 
والبلجيكي  ك��ني  ه���اري  والإجن��ل��ي��زي  ليفاندوف�شكي 
ماندزوكيت�س  م���اري���و  وال���ك���روات���ي  ل��وك��اك��و  روم��ي��ل��و 

وال�شنغايل �شاديو ماين.

الفيفا يعلن اأف�سل 55 لعبا بالعامل

كلوب »ال�سارم« م�ستعد لبيع جنومه  هل تخطت �سريينا احلدود يف ت�سرفاتها؟ 



تتخلى عن التجميل لت�سبح مديرة جنازات!
يف  مهنتها  ع��ن  تتخلى  اأن  ق��ررت  كيف  ا�شكتلندية،  ام���راأة  ك�شفت 
اإث��ارة، ولت�شبح فيما بعد مديرة  التجميل، لتعمل يف جمال اأكرث 

لدار جنازات.
عاماً( من ميدلوثيان   28( درو  رايغان  ب��داأت  عاماً،   18 �شن  ويف 
الوقت  نف�س  يف  وال��درا���ش��ة  م��اك��دون��ال��دز،  م��ع  العمل  ا�شكتلندا  يف 
بداأت  اأنها  من  الرغم  وعلى  التجميل،  يف  �شهادة  على  للح�شول 
حتقق النجاح يف هذه املهنة، اإل اأنها مل تكن را�شية عن هذا العمل، 
واأرادت تطبيق ما تعلمته يف �شيء اآخر، فوجدت يف حتنيط اجلثث 

�شالتها.
اأن  ق��ررت  والأم���وات،  التحنيط  اإىل عامل  رايغان  انتقلت  اأن  وبعد 
اأنها حماطة دائماً  تعمل كمديرة لدار جنازات، وعلى الرغم من 
الفتاة  اأن  اإل  حياتهم،  م��ن  مرحلة  اأ���ش��واأ  يف  مي���رون  باأ�شخا�س 
النجاح  حتقيق  خالل  من  بال�شعادة،  ت�شعر  اأنها  توؤكد  الطموحة، 

يف مهنتها اجلديدة.
وتقول مايغان عن عملها "نحن قادرون على م�شاعدة النا�س ودعم 
العائالت عندما يحتاجون اإلينا، وعند نهاية اجلنازة يقدمون لنا 
اأكمل  على  بعملي  قمت  باأنني  ال�شعور  مينحني  ما  وه��ذا  ال�شكر، 

وجه".
وت�شيف "ل اأعتقد اأن هناك عمل ميكن اأن اأ�شعر فيه بالر�شا اأكرث 

من هذا العمل".
عن  الأم����وات  حتنيط  يف  لها  جت��رب��ة  اأول  على  م��اي��غ��ان  وح�شلت 
اتباع دورة خا�شة يف هذا املجال،  اإىل  طريق ال�شدفة، مما دفعها 

وبداأت باإر�شال طلبات العمل اإىل العديد من دور اجلنائز.
وبعد نحو �شنة من ح�شولها على التدريب الالزم، حظيت مايغان 
هذا  يف  ترتقي  وب����داأت  للجنائز،  دار  يف  للعمل  لها  فر�شة  ب���اأول 
العمل، اإىل اأن اأ�شبحت مديرة لإحدى دور اجلنائز، قبل اأن تكمل 

الثالثني من عمرها، بح�شب �شحيفة ديلي ميل الربيطانية.

ن�سيحة من غريب تقود امراأة لربح 100 األف دولر
اإىل  و�شلت  بجائزة  الفوز  من  اأمريكية  خم�شينية  �شيدة  متكنت 
اأحد  م��ن  ن�شيحة  تلقت  اأن  بعد  اليان�شيب،  يف  دولر  األ��ف   100

املت�شوقني يف املتجر الذي ا�شرتت منه البطاقة.
51 عاماً من ولية مرييالند،  وتقول ال�شيدة البالغة من العمر 
اإنها اعتادت على �شراء بطاقات يان�شيب بقيمة دولر اأو دولرين، 
اأكرب مبلغ  اأكرث من ذلك، وكان  ال�شجاعة، لدفع  ومل تكن متلك 
50 دولراً، لكنها كانت را�شية عن  املا�شي ل يزيد عن  ربحته يف 

ذلك.
ويف الأ�شبوع املا�شي، كانت ال�شيدة التي مل يتم الك�شف عن هويتها 
كما  يان�شيب  بطاقتي  �شراء  و�شك  على  وكانت  املتجر،  تت�شوق يف 
اأحد  ن�شحها  عندما  الأ�شبوعية،  الت�شوق  رح��الت  خ��الل  اعتادت 
املت�شوقني، ب�شراء بطاقة بقيمة 10 دولرات لزيادة فر�س ربحها. 
وحل�شن حظ املراأة، مل ترف�س ن�شيحة الرجل، بل قررت اأن جترب 
حظها ببطاقة ب�شعر اأكرب من املعتاد، ودفعت 10 دولرات هذه املرة، 

لت�شل جائزتها اإىل 100 األف دولر، بح�شب موقع يو بي اآي.
وقالت املراأة اإنها اعتادت على خد�س بطاقات اليان�شيب يف املنزل، 
املفاجاأة  وك��ان��ت  امل��ت��ج��ر،  يف  تخد�شها  اأن  ق���ررت  امل���رة  ه��ذه  لكنها 
ونظر  �شمع  امل���ال، حت��ت  م��ن  ك��ب��رياً  مبلغاً  ربحت  عندما  عظيمة، 
نف�شها  امل���راأة  وج��دت  اإل حلظات، حتى  وم��ا هي  املت�شوقني.  باقي 
حماطة باملت�شوقني، الذين جتمعوا لتهنئتها، ومن بينهم الرجل 
الذي كان له الف�شل يف هذا الفوز. وتخطط املراأة لإنفاق جزء من 

املال لإكمال بع�س اأعمال التجديد يف منزلها. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

غوغل ي�ستعد لقتحام اأدمغتنا
هل حدث واأن بحثت عن منتج معني عرب الإنرتنت وتفاجاأت باقرتاحات عديدة لحقا على ح�شابك يف في�شبوك 
ل�شركات توفر منتجات م�شابهة؟ الأمر لي�س �شدفة، ولكن ذلك يندرج �شمن ا�شرتاتيجيات يتبناها عمالقة التقنية 
للتاأثري يف قراراتنا ال�شرائية. و�شاهمت ال�شبكة العنكبوتية يف جعل عملية جمع بيانات امل�شتخدمني اأكرث �شهولة 
من اأي وقت م�شى، مع ترك هوؤلء لآثارهم الرقمية يف العديد من املواقع والتطبيقات، والتي تكون هدفا ل�شركات 

التكنولوجيا املدعومة برت�شانة من تقنيات الذكاء ال�شطناعي.
وبّينت درا�شة �شادرة عن باحثني يف جامعة "برين�شتون" الأمريكية، اأن غوغل تر�شد حتركات ما يزيد عن ملياري 

�شخ�س حول العامل، ممن ي�شتعملون اأجهزة وهواتف تعمل بنظام الت�شغيل ال�شهري "اآندرويد".
واأكد تقرير لوكالة الأ�شو�شيتد بر�س، اأن الكثري من خدمات غوغل على اأجهزة اآيفون واآندرويد تخّزن بيانات مواقع 
امل�شتخدمني، حتى واإن قاموا باإيقاف ت�شغيل خدمات حتديد املوقع اجلغرايف بتغيري اإعدادات اخل�شو�شية املتوفرة 
يف تلك الأجهزة. ومتثل هذه املعلومات �شيدا ثمينا بالن�شبة للم�شّوقني امل�شتعدين ل�شراء هذه البيانات لال�شتفادة 

منها يف الرتويج لأعمالهم، من مطاعم ووجهات ت�شوق وبرامج �شياحية، وغريها الكثري من اخلدمات.
وتتهم غوغل باللجوء اإىل طرق كثرية لتخزين بيانات امل�شتخدمني، مثل الو�شول ل�شجل املواقع واأن�شطة الويب 
والتطبيقات وا�شتعمال ملفات "الكوكيز"، وهو ما نفاه حمرك البحث ال�شهري يف اأكرث من منا�شبة، مو�شحا اأنه 
اأو خدمة مقدمة من جانبه، وجميعها تتطلب موافقة امل�شتخدم قبل  اأي تطبيق  يقدم �شرحا مف�شال عن مزايا 

تفعيلها، كما توفر اأدوات وخ�شائ�س تتيح اإيقافها وحذف تواريخها باأي وقت.
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الزواج بال حب يدفع لت�سهيل الطالق 
ت�شعى احلكومة الربيطانية اإىل ت�شهيل اإجراءات الطالق، مدفوعة بق�شية 

امراأة اأجربت على البقاء يف ما و�شفته بزواج بال حب.
وق�شت املحكمة العليا الربيطانية يف يوليو املا�شي ب�شرورة ا�شتمرار تيني 
اأوينز )66 عاما( يف زواجها من هيو اأوينز )78 عاما( الذي يبلغ 40 �شنة، 

على الرغم من رغبتها يف تركه.
وو�شف الق�شاة هذه الق�شية باأنها "ق�شية مزعجة للغاية"، لكنهم قالوا 

اإنهم ملتزمون بقوانني الطالق يف البالد.
وي�شرتط القانون الإجنليزي على اأحد الزوجني اإثبات �شلوك غري معقول 
مثل الزنا، اأو الهرب، اأو النف�شال ملدة خم�س �شنوات ما مل يوافق الطرفان 
ال��وزراء �شي�شرعون يف م�شاورات  "باز نيوز" اأن  على الطالق. وذكر موقع 
ب�شاأن اإ�شالح القانون. واأكدت املتحدثة با�شم احلكومة يف جمل�س اللوردات، 
�شارلوت فريي، "اأننا نبحث عن طرق للحد من ال�شراع يف حالة الطالق". 
البالد،  تاريخ  يف  تكلفة  الأك��رب  الطالق   ، املا�شي  العام  بريطانيا  و�شهدت 
اأو اأغلى حالة طالق يتم ت�شجيلها يف تاريخ اململكة املتحدة، حيث اأ�شدرت 
حمكمة بريطانية حكما يلزم رجال ب�شداد اأكرث من ن�شف مليار لزوجته 
ال�شابقة، نظري النف�شال عنها بعد 20 عاماً من العي�س معها حتت �شقف 
اأك��رب موؤخر ط��الق تق�شي به حمكمة الأ�شرة  املبلغ هو  واح��د. ويعد ه��ذا 
اإل��زام �شخ�س بدفع  العليا يف لندن طوال تاريخ عملها، اإذ مل ي�شبق اأن مت 

مثل هذا املبلغ ال�شخم كثمن لطالقه من زوجته.

�ستائم وقذف اأحذية بني فنانتني عامليتني
اثنتان من  ال�شهرة،  اأو  املكانة الجتماعية  اأو  الكامريات  مل متنع عد�شات 
اأكرب الأ�شماء يف عامل الغناء باأمريكا، من ال�شتباك وتبادل ال�شتائم خالل 
باإحداهما  املطاف  لينتهي  بنيويورك،  املو�شة  اأ�شبوع  يف  اأقيمت  منا�شبة 

باإلقاء حذائها على الأخرى اأمام احل�شور.
واأظهرت مقاطع فيديو انت�شرت على و�شائل التوا�شل الجتماعي، وموقع 
اإم زي" املعني باأخبار امل�شاهري، م�شاء اجلمعة، مغنية الراب ال�شاعدة  "تي 
ميناج،  نيكي  ال��راب  مغنية  زميلتها  على  بال�شباب  تنهال  وهي  بي،  ك��اردي 

وحتاول الو�شول اإليها ل�شربها، فيما يقوم رجال الأمن بالإم�شاك بها.
واأظهر مقطع فيديو كاردي بي، وهي جتاهد للو�شول اإىل منطقة معينة 
�شماع  بينما ميكن  فيه،  كانت متواجدة  اأن ميناج  يبدو  وال��ذي  املكان،  من 

�شوت )يبدو ك�شوت ميناج( وهي تقول "هل اأنت جمنونة؟!".
اأن ه��داأت ك��اردي بي عادت لتلقي بحذائها باجتاه احلا�شية اخلا�شة  وبعد 
بت�شويرها  امل���وج���ودون  ق��ام  فيما  جم���ددا،  بال�شباب  ان��ه��ال��ت  ث��م  مب��ي��ن��اج، 

وحماولة تهدئتها.

اأول رحلة ا�ستعرا�سية 
جوية لفريق من املعاقني 
املحاربني  م���ن  جم��م��وع��ة  ت���وج���ه 
فريق  ك��اأول  ال�شماء  اإىل  القدامى 
اململكة  يف  م���ع���اق  ج�����وي  ع���ر����س 
ال�شاد�شة  ال����ذك����رى  يف  امل���ت���ح���دة، 
اأ�شطول  ب��ط��ل  ل���وف���اة  وال��ث��الث��ني 
الربيطاين  امل��ل��ك��ي  اجل����و  ����ش���الح 
مايك  ق����ام  بادر".   "دوغال�س 
وب�����اري  ع�����ام�����اً(،   56( وي���ل���دم���ان 
واألن  ع���ام���اً(،   68( ه��وب��رك��ريك 
روبن�شون )38 عاماً( بالإقالع من 
م��ط��ار ب��الك��ب��و���س، ه��ان��ت�����س، حتت 
رع���اي���ة م��وؤ���ش�����ش��ة دوغ���ال����س ب���ادر، 
جوية  ا�شتعرا�شية  رح��ل��ة  اأول  يف 

لفريق من املعاقني يف بريطانيا. 
بيكرز  ت�����ش��ارل��ز  غ����ران����دون  وق�����ال 
مدير موؤ�ش�شة دوغال�س بادر، عن 
بجد  الفريق  عمل  لقد  الثالثي: 
لعدة اأ�شهر، وجنحوا يف اأن يكونوا 
اأول فريق من املعاقني يقوم بعر�س 
ج���وي ع��ل��ى م���نت ط���ائ���رة �شغرية 
األهم  "لقد  واأ���ش��اف  بريطانيا.  يف 
ب���ادر، زم���الءه املعاقني،  دوغ��ال���س 
ملواجهة  ب����ع����ده،  م����ن  والأج�����ي�����ال 
والتحلي  ب�����ش��ج��اع��ة،  ال��ت��ح��دي��ات 
اجلاد".  وال��ع��م��ل  امل���ث���اب���رة  ب�����روح 
وكان بادر قد فقد رجليه يف حادث 
حتطم طائرة، اإبان احلرب العاملية 
الثانية، ولكن اإدارة الطريان كلفته 
مب��ه��ام ع���دي���دة ل��ل��ط��ريان يف تلك 
احل��ق��ب��ة ال��ع�����ش��ي��ب��ة.  م��ن اجلدير 
بالذكر باأن موؤ�ش�شة دوغال�س بادر، 
تاأ�ش�شت بعد وفاة ال�شري دوغال�س 
يف 1982، حيث قدمت الدعم على 
ذوي  لالأ�شخا�س  ع��ام��اً   35 م��دى 
الإع��اق��ة، وف��ق م��ا ورد يف �شحيفة 

ديلي مريور الربيطانية.

اإع�ساران نادران 
يثريان قلقًا عامليًا

تزداد  اأن  الأم��ريك��ي��ة،  الأر����ش���اد  هيئة  رج��ح��ت 
على  "فلوران�س"  ال���ش��ت��وائ��ي��ة  العا�شفة  ق���وة 
ال�����ش��اح��ل ال�����ش��رق��ي ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة، و�شط 
"تزامن  ب�شبب  ن��ادر،  اأعا�شري  توقعات مبو�شم 
مده�س". ويو�شح الباحث والأ�شتاذ يف جامعة 
�شمال  عوا�شف  اأن  كلوتزبا�س،  فيل  ك��ول��ورادو، 
املحيط الهادي اأنتجت اأكرب م�شتوى مما يعرف 
الأ�شبوع  خ��الل  املرتاكمة"  الإع�شار  ب�"طاقة 
الأول من ال�شهر اجلاري. ول حتدث الأعا�شري 
فحني  املحيطني،  يف  متزامن  ب�شكل  ال��ع��ادة  يف 
املحيط  يكون  بالعا�شفة  الهادئ  املحيط  ميور 
ب��ي �شي  "اإن  الأط��ل�����ش��ي ه��ادئ��ا، وف���ق م��ا نقلت 
يف  لالهتمام  "املثري  الباحث  وي�شيف  نيوز". 
الوقت احلايل اأن املحيط الهادي ما زال ن�شطا، 
ل��ك��ن الأط��ل�����ش��ي ن�شيط ج���دا، وه���ذا اأم���ر غري 
طبيعي، لقد فوجئت حني وجدت اأن املحيطني 

ين�شطان يف الوقت نف�شه".

تتلف �سبع �سيارات لركن �سيارتها
ت�شّببت امراأة ثملة يف جنوب اأملانيا يف اتالف �شبع �شيارات 
اأث��ن��اء حماولتها  ال�شبت  ي��وم  اأخ��رى يف وق��ت متاأخر من 
قيادة �شيارتها عرب املدينة واإيجاد مكان لركنها، ح�شبما 
قالت �شرطة مدينة فرايبورج. وكانت اأول �شدمة عندما 
ب�شجرة.  لت�شطدم  ودفعتها  متوقفة،  ب�شيارة  ا�شطدمت 
وت��رك��ت ه��ذا امل��ك��ان وح��ك��ت ال�����ش��ي��ارة يف ���ش��ي��ارة متحركة 
قادمة يف الجّتاه املعاك�س قبل اأن تتحّول اإىل �شارع اآخر، 
حاولت  النهاية،  ويف  قيادتها.  اأثناء  �شيارات  اأرب��ع  لتتلف 
اإح��دى عجالتها الأرب��ع عند  ركن �شيارتها- التي فقدت 
ال�شيارات.  ل��وق��وف  خم�ش�س  م��ك��ان  يف   - النقطة  ه��ذه 
والأخرية.  ال�شابعة  ال�شيارة  �شدمت  امل��ح��اول��ة،  وخ��الل 
و�شادرت ال�شرطة رخ�شة قيادة املراأة وقالت اإن الأ�شرار 

التي ت�شببت بها تقدر بع�شرات اآلف اليورو. 

برنامج ينبهك باأن �سديقك مهدد بالنتحار
مب��ن��ا���ش��ب��ة ال���ي���وم ال���ع���امل���ي مل��ن��ع الن���ت���ح���ار ط����ور معهد 
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ى الذكاء  ب��رن��ام��ج م��ب��ت��ك��ر  م��ا���ش��ا���ش��و���ش��ت�����س 
باأن �شديقك  بدقة عالية  التبنوؤ  قادر على  ال�شطناعي 
اأو قريبك مهدد بالنتحار جراء اإ�شابته بالكتئاب، كونه 
اأكرث الأ�شباب �شيوعاً لالنتحار اأو الإدمان. من املاأمول اأن 
ُي�شاف كربنامج اأو تطبيق يف امل�شتقبل للهواتف الذكية 
ال�شخ�س وحتذير املقربني  اأي تغريات يف �شلوك  لر�شد 
اإليه. وبح�شب الباحثني، فاإن الربنامج عبارة عن �شبكة 
حتليل  ي�شتطيع  لالكتئاب"،  ب�"كا�شف  و�شفوها  ع�شبية 
منط حم��ادث��ات وك��الم ال�شخ�س مع الآخ��ري��ن وحتديد 
درجة اأو م�شتوى اإ�شابته بالكتئاب، ومن ثم تنبيه اأقاربه 

اأو اأ�شدقائه باأنه م�شاباً باكتئاب.
برامج  ع��ن  يختلف  ب��رن��اجم��ه��م  اأن  ال��ب��اح��ث��ون  واأو����ش���ح 
الذكاء ال�شطناعي يف املجال ذاته، التي تتطلب اإىل طرح 
جمموعة من الأ�شئلة اأوًل واحل�شول على اأجوبة حمددة 
باكتئاب  م�شاباً  ال�شخ�س  كان  اإذا  ما  ت�شخي�س  ثم  ومن 
ل  املبتكر  برناجمهم  اإىل  الباحثون  واأ���ش��ار  ع��دم��ه.  م��ن 

يحتاج �شوى لبيانات يقوم بتحليلها.
واخ���ت���رب ال��ب��اح��ث��ون ال���ربن���ام���ج ع��ل��ى 142 م�����ش��ارك يف 
الدرا�شة لإبراز قدرته على حتليل منط حديث ال�شخ�س 
اأم �شوتياً، ومتكن الربنامج من التبنوؤ بالكتئاب  كتابياً 

بعد 7 اأ�شئلة واأجوبة متتابعة، من الناحية الن�شية.

ال�سرطة اقتحمت الفرح واأنقذت العرو�س
يف واقعة مثرية وذات اأبعاد عدة، اأنقذت ال�شرطة الرتكية 
كانت  طفلة  البالد،  �شرقي  جنوب  بكر  دي��ار  مقاطعة  يف 
على و�شك الزواج، بعد اأن اقتحمت حفل الزفاف، وفق ما 
ال�شرطة  واقتحمت  "حرييت" الرتكية.  �شحيفة  ذكرت 
 21( العري�س  واحتجزت  املا�شي،  �شبتمرب   5 يف  احلفل 
عاما( ووالديه، بعد اأن علمت اأن ال�شاب �شيتزوج من طفلة 
تبلغ من العمر 14 عاما. وا�شطحبت ال�شرطة الفتاة اإىل 
وحدة رعاية الأطفال التابعة لها، حيث اأخذت ال�شلطات 
�شهادتها وهي رفقة حمام وطبيب نف�شاين، وهي الآن يف 
الأطفال  زيجات  تركيا  يف  وتنت�شر  الأ�شرة.  وزارة  رعاية 
ب�شكل كبري، ل �شيما يف الأماكن الريفية والنائية بعيدا 
عن مراكز املدن، وهو ما حتذر منه على الدوام جماعات 

حقوق الإن�شان.
�سورة جماعية لكل من جيليان بارن�س، لوكا�س ، جانني �سريمان باروي�س ، اآيفي اأوفرجان، جي�سيكا �ساندرز، جيليان 

جاكوب�س ويارا �ساهيدي من م�سل�سل "�ساتريبوك�س" خالل مهرجان تورونتو الدويل لالأفالم يف كندا.   )ا ف ب(

مهرجان الفيلم 
اللبناين يحتفي باملراأة 
امل�شهد  ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة  امل�����راأة  ت��ت�����ش��در 
الأ�شبوع  ب����ريوت  يف  ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي 
القادم عندما يحني موعد الدورة 
الثالثة ع�شرة من مهرجان الفيلم 
ال��ل��ب��ن��اين ال����ذي ي��ح��ت��ف��ي ب��ه��ا من 
العرو�س  م���ن  جم��م��وع��ة  خ����الل 

والندوات وور�س العمل.
وق����ال����ت م����دي����رة امل���ه���رج���ان وف����اء 
اليوم  م��وؤمت��ر �شحفي  ح��الوي يف 
اجل����دي����دة  ال���������دورة  اإن  الث����ن����ني 
�شبتمرب   17 يف  ت��ن��ط��ل��ق  ال����ت����ي 
فيلم  الفتتاح  يف  �شتعر�س  اأي��ل��ول 
اللبنانية  للمخرجة  )كفرناحوم( 
ن��ادي��ن ل��ب��ك��ي ال��ت��ي ف����ازت بجائزة 
كان  مهرجان  من  التحكيم  جلنة 

ال�شينمائي الدويل هذا العام.
اأيلول  �شبتمرب   21 اخل��ت��ام يف  اأم��ا 
ف�شيكون مع فيلم )�شاعة التحرير 
هيني  اللبنانية  للمخرجة  دق��ت( 
يعر�س  لبنانية  اأول  وه���ي  ���ش��رور 
فيلمها يف مهرجان كان ال�شينمائي 

عام 1974.
وقالت حالوي لرويرتز "املهرجان 
 60 65 فيلماً،  يعر�س هذه ال�شنة 
فيما  لن�شاء،  جلها  لبنانية  منها 
اأف�����الم م���ن تون�س  ه��ن��اك خ��م�����ش��ة 

واملغرب وم�شر وفرن�شا".
واأ�شافت اأن جلنة املهرجان اختارت 
اأن يكون الفتتاح مع فيلم ملخرجة 
لبكي،  ن��ادي��ن  وه��ي  ب���ارزة  لبنانية 
واخل���ت���ام م���ع ن��ظ��ريت��ه��ا ه���ي هني 
اللبنانية  امل���راأة  اأن  "لنوؤكد  �شرور 
ي�����زال يف  م��ه��م ول  دور  ل��ه��ا  ك����ان 
ق�شايا  وطرحت  وال��ف��ن،  ال�شينما 

اجتماعية و�شيا�شية وفل�شفية".

بالأ�سعار وال�سروط.. اأ�سهر 10 دول تبيع جن�سيتها
حني  ثانية  جن�شية  على  العادة  يف  النا�س  يح�شل 
يقيمون يف بلد املهجر ل�شنوات طويلة، لكن بع�س 
اإذ  مغايرا  م�شارا  ي�شلكون  الأثرياء،  اأو  الراغبني، 
فيح�شلون  مهمة  مبالغ  ي�شتثمرون  اأو  يدفعون 

ب�شرعة على جواز �شفر اآخر.
كثرية  دول  ف���اإن  "بلومربغ"،  نقلت  م��ا  وبح�شب 
روؤو�س  يجلبون  ملن  جن�شياتها  تبيع  العامل  ح��ول 
القت�شادات  اإنعا�س  يف  وي�شاهمون  مهمة،  اأم��وال 

املحلية.
بع�س  جن�شيات  نيل  اإىل  اأثرياء  اأ�شخا�س  وي�شعى 
ال��ب��ل��دان لأج����ل ال���ش��ت��ف��ادة م���ن ام��ت��ي��ازات��ه��ا كما 
ي�شتفيد م�شتثمرون من ن�شب متدنية لل�شرائب 

يف بع�س البلدان التي تو�شف ب�"املالذات".
اآخ��ر، وهذا  اإىل  بلد  اأ�شعار اجلن�شية من  وتختلف 
الأم��ر يتوقف على قوة البلد، ففي ال��دول الغنية 
واملتقدمة ي�شل الثمن اإىل ماليني الدولرات اأما 
يف يف جزر �شغرية فال يتعدى ال�شعر مئات الآلف 

من الدولرات.
وتعد اجلن�شية النم�شاوية الأكرث تكلفة يف العامل، 

وت�شمح  دولر  مليون   23.7 ا�شتثمار  تتطلب  اإذ 
فيينا ببيع جوازها منذ �شنة 1985، اأما يف جزيرة 
قرب�س اليونانية فيبلغ ال�شعر 2.3 مليون دولر.

موازاة مع ذلك، ت�شرتط جمهورية مالطا ا�شتثمار 
ويحظى  اجلن�شية،  على  للح�شول  دولر  مليون 
هذا البلد باإقبال ملحوظ بالنظر اإىل ع�شويته يف 
الحتاد الأوروب��ي، كما تتيح تركيا احل�شول على 

جن�شيتها بنف�س املقابل املادي تقريبا.
فانواتو  ج��م��ه��وري��ة  مت��ن��ح  اأخ�������رى،  ح�����الت  ويف 
لكل  جن�شيتها  الهادئ  املحيط  جنوب  يف  الواقعة 
من يتربع خلزينة الدولة ب�226 األف دولر فقط، 
ويف دولة غرينادا ببحر الكاريبي يتعني على من 
 208 اأن ي�شتثمر مبلغا ل يتعدى  يريد اجلن�شية 

اآلف دولر.
وتتيح جزيرة �شانت كيت�س ونيفي�س التربع ملالية 
الدولة ب�150 األف دولر لنيل اجلن�شية، بينما ل 
يتجاوز �شعر اجلن�شية يف جزيرة �شان لو�شيا 100 
األف دولر، وهذا ي�شري اأي�شا على دولتي دومينيكا 

و"اأونتيغا وبربودا".

فريال يو�سف:  �سورت 
ن�سيبي وق�سمتك2 باأ�سبوع 

من  "حلظة  حكاية  حلقات  �شورت  اإنها  يو�شف،  فريال  التون�شية  الفنانة  قالت 
ف�شلك" �شمن اأحداث اجلزء الثاين من م�شل�شل "ن�شيبي وق�شمتك"، املعرو�س 

حالياً على ف�شائية CBC امل�شرية، يف اأ�شبوع واحد فقط.
واأ�شافت فريال، ل�24، اأنها كانت تتواجد داخل مواقع الت�شوير مبا يزيد عن 20 
�شاعة يومياً، م�شرية اإىل اأنها مل تنزعج جراء طول فرتات الت�شوير، لأنها ممثلة 
الأحداث،  عرب  ج�شدتها  "منال" التي  �شخ�شية  واأحبت  ملهنتها  حمبة  حمرتفة 
بح�شب قولها. واأو�شحت اأنها �شعيدة بردود الفعل الإيجابية التي تلقتها عن دورها، 
الذي و�شفته باملختلف عن �شابق اأدوارها، ما حم�شها لتقدميه وامل�شاركة فيه دون 
عبداملغني  وحممود  �شليم  مي  "ن�شيبي وق�شمتك2"  وي�شارك يف بطولة  ت��ردد. 

ورانيا حممود يا�شني ور�شوان توفيق، من تاأليف عمرو حممود يا�شني. 


