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الهجرية ال�سنة  راأ�س  مبنا�سة  اخلا�س  القطاع  عطلة  �سبتمرب   13
•• ابوظبي-وام: 

�سبتمرب   13 امل��واف��ق  اخلمي�س  ي��وم  يكون  اأن  ال����وزراء  ق��رر جمل�س 
من�س�آت  الع�ملني يف  الأج��ر جلميع  ر�سمية مدفوعة  اجل���ري عطلة 
وموؤ�س�س�ت و�سرك�ت القط�ع اخل��س يف الدولة مبن��سبة راأ�س ال�سنة 

الهجرية.
وزير  اله�ملي  ث���ين  ب��ن  ن��سر  اأ���س��دره مع�يل  تعميم  ذل��ك يف  ج���ء 
املوارد الب�سرية والتوطني تنفيذا لقرار �س�در عن جمل�س الوزراء يف 
هذا ال�س�أن. ورفع مع�ليه اىل �س�حب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهي�ن رئي�س الدولة "حفظه اهلل" و�س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن را�سد اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم 
دبي "رع�ه اهلل" و�س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهي�ن ويل 
عهد اأبوظبي ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم اأ�سح�ب 
الته�ين  اأ���س��دق  الم�������رات،  ح��ك���م  الع��ل��ى  املجل�س  اأع�����س���ء  ال�سمو 

والتربيك�ت بهذه املن��سبة.
بهذه  اأر�سه�  على  واملقيمني  الإم����رات  و�سعب  حكومة  مع�ليه  وهن�أ 
اأن يعيده� على دولتن� مبزيد من التقدم  املن��سبة �س�ئاًل اهلل تع�يل 

والزده�ر وعلى الأمتني العربية والإ�سالمية ب�لعزة واملجد.

�سرطة عجمان تلقي القب�س على �سخ�سني من اجلن�سية 
الإفريقية بتهمة الحتيال بادعاء م�ساعفة الأموال

•• عجمان ـ الفجر 

متكنت القي�دة الع�مة ل�سرطة عجم�ن من اإلق�ء القب�س على �سخ�سني 
من اجلن�سية الإفريقية بتهمة ال�سروع يف الحتي�ل والإق�مة يف الدولة 
الرائد  اأو�سحه�  كم�  الق�سية  تف��سيل  وتعود  ق�نونية.  غري  ب�سورة 
حممد بن ي�فور الغفلي ن�ئب مدير اإدارة التحري�ت واملب�حث اجلن�ئية 
ب�سرطة عجم�ن اإىل ورود معلوم�ت حول وجود �سخ�سني من اجلن�سية 

الإفريقية يقوم�ن ب�لحتي�ل على الأ�سخ��س.    )التف��سيل �س5(
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نهيان بن مبارك: ن�ستلهم من زايد 
اخلري العمل اخلريي املعطاء وامل�ستدام

•• ابوظبي-وام:

وزير  نهي�ن  اآل  مب�رك  بن  نهي�ن  ال�سيخ  مع�يل  اأك��د 
الت�س�مح اأن العط�ء والبذل يف جم�لت العمل اخلريي 
هي �سمة من ال�سم�ت املميزة لدولة الإم�رات العربية 
املتحدة قي�دًة وحكومًة و�سعب�ً، واأن هذا النهج تعلمن�ه 
الوالد  احلديثة  نه�سته�  وب�ين  الدولة  موؤ�س�س  من 
 ، ث��راه  اهلل  طيب  نهي�ن  اآل  �سلط�ن  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ 
وال��ذي ع��رف يف خمتلف بق�ع الأر���س بزايد اخلري، 
الإم�راتي  للعمل  متينة  ق��واع��د  اأر���س��ى  ال���ذي  ف��ه��و 
اخلريي يف الكثري من دول الع�مل بغ�س النظر عن 
الأ�سل اأو العرق اأواللون اأوالدين اأوالعقيدة اأواملذهب 

اأوالط�ئفة اأوامللة.                     )التف��سيل �س9(

الهالل يغيث 7 اآلف ميني يف مديرية 
اخلوخة ويعالج املر�سى باملناطق النائية

•• احلديدة-وام: 

ال��ه��الل الأح��م��ر الإم����رات���ي توزيع  ت��وا���س��ل هيئة 
الأ�سر  ع��ل��ى  الإغ����ث���ي���ة  و  الإن�����س���ن��ي��ة  امل�����س���ع��دات 
الت�بعة  اخل��وخ��ة  ال��ق���درة مب��دي��ري��ة  غ��ري  اليمنية 
ال�سرورية  احتي�ج�تهم  لتلبية  احلديدة  ملح�فظة 
وم�س�عدتهم على جت�وز الظروف املعي�سية ال�سعبة 
فيه  ت�سببت  الذي  الراهن  الإن�س�ين  الو�سع  جراء 

ميلي�سي�ت احلوثي املوالية لإيران . 
الإم�راتي  الأحمر  للهالل  امليدانية  الفرق  ووزعت 
1000 �سلة غذائية.            )التف��سيل �س2(
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مبعوث الأمم املتحدة لليمن يف موؤمتر �سحفي قبل بدء حم�دث�ت جنيف  )رويرتز(

حم�مي �سك�ن قرية اخل�ن الأحمر خالل موؤمتر �سحفي ب�ل�سفة بعد ت�أييد املحكمة لعلي� ال�سرائيلية قرار هدمه� )رويرتز(

الطبوبي يلوح ب�ل�سراب الع�م

هادي: جثمان �صالح واإطالق اأبنائه وقيادات املوؤمتر على راأ�س الأولويات 

�سروط حوثية جديدة تهدد باإف�سال حمادثات جنيف

مو�صكو: اأهدافنا "حمددة وانتقائية" يف اإدلب

قوات اإيرانية اإىل �سوريا للم�ساركة يف الهجوم
م�صتقبل احلكومة كمان وكمان:

تون�س: احتاد ال�سغل ي�سعد.. و�سباق من اأجل احلل!

ت����وي����ر ي����ه����دد ب��ح��ظ��ر 
ح�����������س�����اب ت�����رام�����ب

•• وا�شنطن-وكاالت:

الأمريكي  الرئي�س  تغريدات  اأدت 
اإىل  املثرية للجدل،  دون�لد ترامب 
اإ�سدار �سركة تويرت لتهديد بحظر 
ح�س�به، بعد اأن اأكدت اأن �سي��سته� ل 

ت�ستثني اأحدا مبن فيهم ترامب.
رئي�سة  غ��������ددي،  ف��ي��ج���ي���  وق����ل���ت 
وال�سي��سة  الق�نونية  ال�سوؤون  ق�سم 
لي�س  الأم�����ر  ه���ذا  "اإن  ت���وي���رت،  يف 
لأي  اأو  للرئي�س  �س�ماًل  ا�ستثن�ًءا 
اأن  بعد  ذل��ك  وي�أتي  اآخر"،  �سخ�س 
دع� النق�د مراًرا وتكراًرا اإىل حذف 
بدون�لد  اخل��������س  ت��وي��رت  ح�����س���ب 
ت���رام���ب ب��ع��د ن�����س��ره ال���ع���دي���د من 

التغريدات املثرية للجدل.
احل�لية  ت��وي��رت  ت��ه��دي��دات  وتعترب 
اتخ�ذ  اإم��ك���ن��ي��ة  اإىل  وا���س��ح  تلميح 
رئي�س  على  عقوب�ت  بفر�س  ق���رار 
امل��ت��ح��دة واإي��ق���ف��ه موؤقًت�  ال��ولي���ت 

من ن�سر التغريدات امل�سيئة.
ال�سخ�سي  احل���������س�����ب  ومي���ت���ل���ك 
ترامب  دون�لد  الأمريكي  الرئي�س 
مت�بع،  م���ل���ي���ون   54.2 ح�������وايل 
للنيل  م��ت��ك��رر  ب�سكل  وي�ستخدمه 
بع�س  ويف  املفرت�سني،  اأعدائه  من 
الأحي�ن يرفع من حدة ت�سريح�ته 
م��ث��ل��م��� ح�����س��ل ع��ن��دم��� غ����رد الع�م 
امل��سي وهدد ق�دة كوري� ال�سم�لية.

بري: لبنان يف العناية الفائقة 
ول ي�سبه تركيا اأو اإيران

•• بريوت-وكاالت:

ب�لأزمة  الأرب��ع���ء،  ام�س  ب��ري،  نبيه  اللبن�ين،  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�س  اأق��ر 
القت�س�دية التي يع�ين منه� لبن�ن، بعد اأن اأكد اأن البالد ب�تت يف "العن�ية 
الف�ئقة". ونقل ن�ئب يف الربمل�ن عن بري قوله "لبن�ن يف العن�ية الف�ئقة 
وعلى  ج��دا  خطري  القت�س�دي  والو�سع  اإي���ران  ول  لتركي�  لي�سبه  وه��و 

اجلميع التوا�سع".
وت�أتي هذه الت�سريح�ت يف وقت ف�سل رئي�س الوزراء املكلف، �سعد احلريري، 
يف ت�سكيل حكومة رغم مرور اأربعة اأ�سهر على النتخ�ب�ت الربمل�نية. واأث�ر 
تق�رير  و�سط  ب�لديون،  املثقل  اللبن�ين  القت�س�د  ب�س�أن  خم���وف  الت�أخري 
حتذر من تعر�س البالد لنهي�ر اقت�س�دي كبري، ك�ن اأخره� تقرير ملجلة 

"ذا اإيكونومي�ست" الربيط�نية.
الذي يعتمد على ثالثة  اللبن�ين  ف�إن القت�س�د  العريقة،  املجلة  وبح�سب 
اأعمدة اأ�س��سية لتحقيق النمو وهي ال�سي�حة والعق�ر والقط�ع امل�يل، يواجه 
و�سع� داخلي� �سعب� وحتدي�ت مقلقة مثل اأزمة الالجئني الذين تدفقوا اإىل 

البالد والنق�س�م�ت الط�ئفية التي توؤثر ب�سكل مب��سر على ال�ستقرار.
ويف القط�ع ال�سي�حي، مثال، تظهر الأرق�م اأن عدد من زاروا البالد خالل 
ذلك، يظل  امل��سية، ومع  ال�سنوات اخلم�س  الأك��ر يف  ك�نوا  امل��سي،  الع�م 
ال�سي�ح الذين زاروا لبن�ن يف 2017 دون الرقم الذي ك�نت البالد قد يف 
بعدد من الدول  وا�سطراب�ت  �سعبية  احتج�ج�ت  بداية  قبل  اأي   ،2010
العربية، وت�سيف املجلة اأنه يف �سهر واحد فقط خالل الع�م امل��سي، هبطت 

ن�سبة �سغل الفن�دق يف البالد بن�سبة 17 يف املئة.
"كف�لت" اللبن�نية املخت�سة يف منح  اإيكونومي�ست" اأن �سركة  "ذا  واأوردت 
القرو�س لل�سرك�ت ال�سغرى واملتو�سطة اأ�سرفت على 117 م�سروع� فقط 
اأم�   ،2016 6 يف املئة مق�رنة مع  اأي برتاجع قدره  خالل الع�م امل��سي، 
عدد  اأن  تك�سف  اإذ  اأي�س�،  تطمئن  فال  احل�لية  ال�سنة  يف  امل�سجلة  الأرق����م 

امل�س�ريع اأقل بن�سبة 18 يف املئة مق�رنة ب�ل�سنة امل��سية.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

م�ستقبل  ملف  يطفو  اأخ���رى  م��رة 
وي�ستمر  ال�سطح،  على  احلكومة 
الداعني  بني  والتخندق  التج�ذب 
وتف�سيال،  ج��م��ل��ة  ت��غ��ي��ريه���  اىل 
لتغيريه�  امل����ن����������س����ري����ن  وب�������ني 

ب�لتق�سيط.
ي�س�بق  ���س��ي������س��ي  ح�����راك  وو����س���ط 
النه�سة  حركة  ق�طرته  ال�س�عة، 
مبب�ركة على م� يبدو من الرئي�س 
للخروج  حم�����ول����ة  يف  ال�����س��ب�����س��ي 
ير�سي  ث�لث  بطريق  الزم���ة  م��ن 
الأمني  ا�ستخدم  ال��ف��رق���ء،  جميع 
التون�سي  ال���ع����م  ل���الحت����د  ال���ع����م 
الطبوبي،  ال����دي����ن  ن�����ور  ل��ل�����س��غ��ل 
ن�رية  ولهجة  م�سبوقة،  غري  لغة 
وتوؤ�سر  ال���ق����ئ���م،  امل�������أزق  ت���رتج���م 
التوفيقية  امل�س�عي  كل  ن�سف  اىل 
الطبوبي  حي�  فقد  الفتيل.  لنزع 
ال���ن���دوة  اإق���������رار احل��������س���ري���ن يف 
الوطنية لق�سم الدواوين واملن�س�آت 

العمومية ب�لحت�د الع�م التون�سي 
ا�سراب  يف  ال��دخ��ول  م��ب��داأ  لل�سغل 

ع�م للدف�ع عن موؤ�س�س�ته.
األق�ه�  كلمة  يف  ال��ط��ب��وب��ي  و���س��دد 
ب�ملن��سبة على اأّن هذا القرار ي�أتي 
دف���ع��� ع��ن ح��ق ال��ع���م��ل��ني يف هذه 

املوؤ�س�س�ت واملن�س�آت.
التون�سي  ال��ع���م  الحت�����د  واأو����س���ح 

ب����الغ م��ق��ت�����س��ب على  ل��ل�����س��غ��ل يف 
�سفحته الر�سمية مبوقع في�سبوك 
اأّن����ه مت اإق����رار الإ����س���راب ال��ع���م يف 
العمومية  وامل��ن�����س���آت  امل��وؤ���س�����س���ت 
العمومية،  ال��وظ��ي��ف��ة  يف  ول��ي�����س 
م�سريا اإىل اأّن ان جمّمع الوظيفة 
الثنني  ي���وم  �سينعقد  العمومية 

الق�دم.        )التف��سيل �س13(

•• عوا�شم-وكاالت:

ن�ئب  ري�بكوف  الرو�سية عن �سريغي  الإع��الم  وك�لة  نقلت 
اإجراء  اأي  اإن  الأربع�ء  ام�س  قوله  الرو�سي  اخل�رجية  وزير 
الأرواح  تقليل اخل�س�ئر يف  �سوري� ح�ول  رو�سي يف  ع�سكري 

بني املدنيني وك�ن حمدد الأهداف.
الإن�س�ن  حلقوق  ال�سوري  واملر�سد  ���س��وري  مع�ر�س  وق���ل 
يف  املع�ر�سة  �سد  ج��وي��ة  �سرب�ت  �سن  ا�ست�أنفت  رو�سي�  اإن 
لعدة  توقف  بعد  الثالث�ء  اأم�����س  ال�سورية  اإدل���ب  حم�فظة 

اأ�س�بيع وهو م� مل توؤكده رو�سي� حتى الآن.
"نحن، وك��م��� قلن�  ق��ول��ه  ري���ب��ك��وف  ال��وك���ل��ة ع��ن  كم� نقلت 
احلد  ونح�ول  وانتق�ئية  حم��ددة  )اأهدافن�(  عديدة،  م��رات 
من املخ�طر املحتملة التي قد يواجهه� ال�سك�ن امل�س�ملون"، 

وفق قوله.
وذكرت الوك�لة اأن وزير اخل�رجية الرو�سي ق�ل اإن الو�سع 
يف اإدلب ال�سورية �سي�سبح اأو�سح من الن�حية الع�سكرية بعد 

قمة طهران يف 7 �سبتمرب.

ذهبوا يوم الأربع�ء اإىل �سوري�.
الإيرانية  الع��سمة  يف  عقده�  املقرر  القمة  قبل  هذا  ي�أتي 

طهران بح�سور ق�دة رو�سي� وتركي� واإيران.
اخل�رجية  وزي��ر  ن�ئب  عن  الرو�سية  "ت��س"  وك�لة  ونقلت 
الرو�سي �سريغي ري�بكوف قوله، اليوم الأربع�ء، اإن الو�سع 
الع�سكري يف حم�فظة اإدلب، �سي�سبح اأو�سح بعد قمة مقررة 

يف طهران يوم اجلمعة.
يذكر اأن ن رو�سي� واإيران تدعم�ن النظ�م ال�سوري، وتدعم 

تركي� ف�س�ئل مع�ر�سة.
وك����ن ال��رئ��ي�����س ال��رتك��ي، رج���ب ط��ي��ب اأردوغ�������ن، ح���ذر من 
تداعي�ت عملي�ت اإدلب، وق�ل اإن الهجوم على منطقة اإدلب 

ال�سورية �سيكون جمزرة.
ال�سوري  النظ�م  الثالث�ء،  املتحدة،  ال��ولي���ت  ح��ذرت  اأي�س�ً 
من اأنه� �سرتد "ب�سرعة وب�لطريقة املن��سبة" اإذا ا�ستخدمت 
يجري  حني  يف  ال�سوري،  ال�سعب  �سد  الكيمي�وي  ال�سالح 
الأمم  ق���ل��ت  اإدل���ب  حم�فظة  على  و�سيك  لهجوم  الإع����داد 

املتحدة اإنه قد يوؤدي اإىل ك�رثة اإن�س�نية.

بدوره، ق�ل الكرملني الأربع�ء اإن الو�سع يف حم�فظة اإدلب 
ال�سورية م� زال يبعث على القلق ال�سديد م�سيف� اأن رو�سي� 

تبحث الأمر مع العديد من الدول.
وذكر املتحدث ب��سم الكرملني دميرتي بي�سكوف يف موؤمتر 
�سحفي عرب اله�تف اأنه "م� زال الو�سع يف اإدلب مبعث قلق 
�سديد وهو قطع� على جدول الأعم�ل عندم� يتعلق الأمر 
بكل الت�س�لت الذي يجريه� اجل�نب الرو�سي على خمتلف 

امل�ستوي�ت مع الأطراف املعنية".
اإيرانية  اأن قوات  اأكد م�سدر بحيب قن�ة العربية  اىل ذلك، 
عملي�ت  يف  للم�س�ركة  �سوري�  اإىل  الأرب��ع���ء،  ام�س  انتقلت، 
ف�س�ئل  عليه�  ت�سيطر  كبرية  منطقة  اآخ��ر  املرتقبة،  اإدل��ب 

املع�ر�سة.
وق����ل امل�����س��در اإن ه��ن���ك ت���أك��ي��دات ل��ق���دة احل��ر���س الثوري 
الإي�����راين ت��ف��ي��د ال��ع��م��ل��ي���ت ���س��وف ت��ب��داأ خ���الل اأي�����م بدعم 

رو�سي.
اأن  اأك���د  ال��ق��وات الإي��ران��ي��ة، ولكنه  امل�����س��در ع��دد  ومل يبني 
الب�سيج  وميلي�سي�ت  ال��ث��وري  احل��ر���س  ق��وات  م��ن  الع�سرات 

•• عوا�شم-وكاالت:

ق���ل��ت م�����س���در م��ط��ل��ع��ة ع��ل��ى م��ب���ح��ث���ت ج��ن��ي��ف، اإن 
و�سعت  اإي�����ران،  م��ن  امل��دع��وم��ة  احل��وث��ي  ميلي�سي�ت 
اأن  اإىل  ق���ب���ل احل�������س���ور، لف���ت���ة  ����س���روط���� ج����دي����دة 
اهلل،  ح���زب  ميلي�سي�ت  م���ن  ب��ت��وج��ي��ه  الن��ق��الب��ي��ني، 

ي�سعون اإىل اإف�س�ل امل�س�ورات قبل اأن تبداأ.
ورجحت امل�س�در اأن احلوثيني لن ي�سلوا يف موعدهم 

املحدد اإىل جنيف.
اأن جت��رى حم�دث�ت جنيف حتت رع�ية  املقرر  وم��ن 
الأمم املتحدة، يف ال�س�د�س من �سبتمرب اجل�ري، بني 
احلكومة ال�سرعية وامليلي�سي�ت احلوثية، يف حم�ولة 

لإنه�ء الأزمة يف اليمن.
وك�ن وزير اخل�رجية اليمني خ�لد اليم�ين، قد حدد 
اعتربه�  عري�سة"،  "خطوط�  امل��سي  اأغ�سط�س  يف 
�سم�ن� لنج�ح امل�س�ورات، التي تذهب اإليه� احلكومة 
ال�سرعية ب�أوراق ميدانية قوية، داعي� يف الوقت ذاته 
الإيرانية"  "التبعية  من  التخل�س  اإىل  النقالبيني 

قبل اجللو�س اإىل ط�ولة املح�دث�ت.
اإىل  املجيء  من  النقالبيني  اخل�رجية  وزي��ر  وح��ذر 
جنيف بعقلية "اإيرانية"، ق�ئال اإنه اإذا "ج�ء الطرف 
النقالبي ب�سع�رات اإيرانية، ففي هذه احل�لة، ف�إنهم 

ل يريدون اأي �سالم".
واأ�س�ف اأن الإيرانيني لن ينجدوا احلوثيني، وم�سروع 

اإيران التي تع�ين من اأزمة كبرية م�آله الف�سل.
اأنه خالل ع�مني بعد اآخر مف�و�س�ت �سي��سية  يذكر 
عقدت يف الكويت حلل الأزمة وب�ءت ب�لف�سل، متكن 

اجلي�س اليمني وقوات املق�ومة املدعومة من حت�لف 
دع����م ال�����س��رع��ي��ة م���ن حت���ري���ر ال��ع��دي��د م���ن املن�طق 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة، و����س���ول اإىل م��ع��ق��ل احل��وث��ي��ني يف 
يقوي  مب�  الغربي،  ال�س�حل  على  واحل��دي��دة  �سعدة 

املوقف التف�و�سي للحكومة.
اىل ذلك، اأعلن وزير الإعالم اليمني، معمر الأري�ين، 
توجيه�ته  اأ�سدر  ه�دي  من�سور  عبدربه  الرئي�س  اأن 
ال�سرعية  اليمنية  احل��ك��وم��ة  ع��ن  امل��ف���و���س  ل��ل��وف��د 
ال�س�بق  الرئي�س  جثم�ن  عن  الإف���راج  ق�سية  بو�سع 

املوؤمتر  اأبن�ئه وقي�دات  واإط��الق  علي عبداهلل �س�لح 
الأ�سرى  والن��سطني  وال�سح�فيني  القي�دات  وجميع 

واملعتقلني على راأ�س اأولوي�تهم يف م�س�ورات جنيف.
ولفت الأري�ين يف �سل�سلة تغريدات ليل الثالث�ء اإىل 
اأن  ينبغي  ه�مة  ر�س�لة  ه���دي  الرئي�س  توجيه�ت  اأن 
يلتقطه� اجلميع داخل املوؤمتر ال�سعبي الع�م وخ�رجه 
ب�سرورة العمل ال�س�دق والبن�ء لطي �سفحة امل��سي 
والجت�ه نحو امل�ستقبل ل�ستع�دة الدولة ورفع املع�ن�ة 

عن ك�هل ال�سعب.

ع�صو كني�صت يقتحم الأق�صى 
الحتالل يقرر هدم قرية 

اخلان الأحمر يف ال�سفة
•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

العلي�،  الإ�سرائيلية  املحكمة  اأيدت 
ام�����س الأرب����ع�����ء، ق����رار ه���دم قرية 
الفل�سطينية  الأح�����م�����ر  اخل��������ن 
البدوية يف ال�سفة الغربية املحتلة، 
يف تطور و�سفته منظمة التحرير 
الفل�سطينية ب�أنه "جرمية حرب".

الإ�سرائيلية  املحكمة  ق�س�ة  وق���ل 
التي  اللتم��س�ت"  "نرف�س 
تط�لب بوقف هدم اخل�ن الأحمر، 
واأ���س���ف��وا اأن الأم���ر امل��وؤق��ت بوقف 
ال�����ه�����دم خ�������الل ال����ن����ظ����ر يف ه����ذه 
اأي�م   7 خ��الل  "�سُيلغى  ال�سك�وى 

اعتب�را من اليوم".

وح�������������ذرت م����ن����ظ����م����ة ال����ت����ح����ري����ر 
اإ�سرائيل من  الفل�سطينية حكومة 
الأحمر  اخل���ن  بقرية  م�س��س  اأي 
ذلك  واعتربت  �سك�نه�،  تهجري  اأو 
وانته�ك  ح����رب  ج���رمي���ة  مب��ث���ب��ة 
ل��ل��ق���ن��ون ال����دويل الإن�����س���ين وكل 

الأعراف الدولية.
ال���ت���م���ي���م���ي، ع�سو  اأح����م����د  وق��������ل 
اللجنة التنفيذية ملنظمة التحرير 
الذي  ال���ق���رار  اإن  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ة، 
الإ�سرائيلية  امل��ح��ك��م��ة  اأ����س���درت���ه 
لت�سليل  م�����س��ي�����س  ق�����رار  ال��ع��ل��ي���، 
الع�ملي لإخ��ف���ء نواي�  ال��ع���م  ال���راأي 
امل�سبقة  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
بهدم قرية اخل�ن الأحمر وتهجري 

�سك�نه�. واأ�س�ف التميمي اأن اإقدام 
تنفيذ  على  الإ�سرائيلية  احلكومة 
قرار العلي� الإ�سرائيلية بهدم قرية 
اخل�ن الأحمر وتهجري �سك�نه حتد 
�س�رخ لكل الع�مل، وانته�ك خطري 

للق�نون الدويل الإن�س�ين وحقوق 
الإن�س�ن.

م����ن ج���ه���ة اخ������رى اق���ت���ح���م ع�سو 
غليك" امل�سجد  " يهودا  الكني�ست 
عرب  ام�س  �سب�ح  املب�رك  الأق�سى 

املغ�ربة و�سط حرا�سة م�سددة  ب�ب 
الإ�سرائيلية  ال�سرطة  اأف����راد  م��ن 
وق������م ب��ج��ول��ت��ه ال����س���ت���ف���زازي���ة يف 
�س�ح�ت امل�سجد حتى خرج من ب�ب 

ال�سل�سلة.

بريطانيا: عميالن با�ستخبارات 
رو�سيا حاول اغتيال اجلا�سو�س

•• لندن-وكاالت:
اأعلنت رئي�سة الوزراء الربيط�نية 
امل�ستبه  اأن  ام�����س،  م����ي،  ت��ريي��زا 
ت�سميم  يف  ال���رئ���ي�������س���ي����ن  ب��ه��م��� 
اجل��سو�س الرو�سي ال�س�بق وابنته 
بريط�ني�، هم�  الأع�س�ب يف  بغ�ز 
ال�ستخب�رات  ج��ه���ز  ع��م��الء  م��ن 
فيم�  ال����رو�����س����ي����ة،  ال���ع�������س���ك���ري���ة 
الربيط�نية  اخل�رجية  ا�ستدعت 
الق�ئم ب�أعم�ل ال�سف�رة الرو�سية.

كتاب جديد عن  ع�س املجانني:
بوب وودورد: رئا�سة ترامب من الداخل، اأمر خميف!

•• الفجر - خرية ال�شيباين

البي�س(. رجل م�ستوى  البيت  "غري متوازن" )جون كيلي، كبري موظفي  "اأحمق"، 
فهمه "تلميذ يف ال�س�د�س اأو ال�س�بع" )جيم�س م�تي�س، وزير الدف�ع(. "كذاب �سخيف" 
اقت�س�دي  م�ست�س�ر  كوهن،  حمرتف" )غ���ري  "كذاب  ال�س�بق(،  حم�ميه  دود،  )ج��ون 
�س�بق(. "نذل �سخيف" )ريك�س تيلر�سون، وزير اخل�رجية ال�س�بق(. "طبيعة غريبة"، 
مل  الأبي�س  البيت  يف  ")م�سوؤول  خطرة  "روؤية  التعلم"،  على  القدرة  عدم  "جهل"، 
من  كلمة   280 اأو   140 ب�  �سواريخه  يطلق  م�ن جمنون  تويتو  ا�سمه(  عن  يك�سف 

غرفة نومه، "ور�سة عمل ال�سيط�ن" )راين�س بريبو�س، كبري املوظفني ال�س�بق( ... 
بوب وودورد..يفجر ف�سيحة جديدة)التف��سيل �س15(
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اأخبـار الإمـارات

طرق دبي تبداأ الت�سغيل التجريبي للمرحلة الرابعة من م�سروع املركبات ذاتية القيادة 
•• دبي -وام:

للمرحلة  التجريبي  الت�سغيل  دبي  يف  واملوا�سالت  الطرق  هيئة  ب��داأت 
امل�ستدامة  املدينة  داخ��ل  القي�دة  ذات��ي��ة  املركب�ت  م�سروع  م��ن  الرابعة 
ال��واق��ع��ة يف منطقة »دب����ي لن����د« ب�����س���رع ال���ق���درة وذل����ك مب�����س���ر يبلغ 
تعزيز  الهيئة على  اإط����ر حر�س  ي���أت��ي يف  وال���ذي  م��رتا   1250 طوله 
ا�سرتاتيجية حكومة دبي الرامية اإىل جعل %25 من النقل اجلم�عي 
�سديقة  واملركبة   .  2030 ع�م  بحلول  القي�دة  ذاتية  مبوا�سالت  تتم 
تقدر  زمنية  ملدة  الكهرب�ئية  ب�لط�قة  وت�سري   ،100% بن�سبة  للبيئة 
و  للوقوف«  ومك�ن�ن  للجلو�س  مق�عد   6  « رك���ب   8 و  �س�ع�ت،  بثم�ين 
مبتو�سط �سرعة 20 كيلو مرتا يف ال�س�عة. وهي م�سممة للتحرك يف 

ال�سوارع الداخلية املغلقة مثل املجمع�ت ال�سكنية واأم�كن الرتفيه وتت�سم 
مبع�يري ع�لية من ال�سالمة والأم�ن لأنه� تراقب امل�س�ر الذي تتحرك 
فيه من اأربع جه�ت عرب نظ�م »جي بي اإ�س« ومن خالل ح�س��س�ت الليزر 
املزودة به� م� ميكنه� ر�سد اأي ج�سم على بعد 40 مرتا وميكنه� اإبط�ء 
�سرعته� تلق�ئي� ح�ل ظهور ج�سم على مرتين بينم� تتوقف مت�م� ح�ل 
اأحمد بهروزي�ن  واأو�سح  اأقل من مرتين.  اق��رتاب اجل�سم من م�س�فة 
املوا�سالت  جلنة  ورئي�س  الع�مة  املوا�سالت  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير 
الذكية يف  التجريبي للمركبة  الت�سغيل  اأن  ب�لهيئة  الذكية وامل�ستدامة 
الذكية  املركبة  لت�سغيل  الن�جحة  التج�رب  بعد  ي�أتي  امل�ستدامة  املدينة 
ي�ستمر  ال��ذي  الت�سغيل  ه��ذا  يعترب  حيث  الأوىل  ال��ث��الث  مراحله�  يف 
الطرق  رئي�س� من خطة هيئة  �سبتمرب احل�يل جزءا  �سهر  نه�ية  حتى 

واملوا�سالت لختب�ر التقني�ت اخل��سة بو�س�ئل النقل ذاتية احلركة يف 
بيئة دبي املن�خية م�سريا اإىل اأن الهيئة تهدف من الت�سغيل التجريبي 
القي�دة  ذات��ي��ة  امل��رك��ب���ت  بتقنية  ال�سك�ن  توعية  اإىل  ال��ذك��ي��ة  للمركبة 
القي�دة . مت  الذكي ذاتي  والتعريف ب��سرتاتيجية حكومة دبي للتنقل 
اإيزي م�يل« بحيث تت�سع  اأنتجته� »�سركة  التي  ت�سميم املركبة الذكية 
ل� 8 رك�ب ولقطع م�س�ف�ت ق�سرية وم�س�رات مربجمة �سلف� ويف بيئ�ت 
م��ت��ع��ددة ال���س��ت��خ��دام���ت وه���ي ت�سري ع��ل��ى م�����س���رات اف��رتا���س��ي��ة ميكن 
بجميع  وجم��ه��زة  الطلب  ح�سب  مف�جئة  ان��ت��ق���لت  لإج���راء  برجمته� 
خمطط  هو  م�  ح�سب  م�س�ره�  لتحديد  ال�سالمة  و�سوابط  متطلب�ت 
اأية  التع�مل مع  للمركبة  الذكي  والنظ�م  ال�ست�سع�ر  لنظ�م  له وميكن 

عوائق يف طريقه� ويجنبه� الت�س�دم.

�سرطة اأبوظبي تناق�س جهودها يف 
تطبيق نظام ا�ستمرارية الأعمال

•• اأبوظبي-وام:

ن�ق�ست اللجنة العلي� لإدارة املخ�طر وا�ستمرارية الأعم�ل يف �سرطة ابوظبي خالل 
اجتم�عه� الث�ين برئ��سة اللواء علي خلف�ن الظ�هري مدير قط�ع العملي�ت املركزية 
مبتطلب�ت  التزامه�  �سمن  اأبوظبي  �سرطة  تبذله�  التي  اجل��ه��ود  اللجنة  رئي�س 
اأهمية اليف�ء  واأكد الظ�هري  ا�ستمرارية الأعم�ل وال�ستعداد لال�ستج�بة.   نظ�م 
ب�ملتطلب�ت احلكومية للمجل�س التنفيذي لإم�رة ابوظبي واملتمثلة بتطبيق معي�ر 

دولة الإم�رات العربية املتحدة ل�ستمرارية الأعم�ل على ك�فة امل�ستوي�ت.
ح�سر الجتم�ع عدد من ال�سب�ط اأع�س�ء اللجنة.

الهالل« يغيث 7 اآلف ميني يف مديرية اخلوخة ويعالج املر�سى باملناطق النائية
•• احلديدة-وام: 

الإن�س�نية  امل�����س���ع��دات  ت��وزي��ع  الإم����رات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  توا�سل 
الت�بعة  اخلوخة  مبديرية  ال��ق���درة  غري  اليمنية  الأ���س��ر  على  والإغ���ث��ي��ة 
ملح�فظة احلديدة لتلبية احتي�ج�تهم ال�سرورية وم�س�عدتهم على جت�وز 
الظروف املعي�سية ال�سعبة جراء الو�سع الإن�س�ين الراهن الذي ت�سببت 

فيه ميلي�سي�ت احلوثي املوالية لإيران.
�سلة غذائية   1000 الإم�راتي  الأحمر  للهالل  امليدانية  الفرق  ووزعت 

اإ�س�فة اإىل ال�سلع الأ�س��سية على الأ�سر اليمنية مبديرية اخلوخة ا�ستف�د 
منه� 7 اآلف مواطن ميني من بينهم 5 اآلف طفل واأكر من 1000 
امراأة وذلك يف اإط�ر احلر�س على تقدمي املزيد من امل�س�عدات الإغ�ثية 
الإن�س�نية  الظروف  التخفيف من حدة  و  اليمنيني  للمواطنني  الع�جلة 

التي يواجهونه�.
كم� تفقد فريق الهالل الأحمر احل�لة ال�سحية لالأ�سر يف املن�طق الن�ئية 
العي�دة  خ��الل  من  لهم  العالجية  اخلدم�ت  لتقدمي  اخلوخة  مبديرية 
الطبية املتنقلة و توفري الأدوية الالزمة حل�لتهم ال�سحية اإ�س�فة اإىل 

اإىل امل�ست�سفى امليداين الإم�راتي لتلقي العالج و  حتويل بع�س احل�لت 
ت�سميد جراحهم جراء انته�ك�ت ميلي�سي�ت احلوثي يف حقهم.

تقدمي  ا�ستمرار  الإم���رات��ي  الأحمر  الهالل  ممثل  القمزي  حممد  واأك��د 
الدعم الإغ�ثي اإىل الأ�سر اليمنية و تلبية احتي�ج�ته� الفورية للتخفيف 
فيه  ت�سببت  التي  ال�سعب  الإن�س�ين  الو�سع  ج��راء  مع�ن�تهم  وط���أة  من 
تعيق  و  الإغ���ث��ي��ة  القوافل  ا�ستهداف  توا�سل  التي  احل��وث��ي  ميلي�سي�ت 

و�سوله� اإىل م�ستحقيه�.
عن  العالجية  اخل��دم���ت  و  الإغ���ث��ي��ة  امل�س�عدات  م��ن  امل�ستفيدون  وع��رب 

امتن�نهم و�سكرهم لدولة الإم�رات على الدعم ال�سخي و املتوا�سل والذي 
ي�سهم يف تخفيف العبء امللقى على ك�هلهم.

الإن�س�ين الهالل الأحمر عملي�ت حترير  الإم���رات عرب ذراعه�  وتواكب 
امل�س�عدات  م��ن  امل��زي��د  بتقدمي  احل��دي��دة  وامل���دن يف حم�فظة  امل��دي��ري���ت 
التنموية  امل�����س��روع���ت  وتنفيذ  اليمنية  ل��الأ���س��ر  وال��غ��ذائ��ي��ة  الإن�����س���ن��ي��ة 
الأو�س�ع  م��ن  التخفيف  و  حي�تهم  حت�سني  ت�ستهدف  ال��ت��ي  واخل��دم��ي��ة 
الإن�����س���ن��ي��ة ال�سعبة ج���راء ال��ظ��روف الإن�����س���ن��ي��ة ال��راه��ن��ة ال��ت��ي مي��ر به� 

اليمن.

بالتعاون مع نادي تراث الإماراتنحو ملياري درهم قدمتها بيت اخلري على مدار م�سريتها

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة عمل حول تنظيم ورقابة الأ�سواق

عبداهلل بن زايد يلتقي دوق و�ستمن�سرعبداهلل بن زايد يلتقي رئي�س جلنة ال�سوؤون اخلارجية بالربملان الربيطاين

•• دبي -وام:

ع�مه�  اخلري”  “بيت  ت�����دخ�����ل 
الثالثني م�ستندة اإىل ر�سيد لفت 
من العط�ء والإجن�ز توجته موؤخرا 
خريي  اأداء  اأف�سل  بج�ئزة  بفوزه� 
على م�ستوى الوطن العربي ممثلة 

لدولة الإم�رات.
و حت��ول��ت ب��ي��ت اخل���ري م��ن جمعية 
�سغريتني  غرفتني  حتتل  �سغرية 
موؤ�س�سة  اإىل  بدبي  ال��رق��ة  ���س���رع  يف 
مهمة  عالمة  ت�سكل  كبرية  خريية 
م�����ن ع�����الم������ت ال����ع����م����ل اخل�����ريي 

والإن�س�ين داخل الدولة.
“بيت اخلري” مثل غريه�  وت�سكل 
القط�ع  يف  الع�ملة  اجلمعي�ت  م��ن 
اخلريي يف الإم���رات منوذج� لفت� 
يف العط�ء والأداء املتميز م�ستلهمة 
قيم العط�ء الرا�سخة التي وجه به� 
الآب�ء املوؤ�س�سون ويف مقدمتهم زايد 

اخلري “طيب اهلل ثراه”.
و ي�سل عدد الأ�سر امل�سجلة يف بيت 
األف   48 اخل��ري اإىل م��� ي��زي��د ع��ن 
اأ�سرة حمدودة الدخل منه� 4394 

•• لندن-وام: 

بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  �سمو  ال��ت��ق��ى 
اخل�رجية  وزي���ر  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي���د 
ت��وم توغنه�ت  ال���دويل  وال��ت��ع���ون 
اخل�رجية  ال�����س��وؤون  جلنة  رئي�س 

ب�لربمل�ن الربيط�ين.
جرى خالل اللق�ء - الذي عقد يف 
اإط�ر الزي�رة الر�سمية التي يقوم 
 - املتحدة  اململكة  اإىل  �سموه  به� 
بحث العالق�ت الثن�ئية امل�سرتكة 
تعزيزه�  و���س��ب��ل  ال��ب��ل��دي��ن  ب���ني 

وتطويره� يف ك�فة املج�لت.
كم� تب�دل اجل�نب�ن وجه�ت النظر 
جت�����ه م�����س��ت��ج��دات الأو������س������ع يف 
املنطقة وبحث� عددا من الق�س�ي� 
الإقليمية والدولية ذات الهتم�م 

امل�سرتك.
واأك�����د ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
العالق�ت  ع��ل��ى  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي����د 
التي جتمع بني  املتميزة  الثن�ئية 
املتحدة  واململكة  الإم�����رات  دول���ة 

•• لندن -وام:

ال��ت��ق��ى ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اخل�رجية  وزي����ر  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي����د 
ريت�س�رد  ه��ي��و  ال�����دويل  وال���ت���ع����ون 
و�ستمن�سرت  دوق  غروفرنن  لوي�س 

يف اململكة املتحدة.
وج��رى خ��الل اللق�ء - ال��ذي عقد 
الر�سمية  ���س��م��وه  زي�������رة  اإط�������ر  يف 
ا�ستعرا�س   - امل��ت��ح��دة  اململكة  اإىل 
ع�����الق������ت ال���������س����داق����ة وال����ت����ع�����ون 
و�سبل  ال���ب���ل���دي���ن  ب����ني  امل�������س���رتك 

تعزيزه� وتطويره�.
وت���ب����دل اجل���ن��ب���ن وج��ه���ت النظر 
جت�������ه م�������س���ت���ج���دات الأو�������س�������ع يف 
الق�س�ي�  من  ع��دداً  وبحث�  املنطقة 

ذات الهتم�م امل�سرتك.
ال�سيخ عبداهلل بن زايد  واأكد �سمو 
دولة  ب��ني  ال��ع��الق���ت  اأن  ن��ه��ي���ن  اآل 
الإم�������رات وامل��م��ل��ك��ة امل��ت��ح��دة تزداد 

�سه�دة  اخل���ري  ب��ي��ت  جمعية  ون���ل��ت 
اجلودة الدولية “الآيزو” منذ ع�م 
وفق  اليوم  حتى  وجددته�   2003

اأرقى املوا�سف�ت واملم�ر�س�ت.
�سه�دة  ن�����ل����ت   2015 ع�������م  ويف 
املجتمعية  للم�سوؤولية  “الآيزو” 
ب��ني اجل��م��ع��ي���ت اخلريية  م��ن��ف��ردة 

داخل الدولة.
اخلريية  اجلمعية  ب��ج���ئ��زة  وف����زت 
 2007 الأع�������������وام  يف  امل����ت����م����ي����زة 

اأ�سرة تتلقى م�س�عدات نقدية راتبة 
ب�قي  تتلقى  بينم�  ���س��ه��ري  ب�سكل 
الأ�سر م�س�عدات ط�رئة ف�سال عن 
األف  و15  ي��ت��ي��م   1800 ح����وايل 
اأ�سح�ب  من  و500  حمت�ج  ط�لب 
امل�سنني  م�����ن  وغ�����ريه�����م  ال����ه����م����م 
واملر�سى واملع�سرين ومن املتوقع اأن 
الع�م  هذا  نه�ية  مع  عط�وؤه�  يزيد 
عن ملي�ري درهم قدمت على مدار 

م�سريته� لأكر الن��س ح�جة.

و2015  و2012  و2008 
الجتم�عية  الإم���������رات  وب���ج����ئ���زة 
بني  الأوىل  ل��ت��ك��ون   2015 ع�����م 
اجل���م���ع���ي����ت الأه���ل���ي���ة وجن���ح���ت يف 
ال�س�رقة  ج����ئ���زة  ع��ل��ى  احل�������س���ول 
للعمل التطوعي يف الأعوام 2004 

و2012 و2016.
قد  اخلري”  “بيت  اأن  ورغ���������م 
تخ�س�ست يف العمل اخلريي داخل 
الدولة اإل اأن جن�حه� واأداءه� �سمح 
العربية  اجل�ئزة  نت�ئج  بت�سدر  له� 
موؤ�س�سة  اأط��ل��ق��ت��ه���  ال��ت��ي  امل��رم��وق��ة 
للتنمية  ف��ه��د  ب���ن  الأم�����ري حم��م��د 
العربية  امل��م��ل��ك��ة  يف  الإن�������س����ن���ي���ة 
ال�سعودية والتي اأ�سند التحكيم فيه� 
الإدارية  للتنمية  العربية  للمنظمة 
العربية  ال�����دول  جل���م��ع��ة  ال��ت���ب��ع��ة 
ب�لق�هرة لتحكم بفوز اجلمعية بني 
املوؤ�س�س�ت اخلريية العربية الكربى 
م�ستوى  على  خ��ريي  اأداء  ب�أف�سل 
ال���وط���ن ال��ع��رب��ي ك��ن��م��وذج رائ����د يف 
ال��ف��ع��ل اخل�����ريي امل��وؤ���س�����س��ي ال���ذي 
امل��م���ر���س���ت الإداري����ة  اأف�����س��ل  يطبق 

واخلريية.

والتع�ون  اخل�رجية  وزي��ر  نهي�ن 
ال����دويل ..م���وؤك���دا ع��ل��ى عالق�ت 
ال�سداقة والتع�ون امل�سرتك التي 
جتمع بني دولة الإم�رات واململكة 
النطالق  اإىل  وال�سعي  امل��ت��ح��دة 
ب��ه��� ن��ح��و اآف�����ق اأرح����ب مب��� يعود 

ب�خلري على �سعبي البلدين.

امل�����س��ت��م��ر ع��ل��ى تعزيز  واحل���ر����س 
اأوج�������ه ال����ت����ع�����ون امل�������س���رتك بني 

البلدين يف العديد من املج�لت.
ت���وم توغنه�ت  م��ن ج���ن��ب��ه رح���ب 
اخل�رجية  ال�����س��وؤون  جلنة  رئي�س 
ب����ل���ربمل����ن ال���ربي���ط����ين ب���زي����رة 
اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�سيخ  �سمو 

بنت  م���ع����يل رمي  ال��ل��ق���ء  ح�����س��ر 
دولة  وزي����رة  اله��سمي  اإب��راه��ي��م 
ومع�يل  ال��دويل  التع�ون  ل�سوؤون 
زك�����ي اأن�������ور ن�����س��ي��ب��ة وزي������ر دول����ة 
املزروعي  ح�مد  �سليم�ن  و�سع�دة 
اململكة  ل������دى  ال�����دول�����ة  ����س���ف���ري 

املتحدة.

يعود ب�خلري  ك�فة مب�  املج�لت  يف 
على �سعبي البلدين ال�سديقني.

ريت�س�رد  ه���ي���و  اأك������د  ج����ن���ب���ه  م����ن 
ل��وي�����س غ���روف���رنن احل���ر����س على 
امل�سرتك  ال��ت��ع���ون  ع��الق���ت  تعزيز 
وال�������س���داق���ة م���ع دول�����ة الإم��������رات 

ر���س��وخ���ً يف ظ���ل دع���م ورع����ي���ة من 
قي�دتي البلدين.

اإىل ح���ر����س دول���ة  ���س��م��وه  واأ�����س�����ر 
العالق�ت  ت��ع��زي��ز  ع��ل��ى  الإم���������رات 
الثن�ئية مع اململكة املتحدة وتنمية 
اأوجه التع�ون امل�سرتك بني البلدين 

وال�سمعة  ال��رائ��دة  ب�ملك�نة  م�سيداً 
املتميزة التي حتظى به� الدولة على 

ال�سعيدين الإقليمي والدويل.
واأق�م دوق و�ستمن�سرت م�أدبة غداء 
بن  ع��ب��داهلل  ال�سيخ  ل�سمو  تكرمي�ً 

زايد اآل نهي�ن.

امل�ستمرة  اجلهود  اإط���ر  يف  الور�سة 
وال�س�عية  اأبوظبي  مدينة  لبلدية 
اآمنة من  بيئة �سحية  اإىل حتقيق 
خالل  توعية اجلمهور ب�لتزامهم  

ب�لتزامن  البيئة  ب��ج��ودة  الل��ت��زام 
امل�ستمر  ال��ع��م��راين  ال��ت��ط��وي��ر  م��ع 
ب�سكل يلبي الحتي�ج�ت والتطلع�ت 
هذه  وت���أت��ي  ل��الإم���رة.  امل�ستقبلية 

•• اأبوظبي-الفجر:

امل�سرتك بني  التع�ون  اإط���ر  �سمن 
بلدية مدينة اأبوظبي ون�دي تراث 
الإم�رات، ق�مت بلدية مركز املدينة 
تنظيم  ح��ول  توعوية  ور�سة  بعقد 
ا�ستهدفت  والتي  الأ���س��واق  ورق�بة 
ب�لإ�س�فة  ال���ن����دي  اأع�����س���ء  ف��ي��ه��� 
القوارب  واأ�سح�ب  ال�سي�دين  اإىل 
البطني،  منطقة  يف  ال��ن���دي  مبقر 
على  للمح�فظة  لتوعيتهم  وذل��ك 
امل��ظ��ه��ر ال���ع����م م���ن خ���الل تنظيم 
ورق���ب��ة الأ����س���واق وحم���الت البيع 
حتقيق�  له�،  املخ�س�سة  والأم���ك��ن 
البيئية  ال�����س����ت����دام����ة  مل����ع�����ي����ري 
وال�سحية للجميع. وت�سعى بلدية 
تنفيذ  اإىل  دائ��م���ً  اأب��وظ��ب��ي  مدينة 
يتم��سى  مب�  وخططه�  م�س�ريعه� 
اأبوظبي،  روؤي��ة وخطة حكومة  مع 
وحت��ق��ي��ق اأه���داف���ه���� ال���رام���ي���ة اإىل 

التي  وال���ق���وان���ني  ب����ل����س���رتاط����ت 
والتي  املعنية،  اجله�ت  من  ت�سدر 
�سواء  اجل��م��ي��ع  خ���دم���ة  يف  ت�����س��ب 
منطق  وم��ن  املجتمع،  اأو  الأف����راد 
خالل  الت�أكيد  مت  م�����س��وؤول«  »كلن� 
م�سرتكة  اآلية  و�سع  على  الور�سة 
بني البلدية ون�دي تراث الإم�رات 
ت����خ����دم ال�������س���ي����دي���ن واأ�����س����ح�����ب 
ال��ق��وارب، مب� ل يتع�ر�س مع دور 
ال��ب��ل��دي��ة يف احل��ف���ظ ع��ل��ى املظهر 
ل��ل��م��دي��ن��ة وت��ن��ظ��ي��م قوانني  ال��ع���م 
احل�سور  ثمن  وقد  ال�سيد.  مهنة 
قدمه�  التي  والإر�س�دات  الن�س�ئح 
مم��ث��ل��و ال��ب��ل��دي��ة، م���وؤك���دي���ن على 
القرارات  بجميع  اللتزام  �سرورة 
والقوانني الإدارية املتعلقة ب�ملظهر 
الع�م، على اأن يتم عقد اجتم�ع�ت 
ت��وع��وي��ة دوري���ة مل��� له� م��ن اأهمية 
ي�ستجد من  م���  ع��ل��ى  الط����الع  يف 

قرارات جديدة.

�سرطة اأبوظبي ت�ستعر�س م�ساريعها للذكاء ال�سطناعي يف موؤمتر بدبي
•• اأبوظبي-وام:

ا����س���ت���ع���ر����س���ت �����س����رط����ة اأب����وظ����ب����ي 
التقنية  وم�س�ريعه�  ا�سرتاتيجيته� 
ال�سطن�عي  ال����ذك�����ء  جم������ل  يف 
م����وؤمت����ر  م�������س����رك���ت���ه���� يف  ����س���م���ن 
ال�سطن�عي  ال������ذك�������ء  اأ�����س����ب����وع 

دبي. يف  “AIWEEK”املُق�م 
املهند�س  الدكتور  ال��رائ��د  وحت���ّدث 
م�ست�س�ر  ال�س�عدي  حممد  ن��سر 
مركز  يف  ال����س���ط���ن����ع���ي  ال�����ذك������ء 
املوؤ�س�سي  والتطوير  ال�سرتاتيجية 
خالل م�س�ركته يف اإحدى اجلل�س�ت 
التجربة  ع��ن  للموؤمتر  الرئي�سية 
اأب��وظ��ب��ي لبلوغ  ل�����س��رط��ة  ال���رائ���دة 
وا�ستثم�ره�  وتوظيفه�  امل�ستقبل 
للذك�ء  احلديثة  التقني�ت  لأح��دث 
�ستى  يف  وتطبيقه�  ال���س��ط��ن���ع��ي 

مي�دين العمل ال�سرطي والأمني.
الر�سيدة  ال��ق��ي���دة  ب��ج��ه��ود  واأ����س����د 
للم�ستقبل  ال�ستثن�ئية  وروؤي��ت��ه��� 
ودع������م������ه������� مل����������ب�����������درات ال������ذك�������ء 
قط�ع�ته�  مبختلف  ال�سطن�عي 
ال�ستثم�رية  وم�س�ريعه�  احليوية 

والتي ت�سهم يف حتقيق مئوية دولة 
الإم�رات 2071.

�سرطة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  اأن  واأو����س���ح 
ال�سطن�عي  ل���ل���ذك����ء  اأب����وظ����ب����ي 
رئي�سة  حم������ور  خ��م�����س��ة  ت��ت�����س��ّم��ن 
هي: الأمن والعملي�ت التخ�س�سية 
واملجتمع..  وامل�������وارد  واخل����دم�����ت 
وال�����ت�����ي ت����ت����واف����ق وت���ن�������س���ج���م مع 
للذك�ء  الإم����������رات  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
من  ال��ع��دي��د  وتتبنى  ال�سطن�عي 
امل���ب����درات امل��ت��م��ي��زة ال��رام��ي��ة لدفع 

ع��ج��ل��ة ال��ت��ن��م��ي��ة امل�������س���ت���دام���ة اإىل 
الأم�م.

على  ال�س�عدي  م�س�ركة  وا�ستملت 
واحللول  امل�س�ريع  من  ع��دد  عر�س 
اأبوظبي  ل�سرطة  املبتكرة  التقنية 
امل�سرع�ت  م��واك��ب��ة  يف  ت�سهم  ال��ت��ي 
ال�سطن�عي  ل��ل��ذك���ء  احل��ك��وم��ي��ة 
والرتق�ء ب�لأداء احلكومي وت�سريع 
الإجن���ز واإي��ج���د بيئة عمل حمفزة 
وتعزز  املجتمعي  ال�ستقرار  حتقق 

قيم الإيج�بية وال�سع�دة.

�سرطة اأبوظبي تعزز التوعية املرورية باملدار�س
•• اأبوظبي-وام:

عززت �سرطة اأبوظبي التوعية املرورية ب�ملدار�س وحثت اأولي�ء 
للمركبة  امل��ق���ع��د اخللفية  الأط���ف����ل يف  ج��ل��و���س  ع��ل��ى  الأم����ور 
اإىل  ومرافقتهم  املركبة  من  النزول  اأثن�ء  �سالمتهم  وت�أمني 
ال�سري  بقوانني  اللتزام  اأهمية  موؤكدة  املدر�سي  احل��رم  داخ��ل 
وامل��رور. وك�ن العميد حممد �س�حي �سلط�ن احلمريي مدير 
اأب���و ظ��ب��ي مب��دي��ري��ة امل����رور وال���دوري����ت يف قط�ع  اإدارة م���رور 
العملي�ت املركزية والعقيد �سيف الزع�بي مدير اإدارة حت�سيل 
اأبوظبي  يف  علي  ب��ن  ح��م��ودة  مدر�سة  زارا  املخ�لف�ت  ومت�بعة 

�سمن فع�لي�ت حملة “خلون� نعرب” ب�لتع�ون مع ال�سرك�ء.

واأو�سح احلمريي اإنه مت اتخ�ذ ك�فة الإجراءات ل�سم�ن عودة 
مدر�سية اآمنة وفق ا�سرتاتيجية القي�دة الع�مة ل�سرطة اأبو ظبي 
مف�هيم  تر�سيخ  التعليم يف  وموؤ�س�س�ت  املدار�س  دور  اإىل  لفت�ً 
اأهمية  اإىل  م�سرياً  الطالب  لدى  املرورية  والثق�فة  ال�سالمة 
احلملة بهدف اإيج�د بيئة وثق�فة مرورية لدى اأفراد املجتمع، 
خ�سو�س�ً طالب املدار�س، وحثهم على اللتزام بقواعد ال�سري. 
التوقف عند فتح  الأم���ن و  اأهمية اللتزام بربط ح��زام  واأك��د 
مب�س�فة  الجت���ه��ني  كال  يف  للح�فالت  “قف” اجل�نبية  ذراع 
ل تقل عن خم�سة اأمت�ر ل�سم�ن عبور الطلبة ب�سالمة واأم�ن، 
واإف�س�ح  للطريق  الطالب  عبور  عند  واحل��ذر  احليطة  واأخ��ذ 
القرتاب  عند  ال�سرع�ت  وخف�س  اآم��ن،  ب�سكل  اأم�مهم  املج�ل 

من الطرق املوؤدية اإىل املدار�س.
من ن�حية اأخرى وزعت �سرطة اأبوظبي هداي� عينية على طلبة 
الدرا�سي  ب�لع�م  اح��ت��ف���ًء  اخل��سة  الوطنية  امل�س�عل  مدر�سة 

اجلديد وتعزيز ال�سراكة مع املوؤ�س�س�ت التعليمية.
يف  املدينة  �سرطة  مبركز  ال�سع�دة  عمل  فريق  امل��ب���درة،  ونظم 
مديرية �سرطة الع��سمة بقط�ع الأمن اجلن�ئي ب�لتع�ون مع 
اإدارة ال�سرطة املجتمعية يف قط�ع اأمن املجتمع ومديرية املرور 

والدوري�ت يف قط�ع العملي�ت املركزية.
�سرطة  مبب�درة  �سع�دتهم  عن  املدر�سة  واإدارة  الطلبة  واأع��رب 
اأبوظبي معتربين اأنه� لفتة جميلة تعك�س ال�سعور ب�مل�سوؤولية 

املجتمعية.
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اأخبـار الإمـارات
البواردي ي�ستقبل �سفري الهند 

•• ابوظبي-وام:

ا�ستقبل مع�يل حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة ل�سوؤون الدف�ع �سب�ح 
ام�س يف مقر وزارة الدف�ع ب�أبوظبي �سع�دة نفديب �سوري �سفري جمهورية 
الهند لدى الدولة، بح�سور �سع�دة مطر �س�مل الظ�هري وكيل وزارة الدف�ع. 
ورحب مع�ليه ب�ل�سفري الهندي وبحث معه العالق�ت بني دولة الإم�رات 
يف  وتطويره�  دعمه�  و�سبل  ال�سديقة  الهند  وجمهورية  املتحدة  العربية 
اللق�ء  وا�ستعر�س  متميزة.   �سداقة  رواب���ط  م��ن  البلدين  يربط  م���  ظ��ل 
اأوجه التع�ون يف خمتلف املج�لت، وخ��سة الدف�عي والع�سكري. كم� بحث 
التطورات  اإىل  اإ�س�فة  امل�سرتك  الق�س�ي� ذات الهتم�م  اجل�نب�ن عدداً من 

وامل�ستجدات يف املنطقة والع�مل وتب�دل وجه�ت النظر حوله�.
ح�سر اللق�ء عدد من امل�سوؤولني وكب�ر ال�سب�ط يف وزارة الدف�ع.

 MSPO وفد من وزارة الدفاع ي�سهد افتتاح املعر�س الدويل ل�سناعة الدفاع
•• وار�شو-وام:

“MSPO” يف مدينة  26 ل�سن�عة الدف�ع  ال�  ال��دويل  �س�رك وفد من وزارة الدف�ع يف فع�لي�ت افتت�ح املعر�س 
كيلت�سيه جنوبي وار�سو يف بولندا. و�سهد الوفد فع�لي�ت الفتت�ح اإىل ج�نب عدد من الوفود الر�سمية بح�سور مع�يل 
اإ�سح�ق �س�لح البلو�سي  م�ريو�س ب��سكزاك وزير الدف�ع البولندي. وتراأ�س وفد الوزارة �سع�دة اللواء الركن طي�ر 
رئي�س الإدارة التنفيذية لل�سن�ع�ت وتطوير القدرات الدف�عية، و�سم عدداً من كب�ر �سب�ط وزارة الدف�ع والقي�دة 
الع�مة للقوات امل�سلحة. وق�م الوفد بجولة يف املعر�س �سملت عدداً من املن�س�ت واأجنحة الدول وال�سرك�ت الع�ملية 

الدف�عية امل�س�ركة يف احلدث، اطلع من خالله� على اأحدث التقني�ت واحللول التكنولوجية يف جم�ل الت�سليح.
كم� التقى �سع�دة اللواء الركن طي�ر اإ�سح�ق �س�لح البلو�سي على ه�م�س املعر�س عدداً من امل�سوؤولني الع�سكريني 
البولنديني بينهم رئي�س هيئة الت�سليح وامل�سرتي�ت يف وزارة الدف�ع البولندية، ورئي�س �سركة ال�سن�ع�ت الدف�عية 
التع�ون  اأوج��ه  وبحث  الدف�عية  ال�سن�ع�ت  العالق�ت يف جم�ل  �سبل تطوير  وتب�دل معهم�  البولندية احلكومية، 

امل�سرتكة، وم�س�ركة اجل�نب البولندي يف املع�ر�س التخ�س�سية يف الدولة.

جمل�س اإدارة الحتادية للرقابة النووية يعقد اجتماعه الرابع خالل 2018
•• اأبوظبي-وام:

عقد جمل�س اإدارة الهيئة الحت�دية للرق�بة النووية اجتم�عه الرابع يف الع�م احل�يل وذلك ل�ستعرا�س 
م�ستجدات اخلطة الت�سغيلية واملب�درات لهذا الع�م.

مل�سروع  والث�نية  الأوىل  للوحدتني  الت�سغيل  رخ�سة  اإ���س��دار  طلب  م�ستجدات  على  املجل�س  واطلع 
التفتي�س اخل��سة  الظفرة ف�سال عن عملي�ت  ال�سلمية يف منطقة  النووية  للط�قة  براكة  حمط�ت 

ب�ملحطة ل�سم�ن اللتزام مبتطلب�ت الأم�ن والأمن وال�سم�ن�ت التي تتطلبه� الهيئة.
والط�قة  البديلة  للط�قة  الفرن�سية  املفو�سية  م��ع  توقيعه�  امل��زم��ع  التف�قية  املجل�س  ن�ق�س  كم� 
الذرية واملتعلقة مبج�ل الأبح�ث والدرا�س�ت والتعليم والتدريب. ووافق جمل�س الإدارة على جتديد 
التف�قية املوقعة مع الهيئة الفرن�سية لل�سالمة منذ خم�س اأعوام من اأجل تب�دل املعلوم�ت الفنية 

والتع�ون يف جم�ل الرق�بة فيم� يتعلق ب�ل�سالمة النووية والوق�ية من الإ�سع�ع.

م�ساندة تنجز 51 % من م�سروع تطوير طريق الفاية رزين القوع 
•• اأبوظبي-وام:

اأجنزت �سركة اأبوظبي للخدم�ت الع�مة “م�س�ندة” 51 ب�مل�ئة من اأعم�ل 
140 كيلو  – القوع الب�لغ طوله  م�سروع تطوير طريق الف�ية - رزين 
مرتاً منه� 15 كم مزدوج تبداأ من بداية التق�طع مع طريق ال�س�حن�ت 
 13.5 125 كم بعر�س  E30 وطريق مفرد بطول  – العني  اأبوظبي 
مرت حتى النه�ية وذلك بكلفة تق�رب 388 مليون درهم معتزمة ت�سليمه 

اإىل دائرة النقل يف نه�ية الربع الث�لث من الع�م الق�دم.
وك�سف املهند�س �س�لح املزروعي املدير التنفيذي لقط�ع الطرق والبنية 
من  الإن�س�ئية  امل��راح��ل  جميع  من  النته�ء  عن  “م�س�ندة”  يف  التحتية 
الطريق للجزء الواقع يف منطقة العني، لفت�ً اإىل اأنه مت افتت�حه اأخرياً 
لل�سري وهو م�ستخدم ح�لي�ً ب�سكل طبيعي من طرف الق�طنني واملقيمني 

يف املنطقة.
اجت�زته�  التي  ال�سعوب�ت  بع�س  البداية  يف  واج��ه  امل�سروع  اأن  او�سح  و 
“م�س�ندة” بنج�ح وذلك ب�لتع�ون مع اجله�ت احلكومية املختلفة يف دعم 

�سري اأعم�ل امل�سروع.

ورفع  احل���يل  الطريق  ت�سمن حت�سني  امل�سروع  اأن  اإىل  امل��زروع��ي  واأ���س���ر 
املتطلب�ت  م��ع  زم��ن��ي��ة ط��وي��ل��ة مب��� يتم��سى  ف���رتة  ي��خ��دم  ك��ف���ءت��ه ح��ت��ى 
اإ�س�فة اإىل تو�سعة الطريق احل�يل  احلديثة للجودة وال�سالمة املرورية 
3،75 مرت لكل  13.5 مرتاً عب�رة عن ح�رتني بعر�س  لي�سبح عر�سه 
ج�نب�����ية  وم������واقف  ال�������واحد  لل������كتف  مرت   3 بعر�س  واأكت������ف  ح���رة 
مريحة وفق� ملوا�سف�ت الطرق احلديثة.. ويت�سمن امل�سروع اإن�س�ء دوارات 
واأر�سفة ومواق������ف ج�نبي����ة واأنظ�����مة اإن�رة واأ�سوار حم�ية من احليوان�ت 

ال�س�ئبة.
وت�سمل اأعم�ل امل�سروع اإع�دة و�سع وتنظيم اخلدم�ت على ك�مل الطريق 
اأبوظبي  منطقتي  يف  املطلوبة  اخل��دم���ت  جميع  متطلب�ت  تلبي  بحيث 
يخدم  ب�سكل  الطريق  على  املعدنية  احلواجز  تركيب  عن  ف�ساًل  والعني 
الطريق  الأمط�ر على  مي�ه  ت�سريف  �سبك�ت  وتركيب  املرورية  ال�سالمة 
وو�سع اإ�س�رات وتخطيط الطرق وتركيب اللوح�ت الإر�س�دية والتوجيهية 
الدولة ويف جمل�س  املعمول به� يف  املوا�سف�ت  والتحذيرية وفق� لأحدث 

التع�ون اخلليجي وذلك يف منطقتي اأبوظبي والعني.
جم�ل  يف  املع�يري  ب�أف�سل  امل�سروع  تنفيذه�  “م�س�ندة” يف  ال��ت��زام  واأك��د 

على  للحف�ظ  املم�ر�س�ت  اأف�سل  تطبيق  خالل  من  اخل�سراء  ال�ستدامة 
املوارد الطبيعية وحم�ية البيئة، اإذ �سيتم تزويد امل�سروع يف بع�س املن�طق 

ب�أجهزة اإ�س�ءة ت�سهم يف تخفي�س ا�ستهالك الط�قة.
واأو�سح اأن “م�س�ندة” ا�ستط�عت يف وقت قي��سي عقب ا�ستالم الت�س�ميم 
اأخذ  من  احلكومية  اجله�ت  من  ع��دد  مع  ب�لتن�سيق  للم�سروع  النه�ئية 
امل��واف��ق���ت ال��الزم��ة مل��د خ��ط��وط ات�����س���لت و���س��ب��ك���ت ال��ك��ه��رب���ء و�سبك�ت 
الألي�ف الب�سرية وغريه� ب�لإ�س�فة اإىل التغلب على حتدي التع�مل مع 
اأبوظبي على طول  الوقت وهم� منطقة  نف�س  منطقتني جغرافيتني يف 

88 كم ومنطقة العني على طول 52 كم.
الطريق  كف�ءة  رف��ع  ب�سكل كبري يف  �سي�س�هم  امل�سروع  اأن  امل��زروع��ي  واأك��د 
اأبوظبي واملن�طق اجلنوبية  احل�يل الذي ي�سكل حلقة و�سل بني مدينة 
ورف��ع م�ستوي�ت  امل��رور  ان�سي�بية حركة  القوع وحتقيق  الإم���رة مثل  من 

ال�سالمة املرورية ملرت�ديه.
اإدارة  ال�سويدي مدير ع�م  اأحمد  املهند�س في�سل  اأ�س�ر  �سي�ق مت�سل  ويف 
الطرق الرئي�سية بدائرة النقل اىل اأن امل�سروع �سيعزز احلركة والتوا�سل 
بني �سك�ن القوع والوقن، وغريه� من املن�طق يف جنوب العني مع اأبوظبي 

كم� �سي�سهل تنقل اأ�سح�ب العزب املمتدة على طوله اإىل منطقتي اأبوظبي 
والعني ب�لإ�س�فة اإىل اجله�ت احلكومية املتواجدة يف املنطقة.

وي�أتي تطوير طريق الف�ية رزين القوع يف اإط�ر اجلهود الرامية اإىل تلبية 
احتي�ج�ت �سك�ن املنطقة اجلنوبية ال�سرقية يف اإم�رة اأبوظبي، من خدم�ت 
ومرافق وفق اأعلى مع�يري ال�سالمة والأم�ن وتوفري حلول نقل متك�ملة 
اإىل توفري حلول متك�ملة  اإ�س�فة  والأم���ن،  ال�سالمة  اأعلى مع�يري  وفق 

لنقل اخلدم�ت واعتم�د تقني�ت وحلول �سديقة للبيئة.
كم� يعد امل�سروع جزءاً مهم�ً من �سبكة الطرق ال�سرتاتيجية للربط م� 
بني املدن يف اإم�رة اأبوظبي والتي توؤمن خدم�ت متطورة وحتقق املع�يري 
على  والأم����ن  ال�سالمة  وت��راع��ي  املتبعة  الع�ملية  الهند�سية  واملوا�سف�ت 

الطرق.
واعترب ال�سويدي اأن تنفيذ طريق الف�ية رزين القوع الرابط من نقطة 
التق�طع مع طريق ال�س�حن�ت يف منطقة اأبوظبي غرب�ً اإىل نقطة التق�طع 
اإم�رة  ال�سرايني احليوية يف  اأهم  اأحد  E95 يف منطقة العني �سرق�ً  مع 
اأبوظبي ب�لإ�س�فة اىل كونه يربط بني منطقة اأبوظبي وجنوب منطقة 

العني ف�إنه يغطي م�س�حة كبرية من املن�طق املمتدة على طوله.

�سرطة اأبوظبي حتذر من الغبار على طريق حميم
•• اأبوظبي-وام:

حذرت �سرطة اأبوظبي ، ال�س�ئقني، 
ام�س من وجود ري�ح و اأتربة مثرية 
للغب�ر والأتربة على طريق حميم ، 
ودعت اإىل النتب�ه واأخذ احليطة. 
خف�س  ال�������س����ئ���ق���ني  ون������������س�����دت، 
م�س�فة  وت���رك  مركب�تهم،  �سرعة 
القي�دة،  اأثن�ء  املركب�ت  بني  ك�فية 
والوقوف على الكتف الأمين خ�رج 
الروؤية  ت��ع��ذر  ح���ل��ة  يف  ال��ط��ري��ق 
ب�سبب الغب�ر، وعدم الوقوف حتت 
الإعالنية  وال���ل���وح����ت  الأ����س���ج����ر 
ل�سالمتهم.  الإن�����س���ئ��ي��ة  وامل���واق���ع 
اللتزام  على  ال�س�ئقني  حثت  كم� 
واإر�س�دات  وامل��رور،  ال�سري  بقواعد 
هذه  م��ث��ل  يف  ال�سحيحة  ال��ق��ي���دة 
ال���ظ���روف اجل��وي��ة ، م��و���س��ح��ة اأن 
ت�سّكل الرم�ل على �سطح الطريق، 

يعّد من اأ�سب�ب وقوع احلوادث.

اأبوظبي للجودة  يطلق الدورة الثالثة من جائزة ال�سارة يف حلة جديدة
•• اأبوظبي-وام:

للجودة  اأب��وظ��ب��ي  اأط���ل���ق جم��ل�����س 
وامل��ط���ب��ق��ة ال����دورة ال��ث���ل��ث��ة م��ن “ 
“ يف ح��ل��ة جديدة  ج���ئ��زة ال�����س���رة 
التميز  م���ن���ظ���وم���ة  م�����ع  ت�����ت�����واءم 
احل���ك���وم���ي “ اجل���ي���ل ال�����راب�����ع “ 
اأبوظبي  ج�ئزة  يف  تبنيه�  مت  التي 
بدورته�  املتميز  احلكومي  ل��الأداء 

اخل�م�سة.
اإدارة  مدير  املهريي  �سلط�ن  وق�ل 
خ��دم���ت امل��ع��ل��وم���ت وامل�����س���رك��ة يف 
جمل�س اأبوظبي للجودة واملط�بقة 
اإن اإطالق الدورة الث�لثة من ج�ئزة 
لتوجيه�ت  ا�ستج�بة  ي�أتي  ال�س�رة 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهي�ن  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع�����ل�����ى  ال���ق����ئ���د  ن����ئ���ب 
ب�إطالق برامج للتميز يف  امل�سلحة 
لإم�رة  الت�بعة  احلكومية  اجله�ت 

اجل�ئزة  اأن  اإىل  امل���ه���ريي  ون�����وه 
�سكلت يف دورتيه� ال�س�بقتني ح�فزا 
للقط�ع�ت والإدارات واملوظفني يف 
م��ن اجلهود  امل��زي��د  ل��ب��ذل  املجل�س 
�سعي� اإىل التميز والبتك�ر وحتقيق 
العملي�ت  يف  ال���ع����ل���ي���ة  ال���ك���ف����ءة 
واخل���دم����ت وه���و م��� دف���ع املجل�س 

املجل�س  م���ن  وال���ت���زام����  اأب���وظ���ب���ي 
واأهدافه  ور�س�لته  روؤيته  بتحقيق 
للجوائز  داخ����ل����ي  ن���ظ����م  وو�����س����ع 
ومت��سي� مع اأهداف خطة اأبوظبي 
م�ستدام  تن�ف�سي  اقت�س�د  بن�ء  يف 

ومنفتح ع�ملي�.
تنفيذ  على  املجل�س  ح��ر���س  واأك���د 
�س�أنه�  م���ن  ال��ت��ي  ك���ف��ة  امل����ب�����درات 
 .. والبتك�ر  التميز  مبداأي  تعزيز 
من  ي�سعى  املجل�س  اأن  اإىل  م�سريا 
خالل اإطالقه للج�ئزة اإىل تعزيز 
وجعله�  والب��ت��ك���ر  التميز  ث��ق���ف��ة 
اأ���س��ل��وب ح��ي���ة م��ن خ���الل ت�سجيع 
ج��م��ي��ع ال��ع���م��ل��ني ع��ل��ى الرت���ق����ء 
وال�سعي  والعمل  الأداء  مب�ستوى 
تقدمي  يف  امل�ستمر  التح�سني  نحو 
ك�فة  املتع�ملني  لفئ�ت  اخل��دم���ت 
وبطرق  ال���ق���ط����ع����ت  خم��ت��ل��ف  يف 
وحتقق  التوقع�ت  تفوق  ابتك�رية 

�سع�دة املتع�ملني .

اإىل اإطالقه� هذا الع�م على نط�ق 
اأو�سع ويف حلة جديدة.

“ج�ئزة  ه��ي��ك��ل  اإع��������داد  مت  وق�����د 
روؤي���ة  م��ع  ي��ت��ن������س��ب  ال�س�رة” مب��� 
ونت�ئج  ق�����درات  ل��ت��ع��زي��ز  امل��ج��ل�����س 
املحلية  اجل�����وائ�����ز  يف  امل�������س����رك���ة 
والع�ملية والعمل على تبني مع�يري 
احلكومي  ل���الأداء  اأبوظبي  ج���ئ��زة 
امل��ت��م��ي��ز وت��ط��ب��ي��ق��ه��� يف اجل����ئ���زة 
يتن��سب  مب���  للمجل�س  الداخلية 
به�  يقوم  التي  الأن�سطة  وطبيعة 
على  هيكله�  ت�سميم  ج����ء  ح��ي��ث 
املتميز  املعي�ر  جوائز  هي  فئ�ت   3

والقط�ع املتميز والأفراد.
املتميز  امل��ع��ي���ر  ج����ئ���زة  وت��ت�����س��م��ن 
وفق�  امل����ع�����ي����ري  م�����ن  جم����م����وع����ة 
مل���ن���ظ���وم���ة ال���ت���م���ي���ز احل���ك���وم���ي “ 
اجليل الرابع “ هي خطة اأبوظبي 
للع�ملني  اخل�����دم������ت  وت�����ق�����دمي 
املخ�طر  واإدارة  وامل�لية  والتوطني 

وا����س���ت���م���راري���ة الأع�����م������ل وامل���ه����م 
الرقمية  واحل���ك���وم���ة  ال��رئ��ي�����س��ي��ة 
املوؤ�س�سي  والت�س�ل  والت�سريع�ت 

واملوارد واملمتلك�ت.
القط�ع  ج����ئ���زة  ت�����س��م��ل  ح���ني  يف 
امل���ت���م���ي���ز خ���م�������س ت�����س��ن��ي��ف���ت هي 
امل�ستقبل  وا���س��ت�����س��راف  الب���ت���ك����ر 
والتوا�سل الداخلي واأف�سل خدمة 
واأف�������س���ل خ���دم���ة م�����س��رتك��ة حيث 
قط�ع�ت  ب���ني  امل��ن���ف�����س��ة  ���س��ت��ك��ون 
القط�ع  ب��ج���ئ��زة  ل��ل��ف��وز  امل��ج��ل�����س 

املتميز على م�ستوى املجل�س.
اأم� ب�لن�سبة ل�ج�ئزة الأفراد فت�سم 
10 جم�لت هي الإ�سراف الإداري 
التقني/ واملج�ل  الإداري  والدعم 
واملتف�ين  امليداين  واملوظف  الفني 
واإ����س���ع����د  ال���ط���وي���ل���ة  اخل����دم����ة  ذو 
املتع�ملني الإ�سرايف وغري الإ�سرايف 
واملوظف  ال��ت��خ�����س�����س��ي  وامل����ج�����ل 

اجلديد واملوظف املبتكر.

خليفة الربوية  تطلق دورتها ال� 12 مت�سمنة 9 جمالت 
•• اأبوظبي-وام:

اأطلقت الأم�نة الع�مة جل�ئزة خليفة 
الرتبوية ام�س الدورة الث�نية ع�سرة 

للج�ئزة للع�م 2019-2018.
ب�ب قبول  افتتح  ام�س  واعتب�را من 
طلب�ت املر�سحني للج�ئزة يف دورته� 
الطلب�ت  تلقي  وي�ستمر  اجل��دي��دة 
ويتم  امل���ق���ب���ل  دي�����س��م��رب   31 ح���ت���ى 
وتكرميهم  الف�ئزين  اأ�سم�ء  اإع��الن 

يف احلفل ال�سنوي يف اأبريل املقبل.
للج�ئزة  ال��دورة اجلديدة  وتت�سمن 
حتته�  ت����ن����درج  جم��������لت   9 ط�����رح 
اأوًل  وت�����س��م��ل  م��ت��خ�����س�����س��ة  ف���ئ����ت 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى دول�����ة الإم����������رات “ 
الهمم  واأ����س���ح����ب  ال���ع����م  ال��ت��ع��ل��ي��م 
العربية  اللغة  تدري�س  يف  والإب����داع 
ث�ني�ً  امل��ج��ت��م��ع..  وخ��دم��ة  والتعليم 
ع���ل���ى م�������س���ت���وى ال�����دول�����ة وال���وط���ن 
ال�سخ�سية  اجل���ئ��زة  ت�سمل  العربي 
الع�م  الرتبوية العتب�رية والتعليم 
والتعليم   “ امل���ب���دع  امل��ع��ل��م  ف��ئ��ة   “
ال��ع���يل والإب�����داع يف ت��دري�����س اللغة 
اجل�معي”  الأ�ست�ذ  فئة   “ العربية 
والت�أليف  ال���رتب���وي���ة  وال���ب���ح���وث 
ال�����رتب�����وي ل��ل��ط��ف��ل وامل�������س���روع����ت 
اعلن  املبتكرة.  التعليمية  والربامج 
الذي  ال�سحفي  املوؤمتر  ذلك خالل 
للج�ئزة  ال��ع���م��ة  الأم�����ن����ة  ع��ق��دت��ه 
بح�سور  ب�أبوظبي  مقره�  يف  ام�س 

�سواء يف املرحلة اجل�معية اأو م� قبل 
اجل�ئزة  ان  واأ����س����ف���ت  اجل���م��ع��ي��ة. 
�س�حب  م��ن  كرمية  برع�ية  حتظى 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو 
اهلل”  “حفظه  الدولة  رئي�س  نهي�ن 
وت�سرفت ب�أن حتمل ا�سم �سموه كم� 
قي�دتن�  توجيه�ت  اجل���ئ��زة  ترتجم 
ال�سمو  �س�حب  يف  ممثلة  الر�سيدة 
مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ 
جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  ن�ئب 
اهلل”  “رع�ه  دب����ي  ح����ك���م  ال�������وزراء 
بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و�س�حب 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي���ن  اآل  زاي���د 
ن�ئب الق�ئد الأعلى للقوات امل�سلحة 
اأع�س�ء  ال�����س��ي��وخ  ال�سمو  واأ���س��ح���ب 
امل��ج��ل�����س الأع����ل����ى ح���ك����م الإم��������رات 
تر�سيخ  ع���ل���ى  ����س���م���وه���م  وح����ر�����س 
تواكب  اإم���رات��ي��ة  تعليمية  منظومة 
وا�س�دت   .  21 ال���  ال��ق��رن  متطلب�ت 
�سمو  يوليه  ال��ذي  ب�لدعم  العفيفي 
نهي�ن  اآل  زاي���د  ب��ن  من�سور  ال�سيخ 
وزير  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ن���ئ��ب 
�سوؤون الرئ��سة رئي�س جمل�س اأمن�ء 
مل�����س��رية اجل����ئ���زة وحر�س  اجل����ئ���زة 
ج�ئزة  ت���ت�������س���در  اأن  ع���ل���ى  ����س���م���وه 
اجلوائز  م�س�ف  ال��رتب��وي��ة  خليفة 
ال�������س����أن على  امل��ت��خ�����س�����س��ة يف ه����ذا 
وثمنت   . وال��ع���مل  املنطقة  م�ستوى 
يف  ال�سرتاتيجيني  ال�سرك�ء  جهود 
دف���ع م�����س��رية اجل����ئ���زة ن��ح��و الأم�����م 

لالأعم�ل  والتحكيم  التقييم  عملية 
املقبل  ي���ن����ي���ر   16 يف  امل���ر����س���ح���ة 
املقبل  فرباير  نه�ية  حتى  وت�ستمر 
. وبدوره اأكد الدكتور خ�لد العربي 
طورت  للج�ئزة  الع�مة  الأم���ن��ة  اأن 
كثرياً يف املج�لت والفئ�ت املطروحة 
امل�ستوي�ت  خم��ت��ل��ف  ت��غ��ط��ي  ب��ح��ي��ث 
وعربي�ً  حملي�ً  التعليمي  امليدان  يف 
تعتز يف  اجل���ئ��زة  اأن  اإىل  م�����س��رياً   ..
دورته� احل�لية مبوا�سلة طرح فئة 
والتي  املتميزة  الإم���رات��ي��ة  الأ���س��رة 
اإم�راتية  اأ����س���راً  ت��ك��رمي  ت�����س��ت��ه��دف 
قدمت اإ�سه�م�ت متميزة يف العملية 
التعليمية ويتم تكرمي الأ�سر الف�ئزة 
درع و�سه�دة تقدير  بح�سولهم على 
من اجل�ئزة ب�لإ�س�فة اإىل موا�سلة 
الرتبوية  ال�سخ�سية  جم����ل  ط���رح 

العتب�رية حملي�ً وعربي�ً اأي�س�ً.
وا�س�ر العربي اإىل اأن اجل�ئزة تطرح 
اأي�س� يف هذه الدورة جم�ل اأ�سح�ب 

الع�م للج�ئزة  الأمني  العفيفي  اأمل 
و�سع�د ال�سويدي ن�ئب الأمني الع�م 
ل��ل��ج���ئ��زة وال��دك��ت��ور خ���ل��د العربي 
ق��ن��دي��ل وحميد  وال���دك���ت���ور حم��م��د 
التنفيذية  اللجنة  اأع�س�ء  اإبراهيم 
للج�ئزة وعدد من القي�دات املدر�سية 

والتعليمية يف امليدان الرتبوي .
اليوم  نحتفل  العفيفي  اأم��ل  وق�لت 
ع�سرة  ال���ث����ن���ي���ة  ال��������دورة  ب�����إط����الق 
جل�ئزة خليفة الرتبوية التي متثل 
التعليم على  نقلة نوعية يف م�سرية 
والوطن  واملنطقة  ال��دول��ة  م�ستوى 
ال��ع��رب��ي م��ن خ���الل ر���س���ل��ت��ه��� التي 
تدفع نحو التميز وحتفز الع�ملني يف 
قط�ع التعليم على الإبداع والبتك�ر 
الرائدة  املب�درات وامل�س�ريع  واإطالق 
الطالبية  ب�ل�سخ�سية  تنه�س  التي 
وت�سقل مداركه� وتعلي من منظومة 
ال�����ري������دة والب����ت����ك�����ر والإب�����������داع يف 
خمتلف جم�لت العملية التعليمية 

وتعزيز قدرته� على حتقيق اأهدافه� 
التعليمية  ب���ل��ع��م��ل��ي��ة  الرت����ق�����ء  يف 
وتر�سيخ  ع���ن��������س���ره����  مب���خ���ت���ل���ف 
خمتلف  لدى  التميز  ثق�فة  مفهوم 
انطالقه�  منذ  ون���ل  العن��سر  ه��ذه 
ال���ف���وز يف  ���س��رف   2007 ال���ع����م  يف 
ومر�سحة  مر�سح�ً   349 اجل���ئ��زة 
يف خم��ت��ل��ف جم�����لت اجل����ئ���زة على 
العربي  وال��وط��ن  ال��دول��ة  م�ستوى 
من  وثق�فية  تربوية  م��ب���درة  ويف   .
32 عماًل وموؤلف�ً  اأ�سدرت  اجل�ئزة 
ل���ف����ئ���زي���ن دورات�����ه������ م���ن���ذ ال������دورة 
ع�سرة  احل�دية  ال��دورة  الأوىل حتى 
ا�س�فة  الأع��م���ل  ه��ذه  ت��ك��ون  بحيث 
ويتم  التعليمي  امل��ي��دان  يف  ت��رب��وي��ة 
والإ�سدارات  امل��وؤل��ف���ت  ه��ذه  ع��ر���س 
م���ن ق��ب��ل اجل����ئ���زة ويف ج��ن���ح��ه��� يف 
ع��دد م��ن م��ع���ر���س ال��ك��ت���ب الدولية 
واملوؤمترات  الفع�لي�ت  من  وغريه� 
ال���ت���ي ت�����س���رك ب��ه��� اجل�����ئ����زة. ومن 
اإىل  ال�سويدي  �سع�د  ا�س�رت  ج�نبه� 
من  ب��رن���جم���ً  �ستنظم  اجل���ئ��زة  اأن 
امليدان  يف  التطبيقية  العمل  ور���س 
توا�سل  ت���ع���زي���ز  ب���ه���دف  ال����رتب����وي 
الدورات  الف�ئزين يف  اخل��ربات بني 
املحتملني  وامل���ر����س���ح���ني  ال�����س���ب��ق��ة 
اأن  اإىل  ل���ل���دورة احل���ل��ي��ة.. ول��ف��ت��ت 
عملية فرز الطلب�ت للدورة احل�لية 
ين�ير  اأول  م����ن  اع����ت����ب�����راً  ����س���ي���ب���داأ 
تبداأ  اأن  على  اأ�سبوعني  ومل��دة  املقبل 

احليوية  الفئة  لهذه  تقديراً  الهمم 
لإ�سه�م�ته�  وت���ع���زي���زاً  امل��ج��ت��م��ع  يف 
التعليمية  ال��ع��م��ل��ي��ة  يف  امل���ت���م���ي���زة 
ذات  للموؤ�س�س�ت  ت�سجيع�ً  وك��ذل��ك 
ال���ع���الق���ة ع���ل���ى اإط�������الق م����ب�����درات 
مل��ج���ل ا�سح�ب  وم�����س���ري��ع م��وج��ه��ة 

الهمم .
اإبراهيم  حميد  حت��دث  ج�نبه  وم��ن 
اجل�ئزة  تنفذه  ال��ذي  التطوير  عن 
املج�ل  احل���ل��ي��ة يف  ال������دورة  خ����الل 
والتطبيقي�ت  والإل��ك��رتوين  التقني 
م����ن خالله�  ت���ع���زز  ال���ت���ي  ال���ذك���ي���ة 
اجل�����ئ����زة ت��وا���س��ل��ه��� امل����ي����داين مع 
العالقة  ذات  واملوؤ�س�س�ت  املر�سحني 
داخل الدولة وخ�رجه� حيث �سهدت 
�س�ماًل  ت��ط��وي��راً  ال��ت��ط��ب��ي��ق���ت  ه���ذه 
للموقع الإلكرتوين ونظ�م الطلب�ت 
اأ�سبح  بحيث  للج�ئزة  الإلكرتونية 
ملف�تهم  تقدمي  املر�سحني  مبقدور 
اإل��ك��رتون��ي���ً يف ف���رتة زم��ن��ي��ة وجيزة 
ب�لدقة  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ه�����ذا  وي���ت���م���ي���ز 
الطلب�ت  ا���س��ت��ق��ب���ل  يف  وال�����س��رع��ة 
وكذلك  للمر�سحني  يتيح  اأن���ه  كم� 
التوا�سل  للج�ئزة  الع�مة  لالأم�نة 
فرز  عملي�ت  اأن  واأو���س��ح  بف�علية. 
وت���ق���ي���ي���م وحت���ك���ي���م ال���ط���ل���ب����ت يتم 
اإل��ك��رتون��ي���ً وه���و م���� ي�����س��م��ن توفر 
هذه  خمتلف  يف  املطلقة  ال�سف�فية 
اأ�سم�ء  اإع���الن  اإىل  و���س��وًل  امل��راح��ل 

الف�ئزين.

بح�صور 400 مهتدي جديد
اختتام حما�سرات »حمطات ال�سعادة يف بلد ال�سعادة«

•• العني-الفجر:

اختتمت دار زايد للثق�فة الإ�سالمية �سل�سلة حم��سرات »حمط�ت ال�سع�دة يف 
بلد ال�سع�دة« التي �سعت لتقدمي ن�س�ئح عملية ملح�ور خمتلفة لر�سم مالمح 
البهجة والفرح يف حي�ة امل�ستهدفني من املهتدين اجلدد للو�سول لل�سع�دة يف 
الدني� والآخرة، وتعترب هذه املح��سرات احدى مب�درات وفع�لي�ت الدار �سمن 
»ع�م زايد«. وتن�ولت املح��سرات التي قدمه� د.ر�س� اإبراهيم ُمدر�س دورات 
الثق�فة الإ�سالمية ب�للغة الإجنليزية يف الدار ، عدة حم�ور من بينه� كيف 
ي�ستطيع الن�س�ن اأن يجد ال�سع�دة يف الط�عة والعب�دات اليومية، ويف احلي�ة 
املح��سرات  ه��ذه  تقدمي  و مت  الآخ���رة،  ويف  الوظيفية  احلي�ة  ويف  الزوجية، 
ب�للغة الجنليزية للمهتدين اجلدد واملهتمني ب�لثق�فة الإ�سالمية وا�ستف�د 
التي  املح��سرات  ه��ذه  يف  امل�س�ركني  واأثنى  �سخ�س.    400 يق�رب  م�  منه� 
ُنفذت على عدة مراحل، على املعلوم�ت املهمة التي مت طرحه� ب�أ�سلوب �سهل 
و �سل�س ُمقدم خ�سي�س�ً لفئة املهتدين اجلدد واملهتمني ب�لثق�فة الإ�سالمية، 
من  عديدة  جوانب  تن�ولت  التي  املح��سرات  ه��ذه  بفكرة  اعج�بهم  اب��دوا  و 
اإيج�د  كيفية  و  اليومية  امل�س�كل  تخطي  على  �س�عدتهم  و  اليومية  حي�تهم 
الطريق ال�سليم و الأ�سلوب ال�سحيح حلي�ة �سعيدة، يف جمتمع دولة الإم�رات 

العربية املتحدة الذي يحت�سن خمتلف الثق�ف�ت.
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اأخبـار الإمـارات
راأ�س اخليمة للقراآن الكرمي ت�ستقبل الطالب اجلدد

•• راأ�ص اخليمة – الفجر

جميع  يف  طالبه�  الكرمي  للقراآن  اخليمة  راأ���س  موؤ�س�سة  ا�ستقبلت 
وبراعم،  ط��الب  م��ن  ال��ف��ئ���ت،  جميع  املنت�سبون  و�سمل  م��راك��زه���، 
واأم���ه����ت وم��ث��ق��ف���ت، وك�����ن ا���س��ت��ق��ب���ًل ح���ف��اًل ب���ل�����س��ع���دة والهداي� 
مبتهجة  اأج��واء  و�سط  امل��راك��ز،  من  الكرمية  وال�سي�فة  التذك�رية 
ُر�سمت فيه� البت�س�مة على وجوه الطالب يف يومهم الأول، والذين 
اأقبلوا على حلق�ت التحفيظ بكل ن�س�ط وحيوية، كم� مت الرتحيب 
املوا�سالت  ب�لطالب اجلدد، وتعريفهم بحلق�تهم، وتوزيعهم على 

ح�سب اأم�كن �سكنهم.
واأ�س�ر اأحمد ال�سحي اإىل اأن عدد الطالب يف مراكز املوؤ�س�سة بلغ يف 

املوؤ�س�سة تطمح  2.394 ط�لب� وط�لبة، واأن  الث�منة ع�سر  ال��دورة 
اإىل  اإىل زي���دة عدد املنت�سبني يف مراكزه�، م�سريا  ال��دورة   يف هذه 
ال��درا���س��ي��ة اجل���دي���دة، وتوفري  ال��ك���م��ل��ة لل�سنة  ال��ت��ج��ه��ي��زات  اإمت�����م 
الأجواء  للدرا�سة، وتهيئة  الط�لب  التي يحت�جه�  جميع اخلدم�ت 
املن��سبة له لإتق�ن حفظ  القراآن الكرمي وتعلم الق�عدة النورانية 
والتجويد، وغر�س قيم الو�سطية والعتدال يف نفو�س الطالب من 

خالل املح��سرات املتنوعة التي تقدمه� املوؤ�س�سة لهم.
الدرا�سية مميزة بفع�لي�ته�  ال�سنة  ب�أنه �ستكون هذه  ال�سحي  واأف�د 
القراآن  ل��درا���س��ة  ال��ط��الب  جل��ذب  املتنوعة،  واأن�سطته�  ورح��الت��ه��� 
وعلومه، وحتقيق ال�سع�دة والبهجة لهم، متمني� لهم دوام التوفيق 

والنج�ح يف طريقهم للنور والإمي�ن.

جائزة الإبداع الأيقونية الأملانية لواحة الكرامة عن اأف�سل ت�سميم يف الهند�سة املعمارية املبتكرة
•• فرانكفورت -وام: 

ح�زت واحة الكرامة على ج�ئزة الإبداع الأيقونية عن فئة اأف�سل ت�سميم يف 
الهند�سة املعم�رية املبتكرة.

�س�مل  ب�سكل  تنظيمه�  يتم  �سنوية  م�س�بقة  هي  الأيقونية  الإب��داع  وجوائز 
حتت اإ�سراف جمل�س الت�سميم الأمل�ين تكرمي� للم�س�ريع واملنتج�ت املعم�رية 

ال�ستثن�ئية.
وقد منحت جلنة التحكيم املوؤلفة من خرباء يف جم�لت العم�رة والت�سميم 
الربيط�ين  الفن�ن  اإىل  امل��رم��وق��ة  اجل���ئ��زة  التج�رية  وال��ع��الم��ة  ال��داخ��ل��ي 
اإدري�س خ�ن لت�سميمه امللهم ومنتج�ته املبتكرة والتوا�سل امل�ستدام يف جميع 

قط�ع�ت الهند�سة املعم�رية وال�سن�ع�ت التحويلية.

والت�سميم  املعم�رية  الهند�سة  هي  رئي�سية  فئ�ت  خم�س  يف  اجل�ئزة  ومتنح 
الداخلي واملنتج والتوا�سل والأفك�ر.

و�سبق اأن ح�سلت واحة الكرامة على ج�ئزة العم�رة الأمريكية ل�سنة 2017 
التميز يف  امل�س�ريع ح�سب مع�يري حمددة مثل  لتقييم  �سنوية  وهي ج�ئزة 
املعم�رية  الهند�سة  جم�لت  يف  توؤديه�  التي  والوظيفة  والبتك�ر  الت�سميم 

واملن�ظر الطبيعية والت�سميم الداخلي.
الفن�ن  به�  امللحق  ال��ت��ذك���ري  والن�سب  ال��ك��رام��ة  واح���ة  م��وق��ع  �سمم  وق��د 
الربيط�ين اإدري�س خ�ن ب�لتع�ون مع مكتب “بروبرت�س” للهند�سة املعم�رية 
يف بريزبن ب�أ�سرتالي� و�سركة “اآيربن اآرت�س بروجكت�س” وجمموعة “روبرت 
بريد جروب” يف حني مت تنفيذ املخطط الرئي�سي للم�سروع وت�سميم املن�ظر 

الطبيعية من قبل ال�سركة الهند�سية العمالقة “اآيكوم”.

حميد النعيمي يطلع على برامج وا�سراتيجية »التعليم العايل «
•• عجمان -وام:

اطلع �س�حب ال�سمو ال�سيخ حميد 
املجل�س  ع�سو  النعيمي  را�سد  بن 
ع��ج��م���ن بح�سور  ح���ك��م  الأع���ل���ى 
النعيمي  حميد  ب��ن  را���س��د  ال�سيخ 
والتخطيط  البلدية  دائرة  رئي�س 
على خطط وبرامج وا�سرتاتيجية 
ال��دول��ة خالل  ال��ع���يل يف  التعليم 
وامل�ستقبلية  احل���ل��ي��ة  امل��رح��ل��ت��ني 
ال�س�حة  على  امل�ستجدات  ظ��ل  يف 
يف  خ��سة  والتعليمية  ال��رتب��وي��ة 
احلكومية  وال��ك��ل��ي���ت  اجل���م��ع���ت 
ال���ت���ط���ورات  واخل����������س����ة يف ظ����ل 
التعليم  وا�سرتاتيجية  التعليمية 
ا�ستقب�ل  الع�يل. ج�ء ذلك خالل 
�سموه يف مكتبه ب�لديوان المريي 
ام�����س م��ع���يل ال��دك��ت��ور اأح��م��د بن 
الفال�سي  ب�لهول  حميد  عبداهلل 
التعليم  ل�������س���وؤون  ال���دول���ة  وزي�����ر 

الع�يل وامله�رات املتقدمة.
ال�����ل�����ق������ء بحث  خ��������الل  وج���������رى 
الق�س�ي�  م��ن  ع���دد  وا���س��ت��ع��را���س 
الأ�س��سية  البنية  وتعزيز  العلمية 

يف  العلم  ب���دور  املطلق  واإمي���ن��ه��م 
نه�سة الأمم وتقدمه� .

م����ن ج���ه���ت���ه ث���م���ن م����ع�����يل وزي����ر 
الع�يل  التعليم  ل�����س��وؤون  ال��دول��ة 
ال�������س���م���و ح�كم  ����س����ح���ب  ج����ه����ود 
ب�لعلم  الكبري  واهتم�مه  عجم�ن 
�سموه  وف���ك���ر  ب���روؤي���ة  م�����س��ي��دا   ..
ج�مع�ت  وت���أ���س��ي�����س  ت�����س��ج��ي��ع  يف 
الربامج  م��ن  ع����ل  م�����س��ت��وى  ذات 
اأن  م��وؤك��دا   .. والتطوير  واملن�هج 
التعليم  ����س���وؤون  ع��ل��ى  ال��ق���ئ��م��ني 
العتب�ر  بعني  �سي�أخذون  الع�يل 
ومن�ق�سته  ا�ستعرا�سه  مت  م���  ك��ل 
ال��ل��ق���ء مع�يل  ���س��م��وه. ح�سر  م��ع 
�سعيد  ب��ن  م�جد  الدكتور  ال�سيخ 
دي�����وان احل�كم  رئ��ي�����س  ال��ن��ع��ي��م��ي 
و�سع�دة حمد را�سد النعيمي مدير 
الديوان و�سع�دة حمد بن غليطة 
ال�سكرتري اخل��س ل�س�حب ال�سمو 
ح�كم عجم�ن و�سع�دة �س�مل �سيف 
الديوان  م��دي��ر  ن���ئ��ب  املطرو�سي 
النعيمي  حممد  يو�سف  و���س��ع���دة 
وال�سي�فة  الت�سريف�ت  ع�م  مدير 

وعدد من كب�ر امل�سوؤولني.

النت�ئج  اأف�������س���ل  اإىل  ل��ل��و���س��ول 
الدرا�سية لأبن�ء الدولة وخ��سة يف 
وا�ستكم�ل  الع�يل  التعليم  جم���ل 

الدرا�س�ت العلي�.
الوزير  وا�ستمع �سموه من مع�يل 
ا�سرتاتيجية  واف حول  �سرح  اىل 
اجل�مع�ت  يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  وب���رام���ج 
ب�مل�ستوى  ل���الرت���ق����ء  وال���ك���ل���ي����ت 

اخلربات  م��ن  ال�ستف�دة  ���س��رورة 
الجنبية يف تقييم برامج ومن�هج 
اجل�����م����ع�����ت وت�����س��ج��ي��ع ال����ك����وادر 
الهيئ�ت  اىل  لالن�سم�م  الوطنية 

التدري�سية يف اجل�مع�ت.
وثمن �سموه جهود الق�ئمني على 
لالرتق�ء  ال��ع���يل  التعليم  ���س��وؤون 
يعك�سه�  وال��ت��ي  التعليم  مب�سرية 

ع��ج��م���ن اأن ك��ل ه���ذه الإجن������زات 
الف�سل  ي����رج����ع  حت���ق���ق���ت  ال����ت����ي 
الر�سيدة  ال��ق��ي���دة  توليه  مل���  فيه� 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ل�����س���ح��ب 
الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن 
�س�حب  »واأخ�����ي�����ه  اهلل  »ح���ف���ظ���ه 
را�سد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ئ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 

التدري�سية  وال��ه��ي��ئ���ت  التعليمي 
وال��ت���أك��ي��د ع��ل��ى اله��ت��م���م ب�لقيم 
اأ�س��سية  ال�سلوكية واملعلم كركيزة 
والط�لب  التعليمية  العملية  يف 
لتحقيق  ل���ه����  اأ����س��������س���ي  ك���م���ح���ور 

اأف�سل النت�ئج الدرا�سية.
ح�كم  ال�������س���م���و  ����س����ح���ب  ودع��������� 
ع����ج����م�����ن خ��������الل ال�����ل�����ق������ء اىل 

ال��ن��م��و ال��وا���س��ح وال��ت��ط��ور الذي 
ي�سهده القط�ع حيث مت ا�ستحداث 
ج����م���ع����ت وك���ل���ي����ت ج���دي���دة على 
م�ستوى الدولة اىل ج�نب تعزيز 
املوؤ�س�س�ت التعليمية ك�فة ب�لكوادر 
التعليمية ذات الكف�ءة وجتهيزه� 

ب�أحدث الو�س�ئل يف الع�مل.
ح�كم  ال�������س���م���و  ����س����ح���ب  واك��������د 

ال���������وزراء ح�كم  رئ���ي�������س جم��ل�����س 
ال�سمو  و�س�حب  اهلل«  »رع���ه  دب��ي 
نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ 
الق�ئد  ن���ئ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�سلحة واإخوانهم 
اأع�س�ء  ال�سيوخ  ال�سمو  اأ���س��ح���ب 
امل��ج��ل�����س الأع���ل���ى ح��ك���م الم�����رات 
لدعمهم املتوا�سل مل�سرية التعليم 

حاكم عجمان يطلع على خطط وبرامج وم�ساريع الهيئة العامة لل�سوؤون الإ�سالمية والأوقاف

الإ�سالمية  وال���ث���ق����ف���ة  ال���دي���ن���ي 
والت�س�مح  الع��ت��دال  قيم  وغر�س 
و�سم�ن  امل��ج��ت��م��ع  يف  وال���ت���ك����ت���ف 
ت���ق���دمي خ���دم����ت اإ����س���الم���ي���ة ذات 
التمويل  وا�ستدامة  م�ستوى ع�يل 
مع  يتوافق  مب���  وتنميته  الوقفي 
الإ�سالمية  ال�����س��ري��ع��ة  م��ق������س��د 
بيئة  يف  الب��ت��ك���ر  ثق�فة  وتر�سيخ 

العمل املوؤ�س�سي.
�سع�دة  م����ع  ����س���م���وه  وا����س���ت���ع���ر����س 
الدكتور الكعبي اأهمية دور الهيئة 

لأداء من��سكهم بكل �سهولة وي�سر 
قدموه  ال��ذي  املتميز  لأداء  وعلى 
خ����الل ه����ذا امل���و����س���م ال�����ذي �سهد 
جن�ح� مميزا بعد اأن متكنت جل�ن 
ال��ب��ع��ث��ة م���ن ال��ت��ع���م��ل م���ع جميع 

الأمور .
و�سكر �سموه اجلميع على م� بذلوه 
متوا�سلة  اأع���م����ل  م���ن  وق���دم���وه 
خلدمة حج�ج بيت احلرام وال�سهر 
حركتهم  وت�سهيل  راح��ت��ه��م  ع��ل��ى 
ال����ذي حتقق  ال��ن��ج���ح  ان  م���وؤك���دا 

ثق�فة  ل��رت���س��ي��خ  ب����ه  ت���ق���وم  وم������ 
العتدال واحلكمة والفكر الديني 
الو�سطية  ع��ل��ى  ال��ق���ئ��م  امل��ع��ت��دل 
امل�س�جد  ر����س����ل���ة  اإب�������راز  ب��ج���ن��ب 
الذي  احل�س�ري  للتطور  املواكبة 
ت�سهده الدولة يف جميع مرافقه� 

وموؤ�س�س�ته�.
ال�������س���م���و ح�كم  ����س����ح���ب  واأث�����ن�����ى 
عجم�ن خالل اللق�ء على اجلهود 
القيم  لتعزيز  الهيئة  تبذله�  التي 
جمتمع  يف  والأ����س����ل���ة  ال��دي��ن��ي��ة 

ع��ل��ى حتمل  امل��واط��ن  ق���درة  يثبت 
امل�سوؤولية والتع�مل مع مثل هذه 

املن��سب�ت الكبرية.
واف  �سرح  اإىل  �سموه  ا�ستمع  كم� 
حول م�س�ريع الهيئة قيد الإن�س�ء 
التي تنفذه� يف اإم�رة عجم�ن مثل 
عم�رة الوقف وامل�س�جد التي تبنى 
والأهداف  قطعته�  التي  واملراحل 
الع�مة  ل��ل��ه��ي��ئ��ة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
ل��ل�����س��وؤون الإ���س��الم��ي��ة والأوق������ف 
الوعي  ت��ن��م��ي��ة  يف  ت�����س��ه��م  وال���ت���ي 

•• عجمان -وام:

ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س����ح���ب  اط���ل���ع 
ع�سو  النعيمي  را���س��د  ب��ن  حميد 
ح����ك���م عجم�ن  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ب��ح�����س��ور ���س��م��و ال�����س��ي��خ ع��م���ر بن 
النعيمي ويل عهد عجم�ن  حميد 
وم�س�ريع  وب���رام���ج  خ��ط��ط  ع��ل��ى 
الهيئة الع�مة لل�سوؤون الإ�سالمية 
والأوق������ف خ��الل امل��رح��ل��ة املقبلة 
على م�ستوى الدولة ع�مة واإم�رة 

عجم�ن خ��سة.
�سموه  ا�ستقب�ل  خ��الل  ذل��ك  ج���ء 
ب�����ل����دي����وان الم�����ريي  يف م��ك��ت��ب��ه 
ام�س �سع�دة الدكتور حممد مطر 
الع�مة  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال��ك��ع��ب��ي 
ل��ل�����س��وؤون الإ���س��الم��ي��ة والأوق������ف 
ف�����روق حم�دة  ال��دك��ت��ور  و���س��ع���دة 
اخل�م�س  حم��م��د  ج���م��ع��ة  م���دي���ر 
فرع  الزع�بي مدير  عبيد  و�سع�دة 

الهيئة يف عجم�ن.
كم� اطلع �سموه من �سع�دة الدكتور 
من��سك  اأعم�ل  �سري  على  الكعبي 
الدولة  حل���ج����ج  ب���ل��ن�����س��ب��ة  احل����ج 
والتي مرت ب�سهولة وي�سر وجن�ح 
البعثة  اأع�������س����ء  ت��ك���ت��ف  ب��ف�����س��ل 

دولة الإم���رات بج�نب جهوده� يف 
و�سي�نته�  امل�س�جد  ع��م���رة  �سبيل 
وم�س�همته�  الدولة  م�ستوى  على 
يف  احلنيف  دينن�  تع�ليم  ن�سر  يف 
تنمية  ع��ل��ى  وح��ر���س��ه���  امل��ج��ت��م��ع 
ال�سمحة  الإ�سالم  بتع�ليم  الوعي 

بني اأبن�ء املجتمع.
الدكتور  ���س��ع���دة  اأ���س���د  ج�نبه  م��ن 
والدعم  ب�لرع�ية  الكعبي  حممد 
بهم�  حتظى  ال��ل��ذي��ن  املتوا�سلني 
ال�سمو  ���س���ح��ب  ق��ب��ل  م��ن  الهيئة 
نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 
 « ال�����دول�����ة »ح���ف���ظ���ه اهلل  رئ���ي�������س 
و���س���ح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حممد 
رئي�س  ن���ئ��ب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
و�س�حب  اهلل«  »رع�����ه  دب���ي  ح���ك��م 
ال  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو 
ن��ه��ي���ن ويل ع��ه��د اب���و ظ��ب��ي ن�ئب 
امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  الأغ��ل��ى  ال��ق���ئ��د 
واإخوانهم اأ�سح�ب ال�سمو ال�سيوخ 
الأع����ل����ى حك�م  امل��ج��ل�����س  اأع�������س����ء 

الم�رات.
القي�دة  اه��ت��م���م  ���س��ع���دت��ه  وث��م��ن 
ال��ر���س��ي��دة امل��ت��وا���س��ل ب��ب��ي��وت اهلل 
ت���ع����ىل وع�����م������رة امل�������س����ج���د وهي 

القط�ع�ت  وخم��ت��ل��ف  ال��ر���س��م��ي��ة 
وال���ت���ي ب��ذل��ت ج���ه���ودا ك��ب��رية من 
الرحمن  ����س���ي���وف  راح�������ة  اأج�������ل 
من  ومتكينهم  �سوؤونهم  ومت�بعة 
اأداء �سع�ئرهم براحة ت�مة وتوفري 
خميم�ت  يف  اخل����دم�����ت  اأف�������س���ل 
التن�سيق  بف�سل  املقد�سة  امل�س�عر 
ال���ق����ئ���م���ني على  وال����ت����ع�����ون م����ع 
العربية  اململكة  يف  احل���ج  ���س��وؤون 

ال�سعودية.
�سرح  اإىل  اأي�����س���  ���س��م��وه  وا���س��ت��م��ع 
�س�مل حول �سري عملية الت�سجيل 
واملن�هج  وال����درا�����س����ة  وال����ق����ب����ول 
يف  تدر�سيه�  يتم  ال��ت��ي  وال��ربام��ج 
ج���م��ع��ة حم��م��د اخل����م�������س- فرع 
التي  اجلديدة  وامل�س�ريع  عجم�ن 
املقر  ان�س�ء  ومراحل  تنفذه�  يتم 
عجم�ن  يف  ل��ل��ج���م��ع��ة  ال��رئ��ي�����س��ي 
هذا  نه�ية  منه  النته�ء  واملتوقع 
الع�م من اجل ن�سر الوعي الديني 
واللتح�ق  الإم��������رات  اأب���ن����ء  ب���ني 

ب�جل�معة.
وهن�أ �سموه الكعبي واأع�س�ء البعثة 
على جن���ح ح��ج ه��ذا ال��ع���م بف�سل 
لأحوال  البعثة  ومت�بعة  اه��ت��م���م 
اأم�مهم  ال�سع�ب  وتذليل  احلج�ج 

وعلم  وع�����ب������دة  ه����داي����ة  م�����ن������رات 
ومعرفة يف املجتمع امل�سلم.

بتوجيه�ت  الكعبي  الدكتور  واأ�س�د 
بن  حميد  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب 
والأفك�ر  ال�سديدة  النعيمي  را�سد 
�سموه  ط���رح���ه����  ال���ت���ي  اخل����الق����ة 
وج��ه��وده يف دع��م كل م� من �س�أنه 
التطور والتميز خلدمة بيوت اهلل 
وتر�سيخ قيم الت�س�مح والو�سطية 
وحر�سه  امل��ج��ت��م��ع  يف  والع���ت���دال 
امل�س�ريع  ت��ن��ف��ي��ذ  م���ت����ب���ع���ة  ع���ل���ى 
�س�كرا  الإج������������راءات..  وت�����س��ه��ي��ل 
�سموه على دعمه املتوا�سل مل�س�ريع 

الهيئة ور�س�لته�.
ح�����س��ر ال��ل��ق���ء ال�����س��ي��خ اأح���م���د بن 
احل�كم  ال��ن��ع��ي��م��ي مم��ث��ل  ح��م��ي��د 
ال�سيخ  ومع�يل  الإداري���ة  لل�سوؤون 
الدكتور م�جد بن �سعيد النعيمي 
و�سع�دة  احل����ك���م  دي������وان  رئ��ي�����س 
مدير  ال���ن���ع���ي���م���ي  را������س�����د  ح���م���د 
غليطة  بن  حمد  و�سع�دة  الديوان 
ل�س�حب  اخل����������س  ال�������س���ك���رت���ري 
و�سع�دة  ع��ج��م���ن  ح����ك���م  ال�����س��م��و 
يو�سف حممد النعيمي مدير ع�م 
من  وع��دد  وال�سي�فة  الت�سريف�ت 

كب�ر امل�سوؤولني .

 مركبات مزودة بكامريات مراقبة يف راأ�س اخليمة 
•• راأ�ص اخليمة – الفجر

راأ�س اخليمة اأعلنت هيئة املوارد الع�مة بحكومة راأ�س اخليمة 
ال�س�ئقني  لتقييم  احلديثة  املركب�ت  م��ن  لعدد  اطالقه�  ع��ن 
والدقة  اجل��ودة  ع�لية  مراقبة  ك�مريات  بتوافر  تتميز  والتي 
ي��وؤك��د حر�سه�  وب�����س��ك��ل  ب�����أول  اأوًل  م��ت���ب��ع��ة احل�����لت  ب��ه��دف 
والت�أكد  ال�س�ئقني  ل��دى  امل��روري��ة  الثق�فة  تعزيز  على  الب�لغ 
تدريبهم  فرتة  خالل  والتوجيه�ت  ب�لتعليم�ت  التزامهم  من 
العملي ، وذلك تزامن�ً مع اإعالن الهيئة للبدء يف تفعيل خدمة 

»التقييم العملي قبل النه�ئي«.

   واأكدت مي�سون الذهب مدير هيئة املوارد الع�مة ب�لإن�بة اإىل 
اأن هذه اخلطوة ترتكز على اإعداد �س�ئق موؤهل وق�در على حتمل 
والت�أكد  القي�دة  رخ�سة  على  ح�سوله  بعد  الطريق  م�سوؤولية 
من اأن اجل�نب العملي الذي تلق�ه خالل فرتة تدريبه اأ�سبح 
اإمل�م�ً ت�م�ً مبختلف الأمور املتعلقة ب�لطرق ، م�سرية  ملم�ً به 
ب�أن املركب�ت مزودة بك�مريات مراقبة ع�لية اجلودة وت�س�عدن� 
كجهة م�سئولة يف مراقبة ومت�بعة جودة التقييم وعمل ر�سد 
عملية  ب�إجراء  ال�س�أن  بهذا  للمعنيني  و�س�ملة  وا�سعة  و�سبط 
الت�أكد من مدى ف�علية املقيمني  اإىل  ، ب�لإ�س�فة  تنظيم لهم 
مب�  ال�سعيف  التقييم  ذوي  تدريب  اإع���دة  يتم  بحيث  اأنف�سهم 

وهي  وامل�سداقية  وال�سف�فية  واخل��ربة  الكف�ءة  للعمل  يحقق 
ب���ل��دول��ة لتكون  وامل���رور  ال�سري  ق���ن��ون  م��ع  ب��دوره��� من�سجمة 
على  احل�����س��ول  ب��ع��د  الفعلي  ل��ل��واق��ع  حم���ك���ة  واأك����ر  قي��سية 
بتوجيه�ت حثيثة من  الهيئة  ب���أن  وق���ل��ت  ال��ق��ي���دة.     رخ�سة 
اإدارة الهيئة ت�سعى ج�هدة  اأحمد الطري رئي�س جمل�س  جم�ل 
وروؤية  ا�سرتاتيجية  م��ن  املنبثقة  ا�سرتاتيجيته�  خ��الل  م��ن 
�سمن  خ��دم���ت��ه���  يف  التميز  حتقيق  اإىل  ال��ر���س��ي��دة  احل��ك��وم��ة 
جديدة  تقنية  كل  عن  البحث  من�  تتطلب  مو�سوعة  اأه���داف 
فنية  موا�سف�ت  وتطبيق  حديد  اإىل  مب��سرة  اللجوء  وارت�أين� 

ع�لية اجلودة لتواكب التحديث مبع�يري ال�سالمة والأم�ن.

�سفري الدولة يلتقي وزير املالية ال�سربي 

جمارك راأ�س اخليمة ت�سارك باليوم الدويل للعمل اخلريي

•• بلغراد-وام:

الظ�هري  بر�سيد  اأح��م��د  �سعيد  م��ب���رك  ���س��ع���دة  التقى 
�سيني�س�  مع�يل  �سربي�  جمهورية  ل��دى  ال��دول��ة  �سفري 
ب�لع��سمة  ال��وزارة  ال�سربي يف مقر  امل�لية  وزي��ر  م�يل 
البلدين  ال��ت��ع���ون  ت��ع��زي��ز  ب��ح��ث �سبل  ب��ل��غ��راد ح��ي��ث مت 
وعقد اجلولة الأوىل للجنة امل�سرتكة اخل��سة ب�لتع�ون 

ال�سربي  الوزير  واأ�س�ر  الق�دم.  نوفمرب  �سهر  نه�ية  يف 
وامل�ستقبلية  الآن��ي��ة  امل�س�ريع  ك�فة  تنفيذ  ���س��رورة  اإىل 
امل�����س��رتك��ة ب���أف�����س��ل ط��ري��ق��ة ممكنة م��ن��وه��� ب���دور تلك 
امل�س�ريع يف تعزيز النمو وخف�س البط�لة ورفع م�ستوى 
املعي�سة ملواطني �سربي�. و �سدد الوزير ال�سربي على ان 
بالده فتحت اأبوابه� للم�ستثمرين الذين �سي�س�همون يف 

تعزيز التقدم والنمو القت�س�دي بجمهورية �سربي�.

•• راأ�ص اخليمة- الفجر

لهم  »لنعد  راأ����س اخليمة مب��ب���درة  ج��م���رك  دائ���رة  �س�ركت 
بهجتهم« وذلك مت��سي�ً مع اليوم الدويل للعمل اخلريي 

والذي ي�س�دف اخل�م�س من �سبتمرب من كل ع�م، 
العم�ل  فئة  التع�طف مع  روح  امل��ب���دره غر�س  ه��ذه  تهدف 
ال���ذي���ن ي��ع��م��ل��ون حت���ت اأ���س��ع��ة ال�����س��م�����س ل���ت����أدي���ة واجبهم 
يف  امل�س�ركة  على  ال��دائ��رة  حر�س  اإىل  ب�لإ�س�فة  وعملهم. 

مثل هذه الفع�لي�ت املجتمعية ا�ستج�بة لقي�دتن� الر�سيدة 
التي اأر�ست دع�ئم املب�درات الإن�س�نية على م�ستوى الع�مل 
ولي�س على م�ستوى الدولة فح�سب. حيث مت توزيع وجب�ت 
ت�ستهدف اأم�كن تواجد العم�ل يف خمتلف املن�طق واملي�دين 
دائ��م��� م�س�ركة  ال��دائ��رة  وت�سعى  والأ����س���واق.  الإن�����س���ء  قيد 
العون  يد  واأتراحهم ومتد  اأفراحهم  املجتمع  فئ�ت  جميع 
وامل�س�عدة لكل حمت�ج وتتع�مل برقي وان�س�نية وت�س�هم يف 

حل جميع املعوق�ت وامل�س�كل يف اأطر ق�نونية �سليمة.
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اأخبـار الإمـارات
•• دبي -وام:

عقد جممع حممد بن را�سد للعلم�ء الجتم�ع التح�سريي 
للمجمع بح�سور مع�يل �س�رة بنت يو�سف الأمريي وزيرة 
املجمع  واأع�س�ء  املتقدمة  العلوم  ملف  عن  امل�سوؤولة  دول��ة 
ال�سب�ب  علم�ء  وجمل�س  الإم���رات  علم�ء  جمل�س  واأع�س�ء 
املج�لت  م���ن خم��ت��ل��ف  ال��ع��ل��م���ء  م���ن  ن��خ��ب��ة  اإىل  اإ����س����ف���ة 
وذلك  الإم���رات��ي  العلمي  املجتمع  م��ن  العلمية  وامل��ي���دي��ن 
بهدف ت�سكيل جل�ن فرعية للمجمع وتر�سيح اأع�س�ء لهذه 
املقرر  الث�ين  ال�سنوي  الجتم�ع  اأج��ن��دة  وحتديد  اللج�ن 
عقده يف دي�سمرب الق�دم. واأك��دت مع�يل �س�رة الأم��ريي - 
خالل الجتم�ع - اأهمية العمل على حتفيز البحث العلمي 
وتهيئة بيئة حمفزة على البتك�ر وحتقيق اأق�سى ا�ستف�دة 
�س�أنه�  م��ن  وال��ت��ي  ال��واع��دة  وامل��واه��ب  العقول  م��ن  ممكنة 
.. م�سرية  امل��ج���لت  ال��دول��ة يف خمتلف  ق��ط���ع���ت  خ��دم��ة 

املجتمع  تواجه  التي  التحدي�ت  على  التغلب  �سرورة  اإىل 
العلمي واملبتكرين والعمل على دعم جهود الدولة لتحقيق 
خططه� الوطنية وروؤيته� ال�سرتاتيجية ورفع تن�ف�سيته� 
يف هذا املج�ل بني دول الع�مل. واأ�س�فت الأمريي اأن الفرتة 
املقبلة �ست�سهد اإطالق جمموعة من املب�درات التي ت�ستهدف 
ب�لدرجة الأوىل تكرمي العلم�ء والب�حثني وحتفيزهم على 
بذل املزيد من اجلهد ل�سيم� اأ�سح�ب الإجن�زات العلمية 
التي ت�سكل اإ�س�فة نوعية يف خمتلف التخ�س�س�ت العلمية 
كم� �ست�سهد الفرتة املقبلة اإطالق جمموعة من الربامج 
جيل  ت�أهيل  الأوىل  ب�لدرجة  ت�ستهدف  التي  املتخ�س�سة 
الجتم�ع  اأج��ن��دة  وخ�س�ست  ال�سب�ب.  العلم�ء  من  جديد 
ملن�ق�سة عدد من التحدي�ت العلمية �سمن حم�ور رئي�سية 

وذلك ل�سي�غة خطط ا�سرتاتيجية ومق�رب�ت عملية تعمل 
 2021 الإم����رات  روؤي��ة  م�ستهدف�ت  حتقيق  ت�سريع  على 
منظومة  ب��ح��ث  اإىل  اإ���س���ف��ة   2071 الإم�������رات  وم��ئ��وي��ة 
يف  احل��ي��وي��ة  ب�لقط�ع�ت  املرتبطة  وال��ف��ر���س  ال��ت��ح��دي���ت 
املبتكرة  العملية  وامل����ب�����درات  احل��ل��ول  وم���واءم���ة  ال���دول���ة 
البحث  حتفيز  اإىل  الرامية  والت�سورات  اخلطط  وو�سع 
العلمي وتوظيف خمرج�ته يف حتقيق الأه��داف الوطنية 
يف  املعرفة  �سن�عة  يف  وامل�س�همة  ال��دول��ة  تن�ف�سية  ورف��ع 
خمتلف املج�لت حملي� وع�ملي�. كم� ن�ق�س اأع�س�ء املجمع 
والتقييم  التقدمي  عملية  على  احل��سلة  التطورات  اآخ��ر 
 “ العلمي  للتميز  را�سد  بن  “ ميدالية حممد  ب�  اخل��سة 
املب�درة الكرمية من �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

اآل مكتوم ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم 
دبي “رع�ه اهلل” لتكرمي العلم�ء والب�حثني املتخ�س�سني 
املج�لت  خمتلف  يف  والإ�سه�م�ت  الإجن����زات  اأ�سح�ب  من 
ت�سجيع  اإىل  وال��ه���دف��ة  املجتمع  يف  العلم  مك�نة  وت��ع��زي��ز 
وت�أهيل  العلمي  والبحث  البتك�ر  على  حتفز  بيئة  وتهيئة 
جيل من العلم�ء والب�حثني الإم�راتيني وخ��سة من فئة 
ال�سب�ب. ويف نه�ية الجتم�ع مت التف�ق على جمموعة من 
العمل  �سيتم  التي  العملية  واخلطط  والت�سورات  ال��روؤى 
اأرب��ع جل�ن خمتلفة  اإن�س�ء  الق�دمة ومت  به� خالل الفرتة 
للمجمع ومنه� جلنة اختي�ر الأع�س�ء وجلنة ن�سر الثق�فة 
العلمية وجلنة الت�س�ل واللج�ن ال�ست�س�رية يف كال من 

ال�سحة والطب العلوم الطبيعية والهند�سة.

للعلم�ء  را�سد  بن  ال�سنوي ملجمع حممد  الجتم�ع  وي�أتي 
املتقدمة  ل��ل��ع��ل��وم  الإم�������رات  “اأجندة  ع��ن  الإع�����الن  ب��ع��د 
 “ املتقدمة  للعلوم   2021 و”ا�سرتاتيجية   ”2031
حلول  واب��ت��ك���ر  ت��ط��وي��ر  اإىل  ت��ه��دف  وال��ت��ي  عنه�  املنبثقة 
حتقيق  يف  احلكومة  ج��ه��ود  ودع���م  امل�ستقبلية  للتحدي�ت 
 2021 الإم�����رات  ل��روؤي��ة  الوطنية  الأج��ن��دة  م�ستهدف�ت 
2071. ويعد جممع حممد بن را�سد  ومئوية الإم���رات 
للعلم�ء اإحدى مب�درات جمل�س علم�ء الإم�رات وهو يعترب 
اأكرب جتمع للمجتمع العلمي يف الدولة والذي يهدف اإىل 
التخ�س�س�ت  خمتلف  م��ن  اإم����رات���ي  علمي  جمتمع  خلق 
امل�سرية  يف  العلم�ء  دور  تعزيز  واإىل  ال��دول��ة  يف  العلمية 
اإن�س�ء من�سة  اإىل ج�نب  الإم���رات  املئوية لدولة  التنموية 
التحدي�ت  ملن�ق�سة  املوؤثرين يف جم�ل تخ�س�سهم  للعلم�ء 
العلمية التي ت�س�هم يف حتقيق ال�سرتاتيجي�ت والأهداف 

الوطنية.

جممع حممد بن را�سد للعلماء يعقد اجتماعه التح�سريي

••  راأ�ص اخليمة – الفجر

�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  بتوجيه�ت �س�حب 
املجل�س  ع�����س��و  ال��ق������س��م��ي،  ���س��ق��ر  ب���ن 
الأع���ل���ى ل���الحت����د، ح����ك���م اإم�������رة راأ�����س 
حممد  ال�سيخ  �سمو  ومبت�بعة  اخليمة، 
عهد  ويل  الق��سمي  �سقر  بن  �سعود  بن 
راأ�س اخليمة ، اأطلقت اليوم �سرطة راأ�س 
الأمنية،  للمراقبة  رقمي  نظ�م  اخليمة 
حيث وقع اللواء علي بن علوان النعيمي 
و   ، اخليمة  راأ����س  ل�سرطة  ال��ع���م  الق�ئد 
�سركة  مدير  اأرث��ر  م���ك  جرانت  ال�سيد 
التقنية  الأمنية  للحلول   ) ا�س   4 )جي 
خمي�س  اهلل  ع��ب��د  ال��ع��م��ي��د  وب��ح�����س��ور 
راأ�س  �سرطة  ع���م  ق�ئد  ن�ئب  احل��دي��دي 
اخل���ي���م���ة وامل���������دراء ال���ع����م���ون وم������دراء 
الإدارات وروؤ�س�ء الأق�س�م والأفرع وعدد 
 ، ال�سركة  اإدارة  ال�سب�ط وع��دد من  من 
لال�ستثم�ر  ا���س��رتات��ي��ج��ي  ���س��راك��ة  ع��ق��د 
تعزيز  ب���ه���دف  الأم����ن����ي  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي 
على  ال�سرطة  ق��درات  ومتكني  ال�سراكة 
التع�مل بكف�ءة وف�علية وحرفية ع�لية 
مع كل م� يخ�س اأمن الفرد اأو املجتمع 
تعمل  متك�ملة  اأم��ن��ي��ة  منظومة  وخ��ل��ق 
يف  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  روؤي����ة  حتقيق  ع��ل��ى 

جم�ل الأمن وال�سالمة.
واأكد �سع�دة ق�ئد ع�م �سرطة راأ�س اخليمة 
خ��الل ت�سريح ل��ه ب����أن ه��ذا امل�����س��روع يف 
اإط�����ر امل��دي��ن��ة ال��ذك��ي��ة، وال���س��ت��ث��م���ر يف 
الرقمي،  ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي  الأم�����ن  جم����ل 
وي�����واك�����ب ال����ت����ط����ورات امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف 
واملحلية يف  والإقليمية  الع�ملية  ال�س�حة 
الرتابط  ويدعم  الرقمي  الأم��ن  جم�ل 

والتك�مل الذكي للمدن الذكية.

يعزز  النظ�م  ب���أن  علوان  بن  اأو���س��ح  كم� 
ال�����س���ح��ة املحلية  م��ك���ن��ة الإم�������رة ع��ل��ى 
والع�ملية ب�عتب�ر اإم�رة راأ�س اخليمة هي 
املدينة الآمن على م�ستوى الدولة خالل 
ع�م 2017م، حيث بلغت ن�سبة ال�سعور 
ب���لأم��ن والأم�����ن يف الإم�����رة 99.7% 
الأمني  امل��ج���ل  يف  جهة  اأف�سل  وحققت 
على م�ستوى وزارة الداخلية، وتعد من 
الع�ملي  امل�ستوى  على  اأمن�ً  الأك��ر  امل��دن 

ومك�ن مميز للعي�س والإق�مة والعمل.
القدرات  اأح�����دى  امل�������س���روع   : ق�����ل  ك��م��� 
ل�سرطة  الع�مة  للقي�دة  ال�سرتاتيجية 
الوطنية  املوؤ�سرات  لدعم  اخليمة  راأ���س 
والأم����ن يف  ب���لأم��ن  ال�سعور  حيث يعزز 
ال�سعور  ن�سبة  رف��ع  م��ن خ��الل  الإم�����رة 
ب���لأم��ن واحل��د م��ن اجل��رمي��ة وك�سفه�، 
والتقليل من وفي�ت احل��وادث املرورية، 
للحوادث  ال���س��ت��ج���ب��ة  زم����ن  و����س���رع���ة 

واحل�������لت ال���ط����رئ���ة. م���ن ج���ن��ب��ه ق�ل 
ع�م  مدير  الطري  اأحمد  جم�ل  العميد 
ب�لقي�دة  امل�����س���ن��دة  واخل���دم����ت  امل�����وارد 
امل�سروع  اخليمة  راأ����س  ل�سرطة  الع�مة 
اخليمة  راأ���س  اإم����رة  تن�ف�سية  من  يعزز 
وخ��سة يف جم�ل ال�ستثم�ر وال�سي�حة، 
و�سيرتك  التنمية،  رك��ي��زة  الأم���ن  ك��ون 
اإيج�بية  ت�����أث����ريات  ال���رق���م���ي  ال���ن���ظ����م 
متعددة على قط�ع�ت ال�سي�حة والتج�رة 

ال�سع�دة  �سبل  ك��ل  وت��وف��ري  وال�ستثم�ر 
واملقيم  الإم�راتي  للمواطن  والرف�هية 

يف ظل توافر الأمن والأم�ن .
   وذك��ر العميد جم�ل الطري ب���أن نظ�م 
املراقبة ب�لك�مريات ذات التقني�ت الذكية 
والتح�سني  للتطوير  وق�بل  م��رن  نظ�م 
الهيئ�ت  مع  املتك�مل  الربط  خالل  من 
الإم�رة  م�ستوى  على  املحلية  وال��دوائ��ر 
ومن خالل التحكم وال�سيطرة بوا�سطة 

اأنه مت  واأو�سح  ال�سرطة،  غرفة عملي�ت 
لو�سع  متخ�س�س  عمل  ف��ري��ق  ت�سكيل 
وا����س���ت���خ���دام جميع  ت���رك���ي���ب  م���ع����ي���ري 
والحتي�ج  لالأولوي�ت  وفق�ً  الك�مريات 
واأهمية املن�طق ال�سي�حية والقت�س�دية 
الع�مة  وامل��ي���دي��ن  وال�����س��وارع  وال�سكنية 

على م�ستوى الإم�رة.
واأكد العميد الطري ب�أن النظ�م �سيدمج 
م���ع ن���ظ����م ح��م���ي��ة الأم����ن����ي م���ن خالل 

ك�مريا  األ������ف   125 م����ن  ال����س���ت���ف����دة 
مراقبة على م�ستوى اإم�رة راأ�س اخليمة، 
الذك�ء  خ����الل  م���ن  ال���ن���ظ����م  و���س��ي��ع��م��ل 
ال���س��ط��ن���ع��ي وال���س��ت��ف���دة م��ن قواعد 
حتليل  على  تقني�ً  تعمل  ك��ربى  بي�ن�ت 
وحتليل  املركب�ت  اأرق����م  ل��وح���ت  بي�ن�ت 
التواجد  واأم�����ك����ن  الأ���س��خ������س  وج����وه 
والعديد من املميزات التي تخدم املج�ل 

الأمني ب�سورة مب��سرة.  

•• دبي –الفجر:

على  الإم�����رات  موا�سالت  حتر�س 
والت�أجري  ال��ن��ق��ل  خ��دم���ت  ت��ق��دمي 
ل�������س���رك����ئ���ه���� وم���ت���ع����م���ل���ي���ه���� وف���ق 
والتي  ال�����س��الم��ة،  م��ع���ي��ري  اأع���ل���ى 
وم�ستدام  اآم��ن  نقل  تقدمي  ت�سمن 
اأ�سطول  م����ن  ع���ل���ى  ل��ل��م��ن��ق��ول��ني 
األف   25 ت��ن���ه��ز  وال��ت��ي  مركب�ته� 

مركبة متنوعة ال�ستخدام�ت.
ال�سيداوي  ط�����رق  ال�����س��ي��د  واأف�������د 
للنقل  الم������������رات  م����رك����ز  م����دي����ر 
وال��ت���أج��ري مب��وا���س��الت الإم������رات، 
املوؤ�س�سة و�سعت ال�سالمة على  ب�أن 
واعتربته�  اأول���وي����ت���ه����  ه����رم  ق��م��ة 

ل�ستدامة  الأ����س��������س���ي���ة  ال���رك���ي���زة 
م��ن��ظ��وم��ة خ��دم���ت��ه���، م��� ���س���ه��م يف 
حملي�ً  اأن�سطته�  وت��و���س��ع  جن�حه� 
مع  عقوده�  حجم  ومن��و  واإقليمي�ً، 
ن��خ��ب��ة م��ت��م��ي��زة م���ن امل��ت��ع���م��ل��ني يف 
القط�عني احلكومي واخل��س من 

بينهم طريان الإم�رات.
جهود  اإىل  ال�������س���ي���داوي  واأ������س������ر 
املتع�ملني  �سع�دة  لتحقيق  املوؤ�س�سة 
ع����رب جم���م���وع���ة م����ن الإج����������راءات 
واتب�عه� لأحدث املع�يري والأنظمة 
امل��ع��ت��م��دة، وت���وف���ري ب�قة  ال��ع���مل��ي��ة 
الع�لية  اجل��ودة  ذات  اخلدم�ت  من 
والتع�ون  متطلب�تهم،  تلبي  والتي 
التي  والأن�سطة  الربامج  تنفيذ  يف 

حيث  �سع�دتهم،  حتقيق  يف  ت�سهم 
ن��ظ��م��ت امل��وؤ���س�����س��ة وب����ل���ت���ع����ون مع 
ور�سة  الإم�����رات  ط���ريان  جمموعة 
�س�ئق   40 ل���ع���دد  ت���وع���وي���ة  ع���م���ل 

النقل  خ����دم�����ت  ي���ق���دم���ون  مم����ن 
التعريف  خالله�  مت  للمجموعة، 
من  حلم�يتهم  الكفيلة  ب�لو�س�ئل 
خالل  لل�سم�س  التعر�س  خم���ط��ر 
الإر�س�دات  وتقدمي  ال�سيف،  ف�سل 
وتقدمي  �سحتهم،  ع��ل��ى  ل��ل��ح��ف���ظ 
اأع��ل��ى مع�يري  وف��ق  النقل  خ��دم���ت 
املح��سرة  ت��خ��ل��ل  ك��م���  ال�����س��الم��ة، 
معرفية  وم�س�بق�ت  اختب�رات  عمل 
يف جم�ل ال�سالمة وتوزيع اجلوائز 
على الف�ئزين. واأو�سح مدير مركز 
الإم��������رات ل��ل��ن��ق��ل وال���ت����أج���ري، ب�أن 
موا�سالت الإم�رات تفخر بتقدمي 
25 ع���م���ً لإحدى  خ��دم���ت��ه��� م��ن��ذ 
اأكرب الن�قالت اجلوية على م�ستوى 

الع�مل متمثلة يف جمموعة طريان 
املوؤ�س�سة  ت���ق���دم  ح��ي��ث  الإم����������رات، 
ومتدربي  م���وظ���ف���ي  ن���ق���ل  خ���دم���ة 
ح�فلة   260 خ��الل  من  املجموعة 
ن�لت  وق��د  �س�ئق،  و135  ومركبة 
ال�سنوات  م�����دى  ع���ل���ى  امل���وؤ����س�������س���ة 
العديد من التكرمي�ت من طريان 
الإم���رات على كف�ءة وج��ودة ومتيز 
اخل��دم���ت امل��ق��دم��ة. واأ����س����ف، اإىل 
دوري  وب�����س��ك��ل  ت��ع��ق��د  امل��وؤ���س�����س��ة  اأن 
والتوعوية  ال��ت��دري��ب��ي��ة  ال���ربام���ج 
ل�س�ئقيه� يتم من خالله� ت�أهيلهم 
للمتع�ملني  اخل����دم�����ت  ل��ت��ق��دمي 
ت�سمن  وبكف�ءة  ع�لية  ب�حرتافية 

ر�س�هم وحتقق �سع�دتهم.

بتوجيهات احلاكم ومتابعة ويل عهده

�سرطة راأ�س اخليمة توقع عقدًا ا�سراتيجيًا لال�ستثمار التكنولوجي الأمني

موا�سالت الإمارات وطريان الإمارات تتعاونان لتوعية ال�سائقني للمحافظة على �سالمتهم يف ال�سيف

�سرطة عجمان تلقي القب�س على �سخ�سني من اجلن�سية الإفريقية 
بتهمة الحتيال بادعاء م�ساعفة الأموال

•• عجمان ـ الفجر 

متكنت القي�دة الع�مة ل�سرطة عجم�ن من اإلق�ء القب�س على 
�سخ�سني من اجلن�سية الإفريقية بتهمة ال�سروع يف الحتي�ل 

والإق�مة يف الدولة ب�سورة غري ق�نونية.
وتعود تف��سيل الق�سية كم� اأو�سحه� الرائد حممد بن ي�فور 
الغفلي ن�ئب مدير اإدارة التحري�ت واملب�حث اجلن�ئية ب�سرطة 
عجم�ن اإىل ورود معلوم�ت حول وجود �سخ�سني من اجلن�سية 
ب���لح��ت��ي���ل ع��ل��ى الأ���س��خ������س ب�دع�ئهم  ي��ق��وم���ن  الإف��ري��ق��ي��ة 
ف��ري��ق عمل من  ت�سكيل  ال��ف��ور مت  وع��ل��ى  الأم����وال.  م�س�عفة 

اإدارة التحري�ت واملب�حث اجلن�ئية للت�أكد من �سحة املعلوم�ت 
الواردة، وب�لفعل مت التوا�سل مع امل�ستبه بهم� والتف�ق معهم� 
مت  كم�  امل����ل،  م��ن  مبلغ  مق�بل  الأم����وال  م�س�عفة  عمل  على 

التف�ق معهم� على مك�ن ال�ستالم والت�سليم.
الل��ت��ق���ء معهم�  ال��الزم��ة مت  الق�نونية  الإج�����راءات  وب���ت��خ���ذ 
يف  ت�ستخدم  وم��واد  �سوداء  اأوراق  بهم�  امل�ستبه  بحوزة  و�سوهد 
والتحرز  �سبطهم�  فتم  ادع�ئهم�،  ح�سب  الم���وال  م�س�عفة 
على املواد امل�سبوطة، وب�لتدقيق عليهم� تبني اأن الأول يدعى 
الإفريقية،  اجلن�سية  من  كالهم�  )ف.ب.ا(  والآخ��ر  د.ا.و(   (
بدافع  اجل��رمي��ة  ب�رتك�بهم�  اأق����را  ال��واق��ع��ة  ع��ن  وب�����س��وؤال��ه��م��� 

احل�سول على امل�ل كم� ات�سح انهم� يقيم�ن يف الدولة ب�سورة 
غري ق�نونية، فتم اأخذ اإف�دتهم� وحتويل الق�سية اإىل الني�بة 

الع�مة.
رج�ل  وخ��ربة  بكف�ءة  الغفلي  ي�فور  بن  ال��رائ��د حممد  واأ���س���د 
ال�سرطة وجهودهم التي متكنوا به� من القب�س على املتهمني، 
اأي �سخ�س  ع��ن  التبليغ  ال���رتدد يف  ع��دم  اإىل  اجل��م��ه��ور  داع��ي���ً 
اأي جرمية  اأو  الأم���وال  اأو م�س�عفة  تبديل  او  ت��زوي��ر  ي��ح���ول 
اأخرى يع�قب عليه� الق�نون، موؤك�داً اأن �سرط�ة عجم��ن �ستكون 
ب�ملر�س�د و�ستتع�م�ل بك�ل ح�زم م�ع ك�ل من يفكر ب�لعبث ب�أمن 

الوطن و�سالم�ة املواطني�ن واملقيمي�ن.

••  راأ�ص اخليمة - الفجر

الجتم�عية  للتنمية  الإم����رات  جمعية  نظمت  
يف راأ�س اخليمة حم��سرات وطنية �سمن حملة 
“القي�دة ال�ستثن�ئية - بقي�دتن� نفتخر “ والتي 

ت�أتي من منطلق حر�س اجلمعية على �سرورة 
تعزيز الهوية الوطنية وتر�سيخ النتم�ء والولء 
للوطن والقي�دة الر�سيدة ، وذلك يف عده مدار�س  

حكومية يف الإم�رة.
وق�لت عزة احلب�سي م�سوؤولة الوحدة الإعالمية 

تندرج  احلملة  ان  للمدار�س  امليدانية  للحملة 
الولء  قيم  ن�سر  على  اجلمعية  اه��ت��م���م  �سمن 
ا�ست�س�فة عدد من  الوطني حيث مت  والنتم�ء 
وخلف  اخل����ط���ري  �سيخة  اأم���ث����ل  امل��ح������س��ري��ن 
امل��ع��م��ري لإل��ق���ء امل��ح������س��رات ع��ل��ى الطلبة من 

اأرب��ع مدار�س  امل��راح��ل، كم� متت زي���رة  خمتلف 
ط�لب�   285 م���ن  اأك����ر  ب������س��ت��ف���دة  الآن،  اىل 

وط�لبة. 
واأو�سحت عزة اأن املدار�س املخت�رة خمتلفة من 
اجلغرايف  نط�قه�   �سمن  اخليمة  راأ���س  من�طق 

مب�رك  بنت  ف�طمه  مدر�سه  زي����رة   مت��ت  حيث 
يف احلمرانية، ومدر�سة �سوكه للتعليم ال�س��سي 
والث�نوي بنني يف منطقة �سوكة جنوب الإم�رة ، 
ومدر�سة زمزم للتعليم ال�س��سي  بن�ت، و مدر�سه 

الرم�س للتعليم ال�س��سي والث�نوي بنني. 

يتخلله�  امل��ح������س��رات  اأن  احل��ب�����س��ي   وب��ح�����س��ب 
ت�سجع  الق�دة  اأق��وال  عن  فيديو  مق�طع  عر�س 
كم�  اجلمعية  اع���داد  م��ن  والتميز  القي�دة  على 
اق���ول و���س��ور ق�ده  ب��رو���س��ورات فيه�  ت��وزي��ع  مت 

الإم�رات.  

 الإم��ارات للتنمي���ة الجتم���اعي����ة تنظ���م حمل����ة »بقي���ادتن���ا نفخ������ر«
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تعديل �سكل ق�نوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم جت�ري من/بق�لة لوؤلوة حم�رة البحر ذ.م.م

PEARL SEA SHELL BAQALA LLC
اىل/بق�لة لولوة حم�رة البحر- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

PEARL SEA SHELL BAQALA SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6

اإعــــــــــالن
كورنري  ال�س������دة/ك�فتريي�  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الين� بطلب ه�و�س رخ�سة رقم:1971369 
تعديل وكيل خدم�ت

ا�س�فة حمدان �س�مل حمد را�سد النعيمي
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة م�ري� ن�ز وق��س وق��س جول %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف عبيد �سلط�ن يو�سف بن ن�سر الزع�بي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/اخلط الول خلدم�ت 

 CN الهند�سة ال�سن�عية ذ.م.م رخ�سة رقم:1075441 
قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ن�سب ال�سرك�ء
كي�سف�ن ليل كي�سف�ن من 49% اىل %25

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
ا�س�فة رمزي م�هر �سفيق ن��سر %24

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6

اإلغاء اعالن �صابق
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية بخ�سو�س الرخ�سة 
الرائد  التج�ري  ب�ل�سم    CN رقم:1160877 
الدولية للتدريب والتطوير ذ.م.م ب�لغ�ء طلب تعديل 

الرخ�سة واع�دة الو�سع كم� ك�ن عليه �س�بق�.
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�سبوع  خالل  القت�س�دية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  ف�ن  وال  العالن  هذا  ن�سر  ت�ريخ  من 
م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/الفرات بريل للم�س�وي واملعجن�ت

CN  قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:2096023 
تعديل لوحة العالن/اجم�يل من م�س�حة 7*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم جت�ري من/الفرات بريل للم�س�وي واملعجن�ت
EUPHRATES PEARL GRILLS AND PASTRIES

اىل/ك�فية �سوى ربين�
SAWA RBINA CAFE

تعديل ن�س�ط/ا�س�فة بيع الوجب�ت اخلفيفة )ك�فتريي�( )5610003(
تعديل ن�س�ط/ا�س�فة م�سروب�ت ب�ردة و�س�خنة )5630004(

تعديل ن�س�ط/ا�س�فة مقهى )5630001(
تعديل ن�س�ط/حذف م�س�وي على الفحم )�سف�ري( )5621006(

تعديل ن�س�ط/حذف جتهيز الفط�ئر واملعجن�ت )5621004(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/ايزي ك�ر برو لتلميع 

CN وتنظيف ال�سي�رات رخ�سة رقم:2442688 
قد تقدموا الين� بطلب

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
ا�س�فة نوره ن��سر زوجة حممد عبيد حممد عبيد را�سد %100

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
حذف علي�ء عبداهلل ق�سيب احمد الزع�بي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6

اإعــــــــــالن
ال�س������دة/جرين  تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن 

م��سرتز للحدائق و�سبك�ت الري
رخ�سة رقم:CN 1841797  قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6

اإعــــــــــالن
ال�س������دة/املهر  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�سيل لرتكيب احلجر والرخ�م
رخ�سة رقم:CN 1285777  قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/مطعم بن �سالمة

CN  قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1047496 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/عبداهلل خليفة مفت�ح ف�سي�س الدرمكي من م�لك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سرك�ء/عبداهلل خليفة مفت�ح ف�سي�س الدرمكي من 100% اىل %51
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة فهد كوريك�لت كلوف�لبيل بريانكوتي %49

تعديل راأ�س امل�ل/من null اىل 50000
تعديل لوحة العالن/اجم�يل من م�س�حة 4*1 اىل 1*1

تعديل �سكل ق�نوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جت�ري من/مطعم بن �سالمة

BIN SALAM RESTAURANT
اىل/مطعم بن �سالمة ذ.م.م

BIN SALEM RESTAURANT LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/بيت�س ارج�ن

CN  قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:2429088 
تعديل لوحة العالن/اجم�يل من م�س�حة 5*4.99 اىل 1*1

تعديل ا�سم جت�ري من/بيت�س ارج�ن
BEACH ARJAAN

اىل/بيت�س روت�ن� ريزيدن�س
BEACH ROTANA RESIDENCES

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�س�دية خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6

اإعــــــــــالن
للنقلي�ت  ال�س������دة/داين�مك  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الين� بطلب الع�مة رخ�سة رقم:1191686 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

 The office ا�س�فة مكتب �سمو ال�سيخ زايد بن �سعيد بن زايد اآل نهي�ن
of SHEIKH ZAYED BIN SAEED BIN ZAYED AL NAHYAN

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
حذف حممد عبداهلل مب�رك عبداهلل يو�سف اخلمريي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/مركز الرنني الطبي ذ.م.م

CN  قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1129620 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة كري�ستي ان�كوزيك�ل جورج ف�رغ�س ان�كوزيك�ل جورج ف�رغ�س %24
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة ع�بد بن عم�ر عم�ر بن حممد %25

تعديل مدير/ ا�س�فة ع�بد بن عم�ر عم�ر بن حممد
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/ا�س�فة بزن�س ب�رترن �سوليو�سنز هولدينج ليمتد

Business partner soulutions holding limited 

تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف هزاع حممد يحيى حممد الظ�هري
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع/حذف عبداهلل خليل حممد مو�سى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6

اإعــــــــــالن
ال�س������دة/جلف  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لين حلمل ونقل الب�س�ئع
رخ�سة رقم:CN 2427201  قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/مف�ر�س 

CN 2155098:بكتوت رخ�سة رقم
قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/فور �ست�يل للت�سميم 

CN قد تقدموا الين� بطلب الداخلي رخ�سة رقم:1087540 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة ا�س�مه احمد عبداهلل احلوري %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع
حذف ن�زبري فبيدون تقي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/ال�سركة النموذجية ل�سي�نة املب�ين ذ.م.م 

CN قد تقدموا الين� بطلب رخ�سة رقم:1019870 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ALMAJAL GROUP CO. LLC ا�س�فة �سركة جمموعة املج�ل ذ.م.م
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

modern building maintenance CO. L.L.C ا�س�فة ال�سركة احلديثة ل�سي�نة املب�ين  ذ.م.م
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

E.T.A. ASCON HOLDING LLC حذف اي تي ايه ا�سكون الق�ب�سة �س.ذ.م.م
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ALMAJAL GROUP CO. LLC حذف �سركة جمموعة املج�ل ذ.م.م
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�س�دية 
خالل اأربعة ع�سر يوم�ً من ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6

اإعــــــــــالن
فيكتوري  ال�س������دة/�س�لون  ب�ن  القت�س�دية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الين� بطلب للرج�ل رخ�سة رقم:1881383 
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

ا�س�فة �سلط�ن �سعيد �سيف �س�لح املحرزي %100
تعديل ال�سرك�ء تن�زل وبيع

حذف ن��سر �سيف ن��سر هرهره
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  ت�ريخ  من  يوم�ً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�س�دية  التنمية 
العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�س�ء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(
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هاي تيكنيكال لتجارة الأبواب- ذ م م
مبوجب  انه  احل�س�ب�ت  لتدقيق  ام  اي  ايه  مكتب/  يعلن  
ال�س�در  الع�دية،  غري  العمومية  اجلمعية  اجتم�ع  قرار 

بت�ريخ 2018/08/09 بحل وت�سفية
 هاي تيكنيكال لتجارة الأبواب- ذ م م

فعلى من لدية اي اعرتا�س او مط�لبة التقدم اإىل مكتب 
امل�سفى املعني ه�تف رقم 026331335 ف�ك�س 026331339 
�س.ب 112191 ابوظبي- مدينة حممد بن زايد بن�ية علي 
مب�رك ذيب�ن حديلة الط�بق )ميزانني( مكتب رقم )01( 
واإح�س�ر امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خالل مدة اأق�س�ه� 45 

يوم� من ت�ريخ هذا العالن

اإع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 
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�سما ال�سام لعمال التكييف والتربيد- ذ م م
يعلن مكتب مريال عبد احلبيب لتدقيق احل�س�ب�ت وال�ست�س�رات 

غري  العمومية  اجلمعية  اجتم�ع  قرار  مبوجب  اأنه  الدارية 

الع�دية ال�س�در بت�ريخ 2018/09/04 بحل وت�سفية �سركة

 �صما ال�صام لعمال التكييف والتربيد - ذ م م
فعلى من لدية اي اعرتا�س او مط�لبة التقدم اإىل مكتب امل�سفى 

املعني ه�تف رقم 026716055 ف�ك�س 026716054 �س.ب 53181 

ابوظبي ب�لن�دي ال�سي�حي بن�ية �سعيد عبداهلل اجلنيبي الط�بق 

)4( مكتب رقم )403( واإح�س�ر امل�ستندات الثبوتيه، وذلك خالل 

مدة اأق�س�ه� 45 يوم� من ت�ريخ هذا العالن.

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

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�س�دية ب�ن ال�س������دة/تن��سي 

CN 1075542:للمالب�س اجل�هزة رخ�سة رقم
قد تقدموا الين� بطلب

الغ�ء رخ�سة
العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�س�دية خالل  مراجعة دائرة 
ت�ريخ ن�سر هذا العالن وال ف�ن الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�س�ء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-وام:

الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  اأك���د 
���س��ل��ط���ن ب��ن حم��م��د ال��ق������س��م��ي ع�سو 
رئي�س  ال�س�رقة  ح�كم  الأعلى  املجل�س 
اجل���م��ع��ة الأم��ريك��ي��ة يف ال�����س���رق��ة اأن 
ت��ط��ور اجل�معة  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  ج��ه��ود 
و�س�ق  ق�����دم  ع���ل���ى  ت�����س��ري  وت���ق���دم���ه���� 
وعلى  ك�فة  املج�لت  يف  به�  لالرتق�ء 
ال��ت��دري�����س��ي��ة كجزء  ال��ه��ي��ئ��ة  راأ����س���ه���� 
رئي�س من برن�مج التطوير لأن جن�ح 
ب�سكل  الأ���س��ت���ذ  على  يعتمد  اجل�معة 
ي�سهم  اأن  اإىل  �سموه  متطلع�   .. كبري 
اأع�����س���ء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س��ي��ة اجلدد 
اإيج�بي  ب�سكل  اجل���م��ع��ة  م�����س��رية  يف 
وم��وؤث��ر. ج���ء ذل��ك خ��الل لق�ء �سموه 
ب���أع�����س���ء ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري�����س اجل����دد يف 
حفل ال�ستقب�ل الذي نظمته اجل�معة 
ظهر ام�س يف املبنى الرئي�س للج�معة 
بح�سور الدكتور بيورن �سريفيه مدير 

اجل�معة ونوابه وعمداء الكلي�ت.
ورح������ب ����س���م���وه ب�����لأ�����س�����ت����ذة اجل����دد 
الذين ان�سموا اإىل الهيئة التدري�سية 
ل��ل��ج���م��ع��ة الأم���ريك���ي���ة ب���ل�����س���رق��ة .. 

م��ت��م��ن��ي��� ل��ه��م ال��ت��وف��ي��ق وال�������س���داد يف 
�سموه  ����س����ك���را  اجل����دي����دة  م��ه��م��ت��ه��م 
اجل�معة  دع���وة  وتلبيتهم  ح�سورهم 
ن�سكركم   “ �سموه  وق����ل  ب��ه���.  للعمل 

ب�جل�معة  ال���ع���م���ل  اخ���ت���ي����رك���م  ع���ل���ى 
للعمل  ونتطلع  ب�ل�س�رقة  الأمريكية 

�سوي� لالرتق�ء ب�جل�معة ».
ال�س�رقة  ح�كم  ال�سمو  �س�حب  ولفت 

اإىل الهتم�م الكبري ب��ستقرار الأ�ست�ذ 
له  املقوم�ت  جميع  وتوفري  اجل�معي 
لإجن�ز عمله ق�ئال “نحن نعمل على 
املج�لت  يف  وتطوره�  اجل�معة  تقدم 
والتخ�س�س�ت  ب�لطلبة  اخل��سة  ك�فة 
من  ك����ج����زء  الأ������س������ت�����ذة  ج�����ن����ب  اإىل 
ولدين�  ب�جل�معة  اخل��س  برن�جمن� 
كل املقوم�ت لت�سهيل العمل كم� نعمل 

على توفري م� تتم احل�جة له ».
وك�سف �سموه عن العمل على برن�مج 
ت��ك��ي��ي��ف جميع  ي�����س��ت��ه��دف  م��ت��ك���م��ل 
املمرات ب�جل�معة للتغلب على م�سكلة 
كجزء  ال�سيف  ف�سل  خ��الل  الطق�س 
من املع�جل�ت التي تتم لتوفري الأجواء 

املن��سبة للدرا�سة والتح�سيل.
الأ�س�تذة  اإىل  ح��دي��ث��ه  ���س��م��وه  ووج����ه 
العملية  رئي�س يف  ج��زء  اأن��ه��م  م��وؤك��دا 
دور  اأه��م��ي��ة  على  وم�����س��ددا  التعليمية 
الأ���س��ت���ذ اجل���م��ع��ي الأ���س������س��ي ق�ئال: 
عليكم  يعتمد  اجل�معة  ه��ذا  اإن جن���ح 

ك�أ�س�تذة يف املق�م الأول ونحن نح�ول 
�سهلة  التعليمية  العملية  جن��ع��ل  اأن 
ال�ستقرار  لتتمكنوا من  ب�لن�سبة لكم 
يف ال��ت��دري�����س وال��ع��م��ل ول���ذل���ك نحن 
الأ�سي�ء  ب���ل��ع��دي��د م��ن  ون��ه��ت��م  ن��رع��ي 

ب�جل�معة.
اجل�معة  اإدارة  اأن  اإىل  �سموه  واأ���س���ر 

اأ�س�تذته�  م���ع  ال��ع��م��ل  اإىل  ت��ت��ط��ل��ع 
 .. والتقدم  التطوير  م��ن  مزيد  نحو 
اأم�م  مفتوحة  الأب����واب  اأن  اإىل  لف��ت��� 
التي  الأ���س���ت��ذة  م��ن  امل�س�رك�ت  جميع 
العمل  ت�سهم يف تطور اجل�معة حيث 
ال�سغرية  امل�سكالت  ك��ل  حل��ل  ي��ج��ري 
الكبرية  امل��م��ي��زات  ت��وؤث��ر على  ال��ت��ي ل 

جن�ح  ل�سم�ن  اجل�معة  توفره�  التي 
مهمته� الرتبوية والتعليمية.

اأقيمت  ال���س��ت��ق��ب���ل  ح��ف��ل  خ��ت���م  ويف 
ع��ل��ى ����س���رف ���س���ح��ب ال�����س��م��و ح�كم 
الأمريكية  اجل�معة  رئي�س  ال�س�رقة 
الهيئة  اأع�س�ء  ح�سره�  غ��داء  م���أدب��ة 

التدري�سية ب�جل�معة وامل�سوؤولني.

•• ال�شارقة-الفجر:

حتت رع�ية �س�حب ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلط�ن 
بن حممد الق��سمي، ع�سو املجل�س الأعلى ح�كم 
بنت  ج��واه��ر  ال�سيخة  �سمو  وقرينته  ال�����س���رق��ة، 
»القلب  م��وؤ���س�����س��ة  رئ��ي�����س��ة  ال��ق������س��م��ي،  حم��م��د 
الالجئني  ل��الأط��ف���ل  ال��ب���رزة  املن��سرة  ال��ك��ب��ري«، 
ل�سوؤون  املتحدة  ل��الأمم  ال�س�مية  املفو�سية  ل��دى 
 24 يومي  ال�س�رقة  اإم���رة  ت�ست�سيف  الالجئني، 
املوؤمتر  م��ن  الث�لثة  ال���دورة  املقبل  اأكتوبر  و25 
ال����دويل »ال���س��ت��ث��م���ر يف امل�����س��ت��ق��ب��ل«، حت��ت �سع�ر 
التنمية«،  »ال�����س��ب���ب: حت��دي���ت الأزم�����ت وف��ر���س 
املوؤ�س�سة  الكبري«  »القلب  موؤ�س�سة  تنظمه  ال��ذي 
الالجئني  مب�س�عدة  املعنية  الع�ملية  الإن�س�نية 
اإم�رة  تتخذ من  والتي  الع�مل،  واملحت�جني حول 

ال�س�رقة مقراً له�.
على  ال�����س��وء  الث�لثة  دورت���ه  يف  امل��وؤمت��ر  وي�سلط 
خمتلف  يف  لل�سب�ب  امل�ستدامة  التنمية  ق�س�ي� 
اأن��ح���ء ال��ع���مل وحت��دي��داً يف امل��ن���ط��ق ال��ت��ي تع�ين 
الأزم����ت وال��ن��زاع���ت واحل���روب وال��ك��وارث، وعلى 
ال��ت��ن��م��وي يف حم�ية  ل���ل���دور  ال��ك��ب��رية  الأه���م���ي���ة 

جتنيبهم  ويف  اأوط���ن��ه��م  وم�ستقبل  م�ستقبلهم 
الن�سي�ق يف م�س�رات تطرفية اأو اإجرامية نتيجة 
اأج��ربوا على مع�ي�سته�، و�سيطرح  واقع وظ��روف 
يف  وال��ف��ر���س  التحدي�ت  م��ن  العديد  املتحدثون 
دولية  اخل��روج بخ�رطة عمل  ال�سدد بهدف  هذا 
من ال�س�رقة لال�ستثم�ر الف�عل يف م�ستقبل �سب�ب 
الع�مل. وق�لت �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد 
ال�سب�ب يف  الكثري من  “يف وقت ينعم  الق��سمي: 
مقوم�ت  لديهم  وتتوفر  م�ستقرة  بحي�ة  الع�مل 
التعليم والعمل والنج�ح، يواجه ال�سب�ب يف بع�س 
اأف��ري��ق��ي��� العديد  ال�����س��رق الأو����س���ط و���س��م���ل  دول 
اأم����م تقدمهم  م��ن ال��ت��ح��دي���ت ال��ت��ي تقف ع���ئ��ق���ً 
وم�س�ركتهم يف �سن�عة م�ستقبل يرقى اإىل م�ستوى 
تطلع�تهم. من هن� يحر�س موؤمتر ال�ستثم�ر يف 
ق�س�ي�  ت��ن���ول  على  اجل��دي��دة،  ب��دورت��ه  امل�ستقبل 
املختلفة  الأزم����ت  ظل  يف  يع�نون  الذين  ال�سب�ب 
من الفقر والتهجري والتهمي�س وانعدام الفر�س، 
املنظم�ت  وب��ني  بينهم  احل���وار  ق��ن��وات  فتح  وعلى 
احلكومية وغري احلكومية املعنية مبع�جلة هذه 
الق�س�ي� من اأجل �سي�غة ا�سرتاتيجي�ت م�سرتكة 
ت�سع ال�سب�ب يف �سلب م�سرية التنمية كم�س�همني 

و���س��رك���ء حقيقيني مي���ر���س��ون دوره���م يف  ف�علني 
بن�ء م�ستقبل اأف�سل لأنف�سهم واأوط�نهم.«

واأ���س���ف��ت ���س��م��وه���: “نريد م��ن ه���ذا امل��وؤمت��ر اأن 
عن  خالله  م��ن  يتحدثون  م��ن��رباً  لل�سب�ب  نقدم 
لهم  تتيح  ال��ت��ي  وخططهم  وتطلع�تهم  روؤاه����م 
بل  اأف�سل  مب�ستقبل  الأم���ل  ا�ستع�دة  فقط  لي�س 
اأوط�نهم،  الفّع�ل يف م�سرية تقدم  الدور  ا�ستع�دة 
فنحن يف دولة الإم�رات العربية املتحدة ويف اإم�رة 
ال�س�رقة ب�سكل خ��س، ملتزمون ب�لدف�ع عن حق 
الإن�س�ن يف حي�ة كرمية وم�ستقرة وم�ستقبل اآمن، 
ل�ستنه��س  ال�سب�ب  وم�س�ندة  بدعم  وملتزمون 
ت�سعهم على طريق  وا�ستحداث فر�س  ط�ق�تهم 

الإنت�ج املثمر والعط�ء البّن�ء.«
يق�م  وال��ذي  املوؤمتر،  الع�م من  هذا  دورة  ومتت�ز 
يف م���رك���ز اجل����واه����ر ل��ل��م��ن������س��ب���ت وامل�����وؤمت�����رات، 
املتعلقة  ل��ل��ج��ل�����س���ت  الأول  ال���ي���وم  ب��ت��خ�����س��ي�����س 
الكفيلة  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة  واخل��ط��ط  ب�ل�سي��س�ت 
ب�لرتق�ء بواقع ال�سب�ب يف منطقة ال�سرق الأو�سط 
احلكوم�ت  ممثلو  فيه�  ويلتقي  اأفريقي�،  و�سم�ل 
احلكومية،  غ��ري  واملنظم�ت  الدولية  واملنظم�ت 
واخلرباء.  والإعالميني  الأك�دمييني  من  وع��دد 

من  �سل�سلة  الأول  ال��ي��وم  يف  املجتمعون  وي��ط��رح 
لدى  البط�لة  م�سكلة  بتف�قم  املتعلقة  الق�س�ي� 
العمرية  الفئة  بني   30% ن�سبة  وبلوغ  ال�سب�ب 
من 15 اإىل 24 ع�م�ً وم� يرتتب على ذلك من 
ظل  يف  خ��سًة  ط�ق�تهم،  على  �سلب�ً  توؤثر  اأزم���ت 
عن  الن�جمة  وال�سي��سية  الدميغرافية  التغريات 

النزاع�ت وق�س�ي� اللجوء والهجرة.
فر�س  اإىل  الأول  ال���ي���وم  ج��ل�����س���ت  ت��ت��ط��رق  ك��م��� 
الألفية  وم����ه�����رات  ل��ل�����س��ب���ب  امل���ت����ح���ة  ال��ت��ع��ل��ي��م 
م���ن منظومة  اأ���س��ب��ح��ت ج�����زءاً  اجل���دي���دة ال��ت��ي 
التعليم احلديث، وي�سري املتحدثون يف اجلل�س�ت 
اإىل ال�سبل الكفيلة بدعم ال�سب�ب يف ري�دة الأعم�ل 
وال�ستثم�ر يف ط�ق�تهم وت�سجيعهم على تطوير 
مه�راتهم و�سوًل بهم اإىل ال�ستقرار القت�س�دي 
والأم�ن الجتم�عي مب� ي�س�هم يف حتقيق اأهداف 
التنمية امل�ستدامة.  اأم� اليوم الث�ين من املوؤمتر 
من  وي��ج��م��ع ط��الب���ً  ل��ل�����س��ب���ب  م��ن��ت��دى  ف�سي�سم 
و�سم�ل  الأو����س���ط  ال�����س��رق  منطقة  دول  خمتلف 
وغري  حكومية  منظم�ت  ع��ن  وممثلني  اأفريقي� 
ال�سب�ب  حكومية بهدف من�ق�سة حتدي�ت متكني 
يف املنطقة وا�ستك�س�ف ال�سبل لتمكينهم اجتم�عي�ً 

واقت�س�دي�ً.
تن�ول  ق��د  امل�ستقبل  يف  ال�ستثم�ر  م��وؤمت��ر  وك����ن 
الأطف�ل  ح��م���ي��ة   2014 ع����م  الأوىل  دورت����ه  يف 
الأو�سط  ال�سرق  الالجئني يف منطقة  والي�فعني 
و���س��م���ل اأف��ري��ق��ي��� ح��ي��ث ج��م��ع اأك����ر م���ن 300 
معنيني  وم�����س��وؤول��ني  ق����دة  م��ن  دول��ي��ة  �سخ�سية 
املوؤمتر  واخ��ت��ت��م  ال��الج��ئ��ني.  الأط���ف����ل  بق�س�ي� 
جمموعة  تت�سمن  وثيقة  عن  ب���لإع��الن  اأعم�له 
والي�فعني  الأطف�ل  بحم�ية  اخل��سة  املب�دئ  من 

الالجئني.
املوؤمتر والتي انعقدت يف  الث�نية من  ال��دورة  اأم� 
الع�م 2016، حملت �سع�ر “بن�ء قدرات ال�سيدات 
والفتي�ت يف الوطن العربي” وتن�ولت على مدى 
القت�س�دي  وال��ت��م��ك��ني  التعليم  ق�س�ي�  ي��وم��ني 
امل��وؤمت��ر عن  الإع���الن يف خت�م  والجتم�عي، ومت 
اإىل  ال��ه���دف��ة  ال�س�رقة”  “اإعالن  وثيقة  اع��ت��م���د 
دورهن  وتعزيز  والفتي�ت  الن�س�ء  �سمود  تعزيز 
الأزم�ت  ظ��روف  ظل  يف  وحم�يتهن  القت�س�دي 

واللجوء يف الوطن العربي.
اإىل  ال����ذي ينطلق ك��ل ع���م��ني  امل���وؤمت���ر  وي��ه��دف 
والإن�س�نية  اله�مة  الق�س�ي�  على  ال�سوء  ت�سليط 

وف��ت��ح ال��ن��ق������س لإي���ج����د احل���ل���ول، وي��ح�����س��ر هذا 
املوؤمتر ممثلون عن احلكوم�ت واملنظم�ت الدولية 
والالجئني اإ�س�فة اإىل اأك�دمييني و�سب�ن وخرباء 
طرق  اإيج�د  بهدف  وذل��ك  وخ�رجه�  املنطقة  من 
تواجه  التي  والتحدي�ت  العقب�ت  حلل  ملمو�سة 
ال�سب�ب. كم� �سيعمل املوؤمتر على ت�سليط ال�سوء 
واإن�س�ء  الق�ئمة  ال�سراك�ت  لتعزيز  احل�جة  على 
���س��راك���ت ج��دي��دة ب��ه��دف اخل���روج ب��خ���رط��ة عمل 
دولية من ال�س�رقة لال�ستثم�ر الف�عل يف م�ستقبل 

�سب�ب الع�مل.
يف  ت�أ�س�ست  الكبري  القلب  موؤ�س�سة  اأن  اإىل  ي�س�ر 
املب�درات واحلمالت  2015، بعد عدد من  م�يو 
حممد  بنت  جواهر  ال�سيخة  �سمو  اأطلقته�  التي 
امل��وؤ���س�����س��ة بحم�ية  روؤي������ة  وت��ت��م��ث��ل  ال��ق������س��م��ي. 
ومتكينهم،  واملحت�جني،  وامل�ست�سعفني  الفقراء 
اأهدافه�،  وتوفري �سبل العي�س الكرمي، ولتحقيق 
اأرب���ع���ة �سن�ديق،  ع��ل��ى  امل��وؤ���س�����س��ة ح���ل��ي���ً  ت�����س��رف 
الفل�سطينيني”،  الأط��ف���ل  دع��م  “�سندوق  وه��ي: 
 ،“ و” ���س��ن��دوق ال��الج��ئ��ني وال���ن����زح���ني داخ��ل��ي���ً 
ال�سرق  و”�سندوق  الفتي�ت”،  متكني  و”�سندوق 

الأو�سط و�سم�ل اأفريقي�«.

•• ال�شارقة-وام: 

حممد  ب��ن  �سلط�ن  الدكتور  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  اأ���س��در 
مر�سوم�  ال�س�رقة  ح���ك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  الق��سمي 
اإم����رة  يف  الطبيعية  “الظليمة”  حممية  ب���إن�����س���ء  اأم��ريي��� 
ال�س�رقة. ويق�سي املر�سوم الأمريي رقم 40 ل�سنة 2018م 
“حممية  اإم�رة ال�س�رقة حممية طبيعية ت�سمى  اأن ُتن�س�أ يف 

الظليمة الطبيعية«.
64 و65  امل��واد  اأح��ك���م  ووفق� للمر�سوم الأم���ريي مب��راع���ة 
و66 و67 من الق�نون الحت�دي رقم 24 ل�سنة 1999م 
والت�سرف�ت  والأن�����س��ط��ة  – الأع��م���ل  ع���م  – ب�سكل  حُت��ظ��ر 
اأو الإ�سرار  التي من �س�أنه� اإتالف اأو تدهور النظ�م البيئي 

امل�س��س بقيمته�  اأو  الفطرية  اأو  البحرية  اأو  ب�حلي�ة الربية 
على  ويحظر  الطبيعية  “الظليمة”  حممية  يف  اجلم�لية 
اإي���ذاء  اأو  ق��ت��ل  اأو  ن��ق��ل  اأو  ي��ل��ي: �سيد  وج���ه اخل�����س��و���س م��� 
اأو القي�م ب�أعم�ل من �س�أنه� الق�س�ء عليه�  الك�ئن�ت الربية 
ل��ل��ق��واع��د ال��ت��ي حت���دده���� الأنظمة  م���� مل ي��ت��م ذل���ك وف���ق����ً 
البيئة  هيئة  ت�سدره�  ال��ت��ي  البيئية  وال���ق���رارات  وال��ل��وائ��ح 
واملحمي�ت الطبيعية ، �سيد اأو نقل اأو اأخذ اأي ك�ئن�ت اأو مواد 
الأغرا�س،  من  غر�س  لأي  والرتبة  ال�سخور  مثل  ع�سوية 
تدمري  اأو  اإت��الف  املحمية،  للمنطقة  اأجن��س غريبة  اإدخ���ل 
التكوين�ت اجليولوجية اأو اجلغرافية اأو املن�طق التي تعترب 
تلويث  ت��ك���ث��ره���،  اأو  ال��ن��ب���ت  اأو  احل��ي��وان  لف�س�ئل  م��وط��ن���ً 
الع�سكرية  املن�ورات  املحمية،  املنطقة  هواء  اأو  مي�ه  اأو  تربة 

اإتالفه�  اأو  النب�ت�ت  اأو  الأ�سج�ر  قطع  الرم�ية،  وتدريب�ت 
الري��س�ت  اأو  والرتفيه  الت�سلية  اأن�سطة  الرتبة،  تعرية  اأو 
على احلي�ة  �سلبي�ً  الت�أثري  اأو  اإي��ذاء  اأو  �س�أنه� قتل  التي من 
اأو ت�سيري  اأو �سق الطرق  املن�س�آت  اأو  اإق�مة املب�ين  الفطرية، 
اأو  زراع��ي��ة  اأن�سطة  ب���أي  القي�م  اأو  النقل  و�س�ئل  اأو  املركب�ت 
من  بت�سريح  اإل  املحمية  منطقة  يف  جت���ري��ة  اأو  �سن�عية 
وفق�ً  ال�س�رقة  اإم����رة  يف  الطبيعية  واملحمي�ت  البيئة  هيئة 
لل�سروط والقواعد والإجراءات التي ي�سدر بتحديده� قرار 
من رئي�س الهيئة.. واأخريا يحظر كل م� من �س�أنه الإخالل 

ب�لتوازن الطبيعي مبحمية “الظليمة” الطبيعية. 
1999م  ل�سنة   24 رقم  الحت���دي  الق�نون  لأحك�م  وطبق�ً 
املتواجدة  اأنواعه�  الأحي�ء مبختلف  ب�حلم�ية جميع  تتمتع 

يف املحمية وكذلك الطيور والك�ئن�ت الأخرى التي تتخذ من 
حممية “الظليمة” الطبيعية حمطة للراحة اأو التفريخ اأو 

ال�ستيط�ن.
اأع��م���ل يف  اأو  ت�����س��رف���ت  اأو  اأن�����س��ط��ة  اأي  ي��ج��وز مم���ر���س��ة  ول 
املن�طق املحيطة مبنطقة حممية “الظليمة” الطبيعية، اإذا 
ك�ن من �س�أنه� الت�أثري على بيئة املحمية، اإل برتخي�س من 

هيئة البيئة واملحمي�ت الطبيعية.
6 من املر�سوم الأم���ريي.. دون الإخ��الل ب�أي  امل���دة  وح�سب 
يخ�لف  م��ن  ك��ل  ُيع�قب  اآخ���ر  ت�سريع  اأي  به�  يق�س  عقوبة 
الحت�دي  الق�نون  يف  املقررة  ب�لعقوبة  املر�سوم  ه��ذا  اأحك�م 
عليه  ت  ن�سّ الإخ��الل مب�  ودون  1999م..  ل�سنة   24 رق��م 
امل�دة 6 من هذا املر�سوم يتحمل كل من ُيخ�لف اأحك�م هذا 

والآث�ر  ال�سرر  اإزال��ة  وتك�ليف  التعوي�س�ت  جميع  املر�سوم 
املرتتبة على املخ�لفة والتي حتدده� هيئة البيئة واملحمي�ت 

الطبيعية.
حممية  اإدارة  الطبيعية  وامل��ح��م��ي���ت  البيئة  هيئة  وت��ت��وىل 
من اإجراءات اإدارية  يلزم  م�  واتخ�ذ  “الظليمة” الطبيعية 
والبلدية  البلدي  املجل�س  مع  التع�ون  اآلية  تن�سيق  �س�أن  يف 
اإدارة املحمية والتع�ون مع القي�دة الع�مة  املخت�سة لتنظيم 
حدود  يف  الق�نونية  املخ�لف�ت  �سبط  يف  ال�س�رقة  ل�سرطة 
الطبيعية،  واملحمي�ت  البيئة  هيئة  رئي�س  وي�سدر  املحمية 

القرارات الإدارية الالزمة لهذه الغ�ية.
وُيعمل بهذا املر�سوم من ت�ريخ �سدوره وعلى اجله�ت املعنية 

تنفيذه كل فيم� يخ�سه وين�سر يف اجلريدة الر�سمية.

�سلطان القا�سمي ي�سدر مر�سوما اأمرييا باإن�ساء حممية “الظليمة” الطبيعية يف ال�سارقة

برعاية حاكم ال�صارقة وقرينته وحتت �صعار »ال�صباب: حتديات الأزمات وفر�س التنمية«

موؤمتر »ال�ستثمار يف امل�ستقبل« ينطلق يف دورته الثالثة بال�سارقة اأكتوبر املقبل
جواهر القا�صمي: ملتزمون مبنا�صرة ق�صايا ال�صباب ودعم اإ�صراكهم يف م�صرية التنمية  

�سلطان القا�سمي ي�ستقبل اأع�ساء الهيئة التدري�سية اجلدد يف اأمريكية ال�سارقة

•• ال�شارقة-الفجر:

ال�سحي  ال��ت��ث��ق��ي��ف  اإدارة  اخ��ت��ت��م��ت 
الأ�سرة  ل�����س��وؤون  الأع��ل��ى  املجل�س  يف 
ب�ل�س�رقة فع�لي�ت دورة “�سحبتي” 
على  ت���ق���وم  ال���ت���ي   ،2018 ل���ع����م 
ب�ملج�ل  واملهتمني  الع�ملني  توعية 
الإم�������رة ح���ول مفهوم  ال�����س��ح��ي يف 
ال�سحة الع�مة وتدريبهم على اآلية 
ب���رام���ج �سحية  ل��ع��م��ل  ال��ت��خ��ط��ي��ط 

ن�جحة.
نظمته�  ال���ت���ي  ال������دورة  وت�����س��ّم��ن��ت 
20 �سخ�س�ً  الإدارة موؤخراً، تدريب 
ع���ل���ى ع���م���ل ف���ح���و����س����ت وت���ق���دمي 

ال�ست�س�رات ب�سكل �سحيح للمر�سى 
واملجتمع، وذلك من خالل جمموعة 
حم��سرات وور�س عمل مقدمة من 
املثقفني ال�سّحيني والأخ�س�ئيني يف 
وتقدمي  ال�سحية  املج�لت  خمتلف 

الإ�سع�ف�ت الأولية.
وق�لت �سع�دة اإمي�ن را�سد �سيف مدير 
املجل�س  يف  ال�سحي  التثقيف  اإدارة 
ب�ل�س�رقة،  الأ���س��رة  ل�����س��وؤون  الأع��ل��ى 
 2018 ل���ع����م  ���س��ح��ب��ت��ي  دورة  اإن 
ركزت على تطوير مه�رات التوا�سل 
امل�س�ركني،  ل��دى  ال�سحي  والثقيف 
التخطيط  م������ه�������رات  وت����ط����وي����ر 
ل��ل��ف��ع���ل��ي���ت ال�������س���ح���ي���ة، وت���دري���ب 

الفحو�س�ت  عمل  بكيفية  امل�س�ركني 
الطبية وتف�سري القراءات، وتدريب 
امل�سرتكني على اأ�س��سي�ت الإ�سع�ف�ت 
اإدارة  اإط���ر جهود  الأولية، وذل��ك يف 
لإعداد  و�سعيه�  ال�سحي  التثقيف 
وتوعية  لتثقيف  موؤهلة  جمموعة 
املجتمع �سحي�ً من الن�حية العلمية 
على  والت�سجيع  الفع�ل  والتوا�سل 
اتب�ع منط حي�ة �سحي و�سليم على 

اأو�سع نط�ق.
لوزارة  �سكره�  ع��ن  �سيف  واأع��رب��ت 
امل���ج���ت���م���ع على  ال�������س���ح���ة ووق������ي�����ة 
وحر�سه�  للحملة  ودعمه�  تع�ونه� 
ال�سراكة  اإط������ر  يف  اإجن����ح���ه����  ع��ل��ى 

اإدارة  ال��ق���ئ��م��ة م��ع  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة 
التثقيف ال�سحي، مثنية على تع�ون 
واهتم�مهم  ال�����دورة  يف  امل�����س���رك��ني 
ال�سحية  امل���ع����رف  ت��ل��ق��ي  يف  ال��ب���ل��غ 
وتقدمي  امل��ج��ت��م��ع  خ��دم��ة  �سبيل  يف 
والإ�سع�ف�ت  الطبية  امل�����س���ع��دة  ي��د 
مب�  الأم���ر  ي�ستدعي  حيث  الأول��ي��ة 
ين�سجم مع القيم الإن�س�نية النبيلة 

التي ن�س�أ عليه� اأبن�ء الدولة.
الربن�مج  اأن  ���س��ي��ف  واأو�����س����ح����ت 
املتدرب�ت  وت�أهيل  لتثقيف  م�سمم 
مب�درات  اإط�����الق  ع��ل��ى  وامل���ت���درب���ني 
لفع�لي�ت  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ���س��خ�����س��ي��ة 
بني  ال��وع��ي  ن�سر  يف  ت�سهم  �سحية 

اأقرانهم مب� ي�سب يف م�سلحة اأكرب 
���س��ري��ح��ة م��ن اأب���ن����ء امل��ج��ت��م��ع، ومب� 
ت��ع��زي��ز ج��ه��ود الإم������رة يف  ي�سهم يف 
بن�ء جمتمع �سحي يتمتع مب�ستوى 

ثق�فة �سحية ع�لية.
ال��دورة الذي عقد  وت�سمن برن�مج 
على مدار 3 اأي�م يف متحف ال�س�رقة 
للح�س�رة الإ�سالمية، 5 ور�س عمل 
التثقيف  “اأ�س��سي�ت  حول  متحورت 
والتحليل  وال��ت��خ��ط��ي��ط  ال�سحي” 
واأ�س��سي�ت  ال�����س��ح��ي��ة،  ال��ربام��ج  يف 
الإ���س��ع���ف���ت الأول��ي��ة، وف��ن التع�مل 
الطبية  والفحو�س�ت  املر�سى،  م��ع 
اجل�سم(،  كتلة  ال�سغط،  )ال�سكري، 

للفحو�س�ت  عملي  تطبيق  وتخلله� 
كل من  ال��دورة  و�س�رك يف  الطبية. 
وردة اإ�سم�عيل، واملدرب حممد را�سد 

حم��م��د، وال���دك���ت���ور م��ن�����س��ور اأن����ور، 
 )NMC( وعدد من خرباء مركز
كّرمت  املهرج�ن  خت�م  ويف  الطبي. 

امل�س�ركني  �سيف  را�سد  اإمي���ن  �سع�دة 
�سه�دات  بتوزيع  وق���م��ت  ال���دورة  يف 

امل�س�ركة والتقدير عليهم.

الدورة ركزت على تخطيط الربامج ال�صحية والفحو�صات والإ�صعافات الأولية

»التثقيف ال�سحي« تطور مهارات 20 �سخ�سًا من خالل »�سحبتي«
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العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1462  جتاري كلي
يو�سف   -2 ذ.م.م  ال��رم���ي��ة  م��ي���دي��ن  لنظمة  الم�����رات  �سركة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
حمل  جمهول  ح�سني  ال�سعود  اب��و  ح�سني  حممد   -3 النقبي  يو�سف  عبداهلل  خمي�س 
الق�مة مب� ان املدعي/م�سرف ابوظبي ال�سالمي وميثله:فرج عبداهلل احني�س �س�لح 
احني�س قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�سحة وثبوت احلجز التحفظي 
تظلم  ا�ستئن�ف  رق��م:2018/11  ال�ستئن�ف  بت�ريخ:2018/6/20 مبوجب حكم  ال�س�در 
جت�ري دبي املتعلق ب�لمر على عري�سة رق��م:2017/367 حجز حتفظي دبي والر�سوم 
وامل�س�ريف ومق�بل اتع�ب املح�م�ة. وحددت له� جل�سة يوم الحد املوافق 2018/9/23 
اأو من ميثلك  Ch 1.C.15 لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور  ال�س�عة 9.30 �س ب�لق�عة 
اجلل�سة  قبل  للمحكمة  م�ستندات  او  مذكرات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني� 

بثالثة اأي�م على الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1546  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-ج��ورج بوف�تور جون جون الك�سندر 2- حممد عي�سى �سلط�ن احمد 
لوت�ه 3- م�ست�سفى اورت�س �س.ذ.م.م )�س�بق�( م�ست�سفى ادم فيت�ل اورت�س �س.ذ.م.م )ح�لي�( 
جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي /اح�س�ن بن عبدال�سمد بن ف�سل الرحمن القر�سي 
قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� ف�سخ عقد م�س�ركة وامل��وؤرخ:2017/11/9 والزام املدعي 
عليهم ب�لت�س�من والتك�فل فيم� بينهم ب�ع�دة مبلغ وقدره )2.000.000( درهم ب�ل�س�فة 
الت�م.وحددت له�  ال�سداد  الت�أخريية بواقع 12% من ت�ريخ ال�ستحق�ق وحتى  اىل الف�ئدة 
ب�لق�عة:ch2.E.21  لذا  ال�س�عة:09:30 �س  امل��واف��ق:2018/9/27  جل�سة يوم اخلمي�س 
او  م��ذك��رات  من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1610  جتاري كلي

اىل امل��دع��ي عليه / 1-ع��ل��ي اك��رب �سخ�سي جم��ه��ول حم��ل الق���م��ة مب��� ان امل��دع��ي /
اأق�����م عليك  مرت�سى ب��وره��ن��ك ب��ن ح�سن ومي��ث��ل��ه:را���س��د ع��ب��داهلل ع��ل��ي ب��ن ع���رب ق��د 
درهم   )13395000( وق��دره  مببلغ  عليه  املدعي  ب�لزام  املط�لبة  ومو�سوعه�  الدعوى 
ال��دع��وى وحتى  ت���ري��خ رف��ع  وال��ر���س��وم وامل�س�ريف وات��ع���ب املح�م�ة وال��ف���ئ��دة 9% م��ن 
الحد  يوم  له� جل�سة  كف�لة.وحددت  بال  املعجل  ب�لنف�ذ  و�سمول احلكم  الت�م  ال�سداد 
ف���أن��ت مكلف  ل��ذا    ch1.C.15:ب�لق�عة ���س  ال�����س���ع��ة:09:30  امل���واف���ق:2018/9/23 
او م�ستندات  اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات  ب�حل�سور 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/1582  جتاري كلي

���س.ذ.م.م جمهول حمل الق�مة مب�  املدعي عليه / 1-م�ست�سفى ليف لين  اىل 
ان املدعي /التجهيزات الطبية املتحدة )يونيمد( �س.ذ.م.م وميثله:حممد طالل 
حممد ح�سن التميمي قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي 
املح�م�ة  وات��ع���ب  وامل�س�ريف  وال��ر���س��وم  دره��م   )74842.27( وق���دره  مببلغ  عليه� 
له�  الت�م.وحددت  ال�سداد  وحتى  يف:2016/3/3  التع�مل  ت�ريخ  من   %9 والف�ئدة 
  ch1.C.15:جل�سة يوم الثالث�ء املوافق:2018/9/25 ال�س�عة:09:30 �س ب�لق�عة
من  لديك  م�  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت  ل��ذا 

مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2172  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-فرونت لين للتج�رة ذ.م.م 2- راكي�س كوم�ر جويل بن كي�س�ن �س�هد 
3- اغروتك�س م.د.م.���س 4- ج�ي كي�س�ن اج���روال جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي /
بنك الفجرية الوطني )فرع دبي( وميثله:علي ا�سم�عيل ابراهيم اجلرمن قد اأق�م عليك 
الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليهم ب�لت�س�من فيم� بينهم ب�ن يوؤدوا للمدعي 
مبلغ وقدره )293.680( درهم والف�ئدة الق�نونية بواقع 12% من ت�ريخ ال�ستحق�ق الواقع 
يف:2015/12/8 وحتى مت�م ال�سداد والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة.وحددت له� جل�سة 
ف�أنت  لذا    ch1.C.12:ب�لق�عة �س  ال�س�عة:08:30  امل��واف��ق:2018/9/12  الربع�ء  يوم 
مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر

   يف  الدعوى 2018/2491  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-�سي جي اي املحدودة 2- حممد ر�سوان لطيف مي�ن حممد لطيف/
ب�سفته كفيل �سركة �سي جي اي املحدودة 3- �سني ون هوم ذ.م.م/ب�سفته� كفيل �سركة �سي 
���س.م.ع - مكتب  جي اي املحدودة جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي /م�سرف الهالل 
الدعوى  عليك  اأق���م  قد  اجلرمن  ابراهيم  ا�سم�عيل  وميثله:علي  البحر  برج  فرع   - ادارة 
ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليهم ب�لتك�فل والت�س�من مببلغ وقدره )499.772.11( 
درهم والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة و�سمول احلكم ب�لنف�ذ املعجل بال كف�لة.وحددت 
  ch1.C.13:ب�لق�عة �س  ال�س�عة:08:30  امل���واف���ق:2018/9/24  الثنني  يوم  جل�سة  له� 
لذا ف�أنت مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/3079  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-حممد فتحي رم�س�ن م�سطفى جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي 
الن�وري  عي�سى  حممد  وميثله:عبدالرحمن  �����س.ذ.م.م  ال�س��س�ت  حلفر  ا���س  ج��ي  /اي 
ب�لت�س�من  املدعي عليهم�  ب�لزام  املط�لبة  الدعوى ومو�سوعه�  اأق�م عليك  الع�مري قد 
والتك�فل والت�س�مم مببلغ وقدره )400.000( درهم والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة 
والف�ئدة الق�نونيه بواقع 12% من ت�ريخ ال�ستحق�ق حتى ال�سداد الت�م.وحددت له� جل�سة 
يوم اخلمي�س املوافق:2018/9/27 ال�س�عة:08:30 �س ب�لق�عة:ch1.C.12  لذا ف�أنت 
مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/1587  جتاري جزئي
ام  ن���ي��ر  ج��وب���لن  رام   -2 ذ.م.م  للكيم�وي�ت  امل��ر���س���ة  ���س��رك��ة   -1  / عليه  امل��دع��ي  اىل 
وا�سوديف�ن ن�ير 3- ف�يو اون لتج�رة مواد البن�ء �س.ذ.م.م 4- اني�س يالجنيك�ل ف��سو 
جمهول حمل الق�مة مب� ان املدعي/بنك الفجرية الوطني )فرع دبي( وميثله:علي 
ا�سم�عيل ابراهيم اجلرمن قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي 
عليهم ب�لت�س�من مببلغ وقدره )199029( درهم والر�سوم وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة 
يوم  له� جل�سة  ال��ت���م. وح���ددت  ال�����س��داد  ال�ستحق�ق وحتى  ت���ري��خ  م��ن  وال��ف���ئ��دة %12 
ف�أنت  ل��ذا   Ch 1.C.12 ب�لق�عة  �س   8.30 ال�س�عة   2018/9/25 امل��واف��ق  الثالث�ء 
او  م��ذك��رات  م��ن  لديك  م���  بتقدمي  وعليك  ق�نوني�  ميثلك  م��ن  اأو  ب�حل�سور  مكلف 
م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم 

�سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/87  عقاري جزئي
اأن��� اوك��م���ن 2- ايليزا داغ��ن��ى اوك��م���ن جمهول حمل  اأي��زاب��ي��ال  اىل امل��دع��ي عليه / 1- 
احمد  ابراهيم  وميثله:غ�زي  قور�سي  ك���ران  �س�داف  املدعي/اأمربين  ان  مب�  الق�مة 
بن �سيف�ن قد اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� املط�لبة ب�سحة ونف�ذ اتف�قية التن�زل 
عن حق املنفعة املربمة بني املدعية واملدعي عليهم� واملوؤرخة يف:2011/3/31 واخل��سة 
والر�سوم  ال�سيلكون  واح���ة  مب�����س��روع  �سربينج  مبنى  يف  الك�ئنة  رق����م:516  ب���ل��وح��دة 
وامل�س�ريف والتع�ب. وحددت له� جل�سة يوم الثالث�ء املوافق 2018/9/25 ال�س�عة 8.30 
اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك  ف�أنت مكلف ب�حل�سور  لذا   Ch 1.B.8 ب�لق�عة  �س 
اأي���م على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي م� لديك من مذكرات 

الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

       مذكرة اعالن مدعي عليه بالن�شر
   يف  الدعوى 2018/2993  جتاري جزئي

اىل املدعي عليه / 1-�ست�ر ت�سيلريز للخدم�ت الفنية �س.ذ.م.م 2- ه�ر�س دانيل م�ثيو�س 
م.م.ح  الع�ملية  اف  اي��ه  اي��ه  /�سركة  املدعي  ان  مب�  الق���م��ة  حمل  جمهول  دانيل  ب�ي�ب�ت 
اأق�م عليك الدعوى ومو�سوعه� ف�سخ العقد  وميثله:احمد علي عبداحلميد الق�ري قد 
مبلغ  برد  بينهم�  فيم�  والتك�فل  ب�لت�س�من  عليهم�  املدعي  وال��زام  الطرفني  بني  امل��ربم 
)155255.63( درهم اىل املدعية مع الف�ئدة الق�نونية بواقع 12% من ت�ريخ ال�ستحق�ق 
احل��سل يف:22/4/2018 وحتى مت�م ال�سداد وب�قي الطلب�ت ب�لالئحة.وحددت له� جل�سة 
ف�أنت  لذا    ch1.C.14:ب�لق�عة �س  ال�س�عة:08:30  امل���واف���ق:2018/9/23  الح��د  يوم 
مكلف ب�حل�سور اأو من ميثلك ق�نوني� وعليك بتقدمي م� لديك من مذكرات او م�ستندات 

للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأي�م على الأقل  .
رئي�س ال�شعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
       اإعادة اإعالن بالن�شر

   فـي  الدعوى 2018/2342  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1- كري�ست�ل �ست�ر لتج�رة مواد البن�ء �س.ذ.م.م 2- كو�س�تو راجي�س 
املدعي/ ان  الق�مة مب�  �سبري جمهول حمل  ن�جن�رات  فينو جوب�لن مينو 3-  اب�تو 
�سركة البح�ر ال�سبع للتج�رة ذ.م.م وميثله:امل عمري ال�سبيعي قد اأق�م عليك الدعوى 
ومو�سوعه� املط�لبة ب�لزام املدعي عليهم مببلغ وقدره )128909.12( درهم والر�سوم 
وامل�س�ريف واتع�ب املح�م�ة والف�ئدة 24% من ت�ريخ ال�ستحق�ق يف:2015/7/20 وحتى 
ال�س�عة 8.30 �س  املوافق 2018/9/27  الت�م. وحددت له� جل�سة يوم اخلمي�س  ال�سداد 
وعليك  ق�نوني�  ميثلك  من  اأو  ب�حل�سور  مكلف  ف�أنت  ل��ذا   Ch 1.C.13 ب�لق�عة 
اأي���م على  او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة  بتقدمي م� لديك من مذكرات 

الأقل ويف ح�لة تخلفك ف�ن احلكم �سيكون مبث�بة ح�سوري.
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   

اعالن حكم بالن�شر
                  يف  الدعوى رقم 2017/3783  جتاري جزئي 

نعلنكم  الق�مة  �سهداد جمهول حمل  �س�ملني  املحكوم عليه/1-مرمي عبداهلل  اىل 
املذكورة  الدعوى  يف    2018/6/28 بت�ريخ  املنعقدة  بجل�سته�  حكمت  املحكمة  ب�ن 
توؤدي  ب���ن  عليه�  املدعي  ب���ل��زام  ذ.م.م  ال�سي�رات  لت�أجري  ام  بي  ل�س�لح/اآر  اع��اله 
للمدعية مبلغ وقدره )31070( درهم وف�ئدة بواقع 9% �سنوي� من ت�ريخ املط�لبة 
احل��سل يف:2017/7/6 وحتى ال�سداد الت�م والزمت املدعي عليه� ب�مل�س�ريف والف 
. حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني  املح�م�ة  اتع�ب  درهم 
يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
اعالن حكم بالن�شر

                  يف  الدعوى رقم 2018/484  جتاري جزئي 
الع�مة  ابي�سر للتج�رة  اىل املحكوم عليه/1-را�سد ك�ك� مب� رامبي�ت كونه عبداهلل 2- 
���س.ذ.م.م جمهول حمل الق�مة نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ 
2018/4/25  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�س�لح/بنك ابوظبي التج�ري )فرع( ب�لزام 
وم�ئة  الف  واربعني  )م�ئة  مبلغ  املدعي  للبنك  يوؤدي�  ب�ن  ب�لت�س�من  عليهم�  املدعي 
من   %9 ب��واق��ع  الق�نونية  وال��ف���ئ��دة  فل�س�(  وخم�سني  واث��ن��ني  دره���م  وت�سعني  واث��ن��ني 
ت�ريخ ال�ستحق�ق احل��سل يف:2017/12/5 وحتى مت�م ال�سداد والزمت املدعي عليهم� 
ب�مل�سروف�ت ومببلغ الف درهم مق�بل اتع�ب املح�م�ة . حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال 
لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن �سدر ب��سم 

�س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2018/2959 تنفيذ جتاري  
    اىل املنفذ �سدهم/1- تو�س للتج�رة الع�مة - �س ذ م م ب�سفته� مدينة وكفيلة 
�س�منة ملديونية تو�س وورلدوايد جي ال تى )�س�بق�( تو�س وورلدوايد م د م �س )ح�لي�( ، 2- 
تو�س وورلدوايد جي ال تي )�س�بق�( تو�س وورلدوايد م د م �س )ح�لي�( ب�سفته� مدينة وكفيلة 
�س�منة ملديونية تو�س للتج�رة الع�مة �س ، 3- تو�س الع�ملية �س م ح ب�سفته� كفيلة و�س�منة 
 ملديونية تو�س للتج�رة الع�مة �س ذ م م  ومديونية تو�س وورلدوايد جي ال تي )�س�بق�( تو�س و ، 
ذ  الع�مة �س  4- منوهر رام�سند رام�سندانى ب�سفته كفيل و�س�من ملديونية تو�س للتج�رة 
م م ومديونية تو�س وورلدوايد جي ال تي )�س�بق�( تو�س ، 5- رام�س�ندانى ن�راين رام �س�ند 
ب�سفته كفيل و�س�من ملديونية تو�س للتج�رة الع�مة �س ذ م م ومديونية تو�س وورلدوايد 
جي ال تي )�س�بق�( ت ، 6- رام� م�نوه�ر رام�س�ندانى ب�سفته� كفيلة و�س�منة ملديونية تو�س 
للتج�رة الع�مة - �س ذ م م ومديونية تو�س وورلدوايد جي ال تي )�س�بق�( ت ، جمهويل حمل 
الوطني )فرع دبي( وميثله / حممد عي�سى  التنفيذ/بنك الفجرية  الق�مة مب� ان ط�لب 
ب�لت�س�من  والزامكم  اعاله  املذكورة  التنفيذية  الدعوى  اأق�م عليك  قد  ال�سويدي   �سلط�ن 
والتك�فل  بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )15803065.84( درهم اىل ط�لب التنفيذ او خزينة 
اللتزام  التنفيذية بحقك يف ح�لة عدم  �ستب��سر الج��راءات  املحكمة  املحكمة.  وعليه ف�ن 

ب�لقرار املذكور خالل 15 يوم� من ت�ريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12420 بتاريخ 2018/9/6   
اعالن حكم بالن�شر

 يف  الدعوى رقم 2016/44 ادخال واخراج وارث م�شلمني 
                              اىل املدعي عليه/1- ن�يف حممد يو�سف من ورثة/ حممد يو�سف عبداهلل 
�سكري 2-في�سل حممد يو�سف من ورثة/ حممد يو�سف عبداهلل �سكري 3-هي�ثم حممد يو�سف 
من ورثة/ حممد يو�سف عبداهلل �سكري 4-ن�هد حممد يو�سف من ورثة/ حممد يو�سف عبداهلل 
�سكري  جمهويل حمل الق�مة مب� اأن املدعي / �س�مين� م�تني قري�سي وميثله / خمت�ر حممد 
ب�قر غريب  نعلنكم ب�ن املحكمة حكمت بجل�سته� املنعقدة بت�ريخ 2018/8/29 يف الدعوى املذكورة 
وال�س�د�س  الوىل  عليه�  للمدعي  ب�لن�سبة  ح�سوري�  ب  قري�سي  م�تني  �س�مين�  ل�س�لح/  اع��اله 
والث�منة ومبث�بة احل�سوري ب�لن�سبة للمدعي عليهم الرابع واخل�م�س وال�س�بعة والت��سعة : -  
اول :- ب�دخ�ل املدعي / �س�مين� حممد يو�سف عبداهلل �سكري يف الإ�سه�د رقم )873/2015ح�سر 
ورثة م�سلمني( وتعديله ، لينح�سر ورثة املتوفى / حممد يو�سف عبداهلل �سكري يف زوجته حتى 
الوف�ة / ن�ت�لي� ج�وريلووا ويف ولديه منه� وهم/ ن�دية ويو�سف ويف اولده من مطلقته / ف�طمة 
عبدالكرمي املظرب وهم / ن�يف وفي�سل ومروان وهي�ثم ومريفت ون�هد ويف ابنته/ �س�مين� من 
مطلقته / نيلوفر حممد ابراهيم دون �سواهم من الورثة ، وتق�سيم م� يظهر له من تركه عليهم 
للزوجة الثمن فر�س� ولالإولد الب�قي تع�سيب� للذكر مثل حظ بعد و�سية اأو دين ، وا�ستمرار 
 : ث�لث�   ، الذكر  �س�لف  الإ�سه�د  الت�أ�سري بذلك يف ملف   : ث�ني�  ذل��ك.  الإ�سه�د فيم� عدا  حجية 
الزام املدعي عليهم ب�مل�سروف�ت.  حكم� مبث�بة احل�سوري ق�بال لال�ستئن�ف خالل ثالثني يوم� 
اعتب�را من اليوم الت�يل لن�سر هذا العالن �سدر ب��سم �س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 

بن �سعيد اآل مكتوم ح�كم دبي وتلى علن�. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

لإعالناتكم يف 

يرجى الت�صال على
هاتف:024488300 - فاك�س:024489891

email:advt@alfajrnews.ae
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ال�سحة تعلن الت�سغيل الكلي مل�ست�سفى  عبداهلل عمران للن�ساء والولدة براأ�س اخليمة
•• دبي-وام:

الكلي  الت�سغيل  ان��ط��الق  ع��ن  املجتمع  ووق���ي��ة  ال�سحة  وزارة  اأع��ل��ن��ت 
مل�ست�سفى عبداهلل بن عمران للن�س�ء والولدة يف اإم�رة راأ�س اخليمة وفق 
اأعلى املع�يري الع�ملية بعد اإنه�ء مرحلة الت�سغيل اجلزئي بنج�ح والإمت�م 
الكلي لنقل كوادر و خدم�ت اأق�س�م الن�س�ء والولدة من م�ست�سفى �سقر 

احلكومي اإىل م�ست�سفى عبداهلل بن عمران للن�س�ء والولدة.
و �سيقوم امل�ست�سفى ب��ستقب�ل املر�سى واملراجعني واحل�لت املحولة من 
امل�ست�سفي�ت ومراكز الرع�ية ال�سحية الأولية يف جم�ل اأمرا�س الن�س�ء 

والولدة م� ي�سهم يف تخفي�س اأوق�ت النتظ�ر وازدح�م املراجعني.
ووق�ية  ال�سحة  وزارة  وك��ي��ل  ال�سرك�ل  حممد  يو�سف  ال��دك��ت��ور  واأك���د 

مل�ست�سفى  ال��ك��ل��ي  الت�سغيل  اأن  امل�ست�سفي�ت  ل��ق��ط���ع  امل�����س���ع��د  املجتمع 
مب�درات  �سمن  ا�ستكم�له  مت  وال��ذي  وال��ولدة  للن�س�ء  عمران  عبداهلل 
�س�حب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهي�ن رئي�س الدولة “حفظه 
اهلل” ي�أتي يف اإط�ر ا�سرتاتيجية الوزارة وم�س�ريعه� املتوا�سلة لتقدمي 
متطلب�ت  ل��ت��واك��ب  ع�ملية  مبع�يري  ومبتكرة  �س�ملة  �سحية  خ��دم���ت 
�سحي  نظ�م  وتوفري   2021 الوطنية  الأجندة  �سمن  ال�سحة  موؤ�سر 
تطبيق  نحو  اأداء  ومع�يري  وطنية  موؤ�سرات  �سوء  على  ع�ملية  مبع�يري 

اأف�سل املم�ر�س�ت الع�ملية.
واأو�سح اأن م�ست�سفى عبداهلل عمران للن�س�ء والولدة �سيكون م�ست�سفى 
والتخ�س�سية  الأ�س��سية  وال��ولدة  الن�س�ء  طب  خدم�ت  يقدم  مرجعي� 
مثل  امل��ت��ق��دم��ة  التخ�س�سية  واخل���دم����ت  ال�����ولدة  ح��دي��ث��ي  وخ���دم����ت 

الولدة  الأجنة وخدم�ت حديثي  العقم وطب  الن�س�ء وعالج  جراح�ت 
ب�لكوادر  امل�ست�سفى  لتجهيز  ال��وزارة  به�  ق�مت  التي  اإىل اجلهود  لفت� 
اأعلى مع�يري املب�ين اخل�سراء  الطبية والتمري�سية الالزمة وتطبيق 
والت�سغيلية  الإن�س�ئية  الأع��م���ل  ك�فة  يف  ال��دويل  العتم�د  ومتطلب�ت 
اأن هذا  الطبية منوه�  وامل��ع��دات  الأج��ه��زة  ب���أح��دث  ال��ت��زود  اإىل  اإ�س�فة 
امل�ست�سفى يعد ث�ين م�ست�سفى تخ�س�سي للن�س�ء والولدة ت�بع للوزارة 
بعد م�ست�سفى الق��سمي للن�س�ء والولدة والأطف�ل �سمن �سبكة مرافقه� 

ال�سحية التي تغطي 6 اإم�رات يف الدولة.
راأ���س اخليمة  النعيمي مدير منطقة  الدكتور عبداهلل  اأ�س�ر  من جهته 
اأن م�ست�سفى عبداهلل عمران للن�س�ء وال��ولدة يعترب نقلة  اإىل  الطبية 
نوعية على �سعيد اخلدم�ت ال�سحية التخ�س�سية يف اإم�رة راأ�س اخليمة 

اأطف�ل  وعن�ية  الن�س�ء  واأم��را���س  ال���ولدة  خدم�ت  بتقدمي  يقوم  حيث 
اخلدج.. لفت� اإىل اأن امل�ست�سفى يتكون من ط�بق اأر�سي وط�بقني ي�سمل 
الط�بق الأر�سي العي�دات اخل�رجية و الطوارئ وال�ستقب�ل وال�سيدلية 
ال��ولدة ويحوي الط�بق الأول ق�سم الولدة  والأ�سعة والأق�س�م م� بعد 
الن�س�ء واحلوامل والإدارة  املركزة واملخترب وق�سم  والعملي�ت والعن�ية 

وي�سم الط�بق الث�ين ق�سم الأطف�ل اخلدج.
للن�س�ء  عمران  م�ست�سفى  مدير  ال�سحي  را�سد  حممد  اأو���س��ح  وب���دوره 
�سرير   66 منه�  �سريرا   90 تبلغ  ال�ستيع�بية  الط�قة  اأن  وال����ولدة 
20 �سرير لالأطف�ل اخلدج حيث  4 �سرائر عن�ية مركزة و  مري�س و 
�سيتم انطالق مرحلة الت�سغيل الكلي للم�ست�سفى اعتب�را من 9 �سبتمرب 

اجل�ري لتقدمي اخلدم�ت ال�سحية املتخ�س�سة وفق املع�يري الع�ملية.

 بني اأ�صمر كلكيل نائب القن�صل العام الإثيوبي – دبي جريو�صاليم اأمدميارمي تادي�صي القن�صل العام الإثيوبي - دبي العمل ليل نهار يف اإدارة الإقامة و�صوؤون الأجانب لت�صهيل العمل للمراجعني مبادرة اأحمي نف�صك بتعديل و�صعك

بعد مرور �صهر على مبادرة »اأحمي نف�صك بتعديل و�صعك«

اإدارة الهجرة تقوم مبجهودات كبرية خلدمة املراجعني 
•• دبي- عبد املنعم يحيى :

مب�درة  ع��ل��ى  �سهر  ان��ق�����س���ء  ب��ع��د 
و�سعك«  بتعديل  نف�سك  »اأح��م��ي 
وال����ت����ي ت�����س��ت��م��ر ح���ت���ى احل������دي 
املقبل  اأك���ت���وب���ر  م���ن  وال���ث���الث���ني 
الدولة  يف  املقيمني  اآلف  ا�ستف�د 
اأطلقته�  ال��ت��ي  امل��ب���درة  م��ن ه��ذه 
الإم�رات  بدولة  الداخلية  وزارة 

العربية املتحدة.
ر����س���دت ع��د���س��ة ال��ف��ج��ر اأع������داداً 
ك�������ب�������رية م��������ن امل�������راج�������ع�������ني يف 
الهجرة  واإدارة  الدولة  قن�سلي�ت 
والإق�مة املختلفة �سعي� لتح�سني 
حيث  واأ������س�����ره�����م  اأو������س������ع�����ه�����م 
املقيمني  م��ن  ع���ددا  ال��ع��ف��و  �سمل 
اأحدهم  املخ�لفني و�سلت غرامة 
�سمل  بينم�   ، دره���م  م��ل��ي��ون  اإىل 
مبب�لغ  ك���ب���رية  اأع���������دادا  ال���ع���ف���و 
اجل�نب  مي���ث���ل  وه������ذا  خم��ت��ل��ف��ة 
الإن�����س���ين ال���ذي ع��ه��ده اجلميع 
لدولتن�  ال��ر���س��ي��دة  ال���ق���ي����دة  يف 
ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  يف  ممثلة 
رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
و�س�حب  اهلل(،  )حفظه  ال��دول��ة 
را�سد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 

الدولة  رئ��ي�����س  ن���ئ��ب  م��ك��ت��وم  اآل 
رئي�س جمل�س الوزراء ح�كم دبي، 
ال�سف�رات  ج��م��ي��ع  اأ����س����دت  ح��ي��ث 
املب�درة  بهذه  ب�لدولة  الأجنبية 
الكثري من  التي خففت  الكرمية 
الأعب�ء لدى مواطنيه� .. خ��سة 
اجل����ل���ي����ت الآ���س��ي��وي��ة مم��ث��ل��ة يف 
يف  ت���أت��ي  التي  بنغالدي�س  ج�لية 
املرتبة الأوىل يف اأعداد املخ�لفني 
يف  الإثيوبية  واجل���ل��ي��ة  ِ)رج�����ل( 

اأعداد املخ�لفني )ن�س�ء(.
ب���ع���د م������رور ���س��ه��ر م����ن م���ب����درة 
الآلف  ا���س��ت��ف���د  ن��ف�����س��ك  اح���م���ي 
م���ن ه����ذه امل����ب�����درة م���ن خمتلف 
قن�سلي�ت  و���س���رك��ت  اجل��ن�����س��ي���ت 
رع�ي�ه�  م�������س����ع���دة  يف  ال����دول����ة 
الأعم�ل يف تقدمي  وبع�س رج�ل 
مل�س�عدات  اإ���س���ف��ة  ال�سفر  ت��ذاك��ر 
حتى  للمحت�جني  قدمت  م�لية 
يعدلوا اأو�س�عهم يف الدولة.. ويف 
ال�س�رقة  وك���ل��ة  اأق���م��ت  ال�س�رقة 
وبع�س  ل��ه���  م��ك��ت��ب���  ل��ل�����س��ف��ري���ت 
وك�لت ال�سفر مل�س�عدة املراجعني 
ل���الإق����م���ة  ال���ع����م���ة  الإدارة  يف 
كم�  ب�ل�س�رقة  الأج���ن��ب  و���س��وؤون 
الهجرة  اإدارات  يف  الع�ملون  بذل 

الفجر  انتقلت  و�سعك..  بتعديل 
الإثيوبية  القن�سلية  م��ق��ر  اإىل 
بدبي حيث متثل ج�ليته� الرقم 

كبريا  ج��ه��دا  ب���ل��دول��ة  املختلفة 
مل�����س���ع��دة امل��راج��ع��ني ام��ت��د حتى 

ال�س�عة الث�منة م�س�ء.

بدبي  الإثيوبية  القن�صلية 
ت�صيد باملبادرة 

وعلى خلفية القرار اأحمي نف�سك 

ملواطنيه�  �سفر  ج��وازات  لإ�سدار 
امل����ه����م����ة حيث  ه�������ذه  وت�������س���ه���ي���ل 
للع��سمة  يومي�  الطلب�ت  تر�سل 
�سفر  ج��وازات  لإ�سدار  الإثيوبية 
بدبي  القن�سلية  اإىل  واإر���س���ل��ه��� 
الداخلية  وزارة  اأن  اإىل  واأ���س���رت 
اأق�مت مكتب� خ��س� يف  الإثيوبية 
اأب�ب�  اأدي�����س  الإثيوبية  الع��سمة 
لإ�سدار هذه اجلوازات على وجه 
ن�ئب  اأ���س���د  ج�نبه  م��ن  ال�سرعة. 
ال�سيد/  الإثيوبي  الع�م  القن�سل 
الفر�سة  بهذه  كلكيل  اأ�سمر  بني 
ون����������س����د اجل�����ل����ي����ة الإث���ي���وب���ي���ة 
ل���ال����س���ت���ف����دة م����ن ه�����ذه امل����ب�����درة 
العظيمة التي تفتح فر�س� جيدة 
بتح�سني  امل��خ���ل��ف��ني  للمقيمني 
اأو�س�عهم واإ�سدار اإق�م�ت �سليمة 
من�خ  يف  العمل  من  متكنهم  لهم 
اأه���ل��ي��ه��م يف  ج��ي��د وال���ع���ودة اإىل 
اجل�لية  ن��������س���د  ك���م����  اإث���ي���وب���ي����. 
الإث���ي���وب���ي���ة ع����دم ال����دخ����ول مرة 
اأخرى يف م�ستنقع املخ�لف�ت لأن 
هذا يعر�سهم لعقوب�ت كبرية يف 
القن�سل  ن�ئب  واأ�س�ر  امل�ستقبل.. 
مبجهود  تقوم  القن�سلية  اأن  اإىل 
جب�ر يف اإ�سدار اجلوازات اجلديدة 

)ن�س�ء(،  املخ�لفني  اأع����داد  يف   1
يومي�  القن�سلية  ت�ستقبل  حيث 
املراجعني  م���ن  ك���ب���رية  اأع��������دادا 

لال�ستف�دة من هذه املب�درة.
ج�����ريو و����س����ل���ي���م اأم�����دمي������رمي ، 
القن�سل الع�م لدولة اإثيوبي� بدبي 
حتدثت عن هذه املب�درة الكرمية 
دولة  اإثيوبي�  ع��ن  ني�بة  و�سكرت 
لهذه  املتحدة  العربية  الإم�����رات 
امل���واق���ف الإن�����س���ن��ي��ة وه����ذا لي�س 
بغريب على دولة الإم�رات بقي�دة 
ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س���ح��ب 
الدولة  اآل نهي�ن رئي�س  زاي��د  بن 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  و���س���ح��ب 
رئي�س  ن�ئب  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
اأ�سح�ب  واإخ��وان��ه��م���  دب��ي  ح���ك��م 
وعك�ست  الإم�����رات،  حك�م  ال�سمو 
ف��رح��ة اجل�لية  ال���ع����م  ال��ق��ن�����س��ل 
ي�سل  التي  ب���لإم���رات  الإثيوبية 
األ���ف   100 ال�����  ع���دده���� ح�����وايل 
ب�سفة  معظمهم  ي��ق��ي��م  اإث��ي��وب��ي 
���س��ل��ي��م��ة ب��ي��ن��م��� مت��ث��ل ف��ئ��ة خدم 

املن�زل غ�لبية املخ�لفني. 
القن�سلية  اأن  اإىل  واأ�������س�������رت 
نه�ر  ليل  تعمل  بدبي  الإثيوبية 

بدل عن الف�قدة اإ�س�فة لتجديد 
اجلوازات املنتهية �سالحيته�.

ــيــة الــبــنــغــالــيــة اأكــرب  اجلــال
امل�صتفيدين من املبادرة

وت�����ع�����د اجل������ل�����ي�����ة ال���ب���ن���غ����ل���ي���ة 
امل�ستفيدين  اأك���رب  )بنغالدي�س( 
الرج�ل  ف��ئ��ة  امل����ب�����درة  ه����ذه  م���ن 
مق�رنة   1 ال��رق��م  ميثلون  حيث 
خ��سة  الأخ��������رى  ب���جل��ن�����س��ي���ت 
اأفراده�  اه��ت��م  ح��ي��ث  الآ���س��ي��وي��ة 
فرتة  خ��الل  اأو���س���ع��ه��م  بتعديل 
 31 يف  املنتهية  اأ���س��ه��ر  ال��ث��الث��ة 
اأك��ت��وب��ر امل��ق��ب��ل وام���ت���الأت ق�ع�ت 
كبرية  ب����أع���داد  ب��دب��ي  القن�سلية 
���س��ف��ر متهيدا  لإ����س���دار ج�����وازات 
ت�سهد  �سوف  اأو�س�عهم  لتعديل 
املزيد  الق�دمني  ال�سهرين  ف��رتة 
من املقيمني لال�ستف�دة من هذه 
تتح�سن  حتى  الإن�س�نية  امل��ب���درة 
العي�س  من  ويتمكنون  اأو�س�عهم 
يف اأج��واء طيبة و�سحية متكنهم 
�سحيحة  ب�������س���ورة  ال���ع���م���ل  م����ن 
و�سليمة بعيدا عن اأجواء الهروب 
وال�ستقرار  العمل  اأ�سح�ب  من 

الذي يفيدهم ويفيد اأ�سرهم. 

من الغرامات و�صلت  احلالت  من  العديد  • اإعفاء 
اإىل ماليني الدراهم 

هذه املبادرة  من  ا�صتفادت  املختلفة  • اجلاليات 

مراجعون من اجلالية الإثيوبية بدبي اآلف املخالفني ا�صتفادوا من املبادرة  الإجراءات تتم يف �صهولة وي�صر لدي القن�صليات

الإن�س�نية املتعددة.
جتدر الإ�س�رة اإىل اأن اليوم الدويل 
اإىل توعية  للعمل اخلريي يهدف 
وحت��ف��ي��ز ال��ن������س وامل��ن��ظ��م���ت غري 
امل�سلحة  واأ����س���ح����ب  احل��ك��وم��ي��ة 
الع�مل  اأن��ح���ء  جميع  يف  امل�سرتكة 
مل�������س����ع���دة الآخ�����ري�����ن م����ن خالل 

التطوع والأن�سطة اخلريية.

•• ابوظبي-وام:

اك�����د م���ع����يل ال�����س��ي��خ ن���ه���ي����ن بن 
مب�رك اآل نهي�ن وزير الت�س�مح اأن 
العط�ء والبذل يف جم�لت العمل 
ال�سم�ت  م���ن  ���س��م��ة  ه���ي  اخل����ريي 
العربية  الإم�����رات  ل��دول��ة  املميزة 
املتحدة قي�دًة وحكومًة و�سعب�ً، واأن 
موؤ�س�س  م��ن  تعلمن�ه  النهج  ه��ذا 
احلديثة  نه�سته�  وب����ين  ال��دول��ة 
اآل  ال�سيخ زايد بن �سلط�ن  الوالد 
والذي  ثراه”،  اهلل  “طيب  نهي�ن 
ع����رف يف خم��ت��ل��ف ب���ق����ع الأر������س 
اأر�سى  ال����ذي  ب��زاي��د اخل����ري، ف��ه��و 
الإم�راتي  للعمل  متينة  ق��واع��د 
اخلريي يف الكثري من دول الع�مل 
بغ�س النظر عن الأ�سل اأو العرق 
اأو  العقيدة  اأو  الدين  اأو  اللون  اأو 

املذهب اأو الط�ئفة اأو امللة.

اليوم  مبن��سبة  مع�ليه  واأ����س����ف 
ال������دويل ل��ل��ع��م��ل اخل�����ريي ال���ذي 
ع�م؛  كل  من  �سبتمرب   5 ي�س�دف 
�سب�قة  الإم���رات  وم�زالت  “ك�نت 
ب�ستى  وال���ع���ط����ء  اخل����ري  ع��م��ل  يف 
امل���ج����لت  ���س��ن��وف��ه ويف خم��ت��ل��ف 
والتعليمية  والإغ�ثية  الإن�س�نية 
والإ�سك�نية  واملجتمعية  والطبية 
والبنية التحتية وحم�ية الأطف�ل 
وم�س�عدة  والأوبئة  الأمرا�س  من 
املنكوبني واملت�أثرين جراء احلروب 
دول���ة  ت���وا����س���ل  اإذ  وال�������س���راع����ت، 
اأر���س اخل��ري والت�س�مح  الإم����رات 
واأعم�له�  م�����س���ري��ع��ه���  وال�������س���الم 
ال��ع��دي��د م��ن من�طق  اخل��ريي��ة يف 
ال��ع���مل ب��ح��ر���س ودع���م لحمدود 
خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  من 
الدولة  رئي�س  نهي�ن  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�سمو  و���س���ح��ب  اهلل”  “حفظه 

خلدمة  واأف���راد  موؤ�س�س�ت  الدولة 
ال��ب�����س��ري��ة ج��م��ع���ء ان���ط���الق����ً من 
احلنيف  الإ���س��الم��ي  دينن�  م��ب���دئ 
امل�سرتكة،  الإن�������س����ن���ي���ة  وق��ي��م��ن��� 
الهالل  هيئة  ب��ه  تقوم  م���  خ��سًة 
الأحمر الإم�راتي، وموؤ�س�سة زايد 
لالأعم�ل  ن��ه��ي���ن  اآل  ���س��ل��ط���ن  ب��ن 
وموؤ�س�سة  والإن�����س���ن��ي��ة،  اخل��ريي��ة 
خليفة بن زايد اآل نهي�ن لالأعم�ل 
وم���وؤ����س�������س���ة حممد  الإن�������س����ن���ي���ة، 
لالأعم�ل  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن 
اآل  وهيئة  والإن�����س���ن��ي��ة،  اخل��ريي��ة 
مكتوم اخلريية، وموؤ�س�سة �سلط�ن 
الإن�س�نية  ل��الأع��م���ل  خليفة  ب��ن 
العط�ء  دب��ي  وموؤ�س�سة  والعلمية، 
وج���م���ع���ي���ة ال���������س�����رق����ة اخل���ريي���ة 
واملوؤ�س�س�ت  الهيئ�ت  من  وغريه� 

ذات العالقة.
توليه  م����  اإىل  م��ع���ل��ي��ه  وت���ط���رق 

اآل مكتوم  ال�سيخ حممد بن را�سد 
ن�ئب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
“رع�ه اهلل”  دب���ي  ح���ك��م  ال�����وزراء 
و�س�حب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
اأبوظبي  نهي�ن ويل عهد  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق����ئ���د  ن����ئ���ب 
امل�سلحة واإخوانهم اأ�سح�ب ال�سمو 
لالحت�د  الأع��ل��ى  املجل�س  اأع�����س���ء 

حك�م الإم�رات”.
واأ����س����ر م��ع���يل ال�����س��ي��خ ن��ه��ي���ن بن 
الرائد  الع�ملي  ال���دور  اإىل  م��ب���رك 
ل����دول����ة الإم������������رات يف الأع����م�����ل 
اخل����ريي����ة امل���ت���ن���وع���ة ل����س���ي���م���� يف 
�سراع�ت  ت�����س��ه��د  ال���ت���ي  امل���ن����ط���ق 
التي  الأم��������ك�������ن  ويف  وح������روب������� 
الطبيعية  ل����ل����ك����وارث  ت���ت���ع���ر����س 
والأع��������������س������ري وال����ف����ي���������س�����ن�����ت، 
ف�����س��اًل ع��ن امل�����س��روع���ت اخلريية 
والإن�س�نية الكثرية التي تقوم به� 

ب�لغ  اهتم�م  من  الر�سيدة  القي�دة 
لأن  الالمتن�هي  اخل��ريي  ب�لعمل 
الإن�س�ن  ب��ب��ن���ء  ت��وؤم��ن  الإم�������رات 
ر�س�لته�  من  وتنطلق  والإن�س�نية، 
اخلري  يف  اخل�����ل����دة  احل�������س����ري���ة 
ويف  وال��وئ���م،  والت�س�مح  وال�سالم 
النم�ء  وحتقيق  الب�سرية  ���س��ع���دة 
اأف���ع����ل  اأن  م���ن���وه����ً  والزده�������������ر، 
ذلك،  على  �س�هد  خ��ري  الإم������رات 
فقد تبواأت الدولة املراتب الأوىل 
اخلم�سة  الأع��������وام  خ����الل  ع����مل���ي����ً 
الدوليني  امل�نحني  ك�أكرب  امل��سية 
التنموية  امل�������س����ع���دات  جم�����ل  يف 
القومي،  لدخله�  قي��س�ً  الر�سمية 
م���ث��اًل يف م�س�ريع  ن����راه  م���  وه���و 
البنية التحتية والربامج املوجهة 
يرتبط  وم����  امل�����س��ت��دام��ة  للتنمية 
بقط�ع�ت النقل والط�قة املتجددة 
وامل�س�عدات  وال��ت��ع��ل��ي��م  وال�����س��ح��ة 

�سرطة اأبوظبي تو�سح الإر�سادات ال�سرورية نهيان بن مبارك: ن�ستلهم من زايد اخلري العمل اخلريي املعطاء وامل�ستدام
لل�سائقني عند تعطل مثبت ال�سرعة

•• اأبوظبي- وام:

لل�س�ئقني  ال�����س��روري��ة  الإر����س����دات  م��ن  اأب��وظ��ب��ي جمموعة  �سرطة  ح���ددت 
الذعر  وعدم  الهدوء  �سرورة  واأهمه�  ال�سرعة  مثبت  تعطل  عند  لتب�عه� 
والت�أكد من ربط حزام الأم�ن وت�سغيل م�س�بيح التنبيه وامل�س�بيح الأم�مية 

والت�س�ل على رقم الطوارئ 999 و�سرح احل�لة ب�لتف�سيل.
ودعت ال�س�ئقني الذين يتعر�سون ملثل هذه املواقف، ملح�ولة حتريك ن�قل 
احلركة على و�سع /L/ ومن ثم اإطف�ء املحرك عن طريق املفت�ح ب�لن�سبة 
للمركب�ت القدمية، اأم� ب�لن�سبة للمركب�ت احلديثة فيتم ال�سغط امل�ستمر 

الطويل على زر ت�سغيل املركبة حلني انطف�ء املحرك.
واأو�سحت اأنه يف ح�ل عدم جدوى اخلطوة الأوىل فيجب و�سع ن�قل احلركة 
على و�سع /L/ وال�سغط بقوة من��سبة على املك�بح ب��ستمرار حتى تتوقف 
ال�سي�رة، وعند ف�سل اخلطوة الث�نية يتم رفع املك�بح اليدوية تدريجي� مع 
املح�ولت  تلك  ف�سلت جميع  واإذا  قوة،  بكل  ال�سي�رة  اإم�س�ك مقود  �سرورة 
 /D/ اإىل و�سع /L/ يجب على ال�س�ئق حتريك ن�قل احلركة بني و�سع
الدورية  تدخل  قبل  ال�س�بقة  الطرق  احدى  اأم� يف ح�لة جن�ح  ب��ستمرار، 
اأول حلني  اإيق�فه� خ�رج الطريق وت�أمني نف�سه  فيجب على �س�ئق املركبة 

و�سول اجله�ت املخت�سة للتع�مل مع املوقف.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبو ظبي-الفجر:

ا���س��ت��ق��ب��ل��ت م���ع����يل ال���دك���ت���ورة اأم���ل 
املجل�س  رئ��ي�����س��ة  القبي�سي  ع��ب��داهلل 
املجل�س  مقر  يف  الحت�����دي  ال��وط��ن��ي 
ب������أب�����وظ�����ب�����ي ������س�����ع������دة رودي�����ري�����������س  
كي�سيفيرت ع�سو البوند�ست�غ الأمل�ين 

الحت�دي«. “الربمل�ن 
وجرى خالل اللق�ء بحث �سبل تعزيز 
الإم�رات  دولة  بني  التع�ون  عالق�ت 
امل�ني�  وج��م��ه��وري��ة  امل��ت��ح��دة  العربية 
التن�مي  املج�لت يف ظل  يف خمتلف 
ال�����ذي ت�����س��ه��ده ه����ذه ال���ع���الق����ت يف 
على  الت�أكيد  مع  القط�ع�ت  خمتلف 
حر�س  يعك�س  مب�  تطويره�  اأهمية 
اإىل  الدائم  و�سعيه�  البلدين  قي�دتي 
اأرح���ب وتعزيز  اآف����ق  اإىل  به�  ال��دف��ع 
عالق�ت ال�سداقة مب� يخدم امل�س�لح 

امل�سرتكة لل�سعبني ال�سديقني. 
ي�سطلع  ال���ذي  ال����دور  اإىل  واأ����س����رت 
ب��ه امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت������دي من 
التي  الربمل�نية  الدبلوم��سية  خالل 

الدولة  توجه�ت  خالله�  من  يواكب 
يف طرح الق�س�ي� الوطنية ف�سال عن 
حي�ل  الدولة  تتبن�ه�  التي  الق�س�ي� 
ت�سهده�  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات  خم��ت��ل��ف 
املنطقة والع�مل.. م�سرية اإىل الدور 
خالل  من  املجل�س  به  ينه�س  ال��ذي 
الفع�لي�ت  خم��ت��ل��ف  يف  م�����س���رك���ت��ه 

الربمل�نية الدولية.
ح�سر اللق�ء ح�سر اللق�ء �سع�دة عزا 
الوطني  املجل�س  ع�سوة  �سليم�ن  بن 
�سبيب  اح���م���د  و����س���ع����دة  الحت���������دي 

الظ�هري الأمني الع�م للمجل�س.  
واأكدت مع�يل الدكتورة اأمل القبي�سي 
والتن�سيق  ال��ت��ع���ون  ت��ع��زي��ز  اأه��م��ي��ة 
وتب�دل اخلربات وتفعيل اآلي�ت العمل 
امل�سرتك بني الربمل�نني ومتكنهم من 
التي  الكبرية  اجلهود  على  الط��الع 
امل�ستوي  تبذله� دول��ة الم���رات علي 
الوطني والإقليمي والدويل وخ��سة 
الإن�س�نية  امل�������س����ع���دات  جم������ل  يف 
امل�ستقبل  ل�ست�سراف  الدولة  وروؤي��ة 
دولة  وتوجه  للم�ستقبل  والتخطيط 

وال�سلم  الم���ن  ت��ع��زي��ز  الم������رات يف 
ال�سرق  منطقة  يف  خ��سة  الدوليني 

الو�سط.
وا�ستعر�ست مع�ليه� نت�ئج زي�رة وفد 
املجل�س الوطني الحت�دي جلمهورية 
امل��سي،  الع�م  م�ر�س  �سهر  يف  امل�ني� 
واأع�س�ء  رئي�سي  مع�ليه�  ومق�بلة 
 ، البوند�سرات  ورئي�س  البوند�ست�غ 
الربمل�نية  ال��ع��الق���ت  ت��ع��زي��ز  ب��ه��دف 

بني البلدين.
وت��ط��رق اجل���ن��ب���ن اإىل احل��دي��ث عن 
وبحث�  والدولية  الإقليمية  الق�س�ي� 
الراهنة  والتطورات  امل�ستجدات  اآخر 
والدولية،  الإقليمية  ال�س�حتني  على 
يف  ب���لأو���س���ع  يتعلق  م���  وخ�سو�س� 
ومن�ق�سة  ول��ي��ب��ي���،  وال��ي��م��ن  ���س��وري��� 
خطر التطرف والإره����ب ال��ذي ب�ت 
الع�مل  دول  خمتلف  وي��ه��دد  ي�سرب 
ت��ع��زي��ز اجلهود  ال���ت����أك���ي���د ع��ل��ى  م���ع 
وجتفيف  م��ك���ف��ح��ت��ه  اإىل  ال���رام���ي���ة 

م�س�در ومن�بع متويله.
واأك����د اجل���ن��ب���ن ع��ل��ى اأه��م��ي��ة الدور 

الق�س�ء  يف  الربمل�نيون  يلعبه  ال��ذي 
ع��ل��ى الإره��������ب ال�����ذي ي���ه���دد الأم����ن 
وال�سلم الدوليني، لفتة اإىل اأن دولة 
اأهمية  ت�����س��دد دوم����� ع��ل��ى  الم�������رات 
التع�ون الدويل للت�سدي للجم�ع�ت 
ا�سرتاتيجية  خ��الل  م��ن  الإره���ب��ي��ة 
والتطرف  الإره�������ب  ل��ن��ب��ذ  وا���س��ح��ة 
جهود  م�ستعر�سة  ل��ل��ح��دود  ال��ع���ب��ر 
ال�س�ل  ال���ف���ك���ر  مل���واج���ه���ة  ال�����دول�����ة 
م���رك���زي �سواب  ب���إن�����س���ء  امل��ت��ط��رف 

وهداية. 
القبي�سي  ال��دك��ت��ورة  م��ع���يل  وق���ل��ت 
ج�ء  اليمن  يف  العربي  التح�لف  اأن 
ال�سرعية  ت��ن��ف��ي��ذ  ع���ل���ى  ل��ل��ح��ر���س 
الدولية وبن�ء على مطلب احلكومة 
دولة  اأن  م�سيفة  اليمنية،  ال�سرعية 
الإن�س�ين  ب���ل��ب��ع��د  ت��ه��ت��م  الإم��������رات 
ال��ي��م��ن وتعترب  الأع���م����ر يف  واإع�������دة 
اليمن  ل��ل��م�����س���ع��دات يف  م���ن��ح  اأك����رب 
وت�س�هم ب�سكل ف�عل يف عملية اإع�دة 
املعنوي  الدعم  كل  وتقدمي  الإع��م���ر 
وحم�ية  الأم������ن  ل���س��ت��ت��ب���ب  اأي�������س���� 

دور  اأن  ع��ل��ى  ...م����وؤك����دة  امل���دن���ي���ني. 
الإم�رات الإن�س�ين يف اليمن هو جزء 
من التزامه� احل�س�ري على ال�سعيد 

الإن�س�ين ع�ملي�ً.
وتطرق اللق�ء اإىل دور دولة الم�رات 
الع�مل  يف  ال���الج���ئ���ني  م�����س���ع��دة  يف 
ب�سكل  ال�سوريني  والالجئني  عموم�ً 
خ��س، واأكدت مع�يل رئي�سة املجل�س 
الوطني الحت�دي يف هذا ال�س�أن على 
اأك����رب م�نح  اأن دول����ة الم�������رات ه���ي 
امل�ستوى  على  الإن�س�نية  للم�س�عدات 
الع�ملي، واأ�س�رت مع�ليه� اإىل اأن دولة 
ل�  ا�ستقب�له�  ع��ن  اأع��ل��ن��ت  الإم�������رات 
األ��ف( ع�ئلة �سورية يف غ�سون   15(
م�س�ركة  املقبلة  اخل��م�����س  ال�����س��ن��وات 
الدولية  امل�سئولي�ت  حتمل  يف  منه� 
الالجئني  اأزم����ة  مب��واج��ه��ة  املتعلقة 
الدولة  جهود  عن  ف�سال  ال�سوريني 
خميم�ت  يف  والإغ����ث���ي���ة  الإن�����س���ن��ي��ة 

الالجئني يف الأردن واليون�ن.
واأكدت مع�يل الدكتورة اأمل القبي�سي 
علي ان دولة الم���رات قدمت 800 

ال�سوريني يف  مليون دولر لالجئني 
والن�زحني  وم�����س��ر  ول��ب��ن���ن  ال��ع��راق 
دولة  وف��رت  حيث  �سوري�  من�طق  يف 
لع�سرات  وامل�سكن  ال��غ��ذاء  الم�����رات 
ال�سوريني  ال��الج��ئ��ني  م���ن  الآلف 
م��ن خ���الل ع���دد م��ن امل�����س���ري��ع التي 
الفهود  تقوده� مثل خميم مريجب 
يف الأردن الذي متوله دولة الم�رات 
الع�لية  ال�سحية  اخل��دم���ت  وي��ق��دم 
امل�ستوي  وامل���أوي لأكر من 6437 

لجئ �سوري.
 وتطرقت مع�يل الدكتورة القبي�سي 
اإىل ق�سية اجلزر الم�راتية الثالث 
ال�سغرى،  ط��ن��ب  ال��ك��ربى،  “طنب 

ايران،  قبل  اأبو مو�سى” املحتلة من 
الإم�رات  لدولة  امل�سروعة  واملط�لب 
ب�مل�س�عي  ���س��واء  الق�سية  ه��ذه  بحل 
حمكمة  اإىل  ال��ل��ج��وء  اأو  ال�����س��ل��م��ي��ة 

العدل الدولية.
املجل�س  رئ���ي�������س  م����ع�����يل  ووج����ه����ت 
الوطني الحت�دي الدعوة اإىل مع�يل 
رئي�س الربمل�ن الأمل�ين لزي�رة املجل�س 
ال��وط��ن��ي الحت�����دي ب��ه��دف الطالع 
على جتربة اجل�نبني ومن�ق�سة �سبل 
الربمل�نية..  التع�ون  عالق�ت  تفعيل 
املتب�دلة  ال����زي�����رات  اأه��م��ي��ة  م���وؤك���دة 
التوا�سل  ت��ع��زي��ز  يف  اجل���ن��ب��ني  ب��ني 
وتوجه�ت  تطلع�ت  يلبي  مب�  املب��سر 

البلدين. 
ب��������دوره اأ������س������د ����س���ع����دة رودي���ري�������س  
كي�سيفيرت ع�سو البوند�ست�غ الأمل�ين 
“حر�س بالده على تعزيز العالق�ت 
مع دولة الم�رات مب� يخدم م�سلحة 
ايل  ...م�����س��ريا  ال�سديقني  البلدين 
الربمل�نية  ال���زي����رات  ت��ب���دل  اأه��م��ي��ة 
تع�ون  اأج��ل خلق  م��ن  ب��ني اجل�نبني 
وتوحيد  ال����روؤى  وتن�سيق  م�����س��رتك 
الإره�ب  مك�فحة  جم���ل  يف  اجلهود 

ودعم الق�س�ي� الدولية امل�سرتكة.
ال��ت��ع���ون بني  اأك���د على ���س��رورة  كم� 
احلكوم�ت والربمل�نيني للحف�ظ على 

الالجئني من ال�سي�ع والت�سرد.

•• راأ�ص اخليمة- الفجر:

برئ��سة �سع�دة الكيمي�ئية موزة �سيف 
م��ط��ر ب��ن ���س��ب��ت ال�����س���م�����س��ي الأم���ني 
الكيمي�ئيني  لحت����د  امل�س�عد  ال��ع���م 
العرب رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 
عقدت   ، الإم�����رات����ي����ة  ال��ك��ي��م��ي���ئ��ي��ة 
لالأ�سبوع  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ع��ل��ي���  ال��ل��ج��ن��ة 
الأول  اجتم�عه�  للكيمي�ء  ال��ع��رب��ي 

مبقر اجلمعية .
الكيمي�ئية  اج��ت��م���ع  خ���الل  واأك����دت 
م��������وزة ال�������س����م�������س���ي ع����ل����ى اأه���م���ي���ة 
الحتف�ء ب�لأ�سبوع العربي للكيمي�ء 
 31 اىل   25 م����ن  ال����ف����رتة  خ�����الل 
ال��ق���دم وف��ق��� وتعميم احت�د  اأك��ت��وب��ر 
للجمعي�ت  ال����ع����رب  ال���ك���ي���م����ئ���ي���ني 
الكيمي�ئية  وامل��وؤ���س�����س���ت  وال��ن��ق���ب���ت 
العربية من خالل  اإق�مة املح��سرات 
التدريبية  وال���دورات  العمل  وور���س 
خ��الل الأ���س��ب��وع  ، اإق���م��ة املوؤمترات 
الكيمي�ئيني  ت��ك��رمي   ، وال����ن����دوات  
جم�ل  يف  وامل���وه���وب���ني  ال��وط��ن��ي��ني 
الكيمي�ء وت�سجيع دورهم يف البحث 
والت�أليف والرتجمة ، حتفيز طالب 
ب�لتع�ون  الفع�لي�ت  واإق�مة  املدار�س 
املحلية  الكيمي�ئية  اجل��م��ع��ي���ت  م��ع 
ل��ل��ح��دي��ث عن  امل��ع��ل��م��ني  ، حت��ف��ي��ز 

واإب����راز  للكيمي�ء  ال��ع��رب��ي  الأ���س��ب��وع 
حي�تن�  يف  ال��ك��ي��م��ي���ء  ع��ل��م  اأه���م���ي���ة 
للمجتمع  ال����و�����س����ول  ل����ل����ط����الب،  
املجمع�ت  يف  الفع�لي�ت  خ��الل  م��ن 
 . الكيمي�ء  بعلم  للتعريف  والأ�سواق 
ب�سوره�  واملجالت  الن�سرات  توزيع 
والتف�عل مع  وال�سلبة  الإلكرتونية 
للكيمي�ء  ال��ع��رب��ي  الأ���س��ب��وع  ح�����س���ب 
الإجتم�عي  ال��ت��وا���س��ل  ���س��ب��ك��ة  ع���رب 
 “ وان�����س��ت��غ��رام  وفي�سبوك  ت��وي��رت   “

وتوثيق الفع�لي�ت مب��سرة .
ون�����ق���������س الج����ت����م�����ع ا����س���ت���ع���دادات 
ب�لأ�سبوع  ل���الح���ت���ف����ل  اجل���م���ع���ي���ة 
تنظيم  واق���رتاح  للكيمي�ء،  العربي 
لالإطالع  ال�����س���رق��ة  ج���م��ع��ة  زي������رة 
الأ�سبوع  يف  ال��ط��الب  اب��داع���ت  على 
معر�س  اإق����م���ة  و  للكيم�ء  ال��ع��رب��ي 
لعر�س افك�ر الطالب وتقدمي اأوراق 
كيمي�ئية  �سخ�سية  وت��ك��رمي   ، عمل 
تنظيم  اىل  ب�ل�س�فة   ، خم�سرمة  
لل�سن�ع�ت  اخل��ل��ي��ج  ل�����س��رك��ة  زي������رة 
راأ�س  ج�معة  و   “ “جلف�ر  الدوائية 

اخليمة الطبية .
بتع�ون  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  واأ�����س�����دت 
من  ب���ل��دول��ة  التعليمية  امل��وؤ���س�����س���ت 
ومدار�س  ومع�هد  وكلي�ت  ج�مع�ت 
معنية  وخ��سة  حكومية  وموؤ�س�س�ت 

يف  ال�سنوية  م�س�ركته�  يف  ب�لكيمي�ء 
الحتف�ل ب�لأ�سبوع العربي الكيمي�ء 
اح��دى م��ب���درات احت���د الكيمي�ئيني 

العرب لتعزيز علوم الكيمي�ء .
منظمة  الحت��������د  اأن  اىل  م�������س���رية 
حكومية”  “غري  م�ستقلة  ع��رب��ي��ة 
اإن�س�ئه�  ع��ن  واأع���ل���ن  رب��ح��ي��ة  وغ���ري 
من  الحت�������د  وي�����س��م   1976 ع�����م 
الكيمي�ئية  وال��ن��ق���ب���ت  اجل��م��ع��ي���ت 
ت�سم  ال���ت���ي  امل�����س���ب��ه��ة  ال��ه��ي��ئ���ت  اأو 
 ، العربية  الأق��ط���ر  يف  الكيمي�ئيني 
العرب  الكيمي�ئيني  احت����د  ويعترب 
العربية  الحت�����������دات  اأن�������س���ط  م����ن 
الأن�سطة  ب��ت��ن��وع  وي��ت��م��ي��ز  ال��ع��ل��م��ي��ة 
وال���ربام���ج ال��ت��ي ي��ق��دم م��ن خالله� 
الوطن  يف  ل��ل��ك��ي��م��ي���ئ��ي��ني  خ��دم���ت��ه 
العربي ، ويهدف الحت�د اىل تعريف 
يف  الكيمي�ء  ب���دور  ال��ع��رب��ي  املجتمع 
العربي  املجتمع  تطوير  يف  الإ�سه�م 
يف �ستى املي�دين ورفع �س�أن الع�ملني 
وال���ن���ه���و����س  ال���ك���ي���م���ي����ء  م���ه���ن���ة  يف 
عرى  توثيق  و  العلمي  مب�ستواهم 
والعمل  ب��ي��ن��ه��م  وال���ت���ع����ون  الأخ������وة 
بني  العلمية  اخل����ربات  ت��ب���دل  ع��ل��ى 
املخت�سني العرب يف جم�ل الكيمي�ء، 
ويعنى الحت�د ب�لكيمي�ئيني ال�سب�ب 
وت�سجيعهم وا�ستقط�ب اأكرب �سريحة 

ومهنة  ع���ل���م  يف  ل���الإ����س���ه����م  م��ن��ه��م 
الكيمي�ء على م�ستوى الع�مل العربي 
، ويعمل الحت�د على تفعيل التع�ون 
والتن�سيق بني اجلمعي�ت الكيمي�ئية 
واجل�مع�ت  املوؤ�س�س�ت  وبني  العربية 
وكذلك  العربية  البحثية  وامل��راك��ز 
تفعيل التع�ون بينه� وبني الحت�دات 
واملنظم�ت الكيمي�ئية الدولية ، كم� 
طريق  عن  ب�مل�س�همة  الحت���د  يعني 
التع�ون مع اجله�ت املخت�سة لتحقيق 
تطوير لطرق تعليم الكيمي�ء ورفع 
ك��ف���ءة املعلمني وك��ذل��ك الإ���س��ه���م يف 
تدريب املهنيني والع�ملني يف جم�ل 
يهدف  كم�   ، الكيمي�ئية  ال�سن�ع�ت 
الحت�د اىل بث الوعي احل�س�ري عن 
طريق الهيئ�ت احلكومية وال�سرك�ت 
ع��ل��ى �سرورة  والأف������راد  ال�����س��ن���ع��ي��ة 
اآلي�ت  وتفعيل  البيئة  املح�فظة على 

الرق�بة واحلم�ية للبيئة.  
وق�لت �سع�دة الكيمي�ئية موزة �سيف 
م��ط��ر ب��ن ���س��ب��ت ال�����س���م�����س��ي الأم���ني 
الكيمي�ئيني  لحت����د  امل�س�عد  ال��ع���م 
العرب رئي�س جمل�س اإدارة اجلمعية 
اأ�س�س  لقد   : الإم���رات��ي��ة  الكيمي�ئية 
امل�����س��ل��م��ون م��ف��ه��وم جت��ري��ب��ي��ة علم 
الكيمي�ئي  مقدمتهم  ويف  الكيمي�ء 
ال��ع��الم��ة ج���ب��ر بن  الأول   ال��ع��رب��ي 

اأك�����د ع��ل��ى اإن واج���ب  ح���ي����ن ال�����ذي 
العمل  ه���و  ال��ك��ي��م��ي���ء  يف  امل�����س��ت��غ��ل 
امل��ع��رف��ة ل  ال��ت��ج��رب��ة، واإن  واإج������راء 

حت�سل اإَلّ به� .
علم  ف��������روع  ت���و����س���ع  اىل  و�������س�������رت 
الكيمي�ء لت�سمل الكيمي�ء التحليلية 
واحل�����ي�����وي�����ة وال����ع���������س����وي����ة وغ����ري 
والكيمي�ء  وال��ف��ي��زي���ئ��ي��ة  الع�سوية 
احلركية،  ال���ك���ي���م���ي����ء  احل������راري������ة، 
الإح�س�ئية،  امليك�نيك�  الكم،  كيمي�ء 

وعلم الأطي�ف.
ان����ه متثل  ال�����س���م�����س��ي اىل  م�����س��رية 
ن�س�ط�ً  ال���ك���ي���م���ي����ئ���ي���ة  ال�������س���ن����ع���ة 
الدول  من  للكثري  مهم�ً،  اقت�س�دي�ً 
غريه�  اأو  ل��ل��ن��ف��ط  امل��ن��ت��ج��ة  ����س���واء 
، ح��ي��ث ق�����درت م��ب��ي��ع���ت اأك�����رب 50 
م�سنع�ً للمواد الكيمي�ئية يف الع�مل 
دولر  ملي�ر   587 ب���   2004 �سنة 
 8.1% رب�����ح  وب���ه����م�������س  اأم���ري���ك���ي 
بن�سبة  وت��ط��وي��ر  ب��ح��ث  وم�����س���ري��ف 

من جممل املبيع�ت.   2.1%
ون�ق�س الجتم�ع ا�ست�س�فة اجلمعية 
الكيمي�ئية الإم�راتية لجتم�ع احت�د 
الكيمي�ئيني اخلليجي الذي اأ�سهمت 
يف  الم���رت��ي��ة  الكيمي�ئية  اجلمعية 
يف  وترخي�سه  ال��ك��وي��ت  يف  ت�أ�سي�سه 

البحرين .

برن�مج  الج����ت����م�����ع  اع���ت���م���د  ك���م���� 
العلم   ب���ي���وم  اجل��م��ع��ي��ة  اح��ت��ف���ل��ي��ة 
املقبل  نوفمرب  من  للث�لث  .امل��واف��ق 
ال�سيخ  ال�سمو  �س�حب  ت��ويل  ذك��رى 
رئ��سة  ن��ه��ي���ن  ال  زاي����د  ب��ن  خليفة 
ال����دول����ة ب��ع��م��ل ����س����ري���ة ع���ل���م ام�����م 
مبنى اجلمعية اجلديد ورفع العلم 
يوم  ال�سهيد  ب��ي��وم  والح��ت��ف���ء  فيه� 
التف�ق  ومت  نوفمرب  من  الثالثني 
ع���ل���ى زي���������رة ن�������س���ب ال����ك����رام����ة  يف 
اعتم�د  مت  كم�   ، اأبوظبي  الع��سمة 
ب�ليوم  اح��ت��ف���ل اجل��م��ع��ي��ة  ب��رن���م��ج 
الوطني ب�لث�ين من دي�سمرب املقبل  
ب�لتع�ون مع دائ��رة الث���ر واملت�حف 
والت�����ف������ق على  اخل���ي���م���ة  را�������س  يف 
امل�س�ركة مع متحف راأ�س اخليمة يف 

احتف�لتهم ب�ليوم الوطني.   
روؤي������ة  ان   : ال�������س����م�������س���ي  وق������ل�����ت 

الرتق�ء  ه��ي  الكيمي�ئية  اجلمعية 
الع�ملية  اإىل  الإم����رات  يف  ب�لكيمي�ء 
الكيمي�ئية  اجل��م��ع��ي��ة  وت���ط���م���ح   ،
تطوير  اإىل  ر�س�لته�  يف  الإم�راتية  
ال��ع��م��ل ال��ك��ي��م��ي���ئ��ي يف الإم���������رات ، 
الأبح�ث  وتعزيز  تقدمي  خالل  من 
وال���درا����س����ت ال��ك��ي��م��ي���ئ��ي��ة ، واإب�����راز 
جهود الكيمي�ئيني يف دولة الإم�رات 
امل��ت��ح��دة وال��وط��ن العربي  ال��ع��رب��ي��ة 
وحتقيق ال�سراكة املجتمعية الف�علة 
ت�أ�سي�سه�  م��ن��ذ  اجل��م��ع��ي��ة  وت�����س��ع��ى 
 2010 ن���وف���م���رب  م����ن  ال����ث�����ين  يف 
وترخ�سيه� من وزارة تنمية املجتمع 
عرب اأن�سطته� وفع�لي�ت اىل حتقيق 
الوطنية  اله����������داف  م�����ن  امل�����زي�����د 
بني  ال��ع��الق��ة  توثيق  م��ن  والعلمية 
واملوؤ�س�س�ت  وامل��ع���ه��د  الكيمي�ئيني 
الكيمي�ء  ب��دور  التعريف  و  العلمية 

املي�دين  �ستى  املجتمع يف  يف تطوير 
و العمل على رفع �س�أن الكيمي�ئيني 
العلمي  مب�������س���ت���واه���م  وال���ن���ه���و����س 
الالزمة  الربامج  وتنظيم  والعملي 

لتحقيق ذلك .
الكيمي�ئية  اجل��م��ع��ي��ة  ت��ه��دف  ك��م��� 
دعم  يف  الإ����س���ه����م  اىل  الم����رات���ي���ة 
الكيمي�ء  حقول  يف  العلمي  البحث 
الإ�ست�س�رات  ت���ق���دمي  و  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
علم  جم����لت  يف  وال��ف��ن��ي��ة  العلمية 
و�سمن  وت���ط���ب���ي���ق����ت���ه  ال���ك���ي���م���ي����ء 
اإب���راز  و  امل��ت���ح��ة  اإم��ك���ن���ت اجلمعية 
الكيمي�ئيني  واإجن��������زات  ن�����س���ط���ت 
الإعالمية  ب�لو�س�ئل  الإم���رات��ي��ني 
ب�ملنظم�ت  والإت���������س�����ل  امل��خ��ت��ل��ف��ة 
الكيمي�ئية  واجلمعي�ت  واملوؤ�س�س�ت 
العربية والدولية مب� يخدم حتقيق 

اأهداف اجلمعية.

•• ال�شارقة -وام:

اأكد اجتم�ع تن�سيقي �سم م�سوؤولني 
يف دوائر وجه�ت حكومية يف ال�س�رقة 
من  ح���زم���ة  و����س���ع���ت  الإم�����������رة  اأن 
للتخل�س  املبتكرة  الوق�ئية  احللول 
ال�����س��ق��وط من  ح����وادث  م��ن م�سكلة 
امل���ب����ين . ح�����س��ر الج���ت���م����ع ال���ذي 
عقد يف بلدية ال�س�رقة ام�س �سع�دة 
ث���ب��ت ال��ط��ري��ف��ي م��دي��ر ع����م بلدية 
ال�س�رقة وكل من �سع�دة عف�ف املري 
الجتم�عية  اخلدم�ت  دائ��رة  رئي�س 
مدير  ب��ي���ت  را���س��د  حممد  والعميد 
القي�دة  يف  ال�سرطية  العملي�ت  ع���م 
والعقيد  ال�س�رقة  ل�سرطة  الع�مة 
الإدارة  ع����م  ال��ن��ق��ب��ي م��دي��ر  ���س���م��ي 
ب�ل�س�رقة  امل����دين  ل��ل��دف���ع  ال��ع���م��ة 
ع��الي مدير  �سعيد  و���س��ع���دة ط����رق 
ال�س�رقة  حلكومة  الإعالمي  املكتب 
املن�سوري  ي��ع��ق��وب  ح�����س��ن  و���س��ع���دة 
اأمني ع�م جمل�س ال�س�رقة لالإعالم 
واملهند�س خ�لد حممد اآل علي اأمني 
للتخطيط  ال�����س���رق��ة  جم��ل�����س  ع����م 

العمراين وعدد من امل�سوؤولني .
اإنن�  وق�ل مدير ع�م بلدية ال�س�رقة 
حلول  اإىل  ل��ل��و���س��ول  ال��ي��وم  ن�سعى 

جذرية مل�سكلة حوادث ال�سقوط من 
ع��ن ط��رق مع�جلته�  البحث  خ��الل 
والعمل  التن�سيق  خ��الل  م��ن  وذل��ك 
مع اجله�ت احلكومية للحف�ظ على 
�سالمة اأفراد املجتمع التي تعد من 

اأولوي�تن� يف اإم�رة ال�س�رقة.
و�سعت  البلدية  اأن  الطريفي  واأك��د 
البن�ء  وموا�سف�ت  ب�سروط  لئحة 
يف الإم�رة ت�ستويف �سروط ال�سالمة 
والأم�������ن ل��ل�����س��رف���ت وال��ن��واف��ذ اإىل 
ج�نب اأنه مت اإطالق حملة اإعالمية 
م�سوؤوليتك”  “حم�يتي  ب��ع��ن��وان 
ب�لتع�ون مع القي�دة الع�مة ل�سرطة 
للدف�ع  ال��ع���م��ة  والإدارة  ال�����س���رق��ة 
وهيئة  ال�������س����رق���ة  ب������إم������رة  امل������دين 
الوق�ية وال�سالمة وجمل�س ال�س�رقة 
للتوعية  ال���ع���م���راين  ل��ل��ت��خ��ط��ي��ط 
ب�سرورة مط�بقة املب�ين التي بنيت 
قبل ع�م 2012 لإجراءات ال�سالمة 

والأم�ن التي و�سعته� البلدية.
ال�س�رقة  ب��ل��دي��ة  ع����م  م��دي��ر  وذك����ر 
حملة  اإط�����الق  مت   2017 يف  اأن�����ه 
اأطف�لن�  “�سالمة  بعنوان  توعوية 

من  احل�����د  ب���ه���دف  م�سوؤوليتن�” 
ن�سبة ح��وادث �سقوط الأط��ف���ل من 
املب�ين يف اإم�رة ال�س�رقة و الو�سول 
اإطالقه�  مت  ح��ي��ث  ب���مل���ئ��ة   0 اإىل 
ب�لتع�ون مع القي�دة الع�مة ل�سرطة 
للدف�ع  ال��ع���م��ة  والإدارة  ال�����س���رق��ة 
وال�سالمة  ال��وق���ي��ة  وه��ي��ئ��ة  امل���دين 
ب����ل�������س����رق���ة وجم���ل�������س ال�������س����رق���ة 

للتخطيط العمراين .. م�سيف�ً اأنه� 
اللغة   - اللغ�ت  ك�نت حملة متعددة 
والأوردو  والإجن���ل���ي���زي���ة  ال��ع��رب��ي��ة 
- ح��ت��ى ت�����س��ل لأك�����رب ���س��ري��ح��ة يف 
املجتمع واأدت احلملة منذ انطالقه� 
حوادث  عدد  يف  كبري  انخف��س  اإىل 
واحدة  ح�دثة  اإىل  الأطف�ل  �سقوط 
لنت�س�ر  وذل�����ك  ال���ع����م  ه����ذا  ف��ق��ط 

الوعي بني اجلمهور.
اأطف�لن�  “�سالمة  ح��م��ل��ة  وع��م��ل��ت 
مرت�دي  توعية  على  م�سوؤوليتن�” 
وال�سواطئ  اخل�����س��راء  امل�����س��ط��ح���ت 
وتنظيم مع�ر�س توعوية وم�س�بق�ت 
اإىل  ب�لإ�س�فة  التج�رية  امل��راك��ز  يف 
يف  متنقل  ت��وع��وي  م��ع��ر���س  تنظيم 
وتوزيع  امل��ت��ع���م��ل��ني  م��راك��ز خ��دم��ة 

التوعوية  وامل��ل�����س��ق���ت  امل��ن�����س��ورات 
خ��سة  الإم���������رة  اأن����ح�����ء  ج��م��ي��ع  يف 
املن�طق املكتظة ب�ل�سك�ن حيث تكر 

احلوادث فيه�.
من�ق�سة  الج����ت����م�����ع  خ������الل  ومت 
القي�دة  اأع���دت���ه����  ال���ت���ي  ال����درا�����س����ة 
ال����ع�����م����ة ل�������س���رط���ة ال�������س����رق���ة عن 
بني  الفرتة  خالل  ال�سقوط  اأ�سب�ب 

اأن  مبينة   ..  2018 اإىل   2011
اإهم�ل  اإىل  ي��ع��ود  ال��رئ��ي�����س  ال�سبب 
ك�أم�كن  ال�سرف�ت  وا�ستخدام  الأهل 
ت��خ��زي��ن وت�����رك ال���ن���واف���ذ واأب������واب 
اللتزام  وع���دم  مفتوحة  ال�����س��رف���ت 
لل�سرف�ت  ال��ف��ن��ي��ة  ب����ل����س���رتاط����ت 
انخف��س  ج����ن���ب  اإىل  وال����ن����واف����ذ 
م�����س��ت��وى ال�����س��رف���ت وال���ن���واف���ذ عن 

�سم.  120
واأك�����د ���س��ع���دة ط�����رق ���س��ع��ي��د عالي 
�سرورة تك�تف اجلهود بني اجله�ت 
لتجنب  الإعالمية  واجله�ت  املعنية 
وقوع الأزم���ت الإعالمية .. م�سرياً 
اإىل اأن الرد ال�سريع يوؤدي اإىل احلد 
ومنع  اإع��الم��ي���  الأزم����ة  انت�س�ر  م��ن 
ال�سلبية  والأخ��ب���ر  ال�س�ئع�ت  ظهور 
لو�س�ئل  ال��ه���م  ال����دور  اإىل  لف��ت���ً   ..
اأوىل  كخطوة  الجتم�عي  التوا�سل 
اأي ظ�هرة قد تنعك�س  يف احلد من 

�سلب�ً على املجتمع.
توعية  اأه���م���ي���ة  اإىل  ع����الي  ول���ف���ت 
لتجنبه�  احل�����وادث  ب��ه��ذه  امل��ج��ت��م��ع 
اأطف�لن�  اأرواح  حم�ية  اأن  م��وؤك��داً   ..

اإمن�  فردية  م�سوؤولية  فقط  لي�ست 
م�سوؤولية جمتمعية تقع على ع�تق 
اله�م  ال�����دور  اإىل  م�����س��رياً  اجل��م��ي��ع 
وال��رئ��ي�����س ل��ل��ج��ه���ت الإع��الم��ي��ة يف 
التوعوية  ال���ر����س����ل���ة  ه����ذه  ت��ع��زي��ز 
واإي�������س����ل���ه���� وذل������ك ب����ل���ت���ع����ون مع 
اجله�ت املخت�سة يف اإم�رة ال�س�رقة.

ل�سرطة  ال��ع���م��ة  ال���ق���ي����دة  واأك������دت 
للدف�ع  ال��ع���م��ة  والإدارة  ال�����س���رق��ة 
امل���دين اأه��م��ي��ة ال��ت��ع���ون م��ع الدف�ع 
املدين وال�سرطة يف ح�ل حدوث هذا 
النوع من احل��واد ..، م�سددين على 
���س��رورة م��راق��ب��ة الأط���ف����ل واتخ�ذ 
من  حلم�يتهم  ال��وق���ئ��ي��ة  ال��ت��داب��ري 
يف  وح��ده��م  تركهم  ب��ع��دم  ال�سقوط 
يكربهم  ممن  رق�بة  دون  ال�سرف�ت 
����س���ن���� وع�������دم ت������رك ق���ط���ع الأث��������ث 
ب�لقرب من النوافذ حتى ل يت�سنى 
وال�سقوط  عليه�  الت�سلق  لالأطف�ل 
الجراءات  وت�سرتط  النوافذ.  من 
اإم���������رة  ال�������س���الم���ة يف  و�����س����واب����ط 
ال�س�رقة األ يقل ارتف�ع ال�سرفة عن 
مرت وع�سرين �سم ول تفتح الن�فذة 
10 �سم وعدم  م��ن  ب���أك��ر  ل��ل��خ���رج 
و�سع اأو تخزين مواد ت�س�عد الطفل 

لالرتق�ء فوقه�.

اأمل القبي�صي ت�صتقبل ع�صو البوند�صتاغ الأملاين »الربملان الحتادي«

اجلانبان ي�سددان على اأهمية العالقات الربملانية يف تعزيز التوا�سل بني 
�سعبي البلدين وتعزيز التن�سيق والت�ساور حيال خمتلف الق�سايا 

يقام بدعم الحتاد العربي واجلمعية الإماراتية

جامعات ومدار�س الدولة حتتفل بالأ�سبوع العربي للكيمياء اأكتوبر املقبل

•• ال�شارقة-وام:

الدفعة  طلبة  ا�ستقب�ل  ع��ن  ل��ل��رتاث  ال�س�رقة  معهد  اأع��ل��ن 
املهنية  ال���دب���ل���وم����ت  ب���رام���ج  امل�����س��ج��ل��ني يف  م���ن  ال�����س���ب��ع��ة 
املتخ�س�سة والتي ت�ستهدف املوظفني والع�ملني يف خمتلف 
امل��وؤ���س�����س���ت وال��ه��ي��ئ���ت واجل��ه���ت ال��ت��ي تعنى ب�����س��وؤون وع�مل 

الرتاث من الأفراد واملهتمني.
�سبتمرب  من  اخل�م�س  من  اعتب�راً  الت�سجيل  ب�ب  فتح  مت  و 

اجل�ري حتى 22 من ال�سهر ذاته.
اأم� عن ال�سحب والإ�س�فة ف�سيكون ابتداًء من 23 حتى 30 

�سبتمرب اجل�ري.
وتتوزع الربامج على خم�سة دبلوم�ت هي الدبلوم املهني يف 

الرتاث  اإدارة  يف  املهني  والدبلوم  الثق�فية  املوؤ�س�س�ت  اإدارة 
املهني يف  والدبلوم  املت�حف  اإدارة  املهني يف  والدبلوم  الثق�يف 
املخطوط�ت  ترميم  يف  املهني  وال��دب��ل��وم  ال��ع��م��راين  ال���رتاث 
ومه�رات  مع�رف  اخلريجني  متنح  التي  الرتاثية  والوث�ئق 
علمية وميدانية وتطبيقية يف خمتلف حقول الرتاث الثق�يف 
وال�سي�حية  وال��رتب��وي��ة  ال��ث��ق���ف��ي��ة  امل���ج����لت  يف  وت��دع��م��ه��م 

والإعالمية.
وق�ل �سع�دة الدكتور عبد العزيز امل�سلم رئي�س معهد ال�س�رقة 
للرتاث ان املعهد يهدف اإىل رفد املج�ل التعليمي الأك�دميي 
ب�ملع�رف العلمية، النظرية والتطبيقية ومبجموعة امله�رات 
املعرفية الالزمة لتخريج ب�حثني ق�درين على فهم وا�ستيع�ب 

اأق�س�م الرتاث واإدارة م�سروع�ته .

�سرطة ال�سارقة : ال�سبت يوم عمل »ال�سارقة للراث« ي�ستقبل طلبات ت�سجيل الدفعة ال�سابعة لربامج دبلومات الراث املهنية
اعتيادي مبعهد فح�س ال�سائقني

•• ال�شارقة-وام:

اعتمدت اإدارة ترخي�س الآلي�ت وال�س�ئقني ب�لقي�دة الع�مة ل�سرطة ال�س�رقة 
يوم ال�سبت من كل اأ�سبوع يوم عمل اعتي�دي ب�لن�سبة ملعهد ال�س�رقة لل�سي�قة 
ك�نت  ���س��واء  ال��ق��ي���دة  رخ�سة  بفح�س  املتعلقة  خدم�ته  ك�فة  بذلك  يقدم 

املبدئية اأو داخل املدينة اعتب�راً من ال�سبت الق�دم املوافق 2018-9-8 .
وق�ل العقيد علي ب�لزود رئي�س مركز خدم�ت اإ�سع�د املتع�ملني نهدف من 
خالل هذه اخلدمة اإىل اإ�سع�د املتع�ملني مع الإدارة وذلك بتي�سري اخلدم�ت 

املقدمة للجمهور وراحة العمالء .

اجتماع تن�سيقي بال�سارقة ي�سع حزمة حلول للتخل�س من حوادث ال�سقوط من املباين
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اأعربت منظم�ت للدف�ع عن البي�ن�ت ال�سخ�سية عن القلق اإزاء مط�لب 
التكنولوجي�  �سرك�ت  ت�سمح  ب���أن  ع��دة  دول  يف  ال�ستخب�رات  وك����لت 

ب��ستخراج املعلوم�ت امل�سفرة يف الأجهزة الذكية.
الذي  اآيز”  “ف�يف  ويف بي�ن، طلبت وك���لت ال�ستخب�رات يف حت�لف 
املتحدة وكندا وا�سرتالي� ونيوزيلندا  املتحدة واململكة  الولي�ت  ي�سم 
اأجل  م��ن  الم���ن  ل��ق��وات  �سبيل  ت���أم��ني  ال�سن�عيني”  “ال�سرك�ء  م��ن 
بوجود  حتى  اإل��ي��ه  الو�سول  ميكن  ل  م�سّقر  م�سمون  اىل  الو�سول 
الداخلية  وزارة  ن�سرته  ب��ي���ن  يف  ال��وك���لت  وق���ل��ت  تفتي�س.  م��ذك��رة 
و�س�ئل  م��ن  ال��ع��دي��د  اأي�����س���  ي�����س��ت��خ��دم��ون  “املجرمون  ال���س��رتال��ي��ة 
الت�سفري املوجودة حلم�ية البي�ن�ت ال�سخ�سية والتج�رية واحلكومية، 
التحقيق�ت  لعرقلة  والره�بيني  الطف�ل  على  املعتدين  فيهم  مبن 
وتف�دي مالحقتهم«. وت�بع البي�ن اأنه وبدون تع�ون طوعي “ميكنن� 
ال�سعي اىل تطبيق اإجراءات تقنية من قبل قوى المن حلل العراقيل 
ج��دل ح�س��س  اإث����رة  تعيد  اأن  ال��دع��وة ميكن  ه��ذه  اأن  اإل  الق�س�ئية«. 
حول الت�سفري اإذ تعترب �سرك�ت التكنولوجي� والن��سطني للدف�ع عن 
البي�ن�ت ال�سخ�سية اأن التعر�س للت�سفري �سي�سر ب�أمن امل�ستخدمني. 
واأعربت منظمة العفو الدولية عن القلق نف�سه وق�لت يف تغريدة “لن 

يوؤدي ذلك اىل تعزيز المن بل اإ�سع�فه يف كل اأنح�ء الع�مل«.
 

دعت احلكومة الأمل�نية رو�سي� اإىل منع القي�دة ال�سورية من �سن هجوم 
�سوري�.  يف  للم�سلحني  الأخ���ري  املعقل  اإدل���ب،  حم�فظة  على  حمتمل 
ام�س  دمي��ر،  اأولريكه  الأمل�نية،  احلكومة  ب��سم  املتحدث  ن�ئبة  وق�لت 
الأربع�ء، يف برلني: “ننتظر من رو�سي� منع النظ�م ال�سوري من اإحداث 
مط�لبة ب�ل�سم�ح للمنظم�ت الإغ�ثية ب�لدخول اإىل املنطقة.  ك�رثة”، 
واأ�س�ر متحدث ب��سم اخل�رجية الأمل�نية اإىل عدد املواطنني يف حم�فظة 
اإدلب الب�لغ عددهم ح�لي�ً ثالثة ماليني ن�سمة، من بينهم 1.5 مليون 
ن�زح داخلي، م�سيف�ً اأن �سن هجوم جديد على املح�فظة ينطوي لذلك 
على ك�رثة حقيقية. ومن ج�نبه�، ق�لت متحدثة ب��سم وزارة الداخلية 
اأولية  معلوم�ت  لديه�  لي�س  لكن  الو�سع،  تت�بع  ال���وزارة  اإن  الأمل�نية، 
�سن  اإىل  ال�سوري  النظ�م  وي�ستعد  حمتملة.  جديدة  جلوء  حركة  عن 
هجوم على املح�فظة الواقعة �سم�ل غربي �سوري�، حيث يتواجد بج�نب 
ع�سرات الآلف من امل�سلحني، من بينهم الكثري من الإ�سالميني، عدد 
كبري من املدنيني. وحتذر تركي� والولي�ت املتحدة ودول اأوروبية من 
وتعتزم  املحتمل.  الهجوم  ج��راء  ال��دم���ء وموجة جل��وء جديدة  اإراق���ة 
يوم  اإج��راء م�س�ورات  ال�سوري،  النظ�م  اللت�ن تدعم�ن  واإي��ران،  رو�سي� 

اجلمعة املقبل مع تركي�، الداعمة للمع�ر�سة ال�سورية، ب�س�أن الأزمة.

 
منعت غواتيم�ل رئي�س بعثة مك�فحة الف�س�د الت�بعة لالأمم املتحدة 
الكولومبي اإيف�ن فيال�سكيز من دخول اأرا�سيه� بعد اأربعة اأي�م على 

قرار رئي�س البالد اإنه�ء ولية هذه البعثة.
القومي  الأم��ن  “جمل�س  اإن  بي�ن  يف  الغواتيم�لية  احلكومة  وق�لت 
اأو�سى رئي�س غواتيم�ل جيمي مورالي�س مبنع اإيف�ن فيال�سكيز من 

دخول البالد كونه �سخ�س� يهدد النظ�م والمن الع�م” يف البالد.
الثنني  توجه  حيث  املتحدة  ال��ولي���ت  يف  ح�لي�  موجود  فيال�سكيز 

لعقد اجتم�ع�ت يف وا�سنطن ونيويورك بعد قرار ال�سبوع امل��سي.
حلملته  �سرعي  غ��ري  بتمويل  �سبه�ت  ت��دور  ال��ذي  مورالي�س  وك���ن 
الدولية  اللجنة  مهمة  ي��ج��دد  ل��ن  اإن���ه  اجلمعة  اأع��ل��ن  الن��ت��خ���ب��ي��ة، 
اإي�ه� ب�لتدخل يف  ملك�فحة الإفالت من العق�ب يف غواتيم�ل متهم� 

ال�سوؤون اخل�رجية لبالده.
 2015 ال��ع���م  يف  الرئ��سية  احلملة  خ��الل  تعهد  م��ورال��ي�����س  وك����ن 
تفوي�س  وه��و   2021 ال��ع���م  حتى  اللجنة  مبهمة  العمل  بتمديد 
يجب جتديده كل ع�مني. ي�أتي القرار بعد الطلب الذي تقدمت به 
هذه البعثة اأم�م الربمل�ن والني�بة الع�مة لرفع احل�س�نة عن رئي�س 
وك�نت  الرئ��سية.  حلملته  �سرعي  غري  متويل  خلفية  على  الدولة 
البعثة قدمت موؤخرا اأدلة جديدة على اأن حزب مورالي�س مل يعلن 

عن نحو مليون دولر من الموال التي ح�سل عليه�.

عوا�شم

وا�شنطن

غواتيماال

برلني

مو�سكو تتهم لندن بالتالعب يف ق�سية �سكريبال 
•• مو�شكو-اأ ف ب:

بعد  ب�ملعلوم�ت”  ب�”التالعب  الربيط�نية  ال�سلط�ت  ام�س  اتهمت مو�سكو 
اإ�سدار ال�سرطة الربيط�نية مذكرتي توقيف بحق مواطَنني رو�سَيني يف اإط�ر 
ق�سية ت�سميم اجل��سو�س الرو�سي ال�س�بق �سريغي �سكريب�ل يف بريط�ني�. 
ونقلت وك�لة “ت��س” الر�سمية عن املتحدثة ب��سم وزارة اخل�رجية الرو�سية 
م�ري� زاخ�روف� قوله�، “مرة جديدة، ندعو الربيط�نيني اإىل التوقف عن 

توجيه اته�م�ت علنية والتالعب ب�ملعلوم�ت«.
واأكدت اأن “ال�سمني وال�سورتني التي ُن�سرت يف و�س�ئل الإعالم ل تعني لن� 
اأي �سيء” داعية لندن اإىل “التن�سيق” مع رو�سي� يف التحقيق حول ت�سميم 

�سريغي �سكريب�ل وابنته يولي�.
رو�سَيني  بحق  توقيف  مذكرتي  الأرب��ع���ء  الربيط�نية  ال�سرطة  واأ���س��درت 
يف  نوفيت�سوك  ب��غ���ز  وابنته  �سكريب�ل  بت�سميم  �سلة  على  ب�أنهم�  ُي�ستبه 
بريط�ني�. وعرفت عنهم� على اأنهم� الك�سندر برتوف ور�سالن بو�سريوف.

يتنقالن  اأنهم�  “يرجح  ب��سو  نيل  الإره�����ب  مك�فحة  �سعبة  رئي�س  وق���ل 
ب��سمني م�ستع�رين واأن هذين لي�س� ا�سميهم�. لديهم� جوازا �سفر رو�سي�ن 

داعي� اجلمهور اإىل الإدلء ب�أي معلوم�ت عنهم�. بهذين ال�سمني”، 
تهمة  الرجلني  اإىل  وج��ه��ت  اأن��ه���  الربيط�نية  الني�بة  اأو���س��ح��ت  ب��ي���ن  ويف 
بريط�ني�  و�سرطي  �سكريب�ل  قتل  وحم�ولة  قتل،  جرمية  لرتك�ب  الت�آمر 
اآذار م�ر�س،  �س�لزبري يف  وابنته يف  �سكريب�ل  اأ�سعف  اأن  بعد  ب�ل�سم  اأ�سيب 

وب��ستخدام وحي�زة نوفيت�سوك الذي يعد غ�ز اأع�س�ب ذا مفعول قوي.
وابنته.  �سكريب�ل  �سريغي  ت�سميم  خلف  ب�لوقوف  مو�سكو  لندن  وتتهم 

ولط�مل� نفت رو�سي� اأي عالقة له� ب�ملو�سوع مط�لبة ب�أدلة.
الغربية  وال��دول  دبلوم��سية خطرية بني مو�سكو  ب�أزمة  الق�سية  وت�سببت 
على  جديدة  عقوب�ت  وفر�س  متب�دلة  دبلوم��سيني  طرد  موجة  اإىل  واأدت 

رو�سي�.
 

منظمة التحرير الفل�صطينية: هدم قرية اخلان الأحمر جرمية حرب

دول ُم�سيفة لالجئني رف�ست عر�سًا اأمريكيًا للتخلي عن الأونروا

الأمم املتحدة تدعو للتهدئة اإثر يوم داِم 

عودة الهدوء للب�سرة بعد ليلة من املواجهات العنيفة
ب�لتعدي على املتظ�هرين.

لق�ء مع عدد من  العب�دي  وعقد 
اع�س�ء جمل�س حم�فظة الب�سرة 
التدابري  اتخ�ذ  موؤكدا  بغداد،  يف 
الب�سرة،  يف  امل��ي���ه  ت��ل��وث  ملع�جلة 

دون الك�سف عن تف��سيل اأكر.

النتخ�ب�ت  يف  ال��ف���ئ��ز  ال�����س��در 
ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة وال������ذي ي�����س��ع��ى مع 
العب�دي لت�سكيل احلكومة املقبلة 
تويرت  م���وق���ع  ع��ل��ى  ت���غ���ري���دة  يف 
“بع�س  م��ت��ه��م���  ال��ع��ن��ف  اأع����م�����ل 
الأمنية”  ال��ق��وات  يف  املد�سو�سني 

مقتل  الع��الن عن  قبل  العب�دي 
اأمراً  الثالث�ء   ، متظ�هرين  �ستة 
حية  ذخ����رية  اأي  اإط����الق  “بعدم 
���س��واء ب���جت���ه امل��ت��ظ���ه��ري��ن اأو يف 

اجلو«.
ال��زع��ي��م مقتدى  ���س��ج��ب  ب�����دوره، 

اأخبار ال�ساعة : دعم ال�سعب اليمني دون متييز.. اأولوية التحالف
وحرم�ن  املدنيني  ب��ستهداف  والإن�س�ين  ال��دويل  الق�نون  انته�ك  احلوثية 
اأبن�ء اليمن يف من�طقهم من اأب�سط حقوقهم املعي�سية وغري املعي�سية حيث 
يتعر�س من يقيم يف من�طق �سيطرتهم ملع�ن�ة متعددة الأوجه: القمع والفقر 
وال�ستغالل، ف�ساًل عن قي�مهم بتجنيد الأطف�ل، كم� اأكد ذلك تقرير الأمم 
املتحدة ال�س�در موؤخراً، بل وحتى الرتويج والنخراط يف جت�رة املخدرات، يف 
حني ل يزالون يهددون املالحة والتج�رة الع�ملية يف البحر الأحمر. واأ�س�رت 
امل�ستمرة  احلوثي  ميلي�سي�ت  انته�ك�ت  عن  الدولية  ال�سه�دات  ت��وايل  اإىل 
موؤخراً  ح�سل  كم�  الإن�س�نية  الإغ�ثة  قوافل  وا�ستهدافهم  املدنية  للمرافق 
عندم� ق�سفوا �س�حنة م�س�عدات اإن�س�نية تتبع برن�مج الغذاء الع�ملي ك�نت 

يف طريقه� اإىل احلديدة.
الأول يعمل على  اأم���م منوذجني:  اليمن  اإذن يف  “ نحن  الن�سرة  واأو�سحت 

•• ابوظبي-وام:

ق�لت ن�سرة اأخب�ر ال�س�عة ان التح�لف العربي لدعم وا�ستع�دة ال�سرعية يف 
اليمن بقي�دة اململكة العربية ال�سعودية وم�س�ركة ف�علة من دولة الإم�رات 
العربية املتحدة يوا�سل جهوده الدوؤوبة لدعم ال�سعب اليمني يف كل املن�طق 
تلك  اأو  ال�سرعية  احلكومة  ل�سيطرة  تخ�سع  التي  �سواء  ا�ستثن�ء؛  دون  من 
املج�ل بني  زال��ت حتت �سيطرة النقالبيني، وهي ل تفرق يف هذا  التي م� 
منطقة واأخ��رى على الإط��الق؛ بل حتر�س على تقدمي امل�س�عدة لليمنيني 
اأينم� وجدوا، ه�ج�سه� الأول والأخري التخفيف عن ال�سعب اليمني ال�سقيق 
ال�سعب  “ دع��م  ع��ن��وان  حت��ت  افتت�حيته�  يف  وا���س���ف��ت  املمكنة.  ال�سبل  بكل 
اأكد التح�لف  ال�سي�ق،  انه ويف هذا  اأولوية التح�لف”  اليمني دون متييز.. 
واأن  ال�ستيع�بية،  ط�قته�  بكل  تعمل  اليمن  يف  الإغ�ثية  املن�فذ  اأن  العربي 
امل�س�عدات التي يقدمه� ت�سمل كل املح�فظ�ت اليمنية �سواء املحررة منه� اأو 
امليلي�سي�ت  توا�سل  وب�ملق�بل  متييز  دون  من  وذلك  لالنقالبيني  اخل��سعة 

اإنق�ذ الأرواح والأخذ بيد املحت�جني؛  اأجل  م�س�عدة اليمنيني وي�سحي من 
اإمي����ن ب�سرورة  وه��و ينطلق يف ذل��ك م��ن م��ب���دئ وقيم حتكم �سلوكه وم��ن 
مد يد العون اإىل كل من يحت�ج اإليه، قريب�ً ك�ن اأو بعيداً؛ وهو ل يرتدد يف 
موا�سلة م� يوؤمن به ول يت�أثر بكل العراقيل اأو ال�سعوب�ت اأو التحدي�ت التي 
تواجهه؛ لأنه بب�س�طة موجود هن�ك لهدف نبيل وهو اإنق�ذ ال�سعب اليمني 
من ويالت النقالب؛ والث�ين، منوذج ارتهن للخ�رج واأ�سبح وكياًل لإيران، 
ومل ي�أِت منه اإل اخلراب والدم�ر؛ ويح��سر املدنيني وي�ستعبدهم، حتى اإنه 

مينع الآخرين من تقدمي امل�س�عدة لهم«.
ويوؤكد  ال�سي��سية،  احللول  كل  على  مت�م�ً  منفتح  التح�لف  ان  اىل  ونبهت 
اجلهود  كل  تقدمي  يف  والتحدي�ت  الظروف  ك�نت  مهم�  م�ستمر  اأن��ه  دائم�ً 
ال�سي��سية والإن�س�نية مع العمل الع�سكري، �سواء ك�ن يف �سعدة، اأو احلديدة، 

اأو اأي منطقة اأو حم�فظة اأخرى، حتى حترير ك�مل الأرا�سي اليمنية؛ بينم� 
املب�درة  اإىل  ت�ستند  �سلمية لالأزمة  ت�سوية  اإيج�د  يحر�س كل احلر�س على 
توافق عليه� اجلميع، وقرارات  التي  الوطني  اخلليجية وخمرج�ت احلوار 
ال�سرعية الدولية، وخ��سة قرار جمل�س الأمن رقم 2216؛ وذلك ل�سم�ن 
كل  مع  ب��ستمرار  يعمل  التح�لف  ان  اىل  وخل�ست  وم�ستدام«.  حقيقي  حل 
القوى املحلية والإقليمية والدولية من اأجل اإيج�د اأر�سية من��سبة للحوار 
ومعه  التح�لف  جت���وب  وق��د  ذل��ك.  بتحقيق  ت�سمح  اليمنية  الأط���راف  بني 
احلكومة ال�سرعية ب�سكل وا�سح و�سريح مع كل املب�درات التي تقدمت به� 
الأمم املتحدة اأو تلك التي ج�ءت من اأطراف دولية اأو اإقليمية من اأجل حقن 
اإليه�  دع�  التي  للمب�حث�ت  ودعمه  التح�لف  حر�س  ولعل  اليمنيني؛  دم���ء 
اأن تنعقد اخلمي�س يف  واملقرر  اليمن م�رتن غريفيث،  اإىل  الأمم��ي  املبعوث 
التح�لف  م��دى حر�س  دليل على  ال�سهر يف جنيف خري  ه��ذا  ال�س�د�س من 
على اإنه�ء مع�ن�ة ال�سعب اليمني وتخلي�سه من هذا الك�بو�س الذي خيم على 

اأطف�له ون�س�ئه و�سيوخه نحو اأربعة اأعوام.

املتظ�هرين  ب��ني  اند�ست  اغتي�ل 
الن�ر  ب�����إط����الق  وا���س��ت��ه��دف��ت��ه��م 

املب��سر«.
جل�����أوا  “املتظ�هرين  اإن  وق������ل 
حلم�يتهم  الأم��ن��ي��ة  ال��ق��وات  اإىل 
حد  على  الع�س�ب�ت”،  ه��ذه  م��ن 

تعبريه.
الثالث�ء،  ال�����س��ل��ط���ت،  واأع���ل���ن���ت 
فر�س حظر التجول يف الب�سرة، 
اإىل  امل���ت���ظ����ه���رون  دع������  ح����ني  يف 
���س��ع��ب��ي��ة يف بع�س  ت�����س��ك��ي��ل جل����ن 
م��ن���ط��ق ال��ب�����س��رة ل��ل��ح��ف���ظ على 

املمتلك�ت الع�مة واخل��سة.
وان��دل��ع��ت امل��واج��ه���ت ب��ع��د مقتل 
متظ�هر بر�س��س ال�سرطة، ك�نوا 
�سمن جمموعة تط�لب بتح�سني 
على  والق�س�ء  الع�مة  اخل��دم���ت 
ال��ف�����س���د، يف اإط�����ر م��ظ���ه��رات مل 

تتوقف منذ اأكر من �سهرين.
وت�����س��ه��د م�����دن ج���ن���وب���ي ال���ع���راق 
ي��وم��ي��ة، ب�سبب  ���س��ب��ه  م��ظ���ه��رات 
ت���ردي اخل��دم���ت الأ���س������س��ي��ة، من 
للكهرب�ء  املتكرر  النقط�ع  بينه� 
خالل اأ�سهر ال�سيف، وعدم توافر 

فر�س عمل لل�سب�ب.
يف  امل���ت���ح���دة  الأمم  مم���ث���ل  ودع������� 

“تهدئة”  اىل  ام���������س  ال�����ع�����راق 
بجنوب  ال���ب�������س���رة  يف  الو������س������ع 
العراق غداة يوم من الحتج�ج�ت 
الأك���ر دم��وي��ة قتل خ��الل��ه �ستة 
ال�سلط�ت  ت��وؤك��د  بينم�  اأ�سخ��س 
ات��خ���ذ اإج�����راءات مل��ع���جل��ة الأزم���ة 
ال�سحية احل�دة التي ت�سرب هذه 

املح�فظة الغنية ب�لنفط.
امل��ج��ل�����س احلكومي  رئ��ي�����س  وق����ل 
الب�سرة  يف  الن���������س�����ن  حل����ق����وق 
تلك  اإن  ال����ت����م����ي����م����ي  م������ه������دي 
قتلى  “�ستة  خّلفت  الحتج�ج�ت 
جريح����  ع�����س��ري��ن  م����ن  واأك�������ر 
قوات  متهم�  املتظ�هرين”  م��ن 
على  مب��سرة  الن�ر  “بفتح  الأم��ن 

املتظ�هرين«.
واأكدت م�س�در اأمنية يف الب�سرة، 

ح�سيلة ال�سح�ي�.
م��ن ج���ن��ب��ه، دع���� امل��م��ث��ل اخل��س 
ل��الأم��ني ال��ع���م ل��الأمم املتحدة يف 
“ال�سلط�ت  كوبي�س  ي���ن  ال��ع��راق 
املفرط  ال���س��ت��خ��دام  جت��ن��ب  اىل 
وتوفري  املتظ�هرين  �سد  للقوة 
احل����م�����ي��������������ة ال��������الزم��������ة لأه�������ل 

الب�سرة«.
ال�������وزراء حيدر  واأ�����س����در رئ��ي�����س 

•• الب�رصة-وكاالت:

اأكد م�سوؤول عراقي عودة الهدوء 
جنوبي  ال���ب�������س���رة  م���دي���ن���ة  اإىل 
ال��ب��الد، ام�س الأرب��ع���ء، بعد ليلة 
مواجه�ت  املدينة  خالله�  �سهدت 
وق���وات  م��ت��ظ���ه��ري��ن  ب��ني  عنيفة 
اأ�سخ��س   6 خالله�  قتل  الأم���ن 

على الأقل واإ�س�بة الع�سرات.
وزارة  ب����������س����م  ال����ن�����ط����ق  وق���������ل 
�سعد  ال��ل��واء  العراقية،  الداخلية 
عربية”،  ن��ي��وز  ل�”�سك�ي  م��ع��ن، 
حم�فظة  يف  الأمني  “الو�سع  اإن 
الب�سرة جيد، واإن القوات الأمنية 
الت�بعة لقي�دة العملي�ت وال�سرطة 

تقوم بواجب�ته� ب�سكل طبيعي«.
يوم  بعد  معن  ت�سريح�ت  وت���أت��ي 
من املواجه�ت يف املدينة، اأدت اإىل 
ب�سكل  امل��ح���ف��ظ��ة  مبنى  اح����رتاق 
القوات  ا�ستهداف  مت  كم�  ك���م��ل، 
اأدى  مم�  ي��دوي��ة،  بقنبلة  الأمنية 
اإىل اإ�س�بة عدد من اأفراده�، ومت 

اإحراق �سي�رتني لل�سرطة.
عملي�ت  ق�����ئ����د  حت������دث  ب��������دوره 
ال�سمري،  الفريق جميل  الب�سرة 
يف ت�سريح �سح�يف، عن “ع�س�ب�ت 

•• القد�ص املحتلة-وكاالت:

ك�سف م�سوؤول فل�سطيني، اأن الإدارة الأمريكية عر�ست 
الفل�سطينيني احل�سول  امل�سيفة لالجئني  الدول  على 
ع��ل��ى ق��ي��م��ة ال���دع���م امل�����يل ال����ذي ح��ج��ب��ت��ه اأخ������رياً عن 
نف�س  تقدمي  لتتوىل  “اأونروا”،  الدولية  الغوث  وك�لة 
ُجوبهت  ولكنه�  الوك�لة ح�لي�ً،  تقدمه�  التي  اخلدم�ت 

ب�لرف�س.
الأرب��ع���ء، عن  ام�س  الأردن��ي��ة  “الغد”  ونقلت �سحيفة 
امل�سوؤول الفل�سطيني اأن “الولي�ت املتحدة توا�سلت مع 
ا�ستعداده� لتقدمي نف�س قيمة  واأبدت  امل�سيفة،  الدول 
املب�لغ التي ك�نت تتربع به� للوك�لة، قبل اإعالنه� قبل 
وتزيد قيمته� عن 360  يومني عن وقفه� ب�لك�مل”، 

مليون دولر �سنوي�ً.
على  وا�سنطن  عر�سته  الذي  املقرتح  “هذا  اأن  واأو�سح 
عمل  عن  تدريجي�ً  ب�لتخلي  م�سروط  امل�سيفة  ال��دول 
الأونروا، و�سوًل اإىل اإنه�ء دوره� ووجوده�، لإ�سق�ط حق 
واأرا�سيهم،  دي�رهم  اإىل  الفل�سطينيني  الالجئني  عودة 

يف اإط�ر حم�ولت ت�سفية الق�سية الفل�سطينية«.
عند  البديل  متلك  الأم��ري��ك��ي��ة  “الإدارة  اأن  اإىل  ون���وه 
رف�س الدول امل�سيفة للمقرتح، ب�لتوجه اإىل املنظم�ت 
ال�س�مية  امل��ف��و���س��ي��ة  م��ق��دم��ت��ه���  ويف  امل��ع��ن��ي��ة،  الأمم���ي���ة 
لالأمم املتحدة ل�سوؤون الالجئني، لت�سلم مه�م الأونروا 
الالجئني  توطني  يعني  م�  مك�نه�،  واحللول  تدريجي�ً 

الفل�سطينيني حيثم� يوجدون«.
ُي�س�ر اإىل اأن “الأونروا” ت�سهد اأزمة م�لية خ�نقة وغري 
يف  الأخ��رية،  الأمريكية  اخلطوة  بعد  خ��سًة  م�سبوقة، 

ظل عجز م�يل و�سل اإىل 217 مليون دولر.
لوك�لة  دعمه�  زي���دة  بريط�ني�  اأعلنت  بينم�  ذلك  ي�أتي 
“الأونروا”،  الفل�سطينيني  الالجئني  وت�سغيل  غ��وث 
دعمه�  اإىل  اإ���س���ف��ي��ة  اإ���س��رتل��ي��ن��ي،  ج��ن��ي��ه  7ماليني  ب��� 
 45.5 الربيط�ين  التمويل  اإجم�يل  لُي�سبح  ال�سنوي، 

مليون جنيه اإ�سرتليني.
وق�ل وزير الدولة الربيط�ين ل�سوؤون ال�سرق الأو�سط 
وك�لة  نقلت  م���  وف��ق  ب��ريت  األي�سرت  اأف��ري��ق��ي���،  و�سم�ل 
“اململكة  اإن  الأرب��ع���ء،  ام�س  وف���،  الفل�سطينية  الأن��ب���ء 
املتحدة �ستعزز دعمه� لوك�لة الغوث، لتمكني الالجئني 
الفل�سطينيني من ال�ستمرار يف احل�سول على خدم�ت 

الرع�ية ال�سحية والتعليم«.

خالل  من  املقدمة  الربيط�نية  “امل�س�عدات  واأ���س���ف: 
امل�س�عدات  ���س��روري��ة يف جم����ل  ق���وة  ت��ع��ت��رب  الأون������روا 
الإن�س�نية وحتقيق ال�ستقرار يف ال�سرق الأو�سط، حيث 
والرع�ية  �سنة،  كل  الأط��ف���ل  اآلف  ملئ�ت  التعليم  توفر 
الفل�سطينيني  ال��الج��ئ��ني  اأك���ر  م��ن  لبع�س  ال�سحية 
الربيط�نية  امل�����س���ع��دات  وح��زم��ة  ل��ل��م�����س���ع��دة،  ح���ج��ة 
لهذه  فيه  لب�س  ل  ال���ذي  دعمن�  ت��وؤك��د  ال��ي��وم  امل��ق��دم��ة 

الوك�لة الدولية وللجهود اله�مة التي تبذله�«.
نق�س  ي�سببه  ال��ذي  املدمر  الأث��ر  ج��داً  “يقلقن�  وت�بع: 
الأم�����وال امل��ت��وف��رة ل���الأون���روا ع��ل��ى م��ن ي��ع��ت��م��دون على 
على  تبع�ت  م��ن  ذل��ك  ي�سببه  م���  ج�نب  اإىل  خدم�ته�، 

ا�ستقرار املنطقة«.
واأعلنت بريط�ني� يف م�ر�س امل��سي اأنه� �سُتعّجل بتقدمي 
اأكر  اأقرب، ل�سم�ن ا�ستمرار  م�س�عدات م�لية يف وقت 
الفل�سطينيني فقراً يف احل�سول على التعليم والرع�ية 

ال�سحية.
الفل�سطينية،  ال��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة  ح�����ذرت  ذل�����ك،  اىل 
بقرية  م�س��س  اأي  من  الإ�سرائيلي،  الحتالل  حكومة 
اخل�ن الأحمر �سرق القد�س املحتلة، اأو تهجري �سك�نه�، 
واعتربت ذلك “مبث�بة جرمية حرب، وانته�ك للق�نون 
الدويل الإن�س�ين، ولكل الأعراف، والقوانني، واملواثيق 

الدولية ذات ال�سلة«.
الأربع�ء،  ام�س  وف�،  الفل�سطينية  الأنب�ء  وك�لة  ونقلت 
التحرير  مل��ن��ظ��م��ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ع�����س��و  ع����ن 
واملجتمع  الإن�س�ن  حقوق  دائ��رة  ورئي�س  الفل�سطينية، 
الذي  “القرار  اأن  التميمي،  اأحمد  املنظمة،  يف  امل��دين 
والذي  ام�����س،  العلي�  الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة  املحكمة  اأ���س��درت��ه 
رف�����س��ت ف��ي��ه ال��ت��م������س ���س��ك���ن اخل����ن الأح���م���ر، واأم���رت 
ب�إخالء وهدم القرية، قرار ُم�سي�س لت�سليل الراأي الع�م 
الع�ملي لإخف�ء نواي� احلكومة الإ�سرائيلية امل�سبقة بهدم 

القرية وتهجري �سك�نه�«.
الإ�سرائيلية،  احلكومة  “اإقدام  اأن  التميمي،  واأ���س���ف 
على تنفيذ قرار العلي� الإ�سرائيلية، بهدم قرية اخل�ن 
الع�مل  لكل  ���س���رخ  ه��و حت��ٍد  �سك�نه�،  وتهجري  الأح��م��ر 
وان��ت��ه���ك خ��ط��ري ل��ل��ق���ن��ون ال����دويل الإن�����س���ين وحقوق 

الإن�س�ن«.
العربية  والأم��ت��ني  اأج��م��ع  ال��ع���مل  دول  التميمي  ودع���� 
والإ�سالمية، وجمل�س حقوق الإن�س�ن، والأمم املتحدة، 
اخلطرية  التوجه�ت  هذه  لوقف  الع�جل  التحرك  اإىل 

امل�����س��ت��م��رة للق�نون  حل��ك��وم��ة الح���ت���الل، وان��ت��ه���ك���ت��ه��� 
الوحدة  اإىل  ال��ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي  ال�����س��ع��ب  داع����ي�����ً  ال�������دويل، 

والت�س�من لإ�سق�ط واإف�س�ل هذا القرار.
ايهودا  املتطرف  اليميني  الكني�ست  ع�سو  واقتحم  هذا 
ب�ح�ت  الأرب��ع���ء،  ام�س  �سب�ح  الليكود  ح��زب  غليك من 
املتطرفني،  امل�ستوطنني  ع�سرات  مع  الأق�سى  امل�سجد 
وحتت حرا�سة م�سددة من الوحدات اخل��سة يف �سرطة 

الحتالل الإ�سرائيلي.
ق�د  غليك  امل��ت��ط��رف  اإن  فل�سطينية،  م�����س���در  وق���ل��ت 
اقتح�م�ت اليوم الأربع�ء، من جهة ب�ب املغ�ربة اخل��سع 
قب�لة  تلمودية  �سلوات  واأدى  الإ�سرائيلية،  لل�سيطرة 
امل�ستوطنني  امل�سرفة مع ع�سرات  ال�سخرة  �سحن قبلة 

املتطرفني الآخرين.
واأكدت م�س�در يف دائرة الأوق�ف الإ�سالمية يف القد�س 
اأن نحو 117 م�ستوطن�ً متطرف�ً من بينهم 30 ط�لب�ً 
ع�سو  يتزعمهم  التلمودية،  الدينية  املع�هد  طلبة  من 
امل�سجد  اق��ت��ح��م��وا  غ��ل��ي��ك،  اي��ه��ودا  امل��ت��ط��رف  الكني�ست 

الحتالل  ق��وات  اأغلقت  كم�  الأرب��ع���ء.  �سب�ح  الأق�سى، 
اإي��ري��ز بيت  الإ���س��رائ��ي��ل��ي، �سب�ح ام�����س الأرب���ع����ء، معرب 
اأم�س  اإث��ر مواجه�ت،  وذل��ك  اأخ��ر،  اإ�سع�ر  ح���ن��ون، حتى 

الثالث�ء. 
ا�ستكم�ل  ب��ذري��ع��ة  امل��ع��رب،  “اإغالق  اجل��ي�����س:  واأع���ل���ن 
الفل�سطيني  اجل���ن��ب  يف  وقعت  التي  الأ���س��رار  ت�سليح 
من املعرب بعد املواجه�ت”، دون اإعط�ء تو�سيح�ت حول 
الوقت الذي �سيتطلبه ذلك، على اأن ُي�سمح فقط بعبور 

احل�لت الن�س�نية.
ب����إ����س����ب����ت م��ت��ف���وت��ة عند  25 ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي���ً  واأ����س���ي���ب 
رف�س�ً  احتج�ج  م�سرية  قمع  الحتالل  جي�س  حم�ولة 
الالجئني  غوث  وك�لة  ا�ستهدف  الذي  وا�سنطن  لقرار 

الفل�سطينيني “الأونروا«.
ورف����ع امل�����س���رك��ون يف امل�����س��رية، ال��ت��ي دع���ت ل��ه��� الهيئة 
بيت  اإيريز  اأم�م معرب  العودة،  مل�سريات  العلي�  الوطنية 
ح���ن��ون لف��ت���ت ت��وؤك��د ح��ق ال���ع���ودة ل��الأرا���س��ي املحتلة 

1948، ورف�س قرار الإدارة الأمريكية. 

تدفق املهاجرين الفغان مع�سلة جديدة لركيا  •• انقرة-اأ ف ب:

ال����الج����ئ����ني على  م����ئ�����ت  ي���ج���ل�������س 
يف  الكرتون  من  األ���واح  او  �سج�جيد 
اإحدى حدائق انقرة. مل ي�أت هوؤلء 

لل�سلط�ت  مع�سلة  ي�سكل  تدفقهم  وب���ت  افغ�ن�ست�ن  من  بل  �سوري�  من 
الرتكية.

وجل�أ اكر من ثالثة ماليني �سوري ومئ�ت اآلف العراقيني اىل تركي� 
يف ال�سنوات الخرية. لكن يف ال�سهر املن�سرمة �سهد البلد و�سول مكثف� 

لأفغ�ن بحث� عن جلوء او حي�ة اف�سل.
ويفر بع�سهم من النزاع بني �سلط�ت ك�بول ومتمردي ط�لب�ن.

يعي�س نحو ثالثة  اي���ران حيث  م��ن  ال��واق��ع  ي���أت��ي يف  الكثري منهم  لكن 
ماليني افغ�ين يف ظروف ب�تت مزرية مع ال�سعوب�ت القت�س�دية التي 

تواجهه� ايران.
وبني ك�نون الث�ين ين�ير ومنت�سف اآب اغ�سط�س 2018 و�سل نحو 62 
45 الف� خالل �سنة  الف مه�جر افغ�ين اىل تركي� مق�بل م� يربو عن 

2017 ب�أكمله�، بح�سب وزارة الداخلية الرتكية.
ولن و�سولهم تزامن مع ا�سبوع عطلة عيد الأ�سحى نه�ية اآب اغ�سط�س، 

يف  يقيموا  لن  وا���س��ط��روا  ال�سلط�ت  ل��دى  الت�سجيل  اف��غ���ن  على  ت��ع��ذر 
حديقتني ب�نقرة.

اطف�له  ان  افغ�ن�ست�ن،  �سم�ل  قندوز  من  املتحدر  ح�سني  حممد  وروى 
ال�ستة )بني ع�مني و15 ع�م�( ن�موا يف احلديقة مدة ا�سبوع يف ظروف 

غري مريحة.
احلديقة  ه��ذه  اىل  الف��غ���ن،  م��ن  ا�س��س�  �سخ�س   1500 نحو  وو���س��ل 
التي تقع ام�م مقر جمعية الت�س�من مع ط�لبي اللجوء وامله�جرين يف 

انقرة.
وتعمل هذه اجلمعية ب�لتع�ون مع المم املتحدة والدارة املحلية الرتكية 

املكلفة الهجرة، على ت�سجيل الالجئني.
زوجته  مع  افغ�ن�ست�ن  للفرار من  ا�سطر  انه  ع�م�(   35( وق���ل ح�سني 
واطف�لهم�، لأنه ك�ن ي�س�عد بعثة احللف الطل�سي يف العثور على خم�بئ 

اأ�سلحة ط�لب�ن.
لكنه يعترب نف�سه “يف خطر” هن� ويرغب يف الذه�ب اىل مك�ن اآخر مثل 

وبح�سب  م��ث��ال.  ���س��وي�����س��را  او  ك��ن��دا 
لالجئني  املتحدة  الأمم  مفو�سية 
ف��ق��د ب�����ت ال���الج���ئ���ون الف����غ�����ن يف 
2017 ث���ين اه��م كتلة لجئني يف 
الب�لغ  ال�سوريني  2،6 مليون �سخ�س خلف  الع�مل مع 
عددهم 6،3 ماليني. وبح�سب املفو�سية يعي�س ثالثة ماليني افغ�ين يف 

ايران لكن فقط ثلثهم م�سجل هن�ك ر�سمي� ب�سفة لجئ.
العقوب���ت  ف��ر���س  ب���إع���������������������دة  كثي����را  ت���أث��������ر  اي����ران  اقت�س�����د  ان  غ��ري 

المريكية.
اللجوء  ط�لبي  جلمعية  الع�م  املن�سق  ن�ئب  اولو�سوي  ليفينت  واو���س��ح 
“للعثور على عمل او هرب� من  اي���ران  ي���أت��ون م��ن  ان��ق��رة ان الف��غ���ن  يف 

احلرب” يف بالدهم.
واأ�س�ر اىل ان “عددا كبريا من الالأ�سر اأجرب على الرحيل«.

ي�أتي اىل تركي�  ان  اي��ران قبل  34 ع�م� يف  �س�دات جن���د  واأم�سى ج��واد 
ال�سهر امل��سي ويقول “ايران مل تقدم يل �سيئ�«.

على  الف��غ���ن يف احل�سول  يرغب من  تنتظر من  �سعبة  اإج���راءات  لكن 
ترخي�س عمل والكثري منهم يجد نف�سه يعمل يف ال�سوق املوازية، بح�سب 

ميتني كوراب�تري رئي�س مركز البحوث حول اللجوء والهجرة.
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اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 114218 بت�ريخ : 2008/06/09

امل�سجلة ب�لرقم : 114218 بت�ريخ : 2009/12/17
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 

بت�ريخ: 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 9
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

  ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 132983 بت�ريخ : 2009/08/20

امل�سجلة ب�لرقم : 132597 بت�ريخ : 2011/02/16
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2010/05/05 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 95 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 9
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 173924 بت�ريخ : 2012/05/21

امل�سجلة ب�لرقم : 173924 بت�ريخ : 2013/09/04
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2013/07/01 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 130 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 41
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 173925 بت�ريخ : 2012/05/21

امل�سجلة ب�لرقم : 173925 بت�ريخ : 2015/09/27
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2013/07/01 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 130 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 41
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 233371 بت�ريخ : 2015/05/19

امل�سجلة ب�لرقم : 233371 بت�ريخ : 2015/10/28
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2015/09/13 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 156 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 9
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

  ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 233372 بت�ريخ : 2015/05/19

امل�سجلة ب�لرقم : 233372 بت�ريخ : 2015/10/29
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة. 
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2015/09/13 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 156 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 16
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 132984 بت�ريخ : 2009/08/20

امل�سجلة ب�لرقم : 132234 بت�ريخ : 2011/02/10
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2010/05/05 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 95 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 36
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 137980 بت�ريخ : 2010/01/11

امل�سجلة ب�لرقم : 132142 بت�ريخ : 2011/02/10
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ
وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي،

الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2010/05/05 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 95 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 9
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 137981 بت�ريخ : 2010/01/11

امل�سجلة ب�لرقم : 132143 بت�ريخ : 2011/02/10
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2010/05/05 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 95 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 36
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

  ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 159230 بت�ريخ : 2011/06/28

امل�سجلة ب�لرقم : 164139 بت�ريخ : 2012/02/09
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ
وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي،

الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2012/11/29 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 112 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 36
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

  ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 233373 بت�ريخ : 2015/05/19

امل�سجلة ب�لرقم : 233373 بت�ريخ : 2015/10/29
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2015/09/13 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 156 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 35
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 233374 بت�ريخ : 2015/05/19

امل�سجلة ب�لرقم : 233374 بت�ريخ : 2015/10/28
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2015/09/13 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 156 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 36
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 234616 بت�ريخ : 2015/05/28

امل�سجلة ب�لرقم : 234616 بت�ريخ : 2015/11/08
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2015/09/13 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 156 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 16
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 234617 بت�ريخ : 2015/05/28

امل�سجلة ب�لرقم : 234617 بت�ريخ : 2015/11/08
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2015/09/13 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 156 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 35
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

  ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30  

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 234619 بت�ريخ : 2015/05/28

امل�سجلة ب�لرقم : 234619 بت�ريخ : 2016/03/27
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2015/09/13 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 156 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 36
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 238298 بت�ريخ : 2015/08/09

امل�سجلة ب�لرقم : 238298 بت�ريخ : 2016/01/10
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2015/11/15 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 158 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 9
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 238304 بت�ريخ : 2015/08/09

امل�سجلة ب�لرقم : 238304 بت�ريخ : 2016/01/10
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2015/11/15 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 158 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 36
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 238306 بت�ريخ : 2015/08/09

امل�سجلة ب�لرقم : 238306 بت�ريخ : 2016/01/10
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2015/11/15 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 158 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 36
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420
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عربي ودويل

���س��ي������س��ي ي�س�بق     وو����س���ط ح����راك 
النه�سة  ق���ط��رت��ه ح��رك��ة  ال�����س���ع��ة، 
مبب�ركة على م� يبدو من الرئي�س 
من  ل��ل��خ��روج  حم���ول��ة  يف  ال�سب�سي 
الزمة بطريق ث�لث ير�سي جميع 
الع�م  الأم�����ني  ا���س��ت��خ��دم  ال���ف���رق����ء، 
لالحت�د الع�م التون�سي لل�سغل نور 
الدين الطبوبي، لغة غري م�سبوقة، 
امل�أزق الق�ئم،  ولهجة ن�رية ترتجم 
امل�س�عي  ك����ل  ن�����س��ف  اىل  وت���وؤ����س���ر 
حي�  فقد  الفتيل.  لنزع  التوفيقية 
ال��ط��ب��وب��ي اإق�������رار احل��������س���ري���ن يف 
الدواوين  لق�سم  الوطنية  ال��ن��دوة 
الع�م  ب�لحت�د  العمومية  واملن�س�آت 
يف  ال��دخ��ول  مبداأ  لل�سغل  التون�سي 

ا�سراب ع�م للدف�ع عن موؤ�س�س�ته.
األق�ه�  كلمة  يف  الطبوبي  و���س��دد     
ي�أتي  ال��ق��رار  اذا  اأّن  على  ب�ملن��سبة 
دف����ع���� ع���ن ح���ق ال��ع���م��ل��ني يف هذه 

املوؤ�س�س�ت واملن�س�آت.
   واأو���س��ح الحت����د ال��ع���م التون�سي 
على  م��ق��ت�����س��ب  ب�����الغ  ل��ل�����س��غ��ل يف 
الر�سمية مبوقع في�سبوك  �سفحته 
اأّن�����ه مت اإق�����رار الإ�����س����راب ال���ع����م يف 
املوؤ�س�س�ت واملن�س�آت العمومية ولي�س 
اإىل  العمومية، م�سريا  الوظيفة  يف 
العمومية  ال��وظ��ي��ف��ة  جم���ّم���ع  اأّن 

و�سفته� كحكومة  ال�سي��سي  الدعم 
مع�ن�ة  وعمقت  الوطنية،  للوحدة 
ال��ذي ل تعنيه يف  التون�سي  ال�سعب 
التزام�ت  ال�سعبة  ال��ظ��رف��ي��ة  ه���ذه 
م��ن ه���ذا ال��ق��ب��ي��ل ل��ن ت��ق��دم حلول 
التي  ال��ع��م��ي��ق��ة  ل����الأزم����ة  واق���ع���ي���ة 

تعي�سه� البالد«.
   يف امل��ق���ب��ل، ق���ل ال��ق��ي���دي بحركة 
ال��ن��ه�����س��ة ع��ل��ي ال���ع���ري�������س، اأن�����ه ل 
يوجد حتول يف موقف النه�سة من 
ولكنه�  احل��ك��وم��ة  يف  ال�س�هد  ب��ق���ء 
ترى اأن موا�سلة ال�س�هد يف احلكم 
م�سروطة  ت��ك��ون  اأن  ي��ج��ب  ح���ل��ي��� 
    .2019 لنتخ�ب�ت  تر�سحه  بعدم 
مل�سلحة  ال�سرط  اذا  اأن  اإىل  واأ���س���ر 
ال����ب����الد ف���ق���ط، ول���ي�������س م����ن اأج����ل 
م�سلحة حركة النه�سة اأو م�سلحة 

يو�سف ال�س�هد يف حد ذاته.
اأن هدف  ع��ل��ى  ال��ع��ري�����س  و����س���دد   
ال���ق���ي����م  او  ال����وح����ي����د  ال���ن���ه�������س���ة 
مواعيده�  يف   2019 ب���ن��ت��خ���ب���ت 

واأن تكون انتخ�ب�ت ن�جحة.
ال��ق��ي���دي يف حركة     ه���ذا واأع���ل���ن 
يف  ال��ط���ق��ة  جلنة  ورئ��ي�����س  النه�سة 
اأم�س  ال��ع��ري�����س،  ع����م���ر  ال����ربمل�����ن 
النه�سة  حركة  رئي�س  اأن  الأرب��ع���ء، 
را�سد الغنو�سي يقوم مبب�درة جلمع 
الفرق�ء حول اتف�ق ببنود خمتلفة، 

وفق تعبريه.
   وع��ن تف��سيل ه��ذا الت��ف���ق، ق�ل 
التف�ق  تف��سيل  ك��ل  “يرتك  اإن���ه 
بهذه  املعني  لأن���ه  احل��رك��ة  لرئي�س 
هذه  اأن  العري�س  واأك���د  املب�درة”. 
امل�������س����ع���ي ت����ه����دف ل���ل���و����س���ول اىل 
ح��زم��ة م��ن الت��ف���ق���ت ال��ت��ي ميكن 
قرط�ج  وثيقة  تفعيل  خالله�  م��ن 
التي  الإ���س��الح���ت  تفعيل  وخ��سة 

اأتت به� الوثيقة.
و���س���ئ��ل العالم     ورج��ح��ت بع�س 
احلكومة  رئ��ي�����س  اع�����الن  امل��ح��ل��ي��ة 
بعدم  الل�����ت�����زام  ال�������س����ه���د  ي���و����س���ف 
 2019 ل���س��ت��ح��ق���ق���ت  ال���رت����س���ح 
م����ب�����درة حركة  ل��ق��ب��ول��ه  ت���رج���م���ة 

النه�سة. 

�سينعقد يوم الثنني الق�دم.
اتهم  ك���ن قد  الطبوبي  اأّن     يذكر 
يوم ال�سبت امل��سي احلكومة ب�لعمل 
على اإ�سع�ف القط�ع الع�م، معلن� اأن 
�سلطة  ب�عتب�ره  القط�ع�ت  جمل�س 
م����ن ���س��ل��ط���ت ال����ق����رار يف الحت������د 
ع�م  اإ�سراب  تنفيذ  ب�إمك�نية  اأو�سى 
مع  امل��ف���و���س���ت  تعطل  خلفية  على 
احلكومة حول اإ�سالح القط�ع الع�م 
الحت�د  اأن  هيكلته، م�سيف�  واع���دة 
اإل  احلكومة  ط��رف  م��ن  يجد  “مل 
ذلك  اأن  اإىل  م�����س��ريا  املخ�تلة”، 

“ي�سرب م�سداقية التف�و�س«.

لغة غري م�صبوقة
الع�م     وت�����س��م��ن خ��ط���ب الم����ني 
لل�سغل  ال��ت��ون�����س��ي  ال���ع����م  ل���الحت����د 
ت�سريح�ت  اأخ����ط����ر  ال�����ن�����دوة،  يف 
الطالق  على  الطبوبي  نورالدين 
خ������س��ة يف ظ���ل ت�����س��دي��ده ع��ل��ى ان 
اىل مرحلة  ال���ي���وم  و���س��ل��ت  ت��ون�����س 
م���ن مي�سكون  وا���س��ف���  ع�����ودة  ال����ال 
اأطف�ل”   4“ ب�  الق�سبة  يف  ب�حلكم 
م�ستنكرا م� اعتربه �سمني� تالعب 
رئي�س حركة النه�سة ب�لف�سل 64 
من وثيقة قرط�ج 2 وتطويعه كم� 

يريد �سي��سي�.

ولي�س يل احلق ملنعه«.
   ويلتقي م��وق��ف الحت����د ه��ذا مع 
موقف نداء تون�س حيث ق�ل املدير 
تون�س  ن������داء  حل���رك���ة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
حزبه  اإنَّ  ال�����س��ب�����س��ي،  ق���ئ��د  ح���ف��ظ 
ال��واردة يف  النق�ط  بك�مل  متم�سك 
وثيقة قرط�ج 2 واعتب�ره� خمرج� 
م��و���س��وع��ي��� ل��ت��ج���وز واق����ع الأزم����ة 

الذي تعي�سه البالد«.
ن�سره�  ت����دوي����ن����ة  يف  واأ�������س�������ر      
الر�سمية  �سفحته  ع��ل��ى  ال��ث��الث���ء 
موقف  اأن  اإىل  ف��ي�����س��ب��وك  مب���وق���ع 
�س�مل  تغيري  اىل  “الداعي  احل��زب 
اأثبتته  م����  ع��ل��ى  ق����ئ���م  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
ف�سل  م��ن  احل�لية  احلكومة  نت�ئج 
على  خطري  واجتم�عي  اقت�س�دي 

ا�ستقرار تون�س ».
ن��داء تون�س ان  “ولن يهم     وت�بع 
ك�ن رئي�س احلكومة احل�يل �سيلتزم 
لال�ستحق�ق�ت  ال���رت����س���ح  ب����ع����دم 
 2019 يف  ال���ق����دم���ة  الن��ت��خ���ب��ي��ة 
“الأزمة  اأن  معتربا  عدمه”،  م��ن 
التزام�ت  اأع��م��ق م��ن جم���رد  ال��ي��وم 
ب�أنه�  م���ف���ي���دا  له�”،  م���ع���ن���ى  ل 
فف�سلت  ُج����ّرب����ت  ح��ك��وم��ة  “اأزمة 
واجتم�عي�  اقت�س�دي�  ذري��ع���  ف�سال 
فقدت  اجل��م��ي��ع،  ب�سه�دة  و�سي��سي� 

ب��������أّن جممع  ال���ط���ب���وب���ي،     واف��������د 
القط�ع الع�م ب�ملنظمة والذي ي�سم 
الندوة  خ����الل  اأق����ر  ن��ق���ب��ة،   150
واملن�س�آت  الدواوين  لق�سم  الوطنية 
التون�سي  الع�م  لالحت�د  العمومية 
احلكومة  “م�سروع  ح��ول  لل�سغل، 
املن�س�آت  وحوكمة  ب�إ�سالح  اخل��س 
الع�م  الإ���س��راب  مبداأ  العمومية”، 

يف الوظيفة العمومية.
ت�سريح  ال��ط��ب��وب��ي، يف  واأو����س���ح     
اإعالمي، اأّنه مت اإقرار مبداأ الإ�سراب 
ب�سبب  العمومية  الوظيفة  الع�م يف 
على  ت��ق��وم  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ة  �سي��سة 
الع�م  ل��ل��ق��ط���ع  امل��م��ن��ه��ج  ال��ت��خ��ري��ب 
يف  ال��ت��ف��وي��ت  ث��م  “انه�كه”  ب��غ���ي��ة 
اإىل  اإ���س���ف��ة  العمومية،  املوؤ�س�س�ت 
عدم م�سداقية احلكومة بخ�سو�س 
واتب�عه�  الج��ت��م���ع��ي��ة  امل��ف���و���س���ت 
�سي��سة ال�سحك على الذقون، وفق 
قوله.    و�سّدد نور الدين الطبوبي، 
التون�سي  ال���ع����م  الحت������د  اأّن  ع��ل��ى 
الت�ريخي  ب����دوره  �سيقوم  لل�سغل، 

الع�م،  القط�ع  عن  للدف�ع  الوطني 
لفت� اإىل اأّن القرار النه�ئي للتنفيذ 
الإ������س�����راب ال����ع�����م ���س��ي��ك��ون خالل 
الوطنية  الإداري�����ة  الهيئة  اج��ت��م���ع 
�سبتمرب   13 ي����وم  ع���ق���ده  امل���زم���ع 
بنف�س  ال��ط��ب��وب��ي،  وق������ل  ال����ق�����دم. 
رئي�س  ل���دى  ال���وزي���ر  اإّن  امل��ن������س��ب��ة 
ب�لإ�سالح�ت  امل���ك���ل���ف  احل���ك���وم���ة 
الكربى لي�س وزيرا لالإ�سالح واإمن� 

هو “وزير التخريب واخلراب«.
اأن كل املوؤ�س�س�ت العمومية     واأك��د 
اأ�سم�هم  م����  ق��ب��ل  م���ن  م�����س��ت��ه��دف��ة 
الدولة  اأن  م�سيف�  “ب�لع�س�بة”، 
رج�ل  اإىل  ال��ي��وم  تفتقر  التون�سية 
احلقيقية  ال���دول���ة  مب��ف��ه��وم  دول����ة 
بعد  اىل  ي���ف���ت���ق���رون  وج���م���ي���ع���ه���م 

النظر.
اإن كل  ب���ل��ق��ول،  الطبوبي  وت���ب��ع     
العمومية م�ستهدفة من  املوؤ�س�س�ت 
واأحتمل  “الع�س�بة”  ه����ذه  ق��ب��ل 
ا�ستعم�ل  يف  ك���م��ل��ة  م�����س��وؤول��ي��ت��ي 
“اجلميع  م�سيف�  العب�رة”،  ه��ذه 

مفتاح النقطة 64
ب�لرئي�س  ل��ق���ئ��ه  وب��خ�����س��و���س     
التي  ال�سي��سية  والأزم����ة  ال�سب�سي 
النقطة  بخ�سو�س  البالد  تع�نيه� 
ق�ل   ،2 ق���رط����ج  وث��ي��ق��ة  م���ن   64
اأر�سل  ان  ب����ودي  “ ك����ن  ال��ط��ب��وب��ي 
ل��ل�����س��ع��ب لكن  اإي���ج����ب���ي���ة  ر����س����ل���ة 
اأحد  رئي�س  هن�ك  ال�سديد  لالأ�سف 
الأحزاب- يف اإ�س�رة اإىل رئي�س حركة 
النه�سة را�سد الغنو�سي- يدعو اىل 
التوافق والوحدة الوطنية… لكن 

ال�سيط�ن يكمن يف التف��سيل«.
64 جزاأين  للنقطة  اأن  واأو���س��ح     
الأول يتعلق بتغيري رئي�س احلكومة 
تكون  ج����دي����دة  ح���ك���وم���ة  وت���ع���ي���ني 
فيه  وه��ذا  ب�لتج�ذب�ت  معنية  غري 
الإبق�ء  ال��ث���ين  منطق…واجلزء 
احل��ك��وم��ة يف من�سبه  رئ��ي�����س  ع��ل��ى 
والتزامه بعدم الرت�سح لالنتخ�ب�ت 
اأن�����  ه����ل  مل��������ذا؟    ..2019 ل�����س��ن��ة 
الرت�سح؟  م��ن  ملنعه  م���رور  ���س��رط��ة 
وهذا د�ستوري ومن حقه اأن يرت�سح 

ال���ب���ح����ر يف  وراء  وي��ل��ه��ث  ي��ت�����س��ول 
والدول  الدولية  املوؤ�س�س�ت  ار���س���ء 
ال���دف����ع عن  ال��ن���ف��ذة لي�س ح��ب��� يف 
الوطن  اأو م�سلحة  تون�س  م�سلحة 

بل لي�ستمد �سرعيته وقوته«.
ببيع  “اجلميع  الطبوبي،  واتهم     
اأن  الوهم لكن هذا الوهم ل ميكن 
ينطلي على الحت�د الع�م التون�سي 
لل�سغل واأن الحت�د هو قوة خري ول 
لهم  ان��س  يتع�مل مع  اأن  له  ميكن 
املم�طلة  وعقلية  الت�سويف  عقلية 
وفق  الوه�م”،  م���ع  وي���ت���ع����ط���ون 

قوله.
اأمني  ات���ه���م  ل��ه��ج��ة ح������دة،       ويف 
بتعمد  احلكومة  ال�سغل  احت���د  ع���م 
ق�ئال  والّتهمي�س،  ال�سعب  تفقري 
ل  والتهمي�س..  الفقر  لن�  “ب�عوا 
اأب�سط ال�سروري�ت..  دواء ول حتى 
هذه  ال�سوم�ل.  ال  وراءن����  يبق  مل 
في�سبوك،  ح��ك��وم��ة  ه���ي  احل��ك��وم��ة 
الراأي  ت�سليل  يف  خمت�سني  ت�سم 

الع�م.

م�صتقبل احلكومة كمان وكمان:

تون�س: احتاد ال�سغل ي�سعد.. و�سباق من اأجل احلل...!
النه�صة: بقاء ال�صاهد يف احلكم حاليا يجب اأن يكون م�صروطا بعدم تر�صحه لنتخابات 2019

هل ع�د التوافق بني ال�سيخني؟ ال�س�هد.. البق�ء مق�بل التخلي عن 2019

الطبوبي يلوح ب�ل�سراب الع�م النداء يتم�سك مبوقفه

اث�ر التخريب يف فيتن�م

نداء تون�س: التزام ال�ساهد بعدم الر�سح لالنتخابات القادمة ل يعنينا
احتاد ال�سغل ُيقّر مبداأ الإ�سراب العام بالدواوين واملن�ساآت العمومية

اأخـــرى يطفو    مــرة 
ــل  ــب ــق ــت ــص ــ� مــــلــــف م
ــى  ــل احلـــــكـــــومـــــة ع
وي�صتمر  الــ�ــصــطــح، 
والتخندق  التجاذب 
بـــني الـــداعـــني اىل 
تـــغـــيـــريهـــا جــمــلــة 
وتـــفـــ�ـــصـــيـــال، وبـــني 
لتغيريها  املنا�صرين 

بالتق�صيط.

•• الفجر - تون�ص - خا�ص

•• بريوت-اأ ف ب:

بني  اأ�ست�ن�  حم���دث���ت  حتولت   ،2017 ال��ع���م  ب��داي��ة  يف  اإطالقه�  منذ 
رو�سي� واإيران، اأبرز حلف�ء دم�سق وتركي� الداعمة للمع�ر�سة اإىل م�سدر 

املب�درات الأبرز يف النزاع ال�سوري امل�ستمر منذ الع�م 2011.
�سورية  من�طق  اأرب��ع  يف  التوتر  خف�س  اتف�ق�ت  املب�حث�ت  تلك  فر�ست 
�سهدت فعلي�ً تراجع�ً يف حدة العنف قبل اأن ت�ستعيد قوات النظ�م ثالث 

منه� لحق�ً على وقع عملي�ت ع�سكرية واتف�ق�ت ت�سوية. 
وُتعد حم�فظة اإدلب يف �سم�ل غرب البالد اآخر من�طق خف�س التوتر.

وظهرت تلك املح�دث�ت، التي األقت ال�سوء على التق�رب الرو�سي الرتكي 
بعد اختالف طويل حول �سوري�، كبديل قوي ملف�و�س�ت جنيف برع�ية 
الأمم املتحدة والتي مل تتمكن من اإحداث اأي اخرتاق منذ بداية الع�م 

.2016
واإيران  ورو�سي�  تركي�  اأعلنت   ،2016 الع�م  دي�سمرب  الث�ين  ك�نون  يف 
والف�س�ئل  النظ�م  ق��وات  بني  الن�ر  اط��الق  لوقف  اتف�ق  اإىل  التو�سل 

الر����س منذ  ال��ق��وى تغريت على  م��وازي��ن  وك���ن��ت  �سوري�.  املع�ر�سة يف 
التدخل الع�سكري الرو�سي دعم�ً لدم�سق يف اأيلول �سبتمرب 2015.

ويف ال�23 و24 من ك�نون الث�ين ين�ير 2017، نظمت رو�سي� وايران 
اإىل  ب�لإ�س�فة  اأ�ست�ن� و�سمت  الع��سمة  اأول جولة حم�دث�ت يف  وتركي� 
والف�س�ئل  ال�سورية  احلكومة  من  اآخرين  الثالث  ال��دول  عن  ممثلني 
اإن�س�ء  الثالث  ال��دول  اعلنت  الأوىل،  نه�ية هذه اجلولة  املع�ر�سة. ويف 

اآلية لتثبيت وقف اإطالق الن�ر يف �سوري�.
ال�سوريني  الطرفني  دون  وقته�  الت��ف���ق  على  ال��ث��الث  ال���دول  ووق��ع��ت 
مب��سرة.  مف�و�س�ت  اإج���راء  رف�س�  وال��ل��ذي��ن  امل��ح���دث���ت،  يف  امل�س�ركني 
وفد  وقته�  اجلعفري  ب�س�ر  املتحدة  الأمم  اإىل  ال�سوري  ال�سفري  وق���د 
احلكومة ال�سورية، فيم� تراأ�س القي�دي يف ف�سيل جي�س الإ�سالم حممد 
علو�س وفد الف�س�ئل املع�ر�سة. ويف اجلولة الث�نية يف ال�16 من �سب�ط 

اإل  تقدم،  اأي  اإح��راز  املع�ر�سة يف  النظ�م وف�س�ئل  وف��دا  اأخفق  فرباير، 
جمموعة  ت�سكيل  على  ب�لتف�ق  �س�بق�ً  تعهداً  نفذت  الثالث  ال��دول  اأن 

مراقبة م�سرتكة لوقف اإطالق الن�ر.
اأبرزه� تلك التي جرت  اأ�ست�ن�، ك�ن  اأجريت عدة جولت من حم�دث�ت 
اإق�مة  2017 ومت فيه� الإع���الن ع��ن  ال��ع���م  اأي����ر م�يو  ال��راب��ع م��ن  يف 
اأربع من�طق خلف�س التوتر يف �سوري�: يف ادلب )�سم�ل غرب( ومن�طق 
حم���ذي��ة له� يف حم���ف��ظ���ت ح��م���ة وح��ل��ب وال��الذق��ي��ة، و���س��م���ل حم�س 

)و�سط(، والغوطة ال�سرقية قرب دم�سق، وجنوب البالد.
من�طق  ح��دود  ط��ول  على  امنية”  “من�طق  اإن�س�ء  على  التف�ق  ون�س 
خف�س التوتر، تت�سمن حواجز ونق�ط مراقبة الهدف منه� تف�دي اي 
حوادث او مواجه�ت بني الطراف املتن�زعة، وعلى اأن توؤمن قوات من 

الدول ال�س�منة تلك احلواجز واملن�طق الأمنية.

�سرطة  وانت�سرت  منطقة،  كل  يف  مراحل  على  التف�ق  تطبيق  وج��رى 
ع�سكرية رو�سية يف حميطه�، كم� و�سعت تركي� نق�ط مراقبة ت�بعة له� 

يف حم�فظة اإدلب حتديداً.
ا�ستمر العمل يف من�طق خف�س التوتر لأ�سهر عدة، لكن منذ بداية الع�م 
2018 واإثر عملي�ت ع�سكرية واتف�قي�ت ت�سوية �سيطرت قوات النظ�م 
حم�فظ�ت  ثم  حم�س  �سم�ل  ثم  ال�سرقية  الغوطة  على  تب�ع�ً  ال�سوري 

جنوب البالد.
وُتعد حم�فظة اإدلب مع اأجزاء من املح�فظ�ت املح�ذية له� اآخر من�طق 
اأ���س���ب��ي��ع ب�إر�س�ل  ات��ف���ق���ت خف�س ال��ت��وت��ر. وب����داأت ق���وات ال��ن��ظ���م م��ن��ذ 
التعزيزات الع�سكرية اإىل اأطراف اإدلب متهيداً لعملية ع�سكرية و�سيكة 
�سده�. وت�سيطر هيئة حترير ال�س�م )جبهة الن�سرة �س�بق�ً( على اجلزء 
الأكرب من حم�فظة اإدلب بينم� تتواجد ف�س�ئل اإ�سالمية اأخرى يف بقية 
املن�طق وتنت�سر قوات النظ�م يف الريف اجلنوبي ال�سرقي. كم� تتواجد 
الهيئة والف�س�ئل يف من�طق حم�ذية يف ريف حلب الغربي وريف حم�ة 

ال�سم�يل )و�سط( والالذقية ال�سم�يل )غرب(.

مباحثات اأ�ستانا.. املبادرة الأ�سا�سية يف �سوريا 

مبادرة يقوم بها را�سد الغنو�سي جلمع الفرقاء
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منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 238307 بت�ريخ : 2015/08/09

امل�سجلة ب�لرقم : 238307 بت�ريخ : 2016/01/10
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ
وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي،

الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2015/11/15 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 158 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 35
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

  ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 262964 بت�ريخ : 2016/11/10

امل�سجلة ب�لرقم : 262964 بت�ريخ : 2017/11/20
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 180 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 9
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 262971 بت�ريخ : 2016/11/10

امل�سجلة ب�لرقم : 262971 بت�ريخ : 2017/11/20
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 180 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 16
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 262973 بت�ريخ : 2016/11/10

امل�سجلة ب�لرقم : 262973 بت�ريخ : 2017/11/20
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 180 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 35
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 262983 بت�ريخ : 2016/11/10

امل�سجلة ب�لرقم : 262983 بت�ريخ : 2017/11/20
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 180 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 36
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 263726 بت�ريخ : 2016/11/22

امل�سجلة ب�لرقم : 263726 بت�ريخ : 2017/11/20
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 180 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 9
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 263727 بت�ريخ : 2016/11/22

امل�سجلة ب�لرقم : 263727 بت�ريخ : 2017/11/20
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 180 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 16
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 263729 بت�ريخ : 2016/11/22

امل�سجلة ب�لرقم : 263729 بت�ريخ : 2017/11/20
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 180  

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 35
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 262975 بت�ريخ : 2016/11/10

امل�سجلة ب�لرقم : 262975 بت�ريخ : 2017/11/20
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 180 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 36
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 262976 بت�ريخ : 2016/11/10

امل�سجلة ب�لرقم : 262976 بت�ريخ : 2017/11/20
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 180 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 9
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 262977 بت�ريخ : 2016/11/10

امل�سجلة ب�لرقم : 262977 بت�ريخ : 2017/11/20
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 180 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 16
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 262979 بت�ريخ : 2016/11/10

امل�سجلة ب�لرقم : 262979 بت�ريخ : 2017/11/20
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 180 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 35
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 263730 بت�ريخ : 2016/11/22

امل�سجلة ب�لرقم : 263730 بت�ريخ : 2017/11/20
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 180 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 36
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 263731 بت�ريخ : 2016/11/22

امل�سجلة ب�لرقم : 263731 بت�ريخ : 2017/11/19
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 180 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 9
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 263733 بت�ريخ : 2016/11/22

امل�سجلة ب�لرقم : 263733 بت�ريخ : 2017/11/21
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 180 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 16
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 263735 بت�ريخ : 2016/11/22

امل�سجلة ب�لرقم : 263735 بت�ريخ : 2017/11/21
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 180 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 35
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 263739 بت�ريخ : 2016/11/22

امل�سجلة ب�لرقم : 263739 بت�ريخ : 2017/11/19
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 180 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 36
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 270880 بت�ريخ : 2017/04/04

امل�سجلة ب�لرقم : 270880 بت�ريخ : 2017/11/19
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 18 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 9
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 270882 بت�ريخ : 2017/04/04

امل�سجلة ب�لرقم : 270882 بت�ريخ : 2017/11/20
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 180 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 16
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

  ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 270884 بت�ريخ : 2017/04/04

امل�سجلة ب�لرقم : 270884 بت�ريخ : 2017/11/20
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 180 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 35
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420
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عربي ودويل
اردوغان يحذر من »جمزرة« يف املحافظة

اإدلب.. اأبرز معاقل املعار�سة وهدف قدمي للنظام

•• الفجر - خرية ال�شيباين
جون  متوازن”  “غري  »اأحمق”،      
كيلي، كبري موظفي البيت البي�س. 
يف  “تلميذ  ف��ه��م��ه  م�����س��ت��وى  رج�����ل 
ال�س�د�س اأو ال�س�بع” جيم�س م�تي�س، 
�سخيف”  “كذاب  ال�����دف������ع.  وزي������ر 
“كذاب  ال�س�بق،  حم�ميه  دود،  جون 
م�ست�س�ر  ك��وه��ن،  غ����ري  حمرتف” 
�سخيف”  “نذل  ���س���ب��ق.  اق��ت�����س���دي 
وزي���ر اخل�رجية  ت��ي��ل��ر���س��ون،  ري��ك�����س 
“جهل”،  ال�س�بق. “طبيعة غريبة”، 
“روؤية  التعلم”،  على  ال��ق��درة  ع��دم 
خطرة “)م�سوؤول يف البيت الأبي�س 
مل ي��ك�����س��ف ع���ن ا���س��م��ه( ت��وي��ت��و م�ن 
جمنون يطلق �سواريخه ب� 140 اأو 
280 كلمة من غرفة نومه، “ور�سة 
بريبو�س،  راين�س  ال�سيط�ن”  عمل 

كبري املوظفني ال�س�بق ... 
    هذا فقط جزء من الإه�ن�ت التي 
ترامب  دون�لد  اإىل  وجهته� ح��سيته 
يف كت�ب “اخلوف.. ترامب يف البيت 
لبوب  اجل��دي��د  ال��ك��ت���ب  البي�س”، 
اأنه�  قبل  م��ن  نعلم  لكنن�  وودوارد، 
ب�لأمر:  املعني  حنق  اث����رت  تع�ليق 
وم�������س���وؤول���ون  ت����رام����ب  “اأ�سدق�ء 
يك�سفون  الأبي�س  البيت  يف  �س�بقون 
ال��ت��ي جت��ع��ل��ه يخرج  امل��ق��ت��ط��ف���ت  ان 
الن��س  اق��ت��ب������س���ت  ع���ن ط�����وره، ه���ي 
م���ن )ك���ي���ل���ي، م���ت��ي�����س، اإل������خ( ممن 
ي�سفونه ب�لأحمق”، ح�سب غ�برييل 

�سريم�ن” ف�نيتي فري ».

م�صاهد �صريالية
اأن  نعلم  كن�  له من مهرج�ن!  ي�      
وودوارد، بطل ووترغيت ال�س�بق مع 
�سريكه ك�رل برين�ست�ين، �سي�ستخدم 
م���دف���ع���ي���ت���ه ال����ث����ق����ي����ل����ة. وب������ق������راءة 
التف��سيل الأوىل، التي ك�سفت عنه� 
يعمل  )اأي������ن  بو�ست”  “وا�سنطن 
اللذين متكن�  اإن،  اإن  و�سي  وودوارد( 
م��ن هذا  ن�سخة  احل�����س��ول على  م��ن 
�سفحة   448 م���ن  ال��ك��ب��ري  امل��ج��ل��د 
ن�سعر  ل  امل��ك��ت��ب���ت،  يف  ن�����س��ره  ق��ب��ل 
بخيبة اأمل. ال�سورة التي تظهر، هي 
ويح�ول  ه�ئج،  جمنون  ملك  �سورة 
احتواء  “العقالنيون”  م�ست�س�روه 
اأ�سواأ جت�وزاته، ومن ثم �سل�سلة من 

امل�س�هد ال�سري�لية:

زعيم،  زعيم �سد  ه��ذا،  “كل  اإرادات: 
رجل �سد رجل، اأن� �سد كيم.«

   ثم انقلب لحق� على ذلك، ودائم� 
ب�لرجت�ل.

اأوباما، “الرخو«
الذي  الزدراء  الكت�ب  يظهر  كم�     
من  يعملون  للذين  ت��رام��ب  يحمله 
اإذلل���ه���م. جيف  ي�سعده  وك��م  اأج��ل��ه، 
“جنوبي  ال��ع��دل(؟  )وزي���ر  �سي�سنز، 
راين�س  عقلي�ً”.  “متخلف  غبي”، 
ال�س�بق؟  املوظفني  كبري  بريبو�س، 
كل  يف  ي��رك�����س  ���س��غ��ري،  ف�����ر  “مثل 
“ر�سيع  ج��ول��ي���ين؟  رودي  اجت�ه”. 
نف�س  حف��س�ته”.  ت��غ��ي��ري  ي��ج��ب 
ال�سيء خل�سومه وحتى �سلفه ب�راك 

اأوب�م�، “الرخو...«.
   كل ه��ذا لي�س جديًدا مت�ًم�: فقد 
�سبق ان ر�سم كت�ب “الن�ر والغ�سب” 
مل�يكل وولف، جمموعة من التف��سيل 
جديرة ب�ألفريد ج�ري، هذه الرئ��سة 
للمرء  ومي��ك��ن  وال��غ��ري��ب��ة.  القبيحة 
ك���ن احل���ل مع كت�ب  اأن يتوقع، كم� 
وولف، �سل�سلة من نفي امل�ست�س�رين، 
ينطقوا  مل  ب���أن��ه��م  ي��ق�����س��م��ون  وه����م 
اجل�رحة.  الكلم�ت  ه��ذه  مبثل  اأب���دا 
ترامب، مدعومة  قواعد  و�ست�ستنكر 
ب��ف��وك�����س ن��ي��وز، دل��ي��اًل ج���دي���ًدا على 
ا�ستبل�سمنت  “ع�س�بة”  ا�����س����رار 
وا�سنطن، على الظفر بجلد بطلهم.

وول����ف،  ل��ي�����س  وودوارد  ان  غ���ري     
ك��م��� ان ال���زم���ن ت��غ��ري. ف��ه��ذه امل���رة، 
ال�سحفيني  ب���أ���س��ه��ر  تتعلق  امل�����س���ل��ة 
كتبه  بتطعيم  املعروف  الأمريكيني، 
ك�ن  وان  ح��ت��ى  امل���ق����ب���الت،  مب���ئ����ت 
ب�  وتتمتع  امل�سدر،  جمهولة  بع�سه� 
“خلفية عميقة”.. انه من امل�ستحيل 

م�سح هذا املجلد بجرة قلم.
انتخ�ب�ت  ال�������س���ي����ق:  ه���ن����ك  ث����م     
منت�سف املدة الق�دمة ب�سرعة ع�لية 
وثلث  ال��ن��واب  ن��وف��م��رب، جمل�س   6(
جتديده(،  ���س��ي��ت��م  ال�����س��ي��وخ  جم��ل�����س 
و�سعبية الرئي�س التي ازدادت تدهورا 

يف الآونة الأخرية.
   ه���ذه امل�����رة، مل ي��ع��د ه��ن���ك �سك: 
رئ������س��ة اأوب����و - ت��رام��ب يف خ��ط��ر، و 
الكت�ب،  ع��ن��وان  ب������س��ت��ع���رة  اخل����وف، 

ي�سود الآن يف البيت الأبي�س.
عن لونوفال اوب�صرفاتور

هن�ك  ك�نت  اإذا  م�  اأع��رف  اأن  “اأريد 
نية ف�س�د” جت�ه العدالة.

   - �سلوك ترامب يثري القلق ب�سكل 
ال�سي��سة اخل�رجية  خ��س يف جم�ل 
وال���دف����ع، ال����ذي ي��غ��ذي��ه خ��ل��ي��ط من 
والغب�ء،  الن������،  وت�����س��خ��م  ال����غ����رور، 
دائم�  اإ�سبعه  والن���دف����ع.  واجل��ه��ل، 
لي�ستّل  ا�ستعداد  وعلى  ال��زن���د،  على 

�سالحه يف اأي حلظة.
الأبي�س، طلب  البيت  ان دخ��ل     م� 
اأرك�ن  رئي�س  دان��ف��ورد،  م��ن ج��وزي��ف 
ل�سربة  التخطيط  امل�سلحة،  القوات 
ع�سكرية وق�ئية �سد نظ�م كيم جونغ 
“مل�ذا  ال�سوؤال  وا�ستمر يف طرح  اأون. 
الربن�مج  بخ�سو�س  هذا”،  نفعل 
ال�سري الذي يخف�س من 15 دقيقة 
اإطالق  ب��ع��د  ال��ت��ح��ذي��ر  ث���وان   7 اإىل 
�س�روخ كوري �سم�يل، مل�ذا؟ “لتف�دي 
يجيب م�تي�س. حرب ع�ملية ث�لثة”، 

�سرع   ،2017 ع������م  خ���ري���ف  يف     
ترامب يف ا�ستفزاز كيم لفظي�، واأ�سّر 
لروب بورتر اأنه يرى املوقف ك�سراع 

اأكر  �سرقة  م�ست�س�روه  اع��ت���د   -     
مكتبه.  على  م��ن  املتفجرة  ال��وث���ئ��ق 
يبداأ الكت�ب مب�سهد نرى فيه غ�ري 
ترامب  مكتب  ف��وق  يكت�سف  ك��وه��ن 
ر�س�لة يعتربه� خطرة على  ال�سهري 
قراًرا  ت�سدر  فهي  ال��ق��وم��ي:  الأم���ن 
كوري�  م��ع  جت���ري��ة  ات��ف���ق��ي��ة  ب�سحب 
اجل��ن��وب��ي��ة، وه���و ع��م��ل ق���د يجه�س 
برن�جم� �سري� للغ�ية ي�سمح ب�لك�سف 
عن �س�روخ كوري �سم�يل بعد 7 ثواٍن 

من اإطالقه، بدًل من 15 دقيقة.
بورتر،  روب  م���ن  ط��ل��ب  وع��ن��دم��� ُ    
م�سودة  كت�بة  �س�بق،  م�ست�س�ر  وه��و 
الين�،  الن�سح�ب من مع�هدة  ر�س�لة 
ات��ف���ق��ي��ة ال��ت��ج���رة احل����رة م���ع كندا 
واملك�سيك، ات�سل بغ�ري كوهني، وهو 
منزعج. وطم�أنه هذا الأخري ق�ئال: 
“ميكنني اأن اأمنع ذلك، �سيكون ك�في�ً 
ب�لن�سبة يل �سرقة الر�س�لة من على 

مكتبه«.
ت�سبه  امل����م�����ر�����س�����ت  ه������ذه  م���ث���ل     
يالحظ  الإداري”،  “النقالب 

�سبق  اأكر  لعله�  مبب�درة  املح�مي�ن، 
�سري�يل يف الكت�ب ب�أكمله: زارا بوب 
الوهمية  املق�بلة  اأم�مه  مولر واع�دا 
رئي�سهم�،  ب���أن  لإقن�عه  ت��رام��ب،  مع 
غ��ري ق����در ع��ل��ى ق���ول احل��ق��ي��ق��ة، ول 
مولر:  جواب  وك�ن  ال�سه�دة!  ميكنه 
الرئي�س”،  �سه�دة  اإىل  بح�جة  “اأن� 

ح��ت��ى ل ي��ت��م ا���س��ت��ج��واب��ه م���ن قبل 
اقتن�ع�  مولر،  ب��وب  اخل��س  املدعي 
الكذب  اإىل  املر�سي  ميله  ب���أن  منهم 
حّد  الم���ر  وو���س��ل  نه�يته.  �سيكتب 
وه��م��ي��ة، حيث  ن��ظ��م��وا مق�بلة  اأن��ه��م 
يف  �سي�سقط  اأن����ه  ل��رتام��ب  اظ���ه���روا 
فر�سة  اأي  مت��ل��ك  “ل  ح��ت��ًم���.  ال��ف��خ 

على  عالمة  اأي�س�  ولكنه�  وودوارد، 
الأم����ر  “ك�ن  ع�سبي”..  “انهي�ر 
ب�لن�سبة لن� مبث�بة ال�سري ب��ستمرار 
اأوق�����ت  ويف  اله�وية”،  ح���ف��ة  ع��ل��ى 
اأخرى، ن�سقط يف اله�وية وك�ن علين� 

اأن نت�سرف.
   - يفعل حم�موه كل م� يف و�سعهم 

“ل  دود.  ج��ون  ل��ه  ق���ل  لالإفالت”، 
بك  �سينتهي  وال  ���س��ه���دت��ك،  ت��ق��دم 
الربتق�لية”  ال���ب���دل���ة  يف  امل����ط�����ف 
“وك�أنه  ال��رئ��ي�����س  ف��ع��ل  رد  ل�سجني. 
ولكنه  منزعج”،  �سك�سبريي  م��ل��ك 

ي�سر على ذلك.
   ث��م ق���م ج��ون دود وج���ي �سيكولو، 

كتاب جديد عن »ع�س املجانني«:

بوب وودورد: رئا�سة ترامب من الداخل، اأمر خميف...!
ال�صورة التي تظهر، هي �صورة ملك جمنون هائج يحاول م�صت�صاروه احتواء اأ�صواأ جتاوزاته

•• عوا�شم-اأ ف ب:

بعد ا�ستع�دته� ك�مل الع��سمة وحميطه� ثم جنوب البالد، و�سعت دم�سق ن�سب 
اأعينه� حم�فظة اإدلب يف �سم�ل غرب البالد، كونه� اآخر اأبرز مع�قل الف�س�ئل 
املع�ر�سة وهيئة حترير ال�س�م )جبهة الن�سرة �س�بق�ً(. وُتعد معركة اإدلب اآخر 
تلو  ب�لهزمية  املع�ر�سة  الف�س�ئل  ُمنيت  بعدم�  ال�سوري،  ال��ن��زاع  مع�رك  اأك��رب 
الأخرى، ومل يعد يقت�سر تواجده� �سوى على حم�فظة اإدلب ومن�طق حمدودة 
يت�سلط  تركية. مل  تنت�سر قوات  ال�سم�يل حيث  له�، وعلى ريف حلب  حم�ذية 
والرو�سي،  ال�سوري  للق�سف  تعر�ست  ط�مل�  كونه�  حديث�ً،  اإدل��ب  على  ال�سوء 
وملق�تلني  والق�سف  امل��ع���رك  من  ف��روا  لن�زحني  ملج�أ  ل�سنوات  �سكلت  وكونه� 
مع�ر�سني اأجربوا على النتق�ل اإليه� بعد رف�سهم اتف�ق�ت ت�سوية مع احلكومة 
ال�سورية يف من�طق ك�نوا ي�سيطرون عليه�. ومع مرور الوقت، ازدادت الكث�فة 
ال�سك�نية يف اإدلب تدريجي�ً. ويعي�س فيه� ب�لإ�س�فة اىل من�طق �سيطرة املع�ر�سة 
املحدودة يف حم�فظ�ت حلب وحم�ة والالذقية املح�ذية له� نحو ثالثة ماليني 
2016، حذر  �سخ�س، ن�سفهم من الن�زحني. ويف ك�نون الأول دي�سمرب الع�م 

“اإدلب �ست�سبح  اأن  اإىل �سوري� �ست�ف�ن دي مي�ستورا من  مبعوث الأمم املتحدة 
حلب اخرى«. وبعد نحو ع�مني تخللتهم� انت�س�رات متالحقة لقوات النظ�م، 
�سّنت الأخرية يف نه�ية 2017 هجوم�ً حمدوداً يف ريف اإدلب اجلنوبي ال�سرقي 
الع�سكرية  ال�سهور  اأبو  ق�عدة  عن  ف�ساًل  والقرى  البلدات  ع�سرات  وا�ستع�دت 
ال�سرقية  الغوطة  على  ال�سيطرة  النظ�م  ق��وات  ا�ستع�دة  بعد  ال�سرتاتيجية. 
اثر عملية ع�سكرية اأودت بحي�ة 1700 مدين، حذر دي مي�ستورا يف 16 اأي�ر 
م�يو الع�م 2018 من �سين�ريو “اأ�سواأ ب�ستة اأ�سع�ف يف اإدلب” خ�سو�س�ً جراء 
الكث�فة ال�سك�نية املرتفعة فيه�. واأ�س�ر اإىل اأن �سك�نه� لي�س لديهم “مك�ن اآخر 
فقدته�  من�طق  من  للخ�رجني  امللج�أ  هي  اإدل��ب  ك�نت  بعدم�  اإليه”،  يلج�أون 

ال�سوري  الرئي�س  ق�ل   ،2018 يوليو  ال�26 من متوز  يف  املع�ر�سة.  الف�س�ئل 
ب�س�ر الأ�سد “هدفن� الآن هو اإدلب على الرغم من اأنه� لي�ست الهدف الوحيد”، 
الأولوي�ت،  �سيحددون  والع�سكريون  املن�طق،  ه��ذه  كل  اإىل  “�سنتقدم  م�سيف�ً 
واإدلب واحدة منه�«. يف الع��سر من اآب اأغ�سط�س، بداأت قوات النظ�م ب��ستهداف 
ب�لغ�رات  اأق��ل  وبوترية  املدفعي  ب�ل�سالح  الف�س�ئل  �سيطرة  حتت  ع��دة  من�طق 
التي  الع�سكرية،  للتعزيزات  النظ�م  ق��وات  اإر���س���ل  م��ع  ذل��ك  وت��زام��ن  اجل��وي��ة. 
و�سفته� �سحيفة “الوطن” املقربة من احلكومة ال�سورية ب�أنه� “الأ�سخم يف 
�سهر  خالل  ال�س�م  حترير  وهيئة  الف�س�ئل  وانهمكت  ال�سورية«.  احلرب  ت�ريخ 
ال�سواتر  املرتقبة بحفر اخلن�دق وو�سع  العملية  ب�لتح�سري ملواجهة  اأغ�سط�س 

الرتابية وجتهيز املق�تلني. ويف ال�21 من اآب اأغ�سط�س، حذر الق�ئد الع�م لهيئة 
حترير ال�س�م اأبو حممد اجلولين الف�س�ئل املق�تلة يف اإدلب من التف�و�س مع 

النظ�م ال�سوري والدخول يف اتف�ق�ت ت�سوية كم� ح�سل يف من�طق اأخرى.
يف ال�24 من اآب/اأغ�سط�س، حذر وزير اخل�رجية الرتكي مولود ت�س�و�س   من 
اأن “احلل الع�سكري �سي�سبب ك�رثة لي�س فقط ملنطقة اإدلب وامن� اي�س� مل�ستقبل 
اأن ت�سبح هذه اجلم�ع�ت  “املهم جدا  اأنه من  م�سيف�ً يف الوقت ذاته  �سوري�”، 
رو�سي�  وتط�لب  ت��ه��دي��داً«.  ت�سكل  اأن  على  ق����درة  غ��ري  والره���ب��ي��ة،  املتطرفة، 
اأن  اإدل��ب، ب�إيج�د حل لهيئة حترير ال�س�م من املمكن  تركي�، �س�حبة النفوذ يف 
تتف�دى من خالله هجوم�ً وا�سع�ً على املح�فظة.   ويف هذه الط�ر، جتري تركي� 
املر�سد  وف��ق  الأخ���رية،  تفكيك  اإىل  يهدف  ال�س�م  حترير  هيئة  مع  مف�و�س�ت 
لفروف  �سريغي  الرو�سية  اخل�رجية  وزي��ر  واأع��رب  الإن�س�ن.  حلقوق  ال�سوري 
“عرقلة عملية  ال��دول الغربية اىل  األ تعمد  ال�سهر ذات��ه  ال�29 من  ب��دوره يف 
مك�فحة الره�ب” يف اإدلب اىل ذلك، حذر الرئي�س الرتكي رجب طيب اردوغ�ن 
يف ت�سريح�ت ُن�سرت ام�س من اأن �سّن هجوم على نط�ق وا�سع على اإدلب، اآخر 

حم�فظة ل تزال ت�سيطر عليه� املع�ر�سة يف �سوري�، قد يت�سبب ب�”جمزرة«.

�سعى حماموه لكي ل يتم ا�ستجوابه لن ميله املر�سي اإىل الكذب �سيكتب نهايته

�سلوك ترامب يثري القلق ب�سكل خا�س يف جمال ال�سيا�سة اخلارجية والدفاع

ترامب  مهزلة تلد اخرىبوب وودورد يفجر ف�سيحة جديدة

م�تي�س:  ط�قة ا�ستيع�به لتلميذ يف البتدائيغ�ري كوهن: ترامب كذاب حمرتف جون كيللي: رئي�سن� احمق

جون كيللي رئي�سن� احمق

يظهر الكتاب 
الزدراء الذي 
يحمله ترامب 
للذين يعملون 
من اأجله وكم 
ي�صعده اإذللهم

م�صاعدوه  اعــتــاد 
�ـــــــــــصـــــــــــرقـــــــــــة 
ـــق  ـــائ ـــوث اأكـــــــر ال
على  مــن  املتفجرة 
ي�صبه  ما  يف  مكتبه 
»النقالب الإداري«

غالف الكت�ب
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منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 270887 بت�ريخ : 2017/04/04

امل�سجلة ب�لرقم : 270887 بت�ريخ : 2017/11/20
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 180 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 36
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 270888 بت�ريخ : 2017/04/04

امل�سجلة ب�لرقم : 270888 بت�ريخ : 2017/11/20
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 180 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 9
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

 ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 270889 بت�ريخ : 2017/04/04

امل�سجلة ب�لرقم : 270889 بت�ريخ : 2017/11/19
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 180 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 16
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 270890 بت�ريخ : 2017/04/04

امل�سجلة ب�لرقم : 270890 بت�ريخ : 2017/11/19
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 180 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 35
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم: 87597 بت�ريخ : 2006/11/19
امل�سجلة ب�لرقم : 87597 بت�ريخ : 2007/11/14

ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ
وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.

 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع
وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 36
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم: 87598 بت�ريخ : 2006/11/19
امل�سجلة ب�لرقم : 87598 بت�ريخ : 2007/11/15

ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ
وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.

 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع
وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 41
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 159231 بت�ريخ : 2011/06/28

امل�سجلة ب�لرقم : 159231 بت�ريخ : 2012/04/15
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2012/01/30 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 113 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 35
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 159233 بت�ريخ : 2011/06/28

امل�سجلة ب�لرقم : 159233 بت�ريخ : 2012/04/15
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2012/01/30 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 113 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 35
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 270891 بت�ريخ : 2017/04/04

امل�سجلة ب�لرقم : 270891 بت�ريخ : 2017/11/20
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2017/09/27 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 180 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 36
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم: 87594 بت�ريخ : 2006/11/19
امل�سجلة ب�لرقم : 87594 بت�ريخ : 2007/11/14

ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ
وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.

 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع
وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 9
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم: 87595 بت�ريخ : 2006/11/19
امل�سجلة ب�لرقم : 87595 بت�ريخ : 2008/05/12

ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ
وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.

 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع
وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 16
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :

املودعة ب�لرقم: 87596 بت�ريخ : 2006/11/19
امل�سجلة ب�لرقم : 87596 بت�ريخ : 2007/11/14

ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ
وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.

 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع
وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ:  واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد:  
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 35
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 159234 بت�ريخ : 2011/06/28

امل�سجلة ب�لرقم : 159234 بت�ريخ : 2012/04/12
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2012/01/30 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 113 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 41
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

التميمي وم�س�ركوه
 بطلب انتق�ل ملكية العالمة التج�رية الت�لية :
املودعة ب�لرقم: 159232 بت�ريخ : 2011/06/28

امل�سجلة ب�لرقم : 159232 بت�ريخ : 2012/04/15
ب�إ�سم امل�لك: دبي فري�ست �س م خ

وعنوانه : �س.ب 111656 ، دبي، الإم�رات العربية املتحدة.
 ا�سم املتن�زل له: بنك اأبوظبي  الأول �س م ع

وعنوانه: �س.ب 6316 ،  دبي ، الإم�رات العربية املتحدة.
بت�ريخ: 2012/01/30 واملن�سورة يف اجلريدة الر�سمية العدد: 113 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 41
ت�ري�خ انتق�ل امللكية: 2018/03/19      

ت�ريخ الت�أ�سري يف ال�سجل : 2018/07/30   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

امل�لك : التميمي وم�س�ركوه 
بن�سر طلب  جتديد مدة احلم�ية للعالمة التج�رية الت�لية:

املودعة ب�لرقم : 114021
ب�إ�سم :اأركبيت� بنك بي. ا�س. �سي. )�سي(.

وعنوانه: �س.ب 1406، املن�مة،  البحرين.
بت�ريخ:2009/12/17 وامل�سجلة حتت الرقم : 98569 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة :36
خدم�ت الت�أمني ، ال�سوؤون التمويلية ، ال�سوؤون امل�لية ، ال�سوؤون العق�رية.

انته�ء حلم�ية يف:  اأخرى اعتب�راً من ت�ريخ   احلم�ية ن�فذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 
2018/06/04 وحتى ت�ريخ: 2028/06/04

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

EAT 123335

EAT 123335

EAT 123335

EAT 123335

EAT 123335

EAT 123335

EAT 123335

EAT 123335

EAT 123335

EAT 123335

EAT 123335

EAT 38626

EAT 123335

EAT 123335

EAT 123335

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
CUPAGAHWA :طلب لت�سجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم: 288038   بت�ريخ: 2018/02/27
بي�ن�ت الأولوية: 

ب�إ�سم :    بن غ�طي الق�ب�سة املحدودة
وعنوانة :  وحدة 108، الط�بق 1، قرية البوابة املبنى 6، مركز دبي امل�يل الع�ملي، �س.ب: 482010، دبي، الإم���رات العربية 

املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 30
القهوة وال�س�ي والك�ك�و والقهوة ال�سطن�عية؛ الأرز؛ الت�بيوك� وال�س�غو؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ 
امللح؛  اخلبيز؛  وم�سحوق  اخلمرية  الأ�سود؛  والع�سل  النحل  ع�سل  �سكر؛  املثلجة؛  احللوي�ت  واحللوي�ت؛  والفط�ئر  اخلبز 
اخلردل؛ اخلل؛ وال�سل�س�ت )التوابل(؛ البه�رات؛ الثلج؛ حلوى اللوز؛ ب�سكويت؛ كعك املحلى؛ كعك؛ خبز افرجني؛ كيك؛ 
حلوى؛ احللوي�ت العربية ؛ بقالوة؛ قوالب حبوب؛ وجب�ت خفيفة اأ�س��سه� احلبوب؛ مك�سرات مغط�ة ب�ل�سوكولتة؛ متور 
اأقرا�س �سكرية )حلوي�ت(؛ خبز زجنبيل؛  ال�سكر؛ ك�سرتد؛  مو�سيه احللوي�ت؛  مغط�ة ب�ل�سوكولتة؛ �سوكولتة؛ حلوي�ت 
احلليب؛  اأ�س��سه�  م�سروب�ت  ال�سوكولتة؛  اأ�س��سه�  م�سروب�ت  القهوة؛  اأ�س��سه�  م�سروب�ت  مثلج؛  �س�ي  )اي�سكرمي(؛  بوظة 
ال�سوف�ن؛ فط�ئر حمالة  اأ�س��سه  املنبت )امللت( ؛ فط�ئر حلم؛ معكرونة؛ مو�سلي؛ طع�م  ال�سعري  ب�سكويت من  معكرون؛  
كي�س؛  اجل��وز(؛  اأو  اللوز  )حلوى  برالني  فط�ئر؛  ف��ور؛  بتي  بو�س�ر؛  بيتزا؛  مهلبية؛  �سندويت�س�ت؛  معكرونة؛  )ب�نكيك(؛ 
اأقرا�س اأرز؛ اأرز مطبوخ مع احلليب وال�سكر ؛ وجب�ت خفيفة اأ�س��سه� الرز؛ �سب�غيتي )معكرونة رفيعة(؛ حلوي�ت �سكرية 
؛ تبولة؛ الت�بيوك�؛ م�سروب�ت اأ�س��سه� ال�س�ي؛ م�سروب�ت اأ�س��سه� الك�ك�و؛ كعكة ذرة )التورتيال(؛ خبز بدون خمرية؛ كعكة 

الوفل؛ لنب جممد؛ تورت�ت )كيك ب�لفواكه(.
و�سف العالمة: العالمة عب�رة عن كلمة CUPAGAHWA  مكتوبة ب�لأحرف الالتينية.

ال�سرتاط�ت : 
اإر�س�لة ب�لربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د  اإعرتا�س علي ذلك  فعلي من لدية 

امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
طلب لت�سجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية: كب�قهوة

املودعة ب�لرقم: 288039   بت�ريخ: 2018/02/27
بي�ن�ت الأولوية: 

ب�إ�سم :    بن غ�طي الق�ب�سة املحدودة
وعنوانة :  وحدة 108، الط�بق 1، قرية البوابة املبنى 6، مركز دبي امل�يل الع�ملي، �س.ب: 482010، دبي، الإم���رات العربية 

املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 30
القهوة وال�س�ي والك�ك�و والقهوة ال�سطن�عية؛ الأرز؛ الت�بيوك� وال�س�غو؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة من احلبوب؛ 
امللح؛  اخلبيز؛  وم�سحوق  اخلمرية  الأ�سود؛  والع�سل  النحل  ع�سل  �سكر؛  املثلجة؛  احللوي�ت  واحللوي�ت؛  والفط�ئر  اخلبز 
اخلردل؛ اخلل؛ وال�سل�س�ت )التوابل(؛ البه�رات؛ الثلج؛ حلوى اللوز؛ ب�سكويت؛ كعك املحلى؛ كعك؛ خبز افرجني؛ كيك؛ 
حلوى؛ احللوي�ت العربية ؛ بقالوة؛ قوالب حبوب؛ وجب�ت خفيفة اأ�س��سه� احلبوب؛ مك�سرات مغط�ة ب�ل�سوكولتة؛ متور 
اأقرا�س �سكرية )حلوي�ت(؛ خبز زجنبيل؛  ال�سكر؛ ك�سرتد؛  مو�سيه احللوي�ت؛  مغط�ة ب�ل�سوكولتة؛ �سوكولتة؛ حلوي�ت 
احلليب؛  اأ�س��سه�  م�سروب�ت  ال�سوكولتة؛  اأ�س��سه�  م�سروب�ت  القهوة؛  اأ�س��سه�  م�سروب�ت  مثلج؛  �س�ي  )اي�سكرمي(؛  بوظة 
ال�سوف�ن؛ فط�ئر حمالة  اأ�س��سه  املنبت )امللت( ؛ فط�ئر حلم؛ معكرونة؛ مو�سلي؛ طع�م  ال�سعري  ب�سكويت من  معكرون؛  
كي�س؛  اجل��وز(؛  اأو  اللوز  )حلوى  برالني  فط�ئر؛  ف��ور؛  بتي  بو�س�ر؛  بيتزا؛  مهلبية؛  �سندويت�س�ت؛  معكرونة؛  )ب�نكيك(؛ 
اأقرا�س اأرز؛ اأرز مطبوخ مع احلليب وال�سكر ؛ وجب�ت خفيفة اأ�س��سه� الرز؛ �سب�غيتي )معكرونة رفيعة(؛ حلوي�ت �سكرية 
؛ تبولة؛ الت�بيوك�؛ م�سروب�ت اأ�س��سه� ال�س�ي؛ م�سروب�ت اأ�س��سه� الك�ك�و؛ كعكة ذرة )التورتيال(؛ خبز بدون خمرية؛ كعكة 

الوفل؛ لنب جممد؛ تورت�ت )كيك ب�لفواكه(.
و�سف العالمة: العالمة عب�رة عن كلمة كب�قهوة مكتوبة ب�للغة العربية.

ال�سرتاط�ت : 
اإر�س�لة ب�لربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د  اإعرتا�س علي ذلك  فعلي من لدية 

امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
طلب لت�سجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية: زعبيل ه�و�س

املودعة ب�لرقم: 288807   بت�ريخ: 2018/03/11
بي�ن�ت الأولوية: 

ب�إ�سم :    جمريا الدولية )�سركة ذات م�سئولية حمدودة(
وعنوانة :  �سندوق الربيد 73137، منطقة ال�سفوح، دبي ، الم�رات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 36
اخلدم�ت العق�رية؛ ادارة العق�رات؛ خدم�ت العق�رات التج�رية وعق�رات التجزئة والعق�رات ال�سكنية؛ ادارة وت�أجري العق�رات 
ب�لن�سبة  واإدارته�  تقدميه�  يتم  التي  العق�رات  وا�ستئج�ر  ت�أجري  ال�سكنية؛ خدم�ت  والعق�رات  التجزئة  وعق�رات  التج�رية 
لل�سقق وال�سقق الفندقية والفيالت واملك�تب واملنتجع�ت ال�سحية واملنتجع�ت ال�سي�حية ومالعب الغولف وامل�رين� والفن�دق 
خدم�ت  اليج�ر؛  وفيالت  �سقق  اإدارة   ، امل�ست�أجرين  ادارة  خدم�ت  الت�سوق؛  وق��رى  الت�سوق  ومراكز  ال�سن�عية  والعق�رات 
الو�س�طة للعق�رات؛  خدم�ت تثمني العق�رات؛ اخلدم�ت امل�لية؛ خدم�ت ال�ستثم�رات؛ خدم�ت ال�سن�ديق العق�رية ؛ خدم�ت 
التمويل العق�ري؛ خدم�ت التقييم العق�ري؛ خدم�ت ادارة العق�رات وخدم�ت ادارة املح�فظ العق�رية؛ خدم�ت ال�ستثم�ر 
ا�ستمالك الرا�سي؛ تثمني واختي�ر وا�ستمالك  العق�ري؛ خدم�ت  الت�أمني  العق�رية؛ خدم�ت  الو�س�طة  العق�ري؛ خدم�ت 
العق�رات لغ�ي�ت التطوير وال�ستثم�ر؛ ا�ستمالك الأرا�سي لت�أجريه�؛ اخلدم�ت امل�لية والت�أمينية املرتبطة بتنظيم واجراء 
وادارة وتوفري برامج مك�ف�ت الولء؛ ا�سدار الق�س�ئم اأو البط�ق�ت ذات القيمة فيم� يتعلق بربامج مك�ف�ت الولء؛ الكف�لت 
امل�لية؛ توفري خدم�ت الو�س�طة؛ ا�سدار ال�سيك�ت ال�سي�حية؛ توفري املعلوم�ت املتعلقة بجميع هذه اخلدم�ت مب� يف ذلك 

توفري املعلوم�ت عن هذه اخلدم�ت عرب �سبكة ح��سوب ع�ملية.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من عب�رة )زعبيل ه�و�س( مكتوبة ب�للغة العربية.

منطقة  ا�سم  لعتب�ر  العالمة  ع��ن  مبعزل  )زع��ب��ي��ل(  الكلمة  ا�ستخدام  عند  ح�سري  بحق  املط�لبة  ع��دم   : ال���س��رتاط���ت 
جغرافية

اإر�س�لة ب�لربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د  اإعرتا�س علي ذلك  فعلي من لدية 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
طلب لت�سجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية: زعبيل ه�و�س

املودعة ب�لرقم: 288808   بت�ريخ: 2018/03/11
بي�ن�ت الأولوية: 

ب�إ�سم :    جمريا الدولية )�سركة ذات م�سئولية حمدودة(
وعنوانة :  �سندوق الربيد 73137، منطقة ال�سفوح، دبي ، الم�رات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 39
خدم�ت نقل الرك�ب والب�س�ئع؛ وك�لت ال�سفر؛ تنظيم الرحالت مل�س�هدة املع�مل ال�سي�حية؛ تنظيم الرحالت 
ال�سي�حية؛ تنظيم الرحالت؛ ت�أجري القوارب؛ حجز املق�عد ال�سفرية؛ مواقف ال�سي�رات؛ ت�أجري ال�سي�رات؛ 
النقل واحلجز لل�سفر؛ خدم�ت  امل�س�فرين؛ خدم�ت  الليموزين؛ مرافقة  ال�سي�رات؛ خدم�ت  خدم�ت قي�دة 
�سي�رات الأج��رة ، توفري معلوم�ت عن ال�سفر مب� يف ذلك عرب �سبكة ح��سوب ع�ملية ؛ خدم�ت ال�ست�س�رات 

املتعلقة ب�ل�سفر؛ تنظيم ال�سفر من واإىل الفن�دق.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من عب�رة )زعبيل ه�و�س( مكتوبة ب�للغة العربية.

ال�سرتاط�ت : عدم املط�لبة بحق ح�سري عند ا�ستخدام الكلمة )زعبيل( مبعزل عن العالمة لعتب�ر ا�سم 
منطقة جغرافية

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د اأو اإر�س�لة 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
طلب لت�سجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية: زعبيل ه�و�س

املودعة ب�لرقم: 288809   بت�ريخ: 2018/03/11
بي�ن�ت الأولوية: 

ب�إ�سم :    جمريا الدولية )�سركة ذات م�سئولية حمدودة(
وعنوانة :  �سندوق الربيد 73137، منطقة ال�سفوح، دبي ، الم�رات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 41
الرتفيه؛  خ��دم���ت  وال�سي�فة؛  الفن�دق  يف  التدريب  م��راف��ق  ت�سغيل  ال��ت��دري��ب؛  خ��دم���ت  التعليم؛  خ��دم���ت 
؛  ال�سحية؛  والنوادي  )اجلمن�زيوم(  الري��سية  التدريب�ت  �س�لت  توفري  ؛  والثق�فية  الري��سية  الن�سطة 
ت�سغيل مالعب اجلولف؛ توفري ت�سهيالت التن�س؛ توفري ت�سهيالت برك ال�سب�حة؛ تنظيم  واإدارة املوؤمترات 
الر�سمية  والجتم�ع�ت  التج�رية  واملع�ر�س  العمل  وور���س  التدريبية  واجلل�س�ت  واملع�ر�س  والجتم�ع�ت 
واملح��سرات؛ ت�سغيل حدائق املالهي واحلدائق ذات و�س�ئل الرتفيه املختلفة؛ ن�سر الكتب ، والكتب واملجالت 
الإلكرتونية ، توفري ت�سهيالت ال�ستجم�م ، توفري املعلوم�ت فيم� يتعلق بك�فة هذه اخلدم�ت مب� يف ذلك 

توفري املعلوم�ت املتعلقة بهذه اخلدم�ت عرب �سبكة ح��سوب ع�مة.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من عب�رة )زعبيل ه�و�س( مكتوبة ب�للغة العربية.

ال�سرتاط�ت : عدم املط�لبة بحق ح�سري عند ا�ستخدام الكلمة )زعبيل( مبعزل عن العالمة لعتب�ر ا�سم 
منطقة جغرافية

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د اأو اإر�س�لة 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420
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الفجر الريا�ضي
الن�سخة  انطالق  الع�مل  ح��ول  ومت�بعوه�  الأوروب��ي��ة  القدم  ك��رة  ع�س�ق  يرتقب 
الأوىل من بطولة دوري اأمم اأوروب�، اليوم اخلمي�س، وفيم� يلي نظرة ع�مة على 
واملنتخب�ت  “يويف�”  للعبة  الأوروب��ي  الت�بعة لالحت�د  اجلديدة  البطولة  نظ�م 

امل�س�ركة ومواعيد املن�ف�س�ت:
- م�هو هو نظ�م البطولة؟

تق�م بطولة دوري اأمم اأوروب� مرة واحدة كل ع�مني وي�س�رك فيه� 55 منتخب�ً 
للدول الأع�س�ء بيويف�.

وتق�سم الفرق امل�س�ركة على 4 م�ستوي�ت وذلك طبق�ً ملع�مالت يويف� ب�لن�سبة لكل 
فريق، فيم� تق�سم منتخب�ت كل م�ستوى على جمموع�ت.

وعقب انته�ء املواجه�ت يف كل م�ستوى بنظ�م الذه�ب والإي�ب، ت�سعد املنتخب�ت 
املركز  املنتخب�ت �س�حبة  الأعلى، فيم� تهبط  امل�ستوى  اإىل  املجموع�ت  مت�سدرة 

الأخري اإىل امل�ستوى الأدنى.
وتلعب املنتخب�ت الأربعة الأوائل يف كل م�ستوى، دورة جممعة لتحديد بطل هذا 

امل�ستوى، بينم� تتن�ف�س الفرق الأربعة الأوائل يف امل�ستوى الأول على اللقب.
- متى تق�م املب�ري�ت؟

اخلمي�س، وتنتهي يف  اأوروب��� غداً  اأمم  الأوىل من بطولة دوري  الن�سخة  تنطلق 
يونيو 2019.

وتق�م املرحلت�ن الأولي�ن يف الفرتة م� بني يومي 6 و11 �سبتمرب احل�يل، وتق�م 
املرحلتني الث�لثة والرابعة يف الفرتة م� بني يومي 11 و16 اأكتوبر املقبل، فيم� 

تق�م املرحلتني الأخريين بدءاً من 15 نوفمرب وحتى 20 من ال�سهر نف�سه.
وتق�م من�ف�س�ت الدورة املجمعة يف الفرتة م� بني 5 و9 يونيو املقبل، ولكن مقر 

ا�ست�س�فته� مل يتحدد بعد.
- مل�ذا مت اإن�س�ء هذه البطولة؟

بالتيني،  مي�سيل  ال�س�بق  الفرن�سي  لالعب  ترجع  البطولة  ه��ذه  اإن�س�ء  فكرة 
الرئي�س ال�س�بق ليويف� واملوقوف ح�لي�ً، والذي متكن من و�سعه� يف حيز التنفيذ 

قبل رحيله عن من�سب رئي�س يويف� على خلفية تورطه يف ف�سيحة ف�س�د.

القدم  لكرة  ال��دويل  ال��ودي��ة لالحت�د  املب�ري�ت  ج��دول  انتقد  قد  بالتيني  وك���ن 
“فيف�”، ق�ئاًل: “املب�ري�ت الودية ل تهم اأحداً، ل تهم اجلم�هري ول ال�سح�فيني 

ول الالعبني«.
اه��ت��م���م اجلم�هري  اإىل ج���ذب  الأمم  ب��ط��ول��ة دوري  اإق���م��ة  م��ن  ي��وي��ف���  وي��ه��دف 

ب�ملنتخب�ت يف فرتات م� بني ن�سخ بطولة ك�أ�س الأمم الأوروبية.
كل  يويف� منح بطل  ق��رر  واملتعة،  الإث����رة  اأك��رب من  ق��دراً  البطولة  ولكي مينح 

جمموعة فر�سة خلطف بط�قة الت�أهل اإىل بطولة ك�أ�س اأمم اأوروب� الت�لية.
- كيف للبطولة الأوروبية اجلديدة اأن توؤثر على ك�أ�س اأمم اأوروب�؟

اأوروب�،  اأمم  ك�أ�س  لنه�ئي�ت  الت�أهل  حل�سم  تق�م  التي  الت�سفي�ت  اإلغ�ء  يتم  لن 
لكن �ستمنح فقط 20 من اأ�سل 24 بط�قة ت�أهل للمن�ف�س�ت، فيم� يح�سل على 

البط�ق�ت الأربع املتبقية الفرق الأف�سل يف بطولة دوري الأمم.

فيه�،  الفرق  اأف�سل  ث�ين  اأو  الأمم  دوري  يف  ال�16  املجموع�ت  اأبط�ل  ويخو�س 
التي مل تت�أهل اإىل ك�أ�س اأمم اأوروب� من خالل الت�سفي�ت التقليدية، دورة جممعة 

لل�سراع على البط�ق�ت الأربع املتبقية املوؤهلة للبطولة.
اأوروب��� على ب�قي منتخب�ت الحت���دات الأخرى  اأمم  - هل �ستوؤثر بطولة دوري 

يف الع�مل؟
ب�لطبع، اإذ اأنه خالل اإق�مة من�ف�س�ت البطولة الأوروبية، �ستتقل�س فر�س ب�قي 
ينعك�س  قد  اأوروبية، مم�  ودية مع منتخب�ت  الع�مل خلو�س مب�ري�ت  منتخب�ت 

بت�أثريه ال�سلبي على املوارد امل�لية لالحت�دات التي تنتمي اإليه� تلك املنتخب�ت.
�سيكون هن�ك عدد حمدود جداً من املواعيد التي ميكن اأن يق�م فيه� مثل هذه 
الودي�ت، فعلى �سبيل املث�ل �سيكون لدى منتخب�ت امل�ستوى الأول يف دوري الأمم 
موعدين �سمن جدول املب�ري�ت الدولية لفيف� لن يخو�سوا خالله اأي لق�ءات يف 

البطولة الأوروبية اجلديدة.
ويعود هذا الأمر اإىل اأن جمموع�ت امل�ستوى الأول ت�سم كل منه� 3 فرق فقط 
وتنتهي املن�ف�س�ت يف هذا امل�ستوى خالل 4 مراحل بدًل من 6 كم� هو احل�ل يف 

جمموع�ت اأخرى. 

ب�����ن خ�لد  ال�������س���ي���خ حم���م���د  ت������وج 
ال�سواحي  دائ���رة  مدير  الق��سمي 
اأم�س  ب���ل�����س���رق��ة م�����س���ء  وال���ق���رى 
ال�س�بعة  الن�سخة  خ��ت���م  يف  الأول 
من بطولة ال�سيخ حممد بن خ�لد 
الق��سمي الدولية لكرة اليد فريق 
“�سموحة امل�سري” بلقب البطولة 
بعد تغلبه يف املب�راة اخلت�مية على 
بنتيجة  امل�����س��ري  الأه���ل���ي  ن��ظ��ريه 
25 – 24 فيم� حل فريق الأهلي 
ال���ث����ين حمرزا  ب���مل��رك��ز  امل�����س��ري 
ف�����س��ي��ة ال��ب��ط��ول��ة ك��م��� ن����ل فريق 
بعد  برونزية  امل�ست�سيف  ال�س�رقة 
ف����وزه يف م��ب���رات��ه اخل��ت���م��ي��ة على 
ال�����س��ع��ودي بنتيجة  ال��ه��دى  ف��ري��ق 
م�جد  ال�سيخ  وق���م   .10  _13
بتتويج  ال��ق������س��م��ي  ���س��ل��ط���ن  ب����ن 

احل�س�ن  �س�مل  بح�سور  الف�ئزين 
اإدارة  رئ��ي�����س جم��ل�����س  ال�����س���م�����س��ي 

ن����دي ال�����س���رق��ة ال��ري������س��ي وخ�لد 
عي�سى املدفع المني الع�م امل�س�عد 

وعي�سى  للري��سة  الع�مة  للهيئة 
اأم��ني ع�م جمل�س  هالل احلزامي 

الري��سي وحممد جلف�ر  ال�س�رقة 
رئ��ي�����س الحت������د الإم�����رات����ي لكرة 

الحت�د  رئي�س  ن�سر  وه�س�م  اليد 
بج�نب ح�سور  اليد  لكرة  امل�سري 

روؤ�س�ء واأع�س�ء الوفود امل�س�ركة يف 
ممثلي  م��ن  كبري  وع���دد  البطولة 

اأندية الدولة.
ك���م���� مت ت����ك����رمي ف����ري����ق ال���ه���دى 
البحريني  والأه����ل����ي  ال�������س���ع���ودي 
وتكرمي  امل��ت��م��ي��زي��ن  وال���الع���ب���ني 
ال�����������س�����رك������ء ال�����س����رتات����ي����ج����ي����ني 
الع�مة  ال��ه��ي��ئ��ة  وه�����م  ل��ل��ب��ط��ول��ة 
لكرة  الم������رات  واحت�����د  للري��سة 
الري��سي  ال�س�رقة  وجمل�س  اليد 
ال�س�رقة  و�سرطة  اج�ك�س  و�سركة 
وجمعية الم�رات للتطوع و ط�قم 
حتكيم املب�راة اخلت�مية. ي�س�ر اإىل 
اأن بطولة ال�سيخ حممد بن خ�لد 
الق��سمي الدولية الودية لكرة اليد 
الري��سي  ال�����س���رق��ة  ن����دي  نظمه� 
عبداهلل  ال�سيخ  �سمو  رع���ي��ة  حت��ت 
الق��سمي  ���س��ل��ط���ن  ب���ن  ���س���مل  ب���ن 

ن�ئب ح�كم ال�س�رقة.

تعود بطولة حتدي ك�أ�س بور�سه جي تي ال�سرق 
ل�سب�ق�ت  اإقليمية  �سل�سلة  واأط����ول  الأو����س���ط، 
الع��سر  ملو�سمه�  ب��ل��د،  م��ن  اأك���ر  يف  ال�����س��ي���رات 
�سب�ق�ت  ���س��رك��ة  ت��ن��ظ��م��ه���  وال���ت���ي  ال���ت����ري���خ���ي، 
ل��ي��خ��رن، ب���ل��ن��ي���ب��ة ع���ن ���س��رك��ة ب��ور���س��ه ال�سرق 
دي�سمرب  يف  انطالقه�  منذ  واأفريقي�  الأو���س��ط 
2009، حيث ي�سهد املو�سم الع��سر العديد من 
ال�سب�ق  اإق�مة  توا�سل  مع  �سكله،  يف  التغيريات 
اخلت�مي للبطولة على حلبة البحرين الدولية، 
ك�سب�ق داعم جل�ئزة البحرين الكربى لطريان 

اخلليج 2019.
املتط�بقة  ال�����س��ي���رات  �سب�ق�ت  بطولة  وتتمتع 
ب�سمعة ع�ملية وج�ذبية متن�مية، وي�سكل املو�سم 
الع��سر حدث�ً ب�رزاً ي�س�ف اإىل �سجل اإجن�زاته� 
والإقليمية.  ال��ن������س��ئ��ة  امل����واه����ب  ت��ط��وي��ر  يف 

املنظمة  ال�سركة  اأع���د  الإرث،  لهذا  وا�ستمراراً 
�سب�ق�ت ليخرن تنظيم البطولة لإ�س�فة املزيد 
من ال�سب�ق�ت املليئة ب�لإث�رة اأكر من اأي وقت 

م�سى.
ري��سة  �سل�سلة  م���ن  اجل���دي���د  امل��و���س��م  ي��ت���أل��ف 
�سب�ق�ً  ع�سر  خم�سة  م��ن  الإقليمية  ال�����س��ي���رات 
ب��دًل من  الأ���س��ب��وع.  خ��الل �ستة عطالت نه�ية 
اجلولت  يف  �سب�ق�ت   3 �سيق�م  فقط،  �سب�قني 
الأوىل والث�لثة واخل�م�سة، وذلك بهدف اختب�ر 
معدلت  ورف���ع  حتمله،  وم���دى  ال�س�ئق  تركيز 
التحدي للح�سول على اللقب، مع اإ�س�فة نق�ط 

اإ�س�فية لتعطيل جدول البطولة ب�سكل كبري.
ويف معر�س تعليقه عن املو�سم الع��سر الت�ريخي، 
ق�ل مدير البطولة وال�س�ئق املخ�سرم الذي بداأ 
4 عقود،  م��ن  اأك���ر  م��ن��ذ  ال��ري������س��ي��ة  م�سريته 

البطولة  م�سرية  اإىل  »ب�لنظر  ليخرن:  وال��رت 
على مدار 10 �سنوات وتنظيم اأكر من 100 
�سب�ق مب�س�ركة 120 �س�ئق، اأ�سعر بفخر �سديد 

مب� حققن�ه ونتطلع للفر�س التي تنتظرن�«.
واأ�س�ف: »متنح ال�سل�سلة فر�سة مث�لية للمواهب 
ال�س�بة واملحلية للتعلم من ال�س�ئقني الدوليني 
�س�عدتن�  وق��د  معهم،  واملن�ف�سة  واملخ�سرمني 
اأف�سل �سال�سل  اأحد  اأن ن�سبح  ال�سيغة يف  هذه 
�سب�ق�ت ال�سي�رات يف املنطقة، وال�سب�ق الوحيد 
ال��ذي ينظم يف اأك��ر من بلد واح��د، واأن��� فخور 
وال�س�ئقون  الفريق  حققه  ال��ذي  ب�لنج�ح  ج��داً 
ال�س�حة  وعلى  الأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  يف  هن� 
الفي�سل  امل��سي  ال��ع���م  بطل  ولعل  الأوروب���ي���ة. 
الزبري من عم�ن ي�سكل مث�ل رائع على النت�ئج 
الإيج�بية لهذه البطولة، ونحن نرحب بجميع 

ع�س�ق ال�سب�ق�ت يف املنطقة لالت�س�ل بن� بغ�س 
النظر عن خربتهم، حيث ميكنن� توفري التوجيه 
اإذا لزم الأم��ر. فبطولة حتدي ك�أ�س  والتدريب 
مبث�بة  تعد  الأو�سط  ال�سرق   3 تي  جي  بور�سه 
قمة ال�سب�ق�ت يف منطقة اخلليج واأر�س خ�سبة 
على  للتن�ف�س  ت�سعى  التي  الإقليمية  للمواهب 
على  الع��سر  املو�سم  ينطلق  ال��دويل«.  امل�ستوى 
حلبة دبي اأوتودروم يف 16 نوفمرب املقبل، قبل 
اإىل حلبة البحرين الدولية يف عطلة  النتق�ل 
اإىل  البطولة  تعود  ثم  الت�لية.  الأ�سبوع  نه�ية 
مر�سى  على حلبة  ال�س�ئقني  لختب�ر  الإم���رات 
ي��س وم��رة اأخ��رى يف دب��ي، فيم� تق�م اجلولت 
النه�ئية احل��سمة يف البحرين. �سيختتم املو�سم 
الكربى  البحرين  جل�ئزة  رئي�سي  داعم  ب�سب�ق 
م�ر�س  �سهر  خ���الل   2019 اخل��ل��ي��ج  ل��ط��ريان 

الذي  الوحيد  الإقليمي  ال�سب�ق  وهو   ،2019
يحظى بهذا ال�سرف.

ومن ج�نبه، ق�ل م�ركو�س بيرت مدير الت�سويق 
واأفريقي�:  الأو���س��ط  ال�����س��رق  ب��ور���س��ه  �سركة  يف 
“يعد املو�سم الع��سر لبطولة حتدي ك�أ�س بور�سه 
اإجن���ز رائع  الأو���س��ط مبث�بة  ال�سرق   3 جي تي 
الري��سة  ودليل على �سغف والرت ليخرن بهذه 
والرت وفريقه من�سة  املنطقة. لقد قدم  وهذه 
ال�سرق  منطقة  يف  ال�سي�رات  لري��سة  مث�لية 
الري��سية  الثق�فة  اإث��راء  اإىل  اأدى  م�  الأو�سط، 
الع�سر  ال�سنوات  خ��الل  كبري  ب�سكل  املنطقة  يف 
امل������س��ي��ة. م��ن خ���الل ال��ب��ط��ول��ة ب����رزت العديد 
للمن�ف�سة  وا���س��ت��ع��دت  امل��ح��ل��ي��ة  امل����واه����ب  م���ن 
املت�س�بقني  اأن  ح��ني  يف  ال���دويل،  ال�سعيد  على 
ب�لري��سة يف  ال�ستمت�ع  ق���درون على  الآخرين 

�سل�سلة تن�ف�سية للغ�ية حتت قي�دة هذه الإدارة 
من  ال�س�ئقني،  تنوع  ي�سكل  بينم�  الحرتافية. 
الطموح�ت  يف  واخل���ربة  والأع��م���ر،  اجلن�سي�ت 
قدرة  وي��وؤك��د  �سعبيته�  على  دليل  الحرتافية، 
�سب�ق�ت ليخرن على توفري التدريب والتوجيه 
جلميع امل�ستوي�ت، ونحن نتطلع اإىل املزيد من 

ال�سب�ق�ت املثرية يف امل�ستقبل”. 
الإقليمية  ال��ب��ط��ول��ة  ه��ي  ال�سل�سة  ه���ذه  وت��ع��د 
الوحيدة املدعومة من قبل ال�سركة امل�سنعة يف 
لل�س�ئقني  تتيح  فيم�  الأو�سط،  ال�سرق  منطقة 
بور�سه  ك�أ�س  �سب�ق  �سي�رات  اأح��د  اإىل  الو�سول 
الطراز نف�سه امل�ستخدم  وهو   ،3 تي  911 جي 
يف ال�سب�ق�ت الدولية، مثل ك�أ�س بور�سه ك�ريرا 
الر�سمي  ال�سب�ق  �سوبر كب،   1 وبور�سه موبيل 

الداعم لبطول�����ة فورمول 1. 

نظرة عامة على نظام دوري اأمم اأوروبا ومواعيد مناف�ساته

�صل�صة �صباقات ال�صيارات املتطابقة حتتفل بعقد من تطوير املواهب يف املنطقة

توا�سل ال�ستعدادات لنطالق املو�سم العا�سر لبطولة حتدي كاأ�س بور�سه جي تي 3 ال�سرق الأو�سط

اختتام بطولة حممد بن خالد القا�سمي الدولية ال�سابعة لكرة اليد

فيدرر اأمام ال�سوؤال الأ�سعب: هل حان موعد العتزال؟ 
يجد ال�سوي�سري روجيه فيدرر نف�سه اأم�م اأحد اأبرز التحدي�ت 
يف م�����س��رية جعلت م��ن��ه اأح���د اأف�����س��ل لع��ب��ي ك���رة امل�����س��رب يف 
الت�ريخ، وهو الإج�بة على �سوؤال يطرح يف ال�سر والعلن: هل 

ح�ن موعد العتزال؟
م�����س���ء الإث����ن����ني امل��������س���ي ب��ت��وق��ي��ت ال����ولي�����ت امل���ت���ح���دة، ودع 
ال�سوي�سري املخ�سرم )37 ع�م�( امل�سنف ث�ني� ع�ملي�، بطولة 
فال�سينغ ميدوز من الدور الرابع، بخ�س�رته يف مب�راة من اأربع 
55 ع�ملي�.  امل�سنف  الأ�سرتايل جون ميلم�ن  اأم�م  جمموع�ت 
�سالم  الغراند  بطولت  األق�ب  عدد  يف  القي��سي  الرقم  ح�مل 
واأول  ميدوز  �س�د�س يف فال�سينغ  لقب  اإ�س�فة  يف  ف�سل   ،20
اخلروج  اي�س�  ح�سل  امل������س��ي،  يوليو  مت��وز  يف   .2008 منذ 
املبكر ن�سبي� من بطولة كربى، وذلك يف ربع نه�ئي وميبلدون 
اأندر�سون بعد مب�راة  اإفريقي كيفن  اأم�م اجلنوب  الإنكليزية، 
واأن  ل�سيم�  مف�ج�أة،  اخل�س�رة  تلك  �سكلت  �س�قة.  م�راتونية 
الأحب  ع�سبية، هي  املق�مة على مالعب  الإنكليزية  البطولة 
بعدد  القي��سي  وال��رق��م   ،2017 يف  لقبه�  ح�مل  ف��ي��درر  اىل 

األق�به� مع ثم�نية.
هذه ال�سنة، اكتفى فيدرر حتى الآن بثالثة األق�ب فقط، الأدنى 
له منذ 2013 حينم� اكتفى بدورة ه�له الأمل�نية، يف ع�م ع�نى 

خالله من الإ�س�ب�ت.
من  التقليل  ال�سوي�سري  ح���ول  ميلم�ن،  اأم����م  اخل�س�رة  بعد 
تبع�ت اإق�س�ئه، ملقي� ب�مل�سوؤولية على ع�مل غري متوقع فر�س 
ميدوز:  فال�سينغ  يف  الالعبني  ك��ل  على  ثقيال  �سيف�  نف�سه 

حرارة الطق�س.
“ك�ن الطق�س ح���را ج��دا. ل عيب يف ذل��ك. هذه  ق���ل ف��ي��درر 

ق�سط� من  وت�أخذ  ل��ذا، مت�سي قدم�  لالأ�سف  الأم��ور حت�سل 
21 و23  اأع��ود يف ك�أ�س ليفر )يف �سيك�غو بني  ال��راح��ة. ثم 

اأيلول �سبتمرب( واآمل ب�إنه�ء ال�سنة قوي�«.
اأح��د يتوقع ذل��ك. بعد  اعت�د فيدرر على العودة حني مل يكن 
وميبلدون 2012، غ�ب عن األق�ب الغراند �سالم حتى مطلع 
حينم� تغلب على امل�سنف اأول ع�ملي� ح�لي� الإ�سب�ين   ،2017

راف�يل ن�دال يف بطولة اأ�سرتالي�.
الث�ين  الن�سف  يف  اأ�سهر  غي�ب  بعد  الأ���س��رتايل  التتويج  اأت��ى 
من 2016 ب�سبب الإ�س�بة. وبعدم� اعتقد كثريون اأن فيدرر 
ان��ت��ه��ى، ع���د اأق���وى م��ن ذي ق��ب��ل، وت���وج بثالثة األ��ق���ب كربى 
اإليه  2017. م� اختلف ب�لن�سبة  2016 و�سيف  بني مطلع 
البدنية،  لي�قته  على  للحف�ظ  الراحة  اىل  اأك��ر  اللجوء  ك�ن 
واختي�ر الت�سحية بك�مل مو�سم الدورات الرتابية حيث يدرك 
اأنه من ال�سعوبة مبك�ن اأن ين�ف�س ن�دال اأو غريه من املميزين 
املف�سلة  دورات���ه  على  والرتكيز  ال�سعبة،  الأر�سية  ه��ذه  على 

التي تق�م على املالعب الع�سبية وال�سلبة.
الراحة ترتد  اأن هذه  ب��داأت متيل لعتب�ر  الآراء  اأن بع�س  ال 
عك�سي� عليه. وق�ل الالعب الأ�سرتايل ال�س�بق ب�ت ك��س لإذاعة 
اللعب ب�سكل منتظم  عدم  اأن  الأ�سبوع،  5” هذا  �سي  بي  “بي 
“�سريتد عليه �سلب� يف نه�ية املط�ف، ويوؤدي اىل خ�س�رات غري 

مربرة اأو مب�ري�ت ب�أداء �سيء«.
“�سيح�سل ذلك بني حني واآخ��ر عنده� تقول لنف�سك  اأ�س�ف 
اإم� اأن األعب اأكر اأو اأعتزل. عندم� ت�سل اىل املراحل الأخرية 
من م�سريتك هذه الهزائم حت�سل، وعنده� تبداأ ب�لتفكري +م� 
اخلط�أ الذي ح�سل؟+«. لي�س فيدرر من النوع الذي ي�ست�سلم 

ب�سهولة. لدى �سوؤاله مطلع 2018 عن العتزال، اأج�ب “ل 
اأعرف علي اأن اأح�فظ على برن�مج جيد، اأبقى متعط�س�، اأحدد 

يف وقت م�سبق م� هي اأهدايف، م� هي اأولوي�تي«.
تراجعوا  اآخ��ري��ن  لع��ب��ني  م��ع  ي��ق���رن  اأن  لل�سوي�سري  مي��ك��ن 
لفرتات طويلة ثم ع���دوا: ن���دال مل يحرز اأي لقب كبري بني 
عنه�  غ�ب  ديوكوفيت�س  نوف�ك  وال�سربي  و2017،   2014

بني رولن غ�رو�س 2016 ووميبلدون 2018.
�سب�ط فرباير  الع�ملي يف  الت�سنيف  اىل �سدارة  فع�د  اأم��� هو، 
يت�سدر  لع��ب  اأك��رب  واأ�سبح   ،2014 منذ  غي�ب  بعد  امل��سي 
دورات  �ست  النه�ئية يف  املب�راة  بلغ  املو�سم،  الت�سنيف. يف هذا 
اأث���ر القلق يف  اأن م�  اأ�سل ت�سع �س�رك فيه�. ال  وبطولت من 
فال�سينغ ميدوز ك�نت اأرق�م مب�راة الدور الرابع �سد ميلم�ن: 
10 اأخط�ء مزدوجة، وفر�س �س�ئعة  مب��سر،  غري  خط�أ   77
اإح�س�ءات  وبح�سب  وال��ث���ل��ث��ة.  الث�نية  ب�ملجموعتني  للفوز 
رابطة الالعبني، ك�نت ن�سبة جن�ح فيدرر على الإر�س�ل الأول 
49 ب�ملئة فقط )ث�ين اأدنى ن�سبة له يف 98 مب�راة يف فال�سينغ 
ميدوز(. الع�م امل��سي، ق�ل امل�سنف اأول ع�ملي� �س�بق� ال�سويدي 
م�ت�س فيالندر عن فيدرر “عندم� ت�س�هدونه، ل تت�بعوا فقط 
م� يقوم به خالل النقطة. �س�هدوا م� يقوم به م� بني النق�ط. 
دائم� م� يقوم مبداعبة الكرة اأو م�سربه ... اأو يعيد الكرة اىل 
الفتية املكلفني جمع الكرات بعدم� يكون قد اأخط�أ ب�لإر�س�ل. 
اأح��د بذلك من قبل. هو م� زال  اأح��د يقوم بذلك. مل يقم  ل 
اأنه ي�ستمتع ب�إح�س��س الكرة على  “يبدو  اأ�س�ف  يقوم بذلك«. 
املتقد  ال�سغف  هذا  عن  م��رارا  فيدرر  حتدث  اأوت�ر” م�سربه. 
كل  فيه�  وح��ق��ق   ،1998 ع���م  ب���داأت  اح��رتاف��ي��ة  م�سرية  بعد 

�سيء، جلهة الألق�ب اأو الع�ئدات امل�لية من اجلوائز وعقود 
�سركة  اأع��وام مع  لع�سرة  ال�سنة عقدا  ه��ذه  )وق��ع  الرع�ية 
قيمته  الري��سية، قدرت  للتجهيزات  “يونيكلو” الي�ب�نية 

ب�300 مليون دولر(.
بعد مب�راته الأوىل يف فال�سينغ ميدوز 2018 وفوزه على 

بتلميحه  ال�ستغراب  اأث�ر  ني�سيوك�،  يو�سيهيتو  الي�ب�ين 
امل��سية  القليلة  “الأعوام  ق�ل  اذ  الع��ت��زال،  اىل 

�سعيد  اأن����  ال�����س��يء  بع�س  �سعبة  ك���ن��ت 
العقبة  عند  يوم�  اأ�سقط  مل  لأنني 

العتزال،  موعد  اق��رتب  الأوىل. 
لكن لي�س بعد«.

م�  اأو����س���ح  ال�����س��وي�����س��ري  اأن  اإل 
ق�����س��ده، ب���ل��ق��ول ل�����س��ب��ك��ة “اي 
رمب�  اأنني  “قلت  اأن”،  بي  اأ���س 
الآن،  الع�����ت�����زال  ع���ل���ى  ق��������در 
لأن��ن��ي ب��ذل��ك ���س���أح���ف��ظ على 
 18 م��رة يف   18 الفوز  �سجل 
هن�.  الأول  ال���دور  يف  م�س�ركة 

هذا م� ق�سدته«.
ل���ذا ل  دع����ب���ة،  “ك�نت  اأ����س����ف 
الوقت  ب��ه��� يف  ك��ث��ريا  ت��ف��ك��روا 

هل  الراهن، ل زلت األعب”. 
بّدل فيدرر من راأيه بعد 

اخل���������س�����رة؟ اجل�����واب 
ملكه.
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لتطوير  الري��سي  دب��ي  جمل�س  جهود  اإط����ر  يف 
الأ�سلوب  وانته�ج  الري��سية  الأن��دي��ة  يف  العمل 
العلمي يف البحث عن املواهب الري��سية ورع�يته� 
وتطويره�، يطلق املجل�س مب�درة هي الأوىل من 
اإدخ���ل علم اجلين�ت يف العمل  نوعه� من خالل 
ال��ري������س��ي ك��ون��ه يعد م��ن اأح���دث واأه���م الطرق 
دورا  يلعب  حيث  الري��سيني  اإع���داد  يف  العلمية 
للري��سيني  البدنية  الق�بلي�ت  حتديد  يف  كبريا 
املن�سود  التطوير  واإمك�نية تطويره� مب� يحقق 
الدولة  اأبط�ل  الري��سي وتعزيز تواجد  للقط�ع 

على من�س�ت التتويج يف البطولت.
�سركة  م��ع  اتف�ق�  الري��سي  دب��ي  جمل�س  واأب���رم 
ع��ل��وم اجل��ي��ن��وم يف  رائ����دة متخ�س�سة يف  ع���مل��ي��ة 
اإدراج  الري��سي، حيث تت�سمن التف�قية  املج�ل 
الري��سي  التطوير  اإدارة  اأن�سطة  �سمن  برامج 
ري��سة  “جين�ت  ع����ن����وان  حت���م���ل  امل��ج��ل�����س  يف 
مع  ب�لتع�ون  املجل�س  �سيقوم  حيث  امل�ستقبل” 
ال�سرك�ء الرائدين على م�ستوى الع�مل يف جم�ل 
كل  يف  الفني  الري��سيني  واأداء  م�ستوى  تطوير 

يك�سف  �س�مل  علمي  تقييم  ب���إج��راء  الري��س�ت 
واأداء  البدنية  وال��ق��درات  اجل��وان��ب  م��ن  الكثري 
تعزز  يف  وي�س�هم  للري��سيني  اجل�سم  وظ���ئ��ف 

اجلوانب البدنية والنف�سية لالعبني.
و����س���ي���ق���وم جم���ل�������س دب�����ي ال���ري��������س���ي ب�����إج����راء 
لربن�مج  املنتمني  ال��الع��ب��ني  على  الفحو�س�ت 
التقني�ت  ه��ذه  لتطبيق  ك��ن��واة  امل�ستقبل  ح���ر���س 
ف��ي��م��� مي��ك��ن لالأندية  ال��ري������س��ي،  ال��ت��ط��وي��ر  يف 
ال�سركة  م��ع  والت��ف���ق  مب��سر  ب�سكل  التوا�سل 
الفحو�س�ت  ب��دب��ي لإج����راء  م��ق��ره���  ال��ع���مل��ي��ة يف 

اخل��سة بالعبيهم.
وي����أت���ي ق����رار جم��ل�����س دب���ي ال��ري������س��ي ب�لتوجه 
لإج������راء ه����ذه ال��ف��ح��و���س���ت ع��ل��ى لع��ب��ي��ن��� لأن 
ب���ي����ن����ت اجل���ي���ن���وم واحل���م�������س ال����ن����ووي فتحت 
الري��سة  ع��ل��وم  يف  ج��دي��دة  اآف����ق����  للري��سيني 
للري��سيني  البدنية  القدرات  بداية من حتديد 
هذه  من  ال�ستف�دة  ثم  تطوره�،  اآف���ق  وحتديد 
برامج  لتح�سني  ال��دق��ي��ق��ة  العلمية  امل��ع��ل��وم���ت 
الالعبني  ل����دى  امل����ه�����رات  وت��ط��وي��ر  ال���ت���دري���ب 

اثن�ء  الإ���س���ب��ة  م�ستوى  تقليل  ايل  ب���لإ���س���ف��ة 
ال��ت��دري��ب وال���ب���ط���ولت. وان��ط��الق��� م��ن حر�س 
من  وال�ستف�دة  الري��سة  تطوير  على  املجل�س 
املرتبط يف جم�ل  والعلمي  التكنولوجي  التقدم 
الري��سة، ب�در ب�لتع�ون مع  �سركة ) اإيفوجينوم 
للري��سيني،  اجلين�ت  لخ��ت��ب���رات  الفنلندية   )
ف��ري��ق عمله�  خ���الل  م��ن  لل�سركة  ح��ي��ث مي��ك��ن 
املخت�س اإجراء الفح�س على ري��سيين� بطريقة 
لع�ب  م��ن  اأخ��ذ عينة  م��ن خ��الل  و�سريعة  �سهلة 
ال��ف��ح�����س اجل��ي��ن��ي  معلوم�ت  ال���ف���م، و���س��ي��م��ن��ح 
وتق�رير  عن الري��سيني يف الأندية، ت�س�عدهم 
يف موا�سيع: �سبط النظ�م الغذائي، التحكم يف 
اليومي،  والن�س�ط  النوم  اأوق����ت  تنظيم  ال���وزن، 
الالعب  ملعلوم�ت  وف��ق���  ت��دري��ب��ي  ب��رن���م��ج  عمل 
اجل��ي��ن��ي��ة م��ث��ل م�����س��ت��وي���ت ال���ربوت���ني ال���الزم���ة ، 
ت�سرر  ن�سبة   ، ل��الإ���س���ب���ت  التعر�س  اح��ت��م���لت 
الع�سالت من جراء التم�رين ، و احلد الأق�سى 
التي  املعلوم�ت  وه��ي  الأوك�����س��ج��ني،  ل�ستهالك 
لت�س�عدهم يف معرفة  به�  املدربني  تزويد  �سيتم 

الربن�مج  وت�سميم  لالعبيهم  البدنية  القدرات 
ال��ت��دري��ب��ي اخل������س ب��ه��م. و ي��ه��دف املجل�س من 
املواهب  لتطوير  ال��رائ��د  ال��ربن���م��ج  ه��ذا  تنفيذ 
ال��ك�����س��ف ع���ن قدراتهم  ال��ري������س��ي��ة م���ن خ����الل 
ثم  وم��ن  لديهم،  اجل�سم  وظ�ئف  واأداء  البدنية 
املالئمة  للري��سة  ال�سحيح  التوجيه  توجيههم 
لقدراتهم البدنية والذهنية يف �سن مبكرة حتى 
يتحقق ال�ستثم�ر الأمثل يف اأندية دبي و�سرك�ت 
ك���رة ال��ق��دم يف ري������س��ي��ني ق���دري��ن ع��ل��ى تطوير 
قدراتهم وحتقيق اإجن�زات على امل�ستوى الوطني 
والدويل.  وعرّب ه�نو تولف�نني املدير التنفيذي 
مع  ب���ل��ت��ع���ون  �سع�دته  ع��ن  ايفوجينوم  ل�سركة 
جم��ل�����س دب����ي ال��ري������س��ي ك��ب��داي��ة ل��ل��ت��ع���ون مع 
ال��ري������س��ي يف دول���ة الإم������رات العربية  ال��ق��ط���ع 
اأهميته�،  تدرك  و  الري��سة  ترعى  التي  املتحدة 

وتوفر له� اأجواء الدعم و�سبل التطوير.
وق�ل اإن ق�ئمة البي�ن�ت التي توفره� ايفوجينوم 
من  ن���ق���ط���ة   700،000 اىل  ت�������س���ل  ك����ب����رية 
ف�إن  وعليه  الري��سي،  التف�سيلية عن  املعلوم�ت 

عن  ال�س�ملة  البي�ن�ت  لإعط�ء  املتوفرة  الفر�س 
ا�سلوب احلي�ة، ونوعيه التغذية و ن�سبة المالح 
الري��سية  ال��ت��م���ري��ن  م���ع  ال����الزم����ة  وامل����ع�����دن 
والري��سة الأن�سب لكل �سخ�س متنوعه وكبرية، 
وكذلك  الع�سالت،  ا�س�بة  يقلل من فر�س  مم� 

يقوم بت�سريع مدة العالج.
ونت�ئجه�  الفحو�س�ت  جميع  اأن  توف�لني  واأك��د 
نت�ئج  عن  الك�سف  يتم  ول��ن  ت�مة  ب�سرية  �ستتم 

الر�سمية  الري��سية  للجه�ت  ال  الفحو�س�ت 
اأجل  م��ن  ري��سي  بكل  اخل��سة  التو�سي�ت  م��ع 
ين��سبه  تدريبي  ومنه�ج  غذائي  برن�مج  اع��داد 
يتم تقدميه للمدرب والأجهزة الفنية املخت�سة 
ال�سركة  اأن  كم�  الري��سيني،  وتطوير  بتدريب 
واأم�نة،  ع�لية  مبهنية  البي�ن�ت  م��ع  �ستتع�مل 
الوراثية لالأفراد  ب�لبي�ن�ت  يتم الحتف�ظ  ولن 

الذين يتم اجراء الفحو�س�ت عليهم.

 2018 الع�مل  بطل  الفرن�سي  املنتخب  يد�سن 
الأوروبية،  الأمم  دوري  م��ن  الأوىل  الن�سخة 
ال���ق����ري للعبة،  ل���الحت����د  امل�����س���ب��ق��ة اجل���دي���دة 
ب��ح��ل��ول��ه ال���ي���وم اخل��م��ي�����س ���س��ي��ف��� ع��ل��ى نظريه 
الأمل�ين ال�س�عي للنهو�س من كبوة اأدائه املخيب 

يف موندي�ل رو�سي�.
التي  امل�س�بقة  يف  الأوىل  امل��ب���راة  وجتمع 

�ستق�م على مدى اأ�سهر وي�ستعي�س 
غ�لبية  عن  الق�ري  الحت���د  به� 
منتخبني  ال����ودي����ة،  امل���ب����ري����ت 
منهم�  لكل  الثقيل  العي�ر  من 
املتوجة  ف��رن�����س���  ح�����س���ب���ت��ه: 

دي�س�ن  ديدييه  امل���درب  بقي�دة 
الع�ملي  بلقبه�  ي��ول��ي��و  مت���وز  يف 

ال����ث�����ين، ���س��ت��ك��ون اأم�����م 
حت����������دي اإث�������ب��������ت 

اجل����������دارة اأم�������م 
م��ن��ت��خ��ب اأح�����رز 
الع�ملي  ال��ل��ق��ب 
 2014 ع����������م 

ب���ق���ي����دة امل�����درب 
ي����واك����ي����م ل������وف، 

وخ��ي��ب الآم������ل يف 
رو����س���ي���� ب����خل���روج 

الأول،  ال�����دور  م���ن 
ذلك  يحول  اأن  دون 

الثقة  جت���دي���د  دون 
ب�ملدرب نف�سه لقي�دة 

عملية اإع�دة البن�ء.
دي�س�ن  وا����س���ت���دع���ى 
ت�سكيلة  امل���ب����راة  اىل 
التي  لتلك  مم�ثلة 

خ������������س�����ت غ����م�����ر 
املوندي�ل، �سيغيب 
ع����ن����ه����� ح�����ر�����س����� 
الق�ئد  امل���رم���ى 
لوري�س  ه��وغ��و 
و��������س�������ت�������ي�������ف 
م�������ن������دان������دا 
ب���������������س�������ب�������ب 
الإ�������س�������ب������ة. 

اأم� لوف، ف��ستدعى لعبني من ال�سب�ن واأبقى 
احل�ر�س  ل�سيم�  امل��ون��دي���ل  وج���وه  بع�س  على 
م�نويل نوير وزميله يف ب�يرن ميونيخ توم��س 
م���ول���ر، ب��ي��ن��م��� ا���س��ت��ب��ع��د لع���ب خ���ط و�سط 
خ�سرية.  �س�مي  الإي��ط���يل  يوفنتو�س 
و����س���ي���ك���ون ال����غ�����ئ����ب الأك���������رب لع���ب 
اأوزيل  م�سعود  الإنكليزي  اأر���س��ن���ل 
ب�سبب  دولي�  اللعب  اعتزل  ال��ذي 
ق�ل  التي  “العن�سرية”  املع�ملة 
اأنه �سعر به�، على خلفية اجلدل 
ال��ك��ب��ري ال���ذي اأث���ري ح���ول �سورة 
وزميله  الأ�سل  الرتكي  الع��ب 
اإل����ك�����ي غ���ون���دوغ����ن مع 
الرئي�س رجب طيب 

اأردوغ�ن.
ويف مق�بل ال�سغط 
يف املب�راة الأوىل 
على لوف، يبدو 
دي�������س����ن ال����ذي 
اأ�سبح ث�لث 

�سخ�س 

كالعب  املوندي�ل  لقب  يحرز  اللعبة  ت�ريخ  يف 
ومدرب بعد الأمل�ين فرانت�س بكنب�ور والربازيلي 

م�ريو زاغ�لو، مرت�ح� للمرحلة املقبلة.
اإدارة  حت�سن  اأن  “عليك  الأ���س��ب��وع  ه���ذا  وق����ل 
لقب بطل الع�مل، لكنه لي�س حمال اأو عبئ�، بل 
العك�س... مع اجلوانب الإيج�بية التي ت�سيفه� 
اأو  الري��سي  ال�سق  يف  اأك���ن  الع�مل،  بطل  �سفة 
كبري” ب�لن�سبة  داف��ع  هذا  والنف�سي،  الإن�س�ين 
�س�بة  ت�سكيلة  م��ن  ي��ت���أل��ف  ال���ذي  املنتخب  اىل 

مبعظمه�.
اأ�س�ف “هذا لن مينعهم من اختب�ر اأوق�ت اأكر 
�سعوبة، ال اأن ذلك لن يكون ب�ل�سرورة مرتبط� 

بكونهم يحملون لقب اأبط�ل الع�مل«.
ب�ري�س  مه�جم  املوندي�ل  يف  املنتخب  مع  وب��رز 
���س���ن ج��رم���ن ك��ي��ل��ي���ن م��ب���ب��ي ال����ذي اخ��ت��ري يف 

�س�ب  لع��ب  اأف�سل  ع�سرة،  الت��سعة  �سن 
يف النه�ئي�ت. ويف حني بداأ الالعب 

ن�ديه  م����ع  ال����ث�����ين  م���و����س���م���ه 
ال����ب�����ري���������س����ي م���وا����س���ال 

ت�����س��ج��ي��ل الأه�����داف 
�سرعته  واإظه�ر 

متيز  ال���ت���ي 

ال��رو���س��ي��ة، ط��رح��ت عالم�ت  امل���الع���ب  ب��ه��� يف 
مع  اأع�س�به  �سبط  على  قدرته  ح��ول  ا�ستفه�م 
املن�ف�سني،  قبل  من  معه  التع�مل  ح��دة  ارت��ف���ع 
نيم  �سد  املب�راة  يف  حمراء  بط�قة  تلقى  بعدم� 
الفرن�سي،  ال���دوري  من  الث�لثة  املرحلة  خ��الل 

ب���دف���ع لعب  ل��ق��ي���م��ه 
عرقله. واأقر 

دي���������س�����ن 
ب�������������������أن 
ع�������ل�������ى 
بي  مب�
ن  اأ

يتعلم 

اخل�سونة،  مب��واج��ه��ة  اأع�����س���ب��ه  على  ال�سيطرة 
ب�سري  ت�سرف  ه��و  الفعل  “رد  اأن  اىل  م�سريا 
اأي�����س���. مل ي��ك��ن ي��ج��در ب��ه ال��ق��ي���م ب��ذل��ك، وهو 

يعرف هذا الأمر، ال اأنني لن اأ�سخم امل�س�ألة«.
مب�راة  يف  مغ�يرة  �ستكون  الأمل�نية  الع��ت��ب���رات 
الغد. ف�ملنتخب الذي خرج من الدور الأول يف 
الذي  للمنتخب  �سراب�  ك���ن  رو�سي�،  موندي�ل 
ب��ن���ه ل���وف م��ن��ذ ت��ول��ي��ه م��ه���م��ه ع����م 2006، 
الأق��ل يف كل  النه�ئي على  وق���ده اىل ن�سف 
ب��ط��ول��ة ك����ربى، اىل ح��ني وق���ع امل��ح��ظ��ور يف 

.2018
املب�راة  اأن  اذ  موقفه،  على  ل��وف  يح�سد  ول 
الأوىل ملنتخبه بعد التجربة املخيبة، �ستكون 
كرة  “خليفته” على عر�س  اأم���م  يف ميونيخ 

القدم الع�ملية.
وق�ل يف ت�سريح�ت الأ�سبوع امل��سي “جميعن� 
م��راق��ب��ون وحت���ت ���س��غ��ط ك��ب��ري. اأن����� مدرك 
مقتنع�  زلت  م�  “لكني  م�سيف�  لذلك”، 
الع�مل  ك�أ�س  فريق  وقدراتن�.  مب�ستوان� 
ك�ن جيدا جدا لكنن� مل نقدم امل�ستوى 

امل�أمول«.
لعبي  ب��ع�����س  ي���ب���دو  امل���ق����ب���ل،  يف 
امل���ن���ت���خ���ب الأمل�����������ين اأم����������م حتد 
زالوا  ل  اأن��ه��م  لث��ب���ت  �سخ�سي 
م���وؤه���ل���ني ل���ل���دف����ع ع����ن األ������وان 
“ن��سيون�ل م�ن�س�فت”، بعدم� 
�سكل اأداوؤهم ال�سعيف مف�ج�أة 
امله�جم  ومنهم  النه�ئي�ت،  يف 

توم��س مولر.
واعترب الأخري اأن بدء مرحلة م� 
منتخب  مبواجهة  املوندي�ل  بعد 
ي�سكل  ال����ع�����مل  ب���ط���ل  ع���ي����ر  م����ن 
فر�سة مث�لية لأن “فرن�س� لي�ست 
�سيكون  عليه  الفوز  منتخب.  اأي 
تخطين�  ن���ح���و  ه����ئ���ل���ة  خ���ط���وة 
منين�  ال��ت��ي  اله�ئلة  اخل�����س���رة 

به� يف ال�سيف«.

للتعوي�س  فر�سة  اجل��دي��دة  امل�س�بقة  وت�سكل 
ل��ب��ل��د اآخ����ر م���ن ال��ك��ب���ر يف ال���ق����رة اأي�����س���، وهو 
اإيط�لي� التي غ�ب منتخبه� عن املوندي�ل للمرة 
الأوىل منذ 60 ع�م�، م� اأدخله يف اأزمة عميقة 

عهد اىل روبرتو م�ن�سيني ب�إخراجه منه�.
و���س��ت��ك��ون م��واج��ه��ة ال�����س��ي��ف ب��ول��ن��دا اجلمعة، 
فر�سة مل�ن�سيني الب�حث عن �سخ حي�ة جديدة 
يف املنتخب الأزرق، ل�سيم� من خالل العتم�د 
القمي�س  يرتد  مل  بع�سهم  �سب�ن  لعبني  على 

الوطني بعد.
و���س��ك��� ال����دويل ال�����س���ب��ق ه���ذا الأ���س��ب��وع م��ن قلة 
ال��ذي��ن ي�س�ركون  ال��الع��ب��ني الإي��ط���ل��ي��ني  ع��دد 
خي�راته  على  يوؤثر  م�  فرقهم،  مع  ك�أ�س��سيني 
يف م�سع�ه لإع�دة بن�ء املنتخب املتوج بلقب ك�أ�س 

الع�مل اأربع مرات.
ع����دد قليل  ث��م��ة  ي��ك��ن  “مل  م���ن�����س��ي��ن��ي  وق������ل 
اىل ه���ذا احل���د م��ن ال��الع��ب��ني الإي��ط���ل��ي��ني يف 
املتواجدون  “الإيط�ليون  م�سيف�  املالعب”، 
اأف�سل  يكونوا  م�  غ�لب�  الحتي�ط  مق�عد  على 

من الأ�س��سيني يف بع�س الأندية«.
مدرب  ت���وؤرق  ب���داأت  اأن��ه���  ي��ب��دو  نف�سه�  امل�سكلة 
اأو�سل منتخب  الذي  �س�وثغيت  اإنكلرتا غ�ريث 
للمرة  النه�ئي  ن�سف  اىل  الثالثة”  “الأ�سود 
ت�سكيلة  على  ب�لعتم�د   ،1990 منذ  الأوىل 

عم�ده� الالعبون ال�سب�ن.
وحذر �س�وثغيت الذي ي�ست�سيف اإ�سب�ني� ال�سبت 
على ملعب وميبلي يف لندن، من اأن تراجع عدد 
الالعبني الإنكليز يف اأندية الدوري املمت�ز، قد 
يدفعه اىل بدء البحث عن لعبني للمنتخب يف 

اأندية الدرج�ت الأدنى.
الأوىل  مب�راته�  ال��ربت��غ���ل  تخو�س  ذل���ك،  اىل 
بغي�ب  �سبتمرب،  اأي���ل���ول   10 يف  اإي��ط���ل��ي���  ���س��د 
اعف�ءه  الذي طلب  رون�لدو  كري�ستي�نو  جنمه� 
ال��دول��ي��ة ح�لي� للرتكيز  امل��ب���ري���ت  م��ن خ��و���س 
ان�سم  ال���ذي  الإي��ط���يل  يوفنتو�س  ن���دي��ه  على 
ال�����س��ي��ف م���ن ري�����ل مدريد  اىل ���س��ف��وف��ه ه���ذا 

الإ�سب�ين.
املوندي�ل،  يف  ف��رن�����س���  و���س��ي��ف��ة  ك���روات���ي����  اأم������ 
فتخو�س مب�راته� الأوىل يف 11 اأيلول �سبتمرب 
للمدرب  الأوىل  �ستكون  وال��ت��ي  اإ���س��ب���ن��ي���،  �سد 

اجلديد ل� “ل روخ�” لوي�س انريكي.

لأول مرة يف الدولة واملنطقة 

جمل�س دبي الريا�سي ي�ستخدم علم اجلينات لتطوير الريا�سيني 

ك�سف النجم الأرجنتيني ليونيل مي�سي عن “نقطة 
�سعفه” التي يود تطويره� يف اأ�سلوب لعبه، وذلك 
اإذاعة كت�لوني�. وق�ل مي�سي، الذي  خالل لق�ء مع 
ي��ع��ده ك��ث��ريون اأف�����س��ل لع���ب يف ال��ت���ري��خ، اإن���ه يود 
ت��ط��وي��ر ت��ن��ف��ي��ذه ل��رك��الت اجل�����زاء، ول��ك��ن��ه اأك����د اأن 
ذلك يعد اأمرا �سعب جدا، لأنه ل ميكنك ا�ستن�س�خ 
اجل��زاء خالل  رك��الت  تنفيذ  اأثن�ء  اله�ئل  ال�سغط 
ح�س�س التدريب. و�سجل ق�ئد منتخب الأرجنتني 
ن���ف���ذه���� خالل   88 اأ�����س����ل  م����ن  ج������زاء  رك���ل���ة   71
م�سريته، ولكن اإهداره لعدد من الركالت احل��سمة 

خالل م�سريته، �سبب له اإحب�ط� كبريا.
ت��ل��ك التي  ال�����س���ئ��ع��ة ملي�سي  ال���رك���الت  اأب����رز  ول��ع��ل 

ت�سيلي،  اأم�م   2016 اأمريك�  كوب�  بنه�ئي  اأ�س�عه� 
والتي اأ�س�عت على الأرجنتني اللقب، وكذلك ركلة 
لراق�سي  الأوىل  امل��ب���راة  يف  اأي�سلندا  اأم����م  اجل���زاء 
“احل��سمة”  والركلة  الرو�سي،  ب�ملوندي�ل  الت�نغو 
ل��رب���س��ل��ون��ة اأم������م ت�����س��ل�����س��ي ب��ن�����س��ف ن��ه���ئ��ي دوري 
“حتى  2012. وق���ل مي�سي:  ع���م  اأوروب����  اأب��ط���ل 
التنفيذ،  طريقة  عن  وا�سحة  خطة  لديك  ك�ن  اإن 
اللحظة  ت�أتي  بكثري عندم�  اأ�سعب  �سي�سبح  الأم��ر 
املرمى  ح���را����س  “اليوم  واأ������س������ف:  احل��������س���م���ة«. 
يف  له�  الت�سدي  ي�ستطيعوا  مل  رك���الت  يت�سدون 
التع�مل  ا�سرتاتيجي�ت  لتطور  اإ�س�رة  يف  ال�س�بق”، 

مع ركالت اجلزاء يف ع�مل كرة القدم.

اأكد مدرب منتخب اأمل�ني� لكرة القدم يواكيم لوف اأن 
عودة الالعب م�سعود اأوزيل اىل ت�سكيلة “ن��سيون�ل 
م�ن�س�ف�ت” غري مطروحة، بعد اإعالنه املف�جئ عن 
 2018 اعتزال اللعب الدويل بعد موندي�ل رو�سي� 

واته�م�ته بوجود “عن�سرية” يف التع�مل معه.
و���س��رح ل��وف يف م��وؤمت��ر �سح�يف ع�سية امل��ب���راة �سد 
الأمم  دوري  م�س�بقة  افتت�ح  الع�مل يف  بطلة  فرن�س� 
ق��د قيل ح��ول هذا  ك��ل �سيء  اأن  “اأعتقد  الأوروب��ي��ة 
امل��و���س��وع. ع��ن��دم��� يعلن لع���ب ف��ك ارت��ب���ط��ه بهذه 
الطريقة، ل ت�ستطيع اأن ت�ستدعيه اىل املنتخب بعد 

ثم�نية اأو ت�سعة اأ�س�بيع«.
من  ا�ستق�لتهم  يعلنون  ال��ذي��ن  “الالعبون  اأ���س���ف 

مه�مهم لن يكون لهم دور يلعبونه يف امل�ستقبل«.
الأ���س��ول الرتكية والذي  اأوزي���ل الالعب ذو  واأع��ل��ن 
اللعب  املنتخب، اعتزاله  92 مب�راة بقمي�س  خ��س 
دولي� يف اأعق�ب امل�س�ركة الك�رثية لأمل�ني� يف موندي�ل 
الأول  ال���دور  م��ن  خ��رج��ت  حيث  رو�سي�  يف   2018
اأن  الإنكليزي  اأر���س��ن���ل  وق���ل لع��ب  اللقب.  وف��ق��دت 
الحرتام  وع���دم  “العن�سرية  ب�سبب  اأت���ى  اع��ت��زال��ه 
جت�هي”، يف اإ�س�رة اىل النتق�دات احل�دة التي وجهت 
الإنكليزي  �سيتي  م�ن�س�سرت  لع��ب  ولزميله  اإل��ي��ه 
يف  تركية،  اأ�سول  من  اأي�س�  وهو  غوندوغ�ن،  اإلك�ي 
اأعق�ب �سورة لهم� مع الرئي�س الرتكي خالل زي�رة 

ق�م به� للندن.

عودة اأوزيل اىل املنتخب الأملاين غري مطروحة مي�سي: مهارة كروية واحدة اأحتاج اإىل تطويرها

فرن�سا واأملانيا تد�سنان دوري الأمم الأوروبية
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الفجر الريا�ضي

ن�دال  راف�يل  الإ�سب�ين  ح�سم 
ح������م�����ل ال����ل����ق����ب وامل�������س���ن���ف 
م���رات��ون��ي��ة �سد  م��ب���راة  اأول 
تييم  دوم��ي��ن��ي��ك  ال��ن��م�����س��وي 
الت��سع يف الدور ربع النه�ئي 
املتحدة،  الولي�ت  لبطولة 
اآخ�����ر ال���ب���ط���ولت الأرب�����ع 
الكربى يف كرة امل�سرب، 
الأرجنتيني  ليالقي 
خ�����وان م����رت���ن دل 
ب��وت��رو يف ن�سف 

النه�ئي.

ولدى ال�سيدات، ب�تت الأمريكية املخ�سرمة �سريين� ولي�م�س 
بعدم�  �سالم،  الغراند  يف  والع�سرين  الرابع  لقبه�  اىل  اأق��رب 
الت�سيكية  ح�س�ب  على  اأي�س�  النه�ئي  ن�سف  ال��دور  اىل  عربت 
مب�راة  ع����م����(   32( ن������دال  وخ��������س  ب��ل��ي�����س��ك��وف���.  ك���رول��ي��ن��� 
م�راتونية �سد تييم، ف�ز فيه� �سفر6- و6-4 و7-5 و7-6 
اأربع �س�ع�ت و49 دقيقة،  ا�ستمر  )4-7( و7-5 يف لق�ء 
وانتهى يف ال�س�عة الث�نية واأربع دق�ئق بعد منت�سف 
املب�راة  الليل بتوقيت نيويورك. وق�ل ن�دال بعد 
قلت  امل��ن������س��ب��ة  ال��ك��ل��م��ة  ه����ذه  ع����ن���ي���ت،  “لقد 
�سديق  رائ��ع،  �سخ�س  اإن��ه  اآ�سف.  اأن���  لدومينيك 
ب�ألق�ب  للفوز  مقرب و�سيح�سل على فر�س عدة 
كبرية. لديه �سخ�سية كبرية وهو مق�تل رائع«. وعن 
املجموعة الأوىل، اأو�سح ن�دال “قلت يف نف�سي يجب اأن 

ا�ستيقظ«.
اأم� تييم، ف�سدد على اأن اخل�س�رة “�ستبقى يف ذهني اىل الأبد. 
�س�أتذكر هذه املب�راة دائم�، بكل ت�أكيد كرة امل�سرب تكون ق��سية 
اأك��ون اخل��سر يف  اأن  اأ�ستحق  اأنني كنت  اأعتقد  اأحي�ن� لأنني ل 
اإح��دى املحط�ت  ن���دال وتييم  امل��ب���راة«. وب�تت مواجهة  ه��ذه 

�سكل  النم�سوي  واأن  ل�سيم�  اللعبة،  يف  املنتظرة 
ن��دا ق��وي��� يف ال��ف��رتة الأخ���رية ل��� “�سيد” املالعب 
م��رات توزعت  ث��الث  ن���دال، وتغلب عليه  الرتابية 

على الأعوام 2016، 2017، و2018.
املالعب  على  بينهم�  الأوىل  النه�ئي  رب��ع  م��ب���راة  وك�نت 
رفع  بينهم�،  املب��سرة  امل��واج��ه���ت  جم��م��وع  ويف  ال�سلبة. 
ن�دال عدد انت�س�راته على تييم اىل ثم�نية مق�بل ثالث 
هزائم، علم� اأن املواجهة الأخرية بينهم� يف بطولة كربى 
تعود اىل نه�ئي رولن غ�رو�س يف حزيران/يونيو امل��سي، 

ب��ف��وز الإ���س��ب���ين واإح�����راز لقبه احل�����دي ع�سر يف  وان��ت��ه��ت 
النه�ئي  ن�سف  يف  الإ�سب�ين  و�سيلتقي  الفرن�سية.  البطولة 
الأرجنتيني دل بورتو امل�سنف ث�لث� وبطل فال�سينغ ميدوز 

 7-6 اي�سرن  جون  الأمريكي  على  تغلب  والذي   ،2009
)5-7( و6-3 و7-6 )7-4( و6-2. و�ستكون املواجهة 

بني ن�دال ودل بوترو تكرارا للمب�راة التي جمعتهم� يف 
جنح  عندم�  الإنكليزية  وميبلدون  بطولة  نه�ئي  ربع 

ن�دال يف قلب تخلفه مبجموعتني مق�بل واحدة، اىل 
فوز يف مب�راة ا�ستمرت حواىل 5 �س�ع�ت.

اأن  �سواريز  لوي�س  الإ�سب�ين  لرب�سلونة  الأوروغوي�ين  امله�جم  اعترب 
احتك�ر الغرمي املحلي ري�ل مدريد للقب دوري اأبط�ل اأوروب� يف كرة 

القدم خالل املوا�سم الأخرية، ي�سكل “�سوكة يف خ��سرتن�«.
واأربع  امل��سية  الثالثة  املوا�سم  يف  الق�رية  امل�س�بقة  بلقب  ري���ل  وت��وج 
يف  ورف���ق��ه  �سواريز  اكتفى  فيم�  امل��سية،  اخلم�سة  املوا�سم  يف  م��رات 
2015. ويف حديث  ع���م  ال��ف��رتة  ه��ذه  واح��د خ��الل  بلقب  بر�سلونة 
تخفيف  ع���م���(   31( �سواريز  ح���ول  1” الك�ت�لوين،  “راك  ل��رادي��و 
من  ال��ق���دم  مي�سي  ليونيل  الأرج��ن��ت��ي��ن��ي  زم��ي��ل��ه  ك���ه��ل  ع��ن  ال�سغط 
يتعلق  م���  يف  ل�سيم�   ،2018 رو�سي�  م��ون��دي���ل  يف  خميبة  م�س�ركة 
ب�إحراز دوري الأبط�ل. وق�ل الأوروغوي�ين اأن مي�سي “متحم�س حق�، 
ثمن  ال��دور  من  الأرجنتني  )خرجت  الع�مل  ك�أ�س  بعد  اأك��رب  وب�سكل 
بر�سلونة  م�سوار  فيه  انتهى  اأوروب�” ال��ذي  اأبط�ل  ودوري   ) النه�ئي 

رغم  على  الإي��ط���يل  روم���  ي��د  على  النه�ئي  رب��ع  عند  امل��سي  املو�سم 
فوزه ذه�ب� على الأخري 4-1 )خ�سر اإي�ب� �سفر3-(. وراأى �سواريز اأن 
دوري الأبط�ل “م�س�بقة ي�سعب حق� الفوز به�، ولي�س يف اإمك�ن مي�سي 
الوا�سح  يكون جمهودا جم�عي�. من  اأن  يجب  به� مبفرده.  يفوز  اأن 
ب��دوري الأبط�ل  اأن ه��ذا الأم��ر يثري حفيظتن� لأن ري���ل مدريد ف���ز 
ال��ت���ري��خ وه���ذه �سوكة يف  ال��ث��الث��ة الأخ����رية. لقد �سنعوا  امل��وا���س��م  يف 
اأم�م  خ��سرتن�«. وتطرق �سواريز اىل اخل�س�رة املدوية املو�سم امل��سي 
روم� يف اإي�ب ربع النه�ئي، مربرا اإي�ه� ب�لره�ق نتيجة خو�س مب�راة 
“عندم�  م�سيف�  ليغ�ني�س،  �سد  املحلي  ال���دوري  يف  اأي���م  ثالثة  قبل 
تتخطى الثالثني من عمرك، تدرك ب�أن هن�ك اأوق�ت� حتت�ج فيه� اىل 
الراحة«. واأو�سح “اأ�سعر بندم كبري بخ�سو�س مب�راة ليغ�ني�س 1-3 
على اأر�سن� لأن الف�رق ك�ن ل�س�حلن� بف�رق كبري يف �سدارة الدوري، 

وك�ن مب�راتن� يف ربع النه�ئي �سد روم� بعد ثالثة اأي�م. خ�ست املب�راة 
اأنه يجب  ال�سيء«. وراأى  الأم��ر يجعلك مرهق� بع�س  ب�أكمله�، وهذا 
املب�ري�ت الكبرية.  اأف�سل ح�لتك خالل  الأمور لكي تكون يف  “اإدارة 
ال�سغرية«.   التف��سيل  اأرن�ستو ف�لفريدي يرى هذه  املدرب  اأن  اأعتقد 
املو�سم  الإ�سب�ين  ال��دوري  يف  هدف�   25 �سجل  ال��ذي  �سواريز  وك�سف 
امل��سي و�س�هم ب�سكل اأ�س��سي يف ا�ستع�دة اللقب من ري�ل مدريد، اأنه 
يرغب ب�إنه�ء م�سريته مع الن�دي الك�ت�لوين، مقرا ب�سعوبة حتقيق 
ت�س�يف  مثل  لعبني  اىل  ان��ظ��روا  معقدة.  “امل�س�ألة  لأن  الرغبة  ه��ذه 
الن�دي لكنهم� مل يتمكن�  اإنهم� لعب�ن جتذرا يف  اإنيي�ست�.  واأندري�س 
من اإنه�ء م�سريتيهم� هن�«. ووا�سل “اأدرك اأنه يف اليوم الذي ل اأعد 
علي  �سيكون  بر�سلونة،  يف  اللعب  يخولني  ال��ذي  امل�ستوى  فيه  اأملك 

املغ�درة، لكن رغبة كل لعب هي اأن ينهي م�سريته هن�«. 

�سواريز: احتكار ريال لدوري الأبطال »�سوكة يف خا�سرتنا« 

�صريينا اأقرب اىل اللقب 
نادال-دل بوترو يف ن�سف نهائي فال�سي�ن���غ ميدوز 

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
ميلك�سرت  MILKSTER    : طلب لت�سجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم: 290865   بت�ريخ: 2018/04/19
بي�ن�ت الأولوية:         

ب�إ�سم :    بن غ�طي الق�ب�سة املحدودة
الع�ملي، ���س.ب: 482010، دبي،  امل���يل  املبنى 6، مركز دبي  البوابة  ، قرية  الط�بق 1  :  وح��دة 108،  وعنوانة 

الإم�رات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 29
وجممده  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خال�س�ت  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���س��م���ك  اللحوم 
وجمففة ومطهوة، هالم )جيلي( ومربي�ت وفواكه مطبوخة ب�ل�سكر، البي�س واحلليب ومنتج�ت احلليب، 
حليب  الب�سري؛  لالإ�ستهالك  بروتني  اأَْلُبوميِنيّ ؛  َلنَبٌ  األب�ن؛  منتج�ت  لالأكل؛  ال�س�حلة  والدهون  الزيوت 
اللوز؛ منتج�ت ا�س��سه� حليب اللوز؛ حليب جوز الهند؛  حليب مكثف؛ ق�سدة )منتج�ت األب�ن(؛ م�سروب�ت 
خمفوق  احلليب؛  م�سروب�ت  لنب؛  اللنب(؛  من  )م�سروب  كومي�س  ف��وار(؛  )�سراب  كفري  احلليب؛  اأ�س��سه� 
احلليب؛ بدائل احلليب؛ خمرية احلليب؛ حليب ال�سوف�ن؛ حليب الفول ال�سوداين؛ احلليب املجفف؛ حليب 

الأرز؛ حليب ال�سوي�؛ احلليب املنكه، م�سروب�ت احلليب املنكهة.
و�سف العالمة: تتكون العالمة  من الكلم�ت MILKSTER ب�لأحرف الالتينية و ميلك�سرت ب�لأحرف 

العربية مكتوبة ب�سكل مميز على خلفية بقعة ب�سكل منطي مميز
ال�سرتاط�ت : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د اأو اإر�س�لة 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
FRUITASTIC طلب لت�سجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية :   فروت��ستيك

املودعة ب�لرقم: 291136   بت�ريخ: 2018/04/25
بي�ن�ت الأولوية:         

ب�إ�سم :    بن غ�طي الق�ب�سة املحدودة
الع�ملي، ���س.ب: 482010، دبي،  امل���يل  املبنى 6، مركز دبي  البوابة  ، قرية  الط�بق 1  :  وح��دة 108،  وعنوانة 

الإم�رات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 32
املي�ه املعدنية والغ�زية وغريه� من امل�سروب�ت غري الكحولية؛ م�سروب�ت م�ستخل�سة من الفواكه وع�س�ئر 
اأخرى لعمل امل�سروب�ت؛ خال�س�ت فواكه غري كحوليه؛ نكت�ر الفواكه غري  الفواكه؛ �سراب وم�ستح�سرات 
كحولية؛  غري  فواكه  ع�سري  م�سروب�ت  ب�لفواكه؛  املنكهة  م�سروب�ت  لعمل  مركز  فواكه  ع�سري  الكحويل؛ 
وع�س�ئر  الفواكه  من  م�ستخل�سة  م�سروب�ت  كحولية؛  غري  فواكه  م�سروب�ت  الفواكه؛  اأ�س��سه�  م�سروب�ت 
الفواكه؛ امل�سروب�ت املنكهة ب�لفواكه؛ م�سروب�ت م�ستخل�سة من الفواكه؛ م�سروب�ت الفواكه؛ ع�س�ئر فواكه 
الفواكه؛  ع�س�ئر  من  م�سروب�ت  الفواكه؛  ع�س�ئر  من  كحولية  غري  م�سروب�ت  كم�سروب�ت؛  لال�ستخدام 

م�سروب�ت تتكون اأ�س��س� من ع�س�ئر الفواكه؛ م�سروب�ت غ�زية منكهة ب�لفواكه.
و�سف العالمة: العالمة تتكون من الكلم�ت )FRUITASTIC(  ب�لأحرف الالتينية و) فروت��ستيك( 

ب�للغة العربية مكتوبة بطريقة مميزة على خلفية ل�سكل بقعة مميز.
ال�سرتاط�ت : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د اأو اإر�س�لة 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
 G GYMNATION      : طلب لت�سجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم: 294662   بت�ريخ: 2018/07/01
بي�ن�ت الأولوية:         

ب�إ�سم :    جيمني�سن ليمتد
وعنوانة :  كريجموير ت�س�مربز ، �س.ب 71 ، رود ت�ون ، تورتول يف جي1110 جزر فريجني الربيط�نية   

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 41
التعليم والتهذيب، توفري التدريب؛ الرتفيه؛ الأن�سطة الري��سية والثق�فية.

كلمة  واأ����س���ف���ل���ه����  مم���ي���زة  ب��ط��ري��ق��ة  م���ك���ت���وب   )G( و����س���ف ال���ع���الم���ة: ال���ع���الم���ة ع����ب�����رة ع����ن احل������رف
)GYMNATION( مكتوبة ب�لأحرف الالتينية كم� هو مو�سح ب�ل�سكل.  

ال�سرتاط�ت : 
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د اأو اإر�س�لة 

ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك : ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

 THE EYELASH EMPORIUM ROLL  : التج�رية  العالمة  بي�ن�ت  لت�سجيل  طلب 
 !CAMERA، CUE LASHES

املودعة ب�لرقم: 293130   بت�ريخ: 2018/06/03
بي�ن�ت الأولوية:      

ب�إ�سم :    ذي اآيال�س اإميبوريوم ليمتد
وعنوانة :  301  ريالآي درايف، ريالآي بزن�س ب�رك، ت�مورث، �ست�فورد�سري، بي77   5 بي تي، اململكة املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 3
م�ستح�سرات العن�ية ب�جلم�ل؛ م�س�حيق التجميل؛ م�ستح�سرات التجميل؛ م�ستح�سرات التجميل اخل��سة 
الأ�س��س  طبقة  ب�لعني؛  اخل��سة  التجميل  م�س�حيق  مزيل  ال�سن�عية؛  الرمو�س  الكحل؛  امل�سكرة؛  ب�لعني؛ 
م�س�حيق  مع  ت�ستخدم  للبكتريي�  م�س�دة  رف����دات  ال�سن�عية؛  للرمو�س  ل�سقة  م��واد  التجميل؛  مل�س�حيق 

التجميل )غري طبية(؛ اأ�سرطة جتميلية؛ قطع قم��سية �سغرية ت�ستخدم مع م�س�حيق التجميل.
 ""EMPORIUM" و ،"THE"، "EYELASH" و�سف العالمة: العالمة تتكون من الكلم�ت
مكد�سة الواحدة فوق الأخرى؛ و عب�رة  "!ROLL CAMERA، CUE LASHES" تظهر ا�سفل 
كلمة "EMPORIUM". و كلمة "EYELASH" مكتوبة ب�سكل منمق واأكرب حجم�ً ب�ملق�رنة مع 

ب�قي الكلم�ت وجميعهم ب�للغة الإجنليزية. 
ال�سرتاط�ت : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د اأو اإر�س�لة 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
ب�لع�مل ن�سلكم  دبي  مط�رات   Dubai Airports Connecting the World  : طلب لت�سجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم: 282078   بت�ريخ: 2017/11/1
بي�ن�ت الأولوية:         

ب�إ�سم :    موؤ�س�سة دبي للمط�رات
وعنوانة :  �سندوق بريد 2525 ، دبي ، الم�رات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 39
النقل وتغليف وتخزين ال�سلع وتنظيم الرحالت وال�سفر ؛ النقل اجلوي ؛ النقل لأغرا�س ال�سع�ف ؛ ت�أجري الط�ئرات ؛ النقل ب�لعرب�ت امل�سفحة 
؛ حجز املق�عد ال�سفرية ؛ النقل ب�حل�فالت ؛ النقل ب�ل�سي�رات ؛ ت�أجري ال�سي�رات ؛ مواقف ال�سي�رات ؛ خدم�ت قي�دة ال�سي�رات ؛ ت�سليم الب�س�ئع 
؛ حرا�سة امل�س�فرين ؛ ال�سحن ب�ل�سفن ؛ دفع اأجرة ال�سحن يف مين�ء الو�سول ؛ ال�سم�سرة يف ال�سحن ؛ عقود النقل البحري؛ ت�أجري الكراج�ت 
؛ اجلر او النقل ؛ النقل املحرو�س لالأ�سي�ء الثمينة ؛ ت�أجري النظم املالحية ؛ تغليف ال�سلع ؛ ت�سليم الطرود ؛ نقل امل�س�فرين ؛ ار�س�د ال�سفن ؛ 
العت�لة )التحميل والتنزيل( ؛ النقل ب�ل�سكك احلديدية ؛ ت�أجري الثالج�ت ؛ عملي�ت النق�ذ )النقل( ؛ خدم�ت النتق�ل ؛ تخزين الب�س�ئع ؛ 
التخزين ؛ التخزين يف امل�ستودع�ت ؛ معلوم�ت التخزين ؛ النقل ب�سي�رات الأجرة ؛ ت�أجري ح�وي�ت التخزين ؛ توفري معلوم�ت عن حركة املرور ؛ 
معلوم�ت ال�سفر ؛ النقل ؛ نقل امل�س�فرين ؛ ال�سم�سرة يف النقل ؛ احلجز للنقل ؛ معلوم�ت النقل ؛ لوج�ستي�ت النقل ؛ تنظيم الرحالت ال�سي�حية 
؛ احلجز لل�سفر ؛ تفريغ احلمولة ؛  ت�أجري املركب�ت ؛ ت�أجري امل�ستودع�ت ؛ ت�أجري كرا�سي املقعدين ؛ خدم�ت املط�ر ؛ نقل الأمتعة ب�ملط�ر ؛ حجز 
اإج��راءات ال�سفر ب�ملط�رات ؛ خدم�ت نقل الرك�ب ب�ملط�ر ؛ توفري مرافق املط�ر للمالحة اجلوية ؛ توفري  مواقف ال�سي�رات ب�ملط�ر ؛ خدم�ت 
املعلوم�ت عن املط�رات ؛ حجز وترتيب الو�سول اإىل �س�لت املط�رات ؛ خدم�ت الدعم الأر�سي ب�ملط�رات ؛ خدم�ت �سرك�ت الطريان؛ حجوزات 
الطريان ؛ خدم�ت حجز تذاكر الطريان ؛ خدم�ت حجز للنقل اجلوي ؛ خدم�ت وك�لت احلجز لل�سفر جواً؛  توفري املعلوم�ت املتعلقة بخدم�ت 

الطريان و و�سول ومغ�درة خطوط الطريان.
 Dubai Airports ( و���س��ف ال��ع��الم��ة: ال��ط��ل��ب ي��ت��ك��ون م��ن جم��م��وع��ة م��ن ع��الم��ت��ني ح��ي��ث ال��ع��الم��ة الوىل يف امل��ج��م��وع��ة ع��ب���رة ع��ن
Connecting the World ( مكتوبة ب�للغة الجنليزية و العربية مع  ال�سع�ر املقبب �سبه الدائري والعالمة الث�نية يف املجموعة عب�رة 
�سبه الدائري  املقبب  ال�سع�ر  مع  العربية  و  الجنليزية  ب�للغة  )مكتوبة    Dubai Airports Connecting the World( عن

ب�للون الأزرق الف�حت والغ�مق كم� هو مبني ب�ل�سكل
ال�سرتاط�ت : عدم املط�لبة بحق ح�سري عند ا�ستخدام الكلمة )DUBAI - دبي( مبعزل عن العالمة لعتب�ر ا�سم منطقة جغرافية

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د اأو اإر�س�لة ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل 
30 يوم� من ت�ريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك : ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

 X: طلب لت�سجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية
املودعة ب�لرقم: 282079   بت�ريخ: 2017/11/1

بي�ن�ت الأولوية: 
ب�إ�سم :    موؤ�س�سة دبي للمط�رات

وعنوانة :  �سندوق بريد 2525 ، دبي ، الم�رات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 16
الأوراق والكرتون، املواد املطبوعة، مواد جتليد الكتب، ال�سور، الأدوات املكتبية، املواد الال�سقة املكتبية اأو لالأغرا�س املنزلية، اأدوات 
الفن�نني، فر�س التلوين، الآلت الك�تبة ولوازم املك�تب )عدا الأث�ث(، املواد الإر�س�دية والتعليمية )عدا الأجهزة(، املواد البال�ستيكية 
للتعبئة، ط�بع�ت ح�سب النوع، اأحج�ر الطب�عة، اللوح�ت الإعالنية امل�سنوعة من الورق اأو الكرتون، البط�ق�ت الإعالنية، الأط�ل�س، 
اأو الورقية، التقومي، البط�ق�ت، املخطط�ت،  ال�سبورات، الكتيب�ت، عالم�ت حتديد ال�سفحة يف الكتب، الكتب، ال�سن�ديق الكرتونية 
مكتبية(،  )اأدوات  امل�ستندات  ملف�ت  البي�نية،  الر�سوم  للمكتب،  مكتبية(، غط�ء  )اأدوات  اأغطية  الورقية،  الأك��واب  مف�ر�س  الفه�ر�س، 
ح�مل م�ستندات )اأدوات مكتبية(، اأدوات ر�سم، مظ�ريف، ملف�ت )لوازم املكتب(، مطوي�ت، جملدات لالأوراق، جملدات )اأدوات مكتبية(، 
اأقالم حربية، خرائط جغرافية، ت�سوير جرافيك، بط�ق�ت التهنئة، بط�ق�ت الفهر�سة )اأدوات مكتبية(، مل�سق�ت  من�ذج مطبوعة، 
تعبئة  م��واد  دف�تر،  جرائد،  ن�سرات،  لالأموال،  م�س�بك  )دوري����ت(،  جمالت  )كتيب�ت(،  اإر�س�دية  كتيب�ت  الن�سيج،  من  م�سنوعة  غري 
ورقية اأو كرتونية، لوح�ت )اأدوات مكتبية(، من�سورات، اأوراق )اأدوات مكتبية(، ح�مل جواز �سفر، اأقالم ج�فة، اأقالم ر�س��س، م�س�بك 
للورق، �سور )مطبوعة(، مل�سق�ت اإعالنية، �سور، بط�ق�ت بريدية، جداول مطبوعة، من�سورات مطبوعة، ق�س�ئم مطبوعة، كرا�س�ت 
مطبوعة، اأخت�م )دمغ�ت(، لوح�ت ورقية اأو كرتونية، دمغ�ت )اأخت�م(، مل�سق�ت )اأدوات مكتبية(، مفر�س ط�ولة ورقي، ورق تغليف، 

ورق كت�بة، جملد لالأوراق والأقالم للكت�بة، اأدوات الكت�بة.
و�سف العالمة: الطلب يتكون من جمموعة من عالمتني حيث العالمة الوىل يف املجموعة عب�رة عن �سهمني يف اجت�هني مع�ك�سني 
ميثالن مع بع�سهم� احلرف   )X( بطريقة مميزة على خلفية م�ستطيلة والعالمة الث�نية يف املجموعة هي عب�رة عن �سهمني يف 

اجت�هني مع�ك�سني ميثالن مع بع�سهم� احلرف )X( بطريقة مميزة على خلفية م�ستطيلة ب�للون الزهري كم� هو مبني ب�ل�سكل
ال�سرتاط�ت : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د اأو اإر�س�لة ب�لربيد امل�سجل ، وذلك 
خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك : ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

 X: طلب لت�سجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية
املودعة ب�لرقم: 282080   بت�ريخ: 2017/11/1

بي�ن�ت الأولوية:         
ب�إ�سم :    موؤ�س�سة دبي للمط�رات

وعنوانة :  �سندوق بريد 2525 ، دبي ، الم�رات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 18
اجللد واملواد امل�س�بهة للجلد، جلود احليوان�ت، حق�ئب ال�سفر وحق�ئب النقل، املظالت، العك�كيز، ال�سي�ط، 
�سبه  اأو  اجللدية  ال�سن�ديق  التنزه،  حق�ئب  ومالب�سهم،  و�سال�سلهم  احل��ي��وان���ت  اأط���واق  واملقعد،  ال�سرج  
اجللدية، احلق�ئب الري��سية، ح�فظة بط�ق�ت العمل، حق�ئب العمل، ح�فظة البط�ق�ت، احلوافظ اجللدية 
اأو �سبه اجللدية، اأغطية للحيوان�ت، حوافظ البط�ق�ت الئتم�نية )املح�فظ(، اأغطية الأث�ث امل�سنوعة من 
احلق�ئب  احلق�ئب،  بط�ق�ت  املف�تيح،  ح�فظة  ال�سرج،  اأحب�ل  اليد،  حق�ئب  لل�سفر،  املالب�س  اأكي��س  اجللد، 
املدر�سية،  احلق�ئب  الظهر،  حق�ئب  ال�سغرية،  اليد  حق�ئب  اجليب،  حم�فظ  املظالت،  للت�سوق،  ال�سبكية 
ال�سن�ديق  ال�سفر،  حق�ئب  ال�سفر،  �سن�ديق  بعجل،  امل��زودة  ال�سفر  حق�ئب  ال�سفر،  حق�ئب  الت�سوق،  اأكي��س 

)حق�ئب ال�سفر(، املظالت، حق�ئب ال�سفر، حق�ئب اأدوات املكي�ج غري املثبتة، حق�ئب الت�سوق املزودة بعجل.
عن  عب�رة  املجموعة  يف  الوىل  العالمة  حيث  عالمتني  من  جمموعة  من  يتكون  الطلب  العالمة:  و�سف 
�سهمني يف اجت�هني مع�ك�سني ميثالن مع بع�سهم� احل��رف   )X( بطريقة مميزة على خلفية م�ستطيلة 
 )X( والعالمة الث�نية يف املجموعة هي عب�رة عن �سهمني يف اجت�هني مع�ك�سني ميثالن مع بع�سهم� احلرف

بطريقة مميزة على خلفية م�ستطيلة ب�للون الزهري كم� هو مبني ب�ل�سكل
ال�سرتاط�ت : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د اأو اإر�س�لة 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
 X: طلب لت�سجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم: 282081   بت�ريخ: 2017/11/1
بي�ن�ت الأولوية:         

ب�إ�سم :    موؤ�س�سة دبي للمط�رات
وعنوانة :  �سندوق بريد 2525 ، دبي ، الم�رات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 24
الأقم�سة وبدائل الأقم�سة، املفرو�س�ت املنزلية، ال�ست�ئر امل�سنوعة من القم��س اأو البال�ستيك، من��سف ال�ستحم�م ب��ستثن�ء 
املالب�س، مف�ر�س ال�سرير، اأغطية للحيوان�ت املنزلية الأليفة، اأعالم التزيني امل�سنوعة من القم��س اأو البال�ستيك، الأقم�سة، 
�ست�ئر  البال�ستيك،  اأو  القم��س  من  للو�س�ئد  اأغطية  لالأث�ث،  )وا�سعة(  اأغطية  القم��س،  من  امل�سنوعة  الأك��واب  مف�ر�س 
لالأبواب، من��سف  للوجه م�سنوعة من القم��س، اأعالم من القم��س اأو البال�ستيك، مالب�س حتتية )قم��س(، اأغطية لالأث�ث 
من القم��س، من�ديل قم��سية، مف�ر�س منزلية، اأقم�سة من�سوجة، مل�سق�ت قم��سية، اأقم�سة كت�نية، اأغطية للو�س�ئد، مف�ر�س 
لالأطب�ق من القم��س، مالءات )قم��س(، �ست�ئر حلو�س ال�ستحم�م من القم��س اأو البال�ستيك، احلرير )قم��س(، حق�ئب 
النوم، مف�ر�س راأ�سية للط�ولة من القم��س، مف�ر�س ط�ولة غري ورقية، من�ديل للط�ولة من القم��س، مفر�س كبري للط�ولة 
قم��سية  م�سغولت  لالأرجل(،  )بط�ني�ت  ال�سفر  بط�ني�ت  قم��سية،  من��سف  )قم��س(،  لالأطب�ق  �سغرية  مف�ر�س  )قم��س(، 

تعلق على احل�ئط.
و�سف العالمة: الطلب يتكون من جمموعة من عالمتني حيث العالمة الوىل يف املجموعة عب�رة عن �سهمني يف اجت�هني 
املجموعة هي  الث�نية يف  والعالمة  مع�ك�سني ميثالن مع بع�سهم� احل��رف   )X( بطريقة مميزة على خلفية م�ستطيلة 
عب�رة عن �سهمني يف اجت�هني مع�ك�سني ميثالن مع بع�سهم� احلرف )X( بطريقة مميزة على خلفية م�ستطيلة ب�للون 

الزهري كم� هو مبني ب�ل�سكل
ال�سرتاط�ت : 

اإر�س�لة ب�لربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د  اإعرتا�س علي ذلك  فعلي من لدية 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
 X: طلب لت�سجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم: 282082   بت�ريخ: 2017/11/1
بي�ن�ت الأولوية:         

ب�إ�سم :    موؤ�س�سة دبي للمط�رات
وعنوانة :  �سندوق بريد 2525 ، دبي ، الم�رات العربية املتحدة

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 25
الزي  املع�طف،  ال�سرتات،  الكنزات،  الق�سرية،  ال�سراويل  �سريت،  التي  الراأ�س،  واأغطية  والأخف�ف  املالب�س 
الأذن  ���س��دادات  القبع�ت،  القلن�سوات،  ال�سوفية،  ال�سرتات  اخل�رجية،  املالب�س  امل����آزر،  للع�ملني،  الر�سمي 
)مالب�س(، الأحذية طويلة الرقبة، القف�زات )مالب�س(، املالب�س الري��سية، املع�طف امللكية، اأو�سحة الرقبة، 
رابط�ت العنق، الأرواب، املع�طف املزودة بقلن�سوة، املع�طف الوا�سعة "البون�سو"، الأحذية، اجلوارب، �سرتات 

بدون اأكم�م، مالب�س م�س�دة للمي�ه.
عن  عب�رة  املجموعة  يف  الوىل  العالمة  حيث  عالمتني  من  جمموعة  من  يتكون  الطلب  العالمة:  و�سف 
�سهمني يف اجت�هني مع�ك�سني ميثالن مع بع�سهم� احل��رف   )X( بطريقة مميزة على خلفية م�ستطيلة 
 )X( والعالمة الث�نية يف املجموعة هي عب�رة عن �سهمني يف اجت�هني مع�ك�سني ميثالن مع بع�سهم� احلرف

بطريقة مميزة على خلفية م�ستطيلة ب�للون الزهري كم� هو مبني ب�ل�سكل
ال�سرتاط�ت : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د اأو اإر�س�لة 
ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
جولد بالك  ك�فية  علي   Alicafe BLACK GOLD  : طلب لت�سجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم: 284663   بت�ريخ: 2017/12/17
بي�ن�ت الأولوية:         

ب�إ�سم :    ب�ور روت )ام( ا�س دي ان بي ات�س دي
وعنوانة :  منرب 1 ج�لن �سري بلينتوجن، ت�م�ن برييند�سرتي�ن �سري بلينتوجن،  81750 م��س�ي ، جوهور، م�ليزي�

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 30
؛ اخلبز  امل�سنوعة من احلبوب  وامل�ستح�سرات  الدقيق  ؛  وال�س�غو  الت�بيوك�  الرز؛  ال�سطن�عية؛  والقهوة  والك�ك�و  وال�س�ي  القهوة 
والفط�ئر واحللوي�ت؛ احللوي�ت املثلجة ؛ ال�سكر، ع�سل النحل والع�سل ال�سود ؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل 
وال�سل�س�ت )التوابل( ؛ البه�رات؛ الثلج؛ م�ستخل�س�ت القهوة؛ م�ستح�سرات وم�سروب�ت ا�س��سه� القهوة ؛ قهوة مثلجة ؛ بدائل القهوة 
وم�ستخل�س�ت  بدائل القهوة ؛ م�ستح�سرات وم�سروب�ت اأ�س��سه� بدائل القهوة؛ م�ستخل�س�ت ال�س�ي وم�ستح�سرات وم�سروب�ت ا�س��سه� 
ال�س�ي ؛ �س�ي مثلج؛ منتج�ت ك�ك�و ؛ م�ستح�سرات وم�سروب�ت ا�س��سه� الك�ك�و ؛ حلوي�ت ؛ مثلج�ت؛ م�ستح�سرات وم�سروب�ت ا�س��سه� 

ال�سوكولتة.
و�سف العالمة: العالمة عب�رة عن كلمة )Alicafe( مكتوبة ب�لأحرف الإجنليزية والعربية بطريقة مميزة ب�للون الأبي�س يف 
اط�ر بي�س�وي وحتته� الكلم�ت )BLACK GOLD( مكتوبة ب�لأحرف الإجنليزية والعربية ب�للون الذهبي وحتتهم� فنج�ن 
اأبي�س يحتوي على م�سروب �س�خن و اإىل ج�نبه ملعقة والفنج�ن موجود داخل حبوب بن واإىل ج�نبه يوجد كي�س �سغري  و�سحن 
اط�ر  يف  الأبي�س  ب�للون  مميزة   بطريقة  والعربية  الإجنليزية  ب�لأحرف  مكتوبة   )Alicafe( كلمة  على  يحتوي  الأ�سود  ب�للون 
بي�س�وي وحتته� الكلم�ت )BLACK GOLD( مكتوبة ب�لأحرف الإجنليزية والعربية ب�للون الذهبي وحتتهم� فنج�ن و�سحن 

اأبي�س وملعقة والكل على خلفية �سوداء كم� هو مبني يف ال�سكل
ال�سرتاط�ت : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د اأو اإر�س�لة ب�لربيد امل�سجل ، وذلك 
خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
جولد بالك  ك�فية  علي   Alicafe BLACK GOLD  : طلب لت�سجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم: 284664   بت�ريخ: 2017/12/17
بي�ن�ت الأولوية:         

ب�إ�سم :    ب�ور روت )ام( ا�س دي ان بي ات�س دي
وعنوانة :  منرب 1 ج�لن �سري بلينتوجن، ت�م�ن برييند�سرتي�ن �سري بلينتوجن،  81750 م��س�ي ، جوهور، م�ليزي�

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 35
ل�س�لح  الب�س�ئع  من  معينة  ت�سكيلة  جتميع  خدم�ت  املكتبي؛  الن�س�ط  وتفعيل  الأعم�ل  وتوجيه  واإدارة  والع��الن  الدع�ية  خدم�ت 
اأ�سع�ر التكلفة؛ عر�س ال�سلع؛  الخرين )ب��ستثن�ء النقل( وذلك لتمكني ع�مة الزب�ئن من مع�ينته� و�سرائه� عند احل�جة؛ حتليل 
خدم�ت وك�لت ال�سترياد والت�سدير؛ تقدمي املعلوم�ت التج�رية والن�سح للم�ستهلكني )موؤ�س�سة اإر�س�د امل�ستهلكني( ؛ دع�ية واإعالن؛ 
ت�سميم املواد الإعالنية؛  توزيع العين�ت؛ ن�سر مواد الدع�ية والعالن؛ حترير الفواتري؛ درا�س�ت الت�سويق؛ اأبح�ث الت�سويق؛  توفري 
لالأعم�ل  واخل��دم���ت  ال�سلع  )���س��راء  لالآخرين  ال�سراء  خدم�ت  واخل��دم���ت؛  ال�سلع  من  وامل�سرتيني  للب�ئعني  اللكرتونية  املت�جر 

الأخرى(؛ ترويج املبيع�ت لالأخرين؛ ت�أجري الت البيع.
و�سف العالمة: العالمة عب�رة عن كلمة )Alicafe( مكتوبة ب�لأحرف الإجنليزية والعربية بطريقة مميزة ب�للون الأبي�س يف 
اط�ر بي�س�وي وحتته� الكلم�ت )BLACK GOLD( مكتوبة ب�لأحرف الإجنليزية والعربية ب�للون الذهبي وحتتهم� فنج�ن 
اأبي�س يحتوي على م�سروب �س�خن و اإىل ج�نبه ملعقة والفنج�ن موجود داخل حبوب بن واإىل ج�نبه يوجد كي�س �سغري  و�سحن 
اط�ر  يف  الأبي�س  ب�للون  مميزة   بطريقة  والعربية  الإجنليزية  ب�لأحرف  مكتوبة   )Alicafe( كلمة  على  يحتوي  الأ�سود  ب�للون 
بي�س�وي وحتته� الكلم�ت )BLACK GOLD( مكتوبة ب�لأحرف الإجنليزية والعربية ب�للون الذهبي وحتتهم� فنج�ن و�سحن 

اأبي�س وملعقة والكل على خلفية �سوداء كم� هو مبني يف ال�سكل
ال�سرتاط�ت : 

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د اأو اإر�س�لة ب�لربيد امل�سجل ، وذلك 
خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك :

ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.
جولد بالك  ك�فية  علي   Alicafe BLACK GOLD  : طلب لت�سجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية

املودعة ب�لرقم: 284665   بت�ريخ: 2017/12/17
بي�ن�ت الأولوية:         

ب�إ�سم :    ب�ور روت )ام( ا�س دي ان بي ات�س دي
وعنوانة :  منرب 1 ج�لن �سري بلينتوجن، ت�م�ن برييند�سرتي�ن �سري بلينتوجن،  81750 م��س�ي ، جوهور، م�ليزي�

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 39
النقل وتغليف وتخزين ال�سلع وتنظيم الرحالت وال�سفر؛ خدم�ت التعبئة يف القوارير؛ ت�سليم الب�س�ئع؛ ت�سليم الب�س�ئع 
ت�أجري  امل�ستودع�ت؛  يف  التخزين  التخزين؛  الثالج�ت؛  ت�أجري  ب�ل�سفن؛  ال�سحن  املجمدات؛  ت�أجري  ال��ربي��دي؛  ب�لطلب 

امل�ستودع�ت؛ معلوم�ت التخزين؛ تغليف الب�س�ئع.
ب�للون  مميزة  بطريقة  والعربية  الإجنليزية  ب�لأحرف  مكتوبة   )Alicafe( كلمة  عن  عب�رة  العالمة  العالمة:  و�سف 
ب�للون  والعربية  الإجنليزية  ب���لأح��رف  مكتوبة   )BLACK GOLD( الكلم�ت  وحتته�  بي�س�وي  اط���ر  يف  الأبي�س 
اإىل ج�نبه ملعقة والفنج�ن موجود داخل حبوب  و  �س�خن  اأبي�س يحتوي على م�سروب  الذهبي وحتتهم� فنج�ن و�سحن 
بن واإىل ج�نبه يوجد كي�س �سغري ب�للون الأ�سود يحتوي على كلمة )Alicafe( مكتوبة ب�لأحرف الإجنليزية والعربية 
بطريقة مميزة  ب�للون الأبي�س يف اط�ر بي�س�وي وحتته� الكلم�ت )BLACK GOLD( مكتوبة ب�لأحرف الإجنليزية 

والعربية ب�للون الذهبي وحتتهم� فنج�ن و�سحن اأبي�س وملعقة والكل على خلفية �سوداء كم� هو مبني يف ال�سكل
ال�سرتاط�ت : 

اإر�س�لة ب�لربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د  اإعرتا�س علي ذلك  فعلي من لدية 
امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوم� من ت�ريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العالم�ت التج�رية عن تقدم وكيل الت�سجيل / امل�لك : ج�ولينغ دبليو اإل جي اآي بي ذ. م. م.

ب�لع�مل ن�سلكم  دبي  مط�رات   Dubai Airports Connecting the World  : طلب لت�سجيل بي�ن�ت العالمة التج�رية
املودعة ب�لرقم: 282077   بت�ريخ: 2017/11/1

بي�ن�ت الأولوية:         
ب�إ�سم :    موؤ�س�سة دبي للمط�رات

وعنوانة :  �سندوق بريد 2525 ، دبي ، الم�رات العربية املتحدة
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدم�ت الواقعة ب�لفئة: 35
خدم�ت الدع�ية والعالن وادارة وتوجيه العم�ل وتفعيل الن�س�ط املكتبي ؛ جتميع ت�سكيلة متنوعة من ال�سلع واخلدم�ت ل�س�لح الغري)ب��ستثن�ء  
النقل( وذلك لتمكني ع�مة الزب�ئن من مع�ينته� و�سرائه� ؛ خدم�ت التجزئة ؛ خدم�ت التجزئة عرب النرتنت ؛ اإدارة برن�مج امل�س�فر الدائم 
، اإدارة برامج ولء امل�ستهلك ؛ خدم�ت الدع�ية والعالن ؛  خدم�ت وك�لت الدع�ية والعالن ؛ الدع�ية والعالن ب�لطلب الربيدي ؛ ت�أجري 
؛  ؛ ل�سق العالن�ت  الدع�ية والع��الن اخل�رجي  ؛  ت�أجري لوح�ت  ؛  ت�أجري وقت للدع�ية والع��الن يف و�س�ئل الت�س�ل  ؛  امل�س�ح�ت العالنية 
الأعم�ل  ا�ست�س�رات  ؛  العم�ل  تنظيم  ا�ست�س�رات  ؛  العم�ل  وتنظيم  ادارة  يف  ا�ست�س�رات  ؛  العم�ل  عن  التحري�ت  ؛  العم�ل  ادارة  يف  امل�س�عدة 
املهنية ؛ املعلوم�ت والخب�ر عن العم�ل ؛ اإدارة اأعم�ل املط�رات ؛ اإدارة اأعم�ل مت�جر التجزئة ؛ اإدارة اأعم�ل �سرك�ت النقل ؛ اإدارة اأعم�ل �سرك�ت 
اأعم�ل  اإدارة  ؛  الت�س�لت  م��زودي خدم�ت  اعم�ل  اإدارة  ؛  الال�سلكية  الت�س�لت  م��زودي خدم�ت  اعم�ل  اإدارة  ؛   الفن�دق  اأعم�ل  ادارة  ؛  ال�سفر 
�سرك�ت الربجمي�ت ؛ توفري املعلوم�ت التج�رية عرب مواقع النرتنت ؛ اإدارة اأعم�ل برامج ال�سداد لالآخرين ؛ خدم�ت وك�لت النب�ء التج�رية 
الدارة  ؛  امل�ستهلكني(  ار�س�د  )موؤ�س�سة  للم�ستهلكني  والن�سح  التج�رية  املعلوم�ت  تقدمي  ؛  ال�سن�عية  او  التج�رية  العم�ل  ادارة  يف  امل�س�عدة  ؛ 
اإدارة  التج�رية  لرتخي�س ال�سلع واخلدم�ت اخل��سة ب�آخرين ؛ جتميع املعلوم�ت يف قواعد بي�ن�ت الكمبيوتر ؛ جتميع البي�ن�ت الإح�س�ئية ؛ 
امللف�ت املحو�سبة ؛ البحث عن املعلوم�ت يف ملف�ت كمبيوتر لالآخرين ؛ عر�س ال�سلع ؛  ت�سميم مواد الدع�ية والعالن ؛ العالن ب�لربيد املب��سر 
؛ ن�سر مواد الدع�ية والعالن ؛ خدم�ت وك�لت ال�سترياد والت�سدير ؛ حترير الفواتري ؛ خدم�ت الت�سميم لغ�ي�ت الدع�ية والعالن ؛ درا�س�ت 
الت�سويق ؛ ابح�ث الت�سويق ؛ الت�سويق؛ خدم�ت اعداد من�ذج الدع�ية والعالن او ترويج املبيع�ت ؛ ت�أجري الآلت واملعدات املكتبية ؛ العالن 
والدع�ية املب��سرة على �سبك�ت الكمبيوتر ؛ توفري الأ�سواق التج�رية عرب النرتنت  للم�سرتين والب�ئعني لل�سلع واخلدم�ت ؛ تنظيم املع�ر�س 
لغ�ي�ت جت�رية او اعالنية ؛ تنظيم املع�ر�س التج�رية لغ�ي�ت جت�رية او اعالنية ؛ خدم�ت اإدارة التع�قد اخل�رجي لل�سرك�ت ؛ خدم�ت التع�قد 
اخل�رجي )م�س�عدة يف العم�ل( ؛ خدم�ت الدفع عند ال�سغط لالإعالن�ت ؛ عر�س ال�سلع على و�س�ئل الت�س�ل لغ�ي�ت بيعه� ب�لتجزئة ؛ العالق�ت 
الع�مة ؛ ن�سر ن�سو�س الدع�ية والعالن ؛ ت�أجري مواد الدع�ية والعالن ؛ ترويج املبيع�ت )لالأخرين( ؛ ت�أجري من�س�ت / اك�س�ك البيع ؛ تزيني 
واجه�ت املحالت التج�رية ؛ تنظيم ال�سرتاك يف ال�سحف )لالأخرين( ؛ تنظيم املعلوم�ت يف قواعد بي�ن�ت الكمبيوتر ؛ حتديث مواد الدع�ية 
والعالن ؛ حتديث و�سي�نة البي�ن�ت يف قواعد بي�ن�ت الكمبيوتر  ؛ كت�بة ن�سو�س الدع�ية والعالن ؛ الفهر�سة على �سبكة الإنرتنت لأغرا�س 

جت�رية اأو اإعالنية ؛ خدم�ت املرور الأمثل للمواقع اللكرتونية؛ خدم�ت اإدارة املط�ر ؛ تعيني موظفي املط�ر.
 Dubai Airports ( و���س��ف ال��ع��الم��ة: ال��ط��ل��ب ي��ت��ك��ون م��ن جم��م��وع��ة م��ن ع��الم��ت��ني ح��ي��ث ال��ع��الم��ة الوىل يف امل��ج��م��وع��ة ع��ب���رة ع��ن
Connecting the World ( مكتوبة ب�للغة الجنليزية و العربية مع  ال�سع�ر املقبب �سبه الدائري والعالمة الث�نية يف املجموعة عب�رة 
�سبه الدائري  املقبب  ال�سع�ر  مع  العربية  و  الجنليزية  ب�للغة  )مكتوبة    Dubai Airports Connecting the World( عن

ب�للون الأزرق الف�حت والغ�مق كم� هو مبني ب�ل�سكل
ال�سرتاط�ت : عدم املط�لبة بحق ح�سري عند ا�ستخدام الكلمة )DUBAI - دبي( مبعزل عن العالمة لعتب�ر ا�سم منطقة جغرافية

فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوب� لإدارة العالم�ت التج�رية يف وزارة الإقت�س�د اأو اإر�س�لة ب�لربيد امل�سجل ، وذلك خالل 
30 يوم� من ت�ريخ اإ�سدار هذا الإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  6  �شبتمرب 2018 العدد 12420



جراح يزيل الغدة الدمعية ملري�سة باخلطاأ
اإىل عملية جراحية دقيقة،  ق�لت �سيدة بريط�نية خ�سعت اأخرياً 
اأنه�  الدمعيتني، معتقداً  اإحدى غدتيه�  اأزال  الطبيب اجلراح  اإن 
اإن  روز،  ج��ول  ال�س�بقة  ال��ع��ّداءة  وق���ل��ت  دم���غ��ه���.  يف  خبيث،  ورم 
اجلراح اأزال اإحدى قن�تيه� الدمعيتني يف العملية،  بدل ورم خبيث 
يف راأ�سه�، وح�ول تغطية اخلط�أ، ف�ت�سل به� بعد العملية، مدعي�ً 

وجود جزء متبٍق من الورم يجب اإزالته.
الق�س�ي�  م��ن  جمموعًة  ي��واج��ه  ال���ذي  ج��راح��ه���،  ج��ول��ز  وتق��سي 
املدنية، تتعلق بعملي�ت جراحية اأجراه عند عمله مع هيئة ال�سحة 
الربيط�نية. وك�نت ال�سيدة جولز تع�ين من ورم خبيث �سخ�س يف 
2013، بعد اأن طلبت ت�سحيح�ً ب�لليزر لب�سره�، وخ�سعت لعملية 

جراحية لإزالة الورم يف اأغ�سط�س من الع�م نف�سه.
اأف�سل  اأح��د  ي��دي  بني  ك�نت  اأنه�  تعتقد  ك�نت  اأنه�  وذك��رت جولز 
اأنه  اكت�سفت  ملفه�،  من  التحقق  وبعد  ا�سكتلندا،  يف  اجل��راح��ني 

�سّخ�س اللته�ب يف الغدة الدمعية، على اأنه ورم خبيث.
وب�سبب هذا اخلط�أ الف�دح، ب�تت املري�سة تع�ين جف�ف�ً �سديداً يف 
م�س�كل  من  وتخ�سى  ل�سقة،  عد�س�ت  و�سع  عن  وع���ج��زة  العني، 

خطرية يف العني يف امل�ستقبل، ح�سب مريور الربيط�نية. 

انطالق �سافرات الإنذار يف بنك ب�سبب الفئران
اإىل  الهند،  �سم�يل  برادي�س  اأوت����ر  ولي��ة  يف  ال�سرطة  اأف���راد  ه��رع 
يفيد  ات�س�ًل ه�تفي�ً  تلقيهم  اإثر  �س�ملي،  البنوك يف منطقة  اأحد 

ب�نطالق �س�فرات الإنذار فيه ب�سبب �سطو.
البنك  اأن  للبنك،  و�سولهم  بعد  اكت�سفوا  ال�سرطة  اأف���راد  اأن  اإل 
ب�سعة  واك��ت�����س��ف��وا  اأق���ف����ل،  اأي  تك�سر  ومل  لل�سرقة،  يتعر�س  مل 
توداي"  "اإندي�  �سحيفة  ذك��رت  م�  بح�سب  حولهم،  جتري  فئران 
اأن الواقعة حدثت  اأمني  الهندية . ونقلت ال�سحيفة عن م�سوؤول 
اأبلغ  "اإندي�ن بنك"، حيث  ف��روع م�سرف  اأح��د  امل��سي يف  الإثنني 
بع�س ال�سك�ن املحليني مدير الفرع وال�سرطة ب�نطالق �س�فرات 

النذار.
�سيء  اأي  اأفراده� على  املك�ن، مل يعر  اإىل  ال�سرطة  وبعد و�سول 
ي�ستبه به، ب��ستثن�ء بع�س الفئران التي ك�نت جتري ب�لقرب من 
نظ�م الإنذار. وذكرت ال�سرطة اأن الفئران اخرتقت نظ�م الإنذار، 

م� اأدى اإىل انطالق �س�فرات الإنذار. 

كتاب يتحول اإىل  قنبلة موقوتة
ب�داخو�س،  يف  امل�ستعملة  الكتب  لبيع  متجر  يف  امل��وظ��ف��ون  �سعر 
كت�ب يف  اختف�ء �سفح�ت  اكت�سفوا  عندم�  ب�لرعب  اإ�سب�ني�،  غرب 

جمموعتهم، وا�ستبداله� ب�آلية معقدة ت�سبه القنبلة املوقوتة
وجذب الكت�ب، وهو ن�سخة من "ملك البغوار" للك�تبة الفرن�سية 
وزنه  ب�سبب  ك�نونز،  ه�ندرد  يف  املوظفني  انتب�ه  لرتيجوي،  ج�ن 

الثقيل غري املعت�د. 
امل���وظ���ف���ون، ب�ختف�ء  ���دم  وع��ن��د ف��ت��ح��ه ل��ف��ح�����س امل��ح��ت��وي���ت، ����سُ
واأ�سالك  مكثف�ت،  توقف،  ب�س�ع�ت  ب�آلية  وتعوي�سه�  ال�سفح�ت، 

كهرب�ئية. 
"قنبلة موقوتة"، ف�أخلوا  واعتقد املوظفون على الفور اأن الكت�ب 

املك�ن وا�ستدعوا ال�سرطة، بح�سب م� ذكر موقع اأودتي �سنرتال.
طوق�ً  و�سربت  القنبلة،  لتعطيل  خ��رباء  فريق  ال�سرطة  و�سكلت 
اأمني�ً حول املكتبة. وبعد الفح�س الدقيق، تبني اأن بط�رية املوؤقت�ت 
اأي  يكن هن�ك  نفذت منذ زمن طويل، ومل  املُفرت�سة  القنبلة  يف 
اأثر ملواد متفجرة داخله، لكن الكت�ب ل يزال قيد الدرا�سة على يد 

اخلرباء، ومن املرجح اأنه ل ي�سكل اأي خطورة. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

البي�سة اأول اأم الدجاجة؟.. العلماء يجيبون اأخريا
ج�ء اأول.. البي�سة اأم الدج�جة؟"، �سوؤال لط�مل� حري الن��س منذ اآلف ال�سنني، اإل اأن جمموعة من العلم�ء اأكدوا  "من 
اأنهم تو�سلوا اإىل الإج�بة "العلمية" التي �ست�سع حدا لذلك الغمو�س. وك�ن هذا الت�س�وؤل اأث�ر حرية الن��س منذ نحو 
األفي ع�م، عندم� طرحه الفال�سفة الإغريق، يف حم�ولة لت�سليط ال�سوء على "ال�سببية"، لتو�سيح العالقة بني الأحداث 
)ال�سبب والنتيجة(.  ويعتقد علم�ء فيزي�ء من ج�معة "كوينزلند" ومعهد "نيل"، اأنهم وجدوا الإج�بة، وهي بب�س�طة 
اأنه "ميكن اأن ي�أتي كالهم� اأول". واأو�سح العلم�ء اأنه عندم� يتعلق الأمر بفيزي�ء الكم، ف�إن ال�سبب والأثر لي�س� دائم� 
اأنه لي�س من ال�سروري اأن يوؤدي اأحدهم� ب�سكل مب��سر لالآخر. وق�لت الدكتورة ج�كوي  مرتبطني ب�سكل مب��سر، اأي 
رومريو من جمل�س البحوث الأ�سرتايل: "اإن غرابة ميك�نيك� الكم تكمن يف اأن الأحداث ميكن اأن حتدث من دون ترتيب 
معني". واأ�س�فت: "على �سبيل املث�ل، اإذا ك�نت رحلتك اليومية اإىل العمل تتمثل يف ا�ستقاللك حل�فلة ولقط�ر.. ع�دة 
�ست�أخذ احل�فلة ثم القط�ر، اأو العك�س. ويف جتربتن�، ميكن اأن يحدث اأي من احلدثني اأول". واأ�س�رت رومريو اإىل اأن هذا 
ي�سمى ب� "النظ�م ال�سببي غري املحدد"، مو�سحة اأنه لي�س �سيئ� ميكن للعلم�ء مالحظته يف احلي�ة اليومية. وملالحظة 
ال�سوئي". وفق� للدكتور ف�بيو  الكم  "مفت�ح  ب��سم  بن�ء جه�ز يعرف  العلم�ء  الت�أثري يف بيئة خمتربية، ك�ن على  هذا 
كو�ست�، من ج�معة كوينزلند، ف�إن هذا اجله�ز يتيح ترتيب الأحداث )املتمثلة يف التحولت ب�أ�سك�ل ال�سوء(، ب�لعتم�د 
على "ال�ستقط�ب". وق�ل: "من خالل قي��س مدى ا�ستقط�ب فوتون�ت ال�سوء عند خمرج اجله�ز، ف�إنن� اأ�سبحن� ق�درين 
على اإثب�ت اأنه ل يوجد ترتيب للتحولت التي طراأت على اأ�سك�ل ال�سوء"، م�سريا اإىل اأن هذه النت�ئج م� زالت اأولية. 
املحددة(  ال�سببية غري  النظرية )العالقة  ف�إن هذه  اإليه�،  التو�سل  التي مت  النت�ئج  اأنه ب�لعتم�د على  واأو�سح كو�ست� 

ميكن اأن يتم ا�ستخدامه� يف تطبيق�ت عملية، مثل زي�دة فع�لية اأجهزة الكمبيوتر، اأو حت�سني جودة الت�س�لت.
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�سلوك خميف على منت طائرة ع�سكرية
اأمريكيني، ج�ل�سني يف مك�ن  ع�سكريني  بريط�ين،  ك�مريا م�سور  ر�سدت 
خطري على من ط�ئرة نقل ع�سكرية �سخمة، بينم� مل يعرف اإذا ك�ن ذلك 

جزء من مترين اأو ثقة زائدة دفعت اجلنديني اإىل هذا ال�سلوك.
وق�ل امل�سور، م�يك �سميث، وفق م� نقلت عنه �سحيفة "ال�سن" الربيط�نية، 
لكن  منطقته،  يف  ع�سكرية  لتدريب�ت  م���رارا  ���س��ورا  التقط  اإن���ه  الث��ن��ني، 
امل�سهد الأخري ك�ن "مذهال". ويف ال�سور، يبدو رجل ع�سكري وهو يرتدي 
يبدو  جندية  وبج�نبه  الط�ئرة،  خمرج  من  رجليه  وي��ديل  �سم�سية  نظ�رة 

البت�س�م على وجهه�، بينم� غ�ب القلق مت�م� عنهم�، رغم خطورة الأمر.
ولي�س وا�سح� م� اإذا ك�ن الع�سكريني الأمريكيني قد ربط� نف�سيهم� بحب�ل 

احلم�ية املتع�رفة عليه� اأم� ل.
اأن الع�سكريني احتفظ� بهدوئهم�  والأم��ر الذي زاد من حرية امل�سور، هو 

رغم اأن الط�ئرة ك�نت تغري من م�س�ره� وتنحرف ج�نب�.
والط�ئرة من طراز لوكهيد �سي 130، وت�ستخدم ع�دة لنقل قوات املظليني 
هجم�ت  مع  للتع�مل  بتقني�ت  م��زودة  اأنه�  كم�  منخف�سة  ارتف�ع�ت  على 
جبلية  منطقة  وهي  �سنودوني�،  يف  ال�سور  والتقطت  الأر�سية.  الدف�ع�ت 
 2000 من  اأك��ر  م�س�حته�  تبلغ  وطنية  حممية  وتعترب  ويلز،  �سم�يل  يف 
ذل��ك. لقد ك�ن  اأ�سدق  " مل  كيلومرت. وق���ل �سميث تعليق� على احل��دث: 
الأمر مذهال. يبدو اأنهم� ك�ن� يف تدريب، لكن مالحمهم� ل ت�سي بذلك".

ال�ستعرا�س�ت  بعد  بعمل  اجلوية  الفرق  تقوم  الع�سكرية،  التدريب�ت  ويف 
م�  وغ�لب�  الأداء.   والح����رتاف يف  الثقة  م��دى  ع��الم��ة على  اخل��ط��رة، يف 
هي  تلك  لكن  ومتن��سقة،  كبرية  ت�سكيالت  يف  املظلي  القفز  ذلك  يت�سمن 

املرة الأوىل التي بتم فيه� ر�سد اأرجل متدلية من ط�ئرة �سخمة.

ماذا فعل حريق الربازيل بتاريخ الفراعنة؟
املتحف  التهمت  التي  اللهب  األ�سنة  �سهرية من  ت�سلم مومي�ء م�سرية  مل 
ذكرت  م���  وف��ق  ب�لك�مل،  ف�حرتقت  امل��سي،  الأح���د  ال��ربازي��ل  يف  الوطني 

و�س�ئل اإعالم غربية .
وذكرت �سحيفة "اإيفننغ �ست�ندرند" الربيط�نية اأن املتحف ك�ن ي�سم عددا 
بينه�  الفراعنة، من  زمن  اإىل  تعود  التي  والتوابيت  املومي�وات  كبريا من 

ت�بوت "�س� اآمون-اإن-�سو".
وك�نت "�س� اآمون-اإن-�سو" ك�هنة ومغنية يف معبد م� ك�ن يعتقد الفراعنة 
اأنه "الإله اأمون"، وقد ع��ست يف م�سر حوايل ع�م 800 قبل امليالد، الأمر 

الذي يجعل خ�س�رته� كبرية جدا.
امل�سرية  الآث���ر  اأك��رب جمموعة من  الربازيل  الوطني يف  املتحف  ويحتوي 
"ذي  �سحيفة  ذك��رت  م���  وف��ق  الالتينية،  اأم��ريك���  يف  القدمية  الفرعونية 

اإن�س�يدر" يف الولي�ت املتحدة .

فيلم اإ�سرائيلي 
ينتقد ح�سار غزة

�سديق  اإىل  "ر�س�لة  فيلم  ي��وج��ه 
ع�����م����و�����س  ل����ل����م����خ����رج  غزة"  يف 
للح�س�ر  ق���وي����  ان���ت���ق����دا  ج��ي��ت���ي 
غزة  على  اإ�سرائيل  تفر�سه  ال��ذي 
املحتجني  ع��ل��ى  ال����دام����ي  ورده������� 
املخرج  يطلب  كم�  الفل�سطينيني 
م��ن م��واط��ن��ي��ه الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني اأن 
الفيلم  ويف  ���س��م��ريه��م.  ��م��وا  ُي��ح��كِّ
ال����ذي ُعر�س  ال��واق��ع��ي  ال��ق�����س��ري 
البندقية  م��ه��رج���ن  يف  م��رة  لأول 
ي�سرد  الأ���س��ب��وع  ه���ذا  ال�سينم�ئي 
ممثلون اإ�سرائيليون وفل�سطينيون 
مق�ل  ي�سمل  مب���  و���س��ع��را  ق�س�س� 
ُن�����س��ر يف  ه������س  ع��م��رية  لل�سحفية 
" كنت  ب��ع��ن��وان  ه���آرت�����س  �سحيفة 
�ستقول  م���ذا  الأوام���ر:  اأنفذ فقط 
لرويرتز  لأولدك؟" وق�ل جيت�ي 

يف مق�بلة "اإنه ن�س قوي جدا".
كتبته  م����ق�����ل  "هذا  واأ��������س��������ف 
ل��الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ني ت���ري���د م��ن��ه��م اأن 
يدركوا م� يحدث على بعد ب�سعة 
ك��ي��ل��وم��رتات م��ن ح���دوده���م حيث 
يوجد مليون� �سخ�س يعي�سون كم� 

لو ك�نوا يف قف�س يف غزة".
اأي  يعقد  الفيلم  اأن  جيت�ي  ونفى 
مق�رنة ب�أمل�ني� الن�زية حيث غ�لب� 
ارتكبوا  الذين  الأ�سخ��س  برر  م� 
اأفع�لهم  الإن�س�نية  حق  يف  جرائم 
"ينفذون  ف���ق���ط  ك�����ن����وا  ب����أن���ه���م 
ه��س  "عمرية  اإن  وق���ل  الأوامر". 
مل تعقد هذه املق�رنة، اأنتم الذين 
اأذه�نكم،  يف  اإنه�  بذلك،  تقومون 

رمب� ك�ن ذلك يف ذهنه�".
التحدث  اأف�����س��ل  "اإنني  واأ����س����ف 
عندم�  اأن����ه  اأع��ت��ق��د  دق��ي��ق.  ب�سكل 

نتج�وز الدقة ل ندعم حجتن�".

عمود يق�سم حافلة 
ركاب اإىل ن�سفني

عن  الإ���س��ب���ن��ي��ة  ال�سلط�ت  اأع��ل��ن��ت 
م��ق��ت��ل 5 اأ���س��خ������س واإ����س����ب���ة 15 
اآخرين، من جراء ا�سطدام ح�فلة 
اأعمدة ج�سر يف �سم�ل  ب�أحد  رك�ب 

البالد.
حكومة  ب��������س���م  م���ت���ح���ّدث  وق�������ل 
احل�دث  اإن  اأ���س��ت��وري������س  مق�طعة 
وقع قرابة الظهر يف اأفيلي�س على 
م��ن خيخون،  ك��ي��ل��وم��رتا   20 ب��ع��د 
م�سرياً اإىل اأن القتلى اخلم�سة هم 

جميع�ً من رّك�ب احل�فلة.
الفرن�سية  ال�سح�فة  ونقلت وك�لة 
عن املتحدث قوله اإن �س�ئق احل�فلة 
جن� من املوت، لكّنه اأ�سيب بجروح 
الأطب�ء لبرت  ا�سطر  خطرة، وقد 

اأحد اأطرافه.

وفاة �سبعيني ترك اجلراحون اإبرة يف �سدره 
رفعت اأ�سرة من ولية تيني�سي الأمريكية دعوى ق�س�ئية 
�سد م�ست�سفى تري�ست�ر �سينتيني�ل، بعد وف�ة �سبعيني، اإثر 
�سهر من خ�سوعه لعملية يف القلب املفتوح، ون�سي خالله� 
اجلراحون اإبرًة داخل �سدره.  وخ�سع جون برينز جون�سون 
 9 ا�ستمرت  تراي�ست�ر  م�ست�سفى  يف  عملية  اإىل  ع�م�ً،   73
بعده�،  �سربام�ني�ن  �سريكوم�ر  الدكتور  اكت�سف  �س�ع�ت، 
اأن����ه مل ي��ج��م��ع ك��ل اإب�����ره. واأع������د اجل���راح���ون ف��ت��ح �سدر 
ا�ستغرقت  ث�نية  جلراحة  خ�سع  ال��ذي  جون�سون،  ال�سيد 
املفقودة دون ج��دوى، وتقول  الإب��رة  �س�ع�ت، ل�ستع�دة   3
اأع���دوا ربط عظ�م القف�س  اإن اجلراحني  ع�ئلة املري�س، 
وخي�طة �سدره، يف الوقت الذي ك�نت فيه الإبرة داخله. 
اأعقب  بعد  تدهورت  جون�سون  ح�لة  اأن  التق�رير  وذك��رت 
ت�ستخرج  ول  بعده�،  م�ت  �سديدة،  اآلم���ً  وع�نى  العملية، 
الإبرة من �سدره، اإل بعد ت�سريح اجلثة. من جهته رف�س 
امل�ست�سفى تري�ست�ر التهم املوجهة له ب�لتق�سري والإهم�ل، 
"نتحمل م�سوؤولية العن�ية اجليدة  وق�ل متحدث ب��سمه 
ُيذكر  الع�ئلة".  ح��زن  ونتفهم  ت���م��ة،  بجدية  مبر�س�ن� 
فئة  من  ُي�سنف  احل�دثة  فيه  وقعت  ال��ذي  امل�ست�سفى  اأن 
اخلم�س جنوم، ومل تتخذ �سده اأي اإجراءات ت�أديبة �س�بق�ً، 

ح�سب �سحيفة ديلي ميل الربيط�نية. 

دولة تبني 100 مطار خالل 10 اأعوام
اأرق����م  ت��ع��رف  التنمية ع��ن��د ح���د، ول  ت��ت��وق��ف خ��ط��ط  ل 
هندية  ت�سريح�ت  توؤكده�  حقيقة  �سقفه�،  الإجن�����زات 
ر�سمية ت�سري اإىل عزمه� بن�ء 100 مط�ر يف 10 �سنوات، 
يف خطوة تك�سف حر�سه� على التخل�س من التكد�س يف 
اأكرب  لتكون  طريقه�  يف  اأنه�  وتثبت  املحلية،  مط�راته� 

�سوق للم�س�فرين عرب الط�ئرات يف الع�مل.
غ�سون  يف  مط�ر   100 بن�ء  ب�سدد  اأن��ه���  الهند  واأع��ل��ن��ت 
تقدر  بتكلفة  البالد  اأنح�ء  ع�م� يف خمتلف   15 اإىل   10
ب�60 ملي�ر دولر، وفق� لوزير الطريان املدين، �سوري�س 
ب���رب���ه��و. واأو���س��ح ال��وزي��ر، ال��ث��الث���ء، اأن امل��ط���رات �سيتم 
بن�ءه� من قبل القط�ع اخل��س، فيم� �ستعمل احلكومة 
هذه  واإىل  م��ن  لل�سحن  ج��دي��دة  �سي��سية  اإع�����داد  ع��ل��ى 
ال���دويل الت�بع  امل���ط����رات. ووف��ق��� لحت����د النقل اجل���وي 
ملجموعة �سرك�ت الطريان الع�ملية، من املتوقع اأن تتفوق 
يف  املتحدة  واململكة  واإ�سب�ني�  والي�ب�ن  اأمل�ني�  على  الهند 
�سوق  اأكرب  ث�لث  لت�سبح  املقبلة  الع�سر  ال�سنوات  غ�سون 

للم�س�فرين عرب الط�ئرات يف الع�مل. 

ولعة عمالقة ل�»الك�ساىل«
تو�سل �س�ب�ن اأمريكي�ن اإىل اخرتاع ولعة عمالقة تبدو 
اأكر متعة  وك�أنه� ر�س��س، لكن غ�يته� جعل الحتف�لت 

وم�س�عدة الك�س�ىل الذين ل يبدون رغبة يف احلركة.
بو�ست"  "نيويورك  �سحيفة  الخ�����رتاع،  ف��ي��دي��و  ون�����س��ر 
ال�سخمة  ال��ولع��ة  ه��ذه  اإن  ق�ئلة  الث��ن��ني،  الأم��ريك��ي��ة، 
اأك����ر م��ت��ع��ة. وب���داأ  �ستجعل احل��ف��الت خ�����رج اجل�����دران 
رميه�  قبل  ال�����س��غ��رية،  ال��ولع���ت  ب��ستعرا�س  الفيديو 
عملي�  لحق�  وت��ب��داأ  املتعة،  من  تخلو  اأنه�  اإىل  اإ���س���رة  يف 
من  ع���زل��ة  طبق�ت  على  اعتمدت  التي  ال��ولع��ة  ت�سنيع 
اإ�س�فة  الوقود  بخ�زن  حتيط  التي  والبال�ستيك  الفلني 

اإىل ال�سعلة. املمثلة �صا�صكيا روزندال خالل ح�صورها عر�س فيلم )ل تنظر بعيدًا( يف مهرجان البندقية ال�صينمائي الدويل اخلام�س وال�صبعني.     )رويرتز(

على كف عفريت يفتتح مهرجان 
الفيلم العربي يف الأردن 

كف  "على  التون�سي  الفيلم  افتتح 
الفرج�ين  عفريت" بطولة مرمي 
واإخ�����راج ك��وث��ر ب��ن ه��ن��ي��ة عرو�س 
)مهرج�ن  م���ن  ال��ث���م��ن��ة  ال������دورة 
ب�لأردن  ع��م���ن(   - العربي  الفيلم 

الليلة قبل امل��سية.
حقيقية  ق�سة  عن  م�أخوذ  الفيلم 
واحدة  ليلة  اأحداثه خالل  وت��دور 
اإىل  ط���ل��ب��ة ج�معية  ت��ذه��ب  ح��ني 
�س�ب  ع��ل��ى  ه��ن���ك  وت��ت��ع��رف  حفلة 
املك�ن  ي��غ���درا  اأن  وب��ع��د  �سنه�،  م��ن 
البحر  ����س����ط���ئ  ع���ل���ى  ل��ل��ج��ل��و���س 
ويعتدي�ن  �سرطي�ن  ي�ستوقفهم� 
ع��ل��ى ال��ف��ت���ة ل��ت��ب��داأ رح��ل��ة مريرة 

للبحث عن العدالة.
و�سبق عر�س الفيلم يف مهرج�ن�ت 
دول��ي��ة ك���ربى م��ث��ل م��ه��رج���ن ك�ن 
ومهرج�ن دبي ومهرج�ن ال�سينم� 
املتو�سطية يف بروك�سل كم� ح�سلت 
جوائز  ع��ل��ى  وخم���رج���ت���ه  ب��ط��ل��ت��ه 

عديدة.
ون��ق��ل��ت وك����ل���ة الأن����ب�����ء الأردن���ي���ة 
ب�سمة  الثق�فة  وزي���رة  ع��ن  )ب���رتا( 
الفتت�ح  ح��ف��ل  ق��ول��ه��� يف  ال��ن�����س��ور 
مب��ق��ر ال��ه��ي��ئ��ة امل��ل��ك��ي��ة الأردن����ي����ة 
ي�سكل  امل��ه��رج���ن  "هذا  ل���الأف���الم 
فر�سة للمتلقي الأردين لالطالع 
�سينم�ئية مهمة، كم�  على جت�رب 
اأنه فر�سة لل�سينم�ئيني يف الأردن 
للتعرف على هذه التج�رب اجل�دة 

وال�ستف�دة منه�".
وي�������س���ت���م���ر امل����ه����رج�����ن ح���ت���ى 11 
برن�مج  وي�سمل  اأي��ل��ول،  �سبتمرب 
ال����ع����رو�����س ث���م����ن���ي���ة اأف���������الم من 
وفل�سطني  وم�سر  و�سوري�  لبن�ن 

واجلزائر واملغرب وتون�س.

م�سعد الف�ساء.. الب�سرية على موعد مع جتربة مذهلة
بينم� تعمل �سرك�ت ع�ملية على �سنع مركب�ت ف�س�ئية 
من  والإي����ب  ب�لذه�ب  الب�سر  حلم  لتحقيق  �سي�حية 
ن�سنع  مل�ذا  اآخ��ر..  راأي  للي�ب�ن  ف�إن  ب�سهولة،  الف�س�ء 
م�سعد  يف  ال��رك��وب  ميكنن�  بينم�  و���س���روخ���،  مركبة 
اإىل وجهتن�  لننتقل  واحد  زر  على  وال�سغط  ف�س�ئي 

دون كل هذه اجللبة.
ال�س�درة  الي�ب�نية   "mainichi" فبح�سب �سحيفة 
�سيزووؤك�  ج���م��ع��ة  يف  ب���ح��ث��ون  يعمل  ب���لإجن��ل��ي��زي��ة،  
اإطالق  على  ال��ب��الد  يف  اأخ���رى  وموؤ�س�س�ت  الي�ب�نية 
الف�س�ئي" على  "امل�سعد  م�سروع  ن��واة  تخ�س  اأدوات 
من مركبة ف�س�ئية اإىل حمطة ت�نيغ��سيم� للف�س�ء 
يف م��ق���ط��ع��ة ك���ج��و���س��ي��م���، ج��ن��وب غ��رب��ي ال��ي���ب���ن يف 

احل�دي ع�سر من �سبتمرب اجل�ري.
كوابل  رب��ط  على  الف�س�ئي"  "امل�سعد  ف��ك��رة  وت��ق��وم 
فوقه�  وو�سع ح�وية  الدولية،  الف�س�ء  خ�رج حمطة 
على اأن يجري حتريكه� بوا�سطة جه�ز حتكم عن بعد، 
واملحطة  الأر����س  تربط  التي  امل�سعد  لفكرة  متهيدا 

الدولية بوا�سطة الكوابل.

تنفيذ جت�رب  امل��سي  اأن��ه جرى يف  الرغم من  وعلى 
�سيتم  مرة  اأول  هذه  اأن  اإل  الف�س�ء،  يف  الكوابل  دمج 
جن�حه�  و�سيمهد  ال��ك��واب��ل،  ع��رب  ح���وي��ة  ن��ق��ل  فيه� 

الطريق اأم�م امل�س�عد الف�س�ئية.
ويقول، رئي�س الب�حثني يف امل�سروع، يوجي اي�سيك�وا" 
من الن�حية النظرية يعد م�سعد الف�س�ء معقول. قد 

ي�سبح ال�سفر يف الف�س�ء �سيئ� ع�دي� يف امل�ستقبل."
لعل  ب�ل�سهلة،  لي�ست  حت��دي���ت  ي��واج��ه  امل�����س��روع  لكن 
الأ�سعة  م��ق���وم��ة  على  ق����درة  ك��واب��ل  تطوير  اأب��رزه��� 

الكونية ذات الط�قة الع�لية.
 200 اإىل  امل�سعد  �سرعة  ت�سل  اأن  الب�حثون  ويتوقع 
اأجل  م��ن  اأي����م   8 و�سي�ستغرق  ال�����س���ع��ة،  يف  كيلومرت 
الو�سول اإىل املحطة الف�س�ئية بعد انطالق احل�وية 
من الأر�س. و�سيبلغ اإجم�يل طول الك�بل الذي �سيتم 
وتقدر  كيلومرت،  األ��ف   96 نحو  للمركبة  ا�ستخدامه 
التكلفة الإجم�لية بنحو 10 تريليون ين )90 ملي�ر 
دولر(، على اأن تبلغ تكلفة كل كيلو غرام حوايل 100 

األف ين.

لن ت�سدقوا كيف اأ�سبحت 
بروك �سيلدز

انت�سرت �سور جديدة للممثلة  بروك �سيلدز  اظهرت مدى تقّدمه� يف العمر ب�سكل 
12 ع�م�ً، وذلك  ال�  العمر  التي تبلغ من  ابنته�  ملحوظ. وظهرت معه� يف ال�سور 
مقلم  اأزرق  ف�ست�ن  الب��ن��ة  وارت����دت  هور�س"،  كال�سيك  "ه�مبتون  ع��ر���س  خ��الل 

وخمطط من الكتف.
و�سّرحت بروك ملجلة "بورتر اإيديت" اأنه� ل تخجل من ان ابنته� اكر ن�سج� 

و ثقة مم� ك�نت عليه عندم� ك�نت يف عمره�.
حيث انه� ق�لت: "بن�تي اأكر ن�سًج� بكثري مم� كنت عليه، اأكر ثقة 

بكثري يف اأج�س�دهن، لديهم نف�س العن�د والقوة التي كنت اأفعله� ، اأن� 
غيورة عليهم جداً".


