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ا�ستمرار م�سرية الأخطاء والت�سريب
امتحان الفيزياء الـ12 عام بطل م�سل�سل 
الأم�س و�سبط املتورطني وجار التحقيق 

•• دبي – حم�شن را�شد 

وا�شل م�شل�شل ت�شريب الورقة االمتحانية بال�شف الثاين ع�شر حلقاته، 
عرب ت�شوير ورقة الفيزياء لل�شف الـ 12 ع�شر عام ، فور دخول الطالب 
قاعات االمتحان وت�شويرها واإر�شالها اىل جمموعات م�شاركة يف قنوات 
التوا�شل االجتماعي  الـ "وات�شاب" حللها وردها مرة اأخرى بعد االجابة 
عليها ، وحدث ذلك يف اإحدى مدار�س دبي ، وجاري التحقيق يف الواقعة 
اإ�شافة   ، ع�شرياً  ح�شاباً  وحما�شبتهم  باملدر�شة  املعنيني  كافة  وم�شائلة 
االمتحانية  الورقة  يف  االحــد  اأم�س  اأي�شا  االخطاء  م�شل�شل  توا�شل  اىل 
 19 ال�شوؤال  الثالث  بالنموذج  جــاء  حيث   ، العام   امل�شار  الفيزياء  مبــادة 
المتحان الفيزياء خطاأ حيث ورد الرقم/ 18- 10×5.7 فيما اال�شح 
/ 19- 10×5.7 ،  مما اأوقع الطالب يف تخبط النها م�شائل ريا�شية 
واأية اأخطاء يف اأي رقم ي�شتحيل معها و�شول الطالب للحل ال�شحيح . 

)التفا�شيل �س5(

الهالل الأحمر الإماراتي يوا�سل 
دعمه للقطاع ال�سحي يف اليمن

•• ح�رضموت-وام:

ال�شحي  للقطاع  دعــمــهــا  االإمـــاراتـــي  االأحــمــر  الــهــالل  هيئة  وا�ــشــلــت 
واملن�شاآت واملراكز الطبية وامل�شت�شفيات املركزية والعامة يف املحافظات 
اليمنية املحررة يف اإطار جهودها االإن�شانية الرامية اإىل تخفيف العبء 

عن كاهل ال�شعب اليمني ال�شقيق.
ويف هذا ال�شدد .. �شلمت الهيئة ام�س م�شت�شفى اإعادة االأمل مبديرية 
رماه بح�شرموت اأجهزة ومعدات طبية حديثة وذلك �شمن جهودها 

مواقــيت ال�صالة
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رئي�س الدولة ي�سدر مرا�سيم 
بامل�سادقة على اتفاقيات دولية وثنائية

•• اأبوظبي-وام:

الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زايــد  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
املــ�ــشــادقــة على  االحتـــاديـــة بخ�شو�س  املــرا�ــشــيــم  مــن  عـــددا  اهلل  حفظه 
اتفاقيات دولية وثنائية بني دولة االإمــارات وعدد من الدول ال�شديقة 
يف  املرا�شيم  ن�شرت  وقــد  املالديف  جمهورية  يف  للدولة  �شفارة  واإن�شاء 

العدد االأخري من اجلريدة الر�شمية االحتادية.  )التفا�شيل �س2(

اأ�سدر اأنظمة للرقابة على عدد من املواد الغذائية 
جمل�س الوزراء يعتمد ت�سكيل 

جمل�س الإمارات لالإفتاء ال�سرعي 
•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
"رعاه اهلل" قــراري جمل�س الــوزراء رقم  رئي�س جمل�س الــوزراء حاكم دبي 
30 ب�شاأن النظام االإماراتي للرقابة على احلليب ومنتجات االألبان  29 و 
ن�شر  وقد  وامل�شروبات  الع�شائر  منتجات  على  للرقابة  االإمــاراتــي  والنظام 
القراران يف العدد االأخري من اجلريدة الر�شمية االحتادية. وبح�شب القرار 
رقم 29 يجب على املزود مزاولة ن�شاطه من خالل �شركة اأو موؤ�ش�شة فردية 
يجب  كما  العالقة  ذات  الت�شريعات  وفــق  ترخي�س  على  وحا�شلة  م�شجلة 
وفقا  االأ�ــشــواق  يف  طرحه  قبل  للمنتج  مطابقة  �شهادة  على  احل�شول  عليه 
اإىل جانب احل�شول على عالمة اجلودة  اإيكا�س  االإماراتي  املطابقة  لنظام 
االإماراتية و�شمان ا�شتمرارية مطابقة املنتج احلا�شل على �شهادة مطابقة.

االإمـــارات  بت�شكيل جمل�س  قـــرارا  الـــوزراء  اعتمد جمل�س  اخــرى  مــن جهة 
التن�شيق  بهدف  وذلــك  بيه  بــن  عــبــداهلل  ال�شيخ  برئا�شة  ال�شرعي  لالإفتاء 
اآليات  و  �شوؤونها  تنظيم  و  مرجعيتها  توحيد  و  ال�شرعية  الفتوى  ل�شبط 

اإ�شدارها يف الدولة.                                        )التفا�شيل �س2(
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اأن�شار حمرم اإجنة يحت�شدون يف �شاحة و�شط ا�شطنبول  )روتيزر(

ميلي�سيا احلوثي حتا�سر املدنيني باخلنادق

قائد منطقة ع�سكرية يف احلديدة ين�سق عن احلوثيني وين�سم لل�سرعية

قوات ال�شرعية تفر�س �شيطرتها يف مدينة احلديدة  
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حالة طوارئ بالرقة تخوفا من هجوم لداع�شبدء انتخابات تركيا على وقع خروقات وقتل وتهديد

الطريان الرو�سي ين�سم اإىل النظام بخرق هدنة درعا 
•• عوا�شم-وكاالت:

ان�شمت رو�شيا اإىل النظام ال�شوري بخرق هدنة درعا 
حيث �شنت غارات على مناطق ت�شيطر عليها ف�شائل 
املعار�شة يف جنوب �شوريا وذلك للمرة االأوىل منذ اأن 
وافقت على وقف الإطالق النار يف هذه املنطقة قبل عام 
تقريباً، وفق ما اأفاد املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان.

الـــغـــارات الــرو�ــشــيــة تــزامــنــت مــع ك�شف املــعــار�ــشــة عن 
�شبط  على  فيها  حتثها  وا�شنطن  مــن  ر�شالة  تلقيها 
انها  اىل  م�شرية  النظام،  ا�شتفزازات  وجتاهل  النف�س 

لن تتدخل ع�شكريا يف اجلنوب
على  مكثفة  رو�شية  "غارات  هــنــاك  اأن  املر�شد  وذكـــر 
عدة بلدات يف ريف درعا ال�شرقي، الأول مرة منذ وقف 
اإطالق النار يف اجلنوب ال�شوري منذ عام. هناك اأكرث 
اإعطاء  25 غارة جوية". ومل يكن بو�شع املر�شد  من 

ح�شيلة لل�شحايا.

�شوريا  لـــقـــوات  تـــابـــع  اأمـــنـــي  اأعـــلـــن جـــهـــاز  ذلـــــك،  اىل 
فر�س  االأحــد،  ام�س  الرقة،  مدينة  يف  الدميقراطية، 
من  خ�شية  �شاعة  لـ48  للتجول  ومنعا  طــوارئ  حالة 
هجمات لتنظيم داع�س، �شد معقله االأبــرز ال�شابق يف 

البالد.
كردية  ف�شائل  الدميقراطية،  �شوريا  قوات  و�شيطرت 
على  املــا�ــشــي،  اأكــتــوبــر  يف  اأمــريكــيــا،  مدعومة  وعربية 
اأ�شهر  مدينة الرقة �شمايل �شوريا بعد معارك دامت 4 

مع اإرهابيي داع�س.
حاليا،  املدينة  يف  الدميقراطية  �شوريا  قــوات  وتنت�شر 
بــاالإ�ــشــافــة اإىل عــنــا�ــشــر مـــن الــ�ــشــرطــة مـــدربـــني من 

قبلها.
واعلنت قوى االأمن الداخلي يف الرقة، يف بيان ح�شولها 
على "معلومات تفيد بدخول جمموعات اإرهابية تعمل 
ل�شالح مرتزقة داع�س اإىل مدينة الرقة ب�شدد تنفيذ 

هجمات تخل باالأمن واال�شتقرار العام.

•• اأنقرة-وكاالت:

�ــــشــــهــــدت االنــــتــــخــــابــــات الـــركـــيـــة 
اأنهت  التي  والرئا�شية  الت�شريعية 
جولتها االأوىل، م�شاء االأحد، اأعمال 
عـــنـــف اأ�ـــشـــفـــرت عــــن قــتــيــلــني على 
االأقـــــل وعــــدد مـــن اجلـــرحـــى، فيما 
حتقق الهيئة العليا لالنتخابات يف 

عمليات تزوير.
�شرق  �ــشــمــايل  اأرزروم  مــديــنــة  فــفــي 
تـــركـــيـــا، اغــتــيــل رئــيــ�ــس فــــرع حزب 
البلدة  يف  املعار�س  القومي  اخلــري 
ا�شتباكات  خــــالل  اآخـــــر،  و�ــشــخــ�ــس 
انــدلــعــت يف مــركــز االقـــــراع، عقب 
و�ـــــشـــــول مـــر�ـــشـــح حــــــزب الـــعـــدالـــة 
والتنمية احلاكم اإىل املركز لالإدالء 
ب�شوته، بح�شب موقع حزب اخلري.

اعتدى  اإ�ـــشـــطـــنـــبـــول،  مـــديـــنـــة  ويف 
بال�شرب  اأع�شاء يف احلزب احلاكم 
عـــلـــى نــــائــــب رئـــيـــ�ـــس حـــــزب اخلري 
احلـــزب  ومـــر�ـــشـــح  اأوزداغ  اأومــــيــــت 
فـــيـــدات يــنــرييــر يف مـــركـــز اقــــراع 

مبنطقة كاتاين.
وقــامــت الــ�ــشــرطــة بــاعــتــقــال 6 من 
اأع�شاء حزب العدالة والتنمية على 

خلفية الواقعة.
املعار�شة الركية  اإىل ذلك، اتهمت 
والتنمية  الــعــدالــة  حـــزب  حــكــومــة 
ـــيـــاًل اإىل  ـــوت ل بـــاإحـــ�ـــشـــار مـــئـــة �ـــش

على  �ساروخا  تطلق  اإ�سرائيل 
�سوريا حدود  قرب  "درون" 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأطلق اجلي�س االإ�شرائيلي، ام�س، 
�شاروخ باتريوت على طائرة بدون 
طيار "درون" لدى اقرابها من 
من  قادمة  االإ�شرائيلية  االأجــواء 
ح�شبما  ت�شب،  مل  لكنها  �شوريا، 

اأورد بيان ع�شكري.
ونــقــلــت �ــشــحــيــفــة هـــاآرتـــ�ـــس عن 
الطائرة  اإن  قوله  للجي�س  بيان 
ان�شحبت من االأجواء ومل ت�شب، 
"بانتهاك  ي�شمح  لن  اأنه  واأ�شاف 

�شيادتنا اجلوية."
�شكان  ذكـــــر  �ـــشـــابـــق،  وقـــــت  ويف 
اإ�شرائيل  �شمايل  االأعلى  اجلليل 
و�شاهدوا  انــفــجــارا  �شمعوا  اأنــهــم 

دخان يف ال�شماء.
االأ�شبوع،  نــهــايــة  عطلة  وخـــالل 
والقوات  ال�شوري  ق�شف اجلي�س 
ي�شيطر  الــتــي  املــنــاطــق،  احلليفة 
املنطقة  يف  ـــة  املـــعـــار�ـــش عــلــيــهــا 
لالأردن  املتاخمة  اال�شراتيجية 

ومرتفعات اجلوالن.

القرن  �سفقة  املالكي:  ريا�س 
الفل�سطينية للق�سية  دفــن 

•• رام هلل-وكاالت:

واملغربني  اخلارجية  وزيــر  و�شف 
ام�س  املــالــكــي  ريــا�ــس  الفل�شطيني 
االأحـــــد مـــا جتــهــزه وا�ــشــنــطــن من 
الفل�شطيني  لـــلـــ�ـــشـــالم  مـــــبـــــادرة 
"و�شفة  بــــاأنــــهــــا  ــــي  ــــرائــــيــــل االإ�ــــش
الق�شية  لدفن  بامتياز  اإ�شرائيلية 

الفل�شطينية". 
"الطرح  اإن  بيان،  املالكي، يف  وقــال 
اأعمى  بــ�ــشــكــل  املـُــنـــحـــاز  االأمــــريكــــي 
و�شفة  عـــــن  عـــــبـــــارة  لــــالحــــتــــالل 
الق�شية  لدفن  بامتياز  اإ�شرائيلية 
عليها  وااللــتــفــاف  الفل�شطينية، 
االهتمامات  �ــشــلــم  عـــن  واإزاحـــتـــهـــا 

االإقليمية والدولية". 
العربية  بــاملــواقــف  املــالــكــي  واأ�ـــشـــاد 
املبدئية والثابتة "الداعمة لق�شية 
وحقوقه  الــفــلــ�ــشــطــيــنــي  الــ�ــشــعــب 
وامل�شروعة،  الـــعـــادلـــة  الـــوطـــنـــيـــة 
واملوؤامرات  للم�شاريع  والراف�شة 
امل�شبوهة التي تهدف اىل النيل من 
ق�شية العرب االأوىل وت�شفيتها". 

املواقف  "هذه  اإن  املــالــكــي  وقـــــال 
توؤكد  والثابتة  املبدئية  العروبية 
مــن جــديــد اأهــمــيــة الــــدور العربي 
القمم  بــــقــــرارات  املــلــتــزم  اجلـــامـــع 
العربية املختلفة يف مواجهة جميع 
اطالة  اإىل  الـــرامـــيـــة  املــخــطــطــات 
الق�شية  وتهمي�س  االحــتــالل  اأمــد 

الفل�شطينية وت�شفيتها". 
املُ�شرفة  املــواقــف  "هذه  واأ�ـــشـــاف: 
ُتــعــتــرب دلــيــال وا�ــشــحــا عــلــى كذب 
االإ�شرائيلية  االدعــــــــاءات  وخـــــداع 
املوقف  بــخــ�ــشــو�ــس  االأمــــريكــــيــــة 
الفل�شطينية،  الق�شية  من  العربي 
وحماولة �شيطنته، واإحداث وقيعة 
املـــوحـــد جتاه  الــعــربــي  الــ�ــشــف  يف 
ب�شفتها  الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة  الــقــ�ــشــيــة 

ق�شية العرب املركزية". 
ال�شلب  العربي  "املوقف  اأن  وراأى 
االأمريكية  املــوؤامــرة  حجم  يك�شف 
االإ�شرائيلية، التي حُتاك يف اخلفاء 

حتت ما ُت�شمى بـ)�شفقة القرن(.

"حتالف  ل�شالح  اقــــراع  �ــشــنــدوق 
العدالة  بني  يجمع  ال�شعب" الــذي 
القومية،  احلركة  وحزب  والتنمية، 
عا�شمة  اأورفــــــا  �ــشــانــلــي  مــديــنــة  يف 

حمافظة اأورفا جنوبي تركيا.
تهديد  اأجــــواء  بخلق  اتهمتها  كــمــا 
البالد،  �ــشــرق  جــنــوب  يف  للناخبني 
اإىل  تــــرويــــعــــهــــم، ودفــــعــــهــــم  بـــغـــيـــة 
ال�شعب،  حتالف  ل�شالح  الت�شويت 
اأحـــــوال  �ــشــحــيــفــة  اأوردت  حــ�ــشــبــمــا 

املحلية.
اأبوابها  االقــــراع  مــراكــز  واأغــلــقــت 
بالتوقيت  ام�س  م�شاء  اخلام�شة  يف 
اأن يــبــداأ الحــقــا فرز  املــحــلــي، عــلــى 
الرئا�شية  االنتخابات  يف  االأ�ــشــوات 

ثم الربملانية.
ودعـــــا حمــــرم اإجنـــــه مــر�ــشــح حزب 
االنتخابات  يف  اجلــمــهــوري  ال�شعب 
الرئا�شية بركيا اأن�شار حزبه لعدم 
مغادرة مراكز االقــراع قبل ظهور 

النتائج.
وقــال اجنــه يف بيان األــقــاه من مقر 
اأنقرة  يف  لالنتخابات  العليا  الهيئة 
حتى  الــهــيــئــة  مــقــر  يف  �شيبقى  اأنــــه 
يـــدافـــع عـــن حـــقـــوق حـــزبـــه، داعيا 
دمى  يكونوا  ال  الأن  اللجنة  اأع�شاء 

يف يد اأي جهة.
وطــالــب اإجنــه اأنــ�ــشــاره بــاأال يخ�شوا 
نف�شه  الوقت  يف  عليهم  ولكن  �شيئا 

عدم التورط يف اأي م�شاهد عنف.

•• اليمن-وكاالت:

احلوثي  مــيــلــيــ�ــشــيــات  ـــلـــت  وا�ـــش
ا�شتعداداتها خلو�س حرب �شوارع 
وت�شييق  احلــــديــــدة  مــديــنــة  يف 
ـــى الــــ�ــــشــــكــــان، وبـــث  اخلـــــنـــــاق عـــل
اخلوف والرعب يف اأو�شاطهم من 
املزيد  حفر  يف  اال�شتمرار  خــالل 
ال�شواتر  واإقـــامـــة  اخلـــنـــادق  مـــن 
الرابية واحلواجز االإ�شمنتية يف 
و�شط  ال�شكنية  االأحياء  من  عدد 
الرئي�شة  ال�شوارع  وقطع  املدينة 
يف عدة اأنحاء من املدينة وخا�شة 

املوؤدية اإىل منطقة امليناء.
وتـــزامـــنـــت تـــلـــك اخلــــطــــوات مع 
توزيع امليلي�شيات مئات الدراجات 
ون�شرهم  عنا�شرها  على  النارية 
الطرق  وتــقــاطــعــات  االأحـــيـــاء  يف 
الر�شا�شة  باالأ�شلحة  مدججني 

وال�شواريخ املحمولة.
ـــى �ــشــعــيــد مــتــ�ــشــل، ذكــــرت  وعـــل
اللواء  ان�شقاق  اإعالمية  تقارير 
احلوثي �شعيد اأبو بكر احلريري، 
قائد املنطقة الع�شكرية اخلام�شة 
يف احلديدة، معلناً ان�شمامه اإىل 

�شفوف ال�شرعية.
املــعــارك على  يف االأثــنــاء تتوا�شل 
والبي�شاء  و�شعدة  نهم  جبهات 

وحلج.

مـــ�ـــشـــادر  اأفـــــــــــادت  ذلــــــــك،  اإىل 
ع�شكرية على جبهة نهم مبقتل 
قائد  عو�شة  اهلل  عبد  العميد 
الــرابــع حر�س جمهوري  الــلــواء 
ع�شرة  مــع  للمتمردين،  التابِع 
هجوم  بــــعــــد  مــــرافــــقــــيــــه  مـــــن 
ــنــه اجلـــيـــ�ـــس الـــوطـــنـــي على  �ــش

مواقعهم.
اخل�شائر  تـــلـــك  فـــاقـــمـــت  وقـــــد 
اأو�شاع احلوثيني مع دنو �شاعة 

ال�شفر لتحرير احلديدة.
املناطق  �ــشــكــان  بــــداأ  ذلــــك،  اىل 
الغربي  الــ�ــشــاحــل  يف  املــــحــــررة 

ن�شاطهم  ــتــئــنــاف  ا�ــش لــلــيــمــن، 
االقت�شادي، حيث عادت احلياة 
اإىل و�شعها الطبيعي، بعد دحر 
ف�شادا  عاثوا  الذين  احلوثيني، 
قبل  ودمــروهــا  املناطق  تلك  يف 

الفرار منها.
ال�شيادين  قــــوارب  وا�ــشــتــعــادت 
الــبــحــر بحثا  رحــلــتــهــا يف مــيــاه 
عن الرزق، حيث يعترب ال�شيد 
من بني املهن االأكرث رواجا بني 
ال�شكان، ليعود االأمل اإليهم بعد 

�شنوات من املعاناة.
املحررة  املــنــاطــق  �شكان  و�ــشــرح 

من ميلي�شيات احلوثي لـ"�شكاي 
نيوز عربية" باأن "الو�شع االآن 
بداأت  احلياة  واأن  كثريا  حت�شن 
تدب يف املدن، التي طردت منها 
النا�س  ا�شتعاد  فيما  امللي�شيات، 

ن�شاطهم وعملهم".
ال�شيادين  حمـــال  تــ�ــشــلــم  ومل 
واأمــاكــن تخزين االأ�ــشــمــاك من 
دمرتها  الــتــي  امللي�شيات،  حقد 
الركام  و�ــشــط  ومـــن  بــالــكــامــل، 
اإعادة  اإىل  ال�شاحل  �شكان  يعود 
بناء حمالهم والبدء من جديد 

لتنا�شي ما مروا به من نكبات.

العامل اأكرث ا�ستقراًرا مما يبدو:
هل اأن حربا عاملية واردة؟ نعم، بعد عام 2050!

•• الفجر – خرية ال�شيباين

العاملية،  ال�شيا�شية  اجلغرافيا  يف  مــرمــوقــف  خبري  فــريــدمــان،  جـــورج 
اال�شراتيجي.  اال�شت�شراف  جمــال  يف  �شهريتني  موؤ�ش�شتني  و�شاحب 
وموؤلف الكتاب االأكرث مبيعا، "املائة عام القادمة"، هذا االخت�شا�شي يف 
اال�شتخبارات الذي يعي�س يف تك�شا�س، ويقدم اال�شت�شارة بانتظام للقيادة 
الع�شكرية االأمريكية، ك�شف ملجلة الك�شربي�س الفرن�شية قراءته لتطور 

العامل واالحداث يف حوار اجراه اأك�شل جيلدين يف ما يلي ترجمته: 
)التفا�شيل �س13(

حرب كالمية بني فرن�سا واإيطاليا ب�ساأن الالجئني
•• بروك�شل-اأ ف ب:

اميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  اأعلن 
تتلقى  "ال  فــرنــ�ــشــا  اأن  مــــاكــــرون 
درو�ــشــا من اأحــد يف ما يخ�س ملف 
املهاجرين الأنها الدولة الثانية من 
حــيــث عـــدد طــالــبــي الــلــجــوء الذين 
على  رّد  يف  الــعــام،  هــذا  ا�شتقبلتهم 

انتقادات روما للموقف الفرن�شي.
وقــــال مـــاكـــرون لـــدى و�ــشــولــه اإىل 
القمة امل�شّغرة التي جتمع 16 دولة 
اأوروبية حول م�شاألة الهجرة، يجب 
يف  عنيدا  �شاأكون  قيمنا،  نن�شى  اأال 
الداخلية  وزير  وكان  النقطة.  هذه 
انتقد  �شالفيني  مــاتــيــو  االيـــطـــايل 

ب�شدة عجرفة الرئي�س الفرن�شي.
وقال: اذا كانت العنجهية الفرن�شية 
تفكر يف حتويل ايطاليا اىل خمّيم 
الجئني لكل اأوروبا، رمبا من خالل 
كبق�شي�س،  الــيــوروهــات  بع�س  دفــع 

فاإنها خمطئة متاما".
على  ردا  �ــشــالــفــيــنــي  كـــــالم  وجــــــاء 
اإن�شاء  واإ�ــشــبــانــيــا،  فــرنــ�ــشــا  اقـــــراح 
ــــي  االأرا�ــــش عـــلـــى  مــغــلــقــة  "مراكز 
بـ"اأدوات  تزويدها  يتم  االأوروبية" 

املهاجرون  فيها  لينتظر  اأوروبــيــة، 
در�س ملفاتهم.

�شالفيني  بــا�ــشــم  املــتــحــدثــة  ونــقــلــت 
اىل  )مــاكــرون(  "ندعوه  قوله  عنه 
�شخائه  اإثــبــات  واىل  ال�شتائم  وقــف 
اأعمال من خالل فتح االأبواب  عرب 
عن  والــتــوقــف  الــكــثــرية  الفرن�شية 
قـــمـــع نـــ�ـــشـــاء واطـــــفـــــال ورجــــــــال يف 
فانتيمي" على احلــدود بني فرن�شا 

وايطاليا.
وهذه لي�شت املرة االوىل التي ينتقد 
والرئي�س  فــرنــ�ــشــا  �شالفيني  فــيــهــا 

الفرن�شي.

وكان �شالفيني ندد بـ"نفاق" فرن�شا 
انتقدت  لــالأخــرية  ت�شريحات  بعد 
ابوابها  فتح  لرف�شها  ايطاليا  فيها 
موؤخرا ل�شفينة "اأكواريو�س" وعلى 

متنها اأكرث من 600 مهاجر.
اجلمعة  �ـــشـــالـــفـــيـــنـــي  هــــاجــــم  كـــمـــا 
"اجلذام"  انــتــقــد  الـــــذي  مـــاكـــرون 
�شالفيني  وقــال  اوروبـــا.  القومي يف 
خمــاطــبــا الــرئــيــ�ــس الــفــرنــ�ــشــي قد 
باجلذام،  م�شابني  �شعبويني  نكون 
الــدرو�ــس ممــن يفتح  اأتــعــلــم  لكنني 
املهاجرين  اآالف  ا�شتقبل  اأبـــوابـــه. 

وبعد ذلك نتحدث يف املو�شوع.

فلول  عــلــى  ليبية  ــــارات  غ
النفطي الهالل  يف  الإرهابيني 

•• طرابل�س-وكاالت:

اجلوية  الــــقــــوات  طــــائــــرات  �ــشــنــت 
على  غــــارات  اأربــــع  امــ�ــس،  الليبية، 
مــواقــع االإرهـــابـــيـــني الــفــاريــن من 
وكبدتهم  النفطي  الهالل  منطقة 
خــ�ــشــائــر فــــادحــــة، وفــــق مـــا ذكـــرت 
اجلوية  الــــقــــوات  عــمــلــيــات  غـــرفـــة 

الليبية باملنطقة الو�شطى.
معاقل  الـــــــغـــــــارات  وا�ــــشــــتــــهــــدفــــت 
قلعة  مـــنـــطـــقـــة  يف  لـــــالإرهـــــابـــــني 
الــ�ــشــدادة �ــشــمــال �ــشــرقــي بــلــدة بني 
اأيــام من متكن اجلي�س  بعد  وليد، 
الليبي مــن طــردهــم من  الــوطــنــي 

ميناءي ال�شدرة ورا�س النوف.
لغرفة  ر�ــشــمــي  تــ�ــشــريــح  وجــــاء يف 
باملنطقة  اجلــويــة  الــقــوات  عمليات 
�شنت  اجلوية  القوات  اأن  الو�شطى 
اأربــع غــارات ناجحة على مواقعهم 
)الفلول( يف منطقة قلعة ال�شدادة 
وذكرت  فــادحــة.  خ�شائر  وكبدتهم 
الغارات  اأن  الليبية  القوات اجلوية 
القتالية  للعمليات  تنفيذا  "جاءت 
اخلا�شة مبطاردة فلول االإرهابيني 

الهاربني من الهالل النفطي

القادة االوروبيون قبيل بدء قمتهم امل�شغرة يف بروك�شل  )روتيزر(

لقاء كيم اهم من هواج�س اوروبا
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•• عدن-وام:

مالية لالأطباء  مــكــافــاآت  االإمـــاراتـــي  االأحــمــر  الــهــالل  قــدمــت هيئة 
املناوبني خالل اإجازة عيد الفطر ال�شعيد يف املرافق ال�شحية يف عدن 

تقديرا وتكرميا لهم جلهودهم يف خدمة املر�شى.
اإ�شراق ال�شباعي  و�شلم فرق هيئة الهالل االأحمر يف عدن الدكتورة 
وكيلة وزارة ال�شحة العامة وال�شكان اليمنية املكافاآت املالية لالأطباء 
املناوبني خالل اإجازة عيد الفطر املبارك يف املجمع ال�شحي مبديرية 
يف  ال�شحي  واملجمع  الربيقة  مبديرية  ال�شحي  واملجمع  القلوعة 
مديرية التواهي بعدن وذلك �شمن امل�شاريع واملبادرات التي تنفذها 
الهيئة يف املحافظات اليمنية مبنا�شبة عام زايد. واأعربت وكيلة وزارة 
ال�شحة العامة وال�شكان اليمنية عن �شكرها لهذه اللفتة االإن�شانية 

والدعم االأخــوي من دولة االإمــارات ممثلة بذراعها االإن�شانية هيئة 
الهالل االأحمر ال�شباقة دائما اإىل العطاء والعمل االإن�شاين. م�شرية 
اإىل اأن احلافز املايل التكرميي املقدم لالأطباء يهدف اىل ت�شجيعهم 
على موا�شلة اجلهد خدمة للمر�شى يف خمتلف االأوقات مبا يف ذلك 
اأوقات االإجازات الر�شمية ا�شافة اإىل رقي م�شتوى اخلدمة ال�شحية. 
الهالل  هيئة  مــكــافــاآت  مــن  امل�شتفيدون  االأطــبــاء  عــرب  جانبهم  مــن 
قيادة  االإمـــارات  لدولة  �شكرهم  و  تقديرهم  االإمــاراتــي عن  االأحــمــر 
وحكومة و�شعبا على ما قدمته لهم من حافز مايل اأ�شعرهم باأهمية 

ما يقومون به من رعاية للمر�شى وتقديرا جلهودهم.
واأكد االأطباء اأن هيئة الهالل االأحمر االإماراتي تعد اأول هيئة اإن�شانية 
تقوم بهذه اللفتة الكرمية جتاه طاقم االأطباء يف عدن الذين وا�شلوا 

العمل خالل اأيام اإجازة عيد الفطر ال�شعيد.

رئي�س الدولة ي�سدر مرا�سيم بامل�سادقة على اتفاقيات دولية وثنائية
•• اأبوظبي-وام:

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه 
اهلل« عددا من املرا�شيم االحتادية بخ�شو�س امل�شادقة على اتفاقيات دولية 
وثنائية بني دولة االإمارات وعدد من الدول ال�شديقة واإن�شاء �شفارة للدولة 
االأخــري من اجلريدة  العدد  املرا�شيم يف  ن�شرت  املالديف وقد  يف جمهورية 

الر�شمية االحتادية.
املر�شوم  الــدولــة  رئي�س  ال�شمو  �شاحب  اأ�ــشــدرهــا  التي  املرا�شيم  وت�شمنت 
االحتادي رقم 97 ل�شنة 2018 ب�شاأن ان�شمام االإمارات اإىل اتفاقية االأمم 
واملر�شوم االحتادي   .. للب�شائع اخلطرة  الــدويل  النقل  املتحدة بخ�شو�س 
ب�شاأن  املتحدة  االأمم  اتفاقية  اإىل  الدولة  بان�شمام   2018 ل�شنة   98 رقم 

عقد النقل الدويل للب�شائع على الطرق والربوتوكول امللحق بها.
ويف االإطــــار ذاتـــه .. اأ�ــشــدر رئــيــ�ــس الــدولــة املــر�ــشــوم االحتــــادي رقـــم 102 
ت�شمنت  والتي  االإ�شالمي  املوؤمتر  منظمة  ميثاق  تعديل  على  بالت�شديق 
تعديل ا�شم املنظمة اإىل »منظمة التعاون االإ�شالمي« وتعديل دورية انعقاد 

موؤمتر القمة االإ�شالمية من 3 �شنوات اإىل �شنتني. 
االإمــارات وحكومة  اتفاقية بني  الدولة على  رئي�س  ال�شمو  و�شادق �شاحب 
والعلمي بني  والتقني  ال�شناعي  التعاون  ب�شاأن  رو�شيا االحتادية  جمهورية 
امل�شائل  متبادل يف  اإداري  تعاون  اتفاقية  وعلى  املدنية..  ال�شناعات  �شركات 
�شموه  اأ�ــشــدر  فيما   .. طاجيك�شتان  وجمهورية  االإمــــارات  بــني  اجلمركية 
جمهورية  لــدى  للدولة  �شفارة  اإن�شاء  ب�شاأن   105 رقــم  االحتــادي  املر�شوم 

املالديف على اأن يكون مقرها العا�شمة »ماليه«.

جمل�س الوزراء ي�سدر اأنظمة للرقابة على عدد من املواد الغذائية

اتفاقية تعاون بني كلية فاطمة للعلوم ال�سحية وم�ست�سفى ميديور

•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  الــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  اأ�ــــشــــدر 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد 
رئــيــ�ــس جمل�س  الــــدولــــة  رئــيــ�ــس 
الــــــوزراء حــاكــم دبـــي »رعـــــاه اهلل« 
قـــراري جمل�س الـــوزراء رقــم 29 
30 بــ�ــشــاأن الــنــظــام االإمـــاراتـــي  و 
ومنتجات  احلليب  على  للرقابة 
االألــــــبــــــان والــــنــــظــــام االإمــــــاراتــــــي 
الع�شائر  منتجات  على  للرقابة 

جانب  اإىل  اإيـــكـــا�ـــس  االإمـــــاراتـــــي 
احلـــ�ـــشـــول عــلــى عـــالمـــة اجلــــودة 
ا�شتمرارية  و�ــشــمــان  االإمـــاراتـــيـــة 
مــطــابــقــة املــنــتــج احلـــا�ـــشـــل على 

�شهادة مطابقة.
على   30 رقـــــم  الــــقــــرار  ويـــنـــ�ـــس 
�شرورة ا�شتيفاء منتجات الع�شائر 
متطلبات  عـــلـــى  واملــــ�ــــشــــروبــــات 
املعتمدة،  الــقــيــا�ــشــيــة  املــوا�ــشــفــات 
االإي�شاحية  البيانات  ت�شتويف  واأن 
عــلــى بــطــاقــة الــبــيــان اخلــا�ــشــة به 

القراران  ن�شر  وقـــد  واملــ�ــشــروبــات 
اجلريدة  مـــن  االأخـــــري  الـــعـــدد  يف 

الر�شمية االحتادية.
يجب   29 رقـــم  الــقــرار  وبح�شب 
عــلــى املــــزود مـــزاولـــة نــ�ــشــاطــه من 
فردية  موؤ�ش�شة  اأو  �شركة  خــالل 
ترخي�س  على  وحا�شلة  م�شجلة 
وفق الت�شريعات ذات العالقة كما 
�شهادة  على  احل�شول  عليه  يجب 
يف  طــرحــه  قــبــل  للمنتج  مطابقة 
املطابقة  لــنــظــام  وفــقــا  االأ�ــــشــــواق 

القيا�شية  املــوا�ــشــفــة  مــتــطــلــبــات 
ال�شورة  تخالف  ال  واأن  املــحــددة، 
والعبارات امل�شتخدمة على العبوة 
العامة  واالآداب  الـــعـــام  الـــنـــظـــام 
والــقــيــم االإ�ــشــالمــيــة الــ�ــشــائــدة يف 

الدولة.
وي�شرط القرار �شرورة مطابقة 
للمتطلبات  الـــعـــبـــوة  يف  الــكــمــيــة 
القيا�شية  املــوا�ــشــفــات  يف  الــــواردة 
املنتج  تعبئة  يــتــم  واأن  املــعــتــمــدة، 
الناحية  مــن  منا�شبة  عــبــوات  يف 

على  يـــــوؤثـــــر  ال  مبـــــا  الـــ�ـــشـــحـــيـــة 
فـــرات  تــتــطــابــق  واأن  خـــوا�ـــشـــه، 
الواردة  املتطلبات  مع  ال�شالحية 
املعتمدة  القيا�شية  املوا�شفات  يف 
القرار  ويحظر  بــذلــك.  اخلــا�ــشــة 
على جميع منافذ البيع يف الدولة 
املحلية  االأ�ـــشـــواق  املــنــتــج يف  طـــرح 
ترويجية  بــحــمــالت  الـــقـــيـــام  اأو 
مل  مــا  للمنتج  تـــذوق  حــمــالت  اأو 
تقومي  لنظام  وفقا  م�شجال  يكن 

املطابقة االإماراتي » اإيكا�س«.

عبداملنان العور اإن االتفاقية تاأتي 
التي  املعهد  اإ�شراتيجية  �شمن 
تــتــ�ــشــمــن الــكــثــري مـــن االأهــــــداف 
املزيد  تــاأهــيــل  بينها  مــن  الــهــامــة 
الطبية  الــوطــنــيــة  الــــكــــوادر  مـــن 
الالزمة  املتخ�ش�شة  وال�شحية 
الهام..  الــقــطــاع احلــيــوي  يف هــذا 
توفري  ت�شمن  اأنــهــا  اإىل  مــ�ــشــريا 
املتخ�ش�شة  الــــعــــمــــل  فـــــر�ـــــس 

التطبيقية  التكنولوجيا  معهد 
والــدكــتــور حــامــد الــنــيــادي رئي�س 
يف  واملوؤ�ش�شي  احلكومي  االت�شال 
التطبيقية  التكنولوجيا  معهد 
املدير  ماهر  يا�شمني  والــدكــتــورة 
ويا�شر  ميديور  مل�شت�شفى  الطبي 
وعقيل  االإداري  املدير  جاهنجري 

ه�شام مدير العالقات العامة.
اأحمد  الــــدكــــتــــور  ـــعـــادة  �ـــش وقــــــال 

لـــلـــمـــواطـــنـــني اخلــــريــــجــــني فـــور 
م�شت�شفى  يف  لــلــعــمــل  تــخــرجــهــم 
 VPS ملجموعة  التابع  ميديور 
لــلــرعــايــة الــ�ــشــحــيــة وهــــو االأمــــر 
مع  بالفعل  الكلية  تــنــفــذه  الـــذي 

خريجي بقية التخ�ش�شات.
اآرون  مـــن جــانــبــه قــــال الـــدكـــتـــور 
ميديور  مــ�ــشــتــ�ــشــفــى  اأن  مــيــنــون 
تلتزم  اإنـــرنـــا�ـــشـــيـــونـــال   7*24

•• العني-وام:

للعلوم  فـــاطـــمـــة  كـــلـــيـــة  اأبـــــرمـــــت 
ملعهد  الــــتــــابــــعــــة   - الـــ�ـــشـــحـــيـــة 
التكنولوجيا التطبيقية - اتفاقية 
 7*24 “ ميديور  م�شت�شفى  مع 
بهدف   “ العني   - اإنرنا�شيونال 
واإيجاد فر�س  االأكادميي  التعاون 
الــدولــة من  تعلم وتطوير الأبــنــاء 
تخ�ش�شات  يف  الــكــلــيــة  طـــالـــبـــات 
واالإ�شعاف  والــطــوارئ  التمري�س 
االإ�شعاعي  والت�شوير  وال�شيدلة 
لهم  يوفر  مبا  الطبيعي  والعالج 
للتدريب  احلــقــيــقــيــة  الـــفـــر�ـــس 
الــعــلــمــي املــتــقــدم واملــتــخــ�ــشــ�ــس يف 
خمتلف من�شاآت ميديور يف مدينة 

العني.
وقـــــع االتـــفـــاقـــيـــة عــــن الــكــلــيــة .. 
الــدكــتــور داريــــن كــورنــيــ�ــس مدير 
 .. ال�شحية  للعلوم  فاطمة  كلية 
فيما وقعها عن امل�شت�شفى الدكتور 
م�شت�شفى  مـــديـــر  مــيــنــون  اآرون 
اإنرنا�شيونال   7*24 مــيــديــور 
اأحمد  الــدكــتــور  بــحــ�ــشــور  وذلــــك 
عــــبــــداملــــنــــان الـــــعـــــور مــــديــــر عـــام 

االإماراتيني  املــواطــنــني  بتوظيف 
مع  الــ�ــشــراكــات  اأن  اإىل  الفــتــا   ..
املــتــمــيــزة مــثــل كلية  املــوؤ�ــشــ�ــشــات 
ت�شهم يف  ال�شحية  للعلوم  فاطمة 
تعزيز  مــن  متكنهم  وجهة  اإيــجــاد 
مــهــاراتــهــم يف جمـــاالت اخلدمات 

الطبية.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا قــــالــــت الــــدكــــتــــورة 
لها  االتفاقية  اإن  مــاهــر  يا�شمني 
الــكــثــري مــن االأهـــــداف مــن بينها 
تبادل اخلربات يف جمال الرعاية 
ملهارات  املعزز  والتدريب  ال�شحية 
والبحث  والتدري�س  العمل  فريق 
امل�شتقبل  اأن  مــوؤكــدة   .. امل�شرك 
الـــوظـــيـــفـــي يــفــتــح اأبـــــوابـــــه اأمـــــام 
للعلوم  فــاطــمــة  كــلــيــة  خــريــجــات 
نخبة  ت�شتقطب  الــتــي  ال�شحية 
املواطنات  مـــن  ومــتــمــيــزة  كــبــرية 
متطلبات  تــلــبــيــة  عــلــى  الــــقــــادرات 
الـــقـــطـــاع الــ�ــشــحــي بـــكـــل جـــــدارة 
اأملها  مــعــربــة عــن  وا�ــشــتــحــقــاق.. 
لت�شمل  االتفاقية  هــذه  تعميم  يف 
الــتــابــعــة ملجموعة  املــوؤ�ــشــ�ــشــات  كــل 
يف  الــ�ــشــحــيــة  لــلــرعــايــة   VPS

القريب العاجل .

اكتمال اأعمال املرحلة الأوىل من م�سروع خف�س ا�ستهالك املياه مب�ساجد اأبوظبي
•• اأبوظبي -وام:

للتوزيع  اأبــوظــبــي  �ــشــركــة  اأعــلــنــت 
اكتمال املرحلة االأوىل من م�شروع 
خف�س ا�شتهالك مياه الو�شوء يف 
تر�شيد  بــهــدف  اأبــوظــبــي  م�شاجد 

ا�شتهالكها.
توقيعها مذكرة  ذلــك خــالل  جــاء 
امل�شروع مع  اإطــالق  التفاهم حول 
العامة  للخدمات  اأبوظبي  �شركة 
»م�شاندة« والهيئة العامة لل�شوؤون 

االإ�شالمية واالأوقاف.
وجنحت »اأبوظبي للتوزيع« اإحدى 
ا�شتبدال  الطاقة يف  دائرة  �شركات 
12 األفا و435 �شنبورا مب�شاجد 
اأبوظبي و الظفرة و البالغ عددها 
كفاءة  ذات  باأخرى  م�شجدا   829
مبحاب�س  مـــزودة  االأداء  يف  عالية 
املياه  تدفق  من  تقلل  اأتوماتيكية 
مبا ال يتعدى 6 لرات يف الدقيقة 
الــواحــدة وذات جــودة معتمدة من 
جمل�س اأبوظبي للجودة واملطابقة 
برنامج  ـــروط  ـــش ـــ� ل ومـــ�ـــشـــتـــوفـــيـــة 
اال�ــشــتــدامــة وحــا�ــشــلــة عــلــى ختم 

املجل�س لالأداء البيئي املعتمد.
متطلبات  مع  ال�شنابري  وتتوافق 
اأبوظبي  مــ�ــشــاجــد  تــطــويــر  لــوائــح 
ال�شادرة عن جلنة تطوير امل�شاجد 
يف االإمارة ح�شب متطلبات اخلطة 
العامة  لــلــهــيــئــة  اال�ــشــراتــيــجــيــة 
لــلــ�ــشــوؤون االإ�ــشــالمــيــة واالأوقـــــاف 
 14001 االأيزو  ومتطلبات نظام 

رئي�س  الـــكـــعـــبـــي  مــــطــــر  حمــــمــــد 
الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية 
واالأوقــاف اإن املاء نعمة كربى من 
اهلل �شبحانه الذي وهب به احلياة 
روح  ذي  كل  حياة  فباملاء  لالأحياء 
وكـــــل نـــبـــات وثـــمـــر وبــــاملــــاء متكن 
االإن�شان من عمارة احلياة باملزارع 
وامل�شانع وبنى مناذجه احل�شارية 
من عمارات وثروات، ولذلك جعل 
اهلل �شبحانه وتعاىل هذا املاء بركة 
�شويدان  �ــشــعــادة  واأ�ـــشـــاد  الــنــمــاء. 
را�شد الظاهري الرئي�س التنفيذي 
العامة  للخدمات  اأبوظبي  ل�شركة 
على  القائمني  بجهود   « »م�شاندة 
اأعمال املرحلة االأوىل من م�شروع 
خف�س ا�شتهالك مياه الو�شوء يف 
تر�شيد  بــهــدف  اأبــوظــبــي  م�شاجد 
املياه واحلد من هدرها  ا�شتهالك 

وعدم االإ�شراف يف ا�شتهالكها.

.. وحتـــتـــوي هذه  لــديــهــا  املــطــبــق 
املياه  ت�شبع  اآلــيــات  على  ال�شنابري 
تقليل  يف  ت�شاعد  بالهواء  املتدفقة 

التدفق الفعلي.
وقال �شعادة �شعيد حممد ال�شويدي 
اأبوظبي للتوزيع  مدير عام �شركة 
املرحلة  اأعـــمـــال  ا�ــشــتــيــفــاء  اإنــــه مت 
اأبوظبي  يف  املــ�ــشــروع  مــن  االأوىل 
والــظــفــرة والـــتـــي بــــداأ الــعــمــل بها 
املا�شي  الــعــام  �ــشــهــر مــايــو مــن  يف 
األف   700 تـــوفـــري  اإىل  وتـــهـــدف 
مر مكعب من املياه امل�شتهلكة يف 
اأن  اإىل  م�شريا   .. �شنويا  امل�شاجد 
�شركة العني للتوزيع �شتعمل اأي�شا 
جميع  يف  ال�شنابري  ا�شتبدال  على 
الــعــني كمرحلة  مــديــنــة  مــ�ــشــاجــد 
نهاية  قبل  �شتبداأ  للم�شروع  ثانية 

العام اجلاري.
الدكتور  �ــشــعــادة  قـــال  مــن جــانــبــه 

جمل�س الوزراء يعتمد ت�سكيل جمل�س الإمارات 
لالإفتاء ال�سرعي برئا�سة عبداهلل بن بيه

•• اأبوظبي-وام:

اعـــتـــمـــد جمــلــ�ــس الـــــــــوزراء قـــــرارا 
بت�شكيل جمل�س االإمــارات لالإفتاء 
عبداهلل  ال�شيخ  برئا�شة  ال�شرعي 
التن�شيق  بـــهـــدف  وذلـــــك  بــيــه  بـــن 
ل�شبط الفتوى ال�شرعية و توحيد 
مرجعيتها و تنظيم �شوؤونها واآليات 

اإ�شدارها يف الدولة.
لالإفتاء  االإمـــارات  »جمل�س  يعترب 
ال�شرعي« املرجع الر�شمي لالإفتاء 
توحيد  خــــــالل  مــــن  الـــــدولـــــة  يف 
الـــــــــروؤى واالأهـــــــــداف  اجلــــهــــود و 
احلكومية  اجلــهــات  عمل  لتنظيم 
اخلا�شة  واالأفــــــــراد  واملـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــات 

ب�شوؤون الفتوى ال�شرعية.
ويخت�س املجل�س باإ�شدار الفتاوى 
وذلك  الدولة  يف  ال�شرعية  العامة 
املختلفة،  واملو�شوعات  امل�شائل  يف 
اجلهات  مـــن  طــلــب  عــلــى  بــنــاء  اأو 
احلكومية الر�شمية اأو املوؤ�ش�شات اأو 
االأ�شخا�س، والرخي�س مبمار�شة 
االإفتاء ال�شرعي يف الدولة وتاأهيل 
وتنمية  وتــــدريــــبــــيــــهــــم  املــــفــــتــــني 

اإ�شدار  اإىل  باالإ�شافة  مهاراتهم، 
الدرا�شات واالأبحاث ال�شرعية ذات 
ال�شلة مبختلف جماالت التنمية، 
يف  الفتوى  مركز  على  واالإ�ــشــراف 
الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية 
الفتاوى  يخ�س  فيما  واالأوقـــــاف 

ال�شرعية ال�شادرة عنه.
ع�شويته  يف  املــــجــــلــــ�ــــس  يـــ�ـــشـــم 
اخلـــــربة  ذوي  مـــــن  �ـــشـــخـــ�ـــشـــيـــات 
ال�شرعية  الــعــلــوم  يف  والتخ�ش�س 
االإ�ــشــالمــيــة يف الــدولــة مــثــل عمر 
حــبــتــور ذيـــب الــدرعــي مــن الهيئة 
ـــوؤون االإ�ـــشـــالمـــيـــة  ـــ�ـــش ـــل الـــعـــامـــة ل

عبدالعزيز  اأحـــمـــد  و  واالأوقــــــــاف 
ال�شوؤون  دائـــرة  مــن  احلـــداد  قا�شم 
االإ�شالمية والعمل اخلريي بدبي 
و�ــشــامل حممد الــدوبــي مــن دائرة 
بال�شارقة  االإ�ــشــالمــيــة  الـــ�ـــشـــوؤون 
و�شمة يو�شف حممد الظاهري من 
الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية 
واالأوقــــــاف واإبـــراهـــيـــم عــبــيــد علي 
القيوين  اأم  حمكمة  مــن  علي  اآل 
االأن�شاري  اأحمد  حممد  وعبداهلل 
لل�شوؤون  الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مــــن 
واأحمد  واالأوقـــــــــاف  االإ�ـــشـــالمـــيـــة 
من  ال�شحي  يو�شف  اأحمد  حممد 
الهيئة العامة لل�شوؤون االإ�شالمية 

واالأوقاف.
الـــفـــرة  املـــجـــلـــ�ـــس يف  و�ـــشـــيـــعـــمـــل 
االإ�ــــــــشــــــــراف على  عــــلــــى  ـــة  املـــقـــبـــل
عن  الــ�ــشــادرة  ال�شرعية  الــفــتــاوى 
التن�شيق  بـــعـــد  املــعــنــيــة  اجلــــهــــات 
الـــدولـــة يف جميع  مــعــهــا ومتــثــيــل 
واملجامع  ــــدوات  ــــن وال ــــوؤمتــــرات  امل
ب�شوؤون  املتعلقة  الدولية  الفقهية 
الــفــتــوى الــ�ــشــرعــيــة، وغــريهــا من 

االخت�شا�شات ذات العالقة.
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وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات  )املوتيالت(؛  ال�شغرية  الفنادق  خدمات  املوؤقتة؛  االإقامة  الكحولية(؛  )غري  وامل�شروبات  االأطعمة  توفري  خدمات 
للفنادق  احلجز  خدمات  الفندقية؛  االإقــامــة  توفري  الفندقية؛  االإقــامــة  خدمات  الفندقية؛  املنتجعات  خدمات  الفنادق؛ 
واللقاءات  واملوؤمترات  املنا�شبات  القاعات الإقامة  تاأجري  االإنرنت؛  املوؤقتة عرب  االإقامة  العطالت؛ حجز  واإقامة  واملطاعم 
واملــعــار�ــس والـــنـــدوات واالجــتــمــاعــات؛ تــوفــري ت�شهيالت املـــوؤمتـــرات واملــعــار�ــس واالجــتــمــاعــات؛ تــوفــري الــقــاعــات الفندقية 
)االإقامة(  ت�شهيالت  توفري  واالجتماعات؛  واملحا�شرات  واللقاءات  واملــوؤمتــرات  االأعــمــال  ومعار�س  التجارية  للمعار�س 
)توفري  ال�شيافة  اأجنحة  )االإقـــامـــة(؛  ال�شيافة  خــدمــات  والــعــطــالت؛  واالأ�ـــشـــواق  واملــعــار�ــس  والــلــقــاءات  املــوؤمتــرات  لعقد 
باالإقامة؛ خدمات متوين  يتعلق  فيما  العطالت  الكحولية((؛ معلومات وتخطيط  وامل�شروبات )غري  االأطعمة  اأو  االإقامة 
لتوفري  التموين  خدمات  التموين؛  خدمات  الكافيهات؛  الفندقية؛  املطاعم  خدمات  املطاعم؛  خدمات  املطاعم؛  الفنادق؛ 
حمالت  املقاهي؛  خــارجــا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  والتموين؛  واملطاعم  الفنادق  خــدمــات  واملــ�ــشــروبــات؛  االأطعمة 
الع�شري؛ توفري منافذ بيع االأطعمة وامل�شروبات املتنقلة؛ خدمات املطاعم املتنقلة؛ خدمات التموين املتنقل؛ خدمات دور 
احل�شانة؛  خدمات امل�شورة واملعلومات واال�شت�شارات املتعلقة بكافة ما تقدم؛ جميع اخلدمات املذكورة اأعاله يتم تقدميها 

 مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو عرب �شبكة ات�شاالت عاملية.       الواقـعة بالفئة:  43 
كتبت كلمة  " FAVEHOTEL " بخط مميز. و�شف العالمة:  

اال�شــراطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل 

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

الهالل الأحمر الإماراتي يوا�سل دعمه للقطاع ال�سحي يف اليمن
•• ح�رضموت-وام:

االأحمر  الـــهـــالل  هــيــئــة  وا�ــشــلــت 
للقطاع  دعــــمــــهــــا  االإمـــــــــاراتـــــــــي 
ال�شحي واملن�شاآت واملراكز الطبية 

والعامة  املــركــزيــة  وامل�شت�شفيات 
يف  املحررة  اليمنية  املحافظات  يف 
الرامية  االإن�شانية  جهودها  اإطــار 
كاهل  عـــن  الـــعـــبء  تــخــفــيــف  اإىل 

ال�شعب اليمني ال�شقيق.

الهيئة  �شلمت   .. ال�شدد  هــذا  ويف 
امـــ�ـــس مــ�ــشــتــ�ــشــفــى اإعـــــــادة االأمــــل 
مبديرية رماه بح�شرموت اأجهزة 
ومــــعــــدات طــبــيــة حـــديـــثـــة وذلــــك 
لتعزيز  املتوا�شلة  جهودها  �شمن 
املحافظة  يف  ال�شحية  اخلــدمــات 
الــقــطــاع ال�شحي  ودعـــم خــدمــات 
على  التغلب  على  قــدرتــه  لتعزيز 
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــه. واأكد 
الــ�ــشــامــ�ــشــي رئي�س  حمــمــد عــبــيــد 
االإماراتي  االأحــمــر  الهالل  فريق 
بح�شرموت اأن ت�شليم هذه املعدات 
اإطار  يف  يــاأتــي  الطبية  واالأجــهــزة 

واالإن�شاين  ال�شحي  اجلانب  دعم 
امل�شت�شفيات  اأداء  وحتـــ�ـــشـــني 
احلكومية بعدة حمافظات مينية 

ومنها ح�شرموت.
على  الــهــيــئــة  حـــر�ـــس  اإىل  ـــــوه  ون
الطبية  واالأجــهــزة  املعدات  توفري 
احلديثة وتغطية النق�س يف كافة 
واالإن�شانية  الــ�ــشــحــيــة  املـــجـــاالت 
ومـــ�ـــشـــاعـــدة االأهــــــــايل عــــرب دعم 
الطبية  االحتياجات  اأهم  وتوفري 
احلـــكـــومـــيـــة  املـــ�ـــشـــتـــ�ـــشـــفـــيـــات  يف 
االأجهزة  وتوفري  تاأهيلها  واإعـــادة 
احلــديــثــة لــهــا. مــن جــهــتــه.. اأ�شاد 

املدير  بـــازمـــول  اأحـــمـــد  الـــدكـــتـــور 
الــــعــــام ملــ�ــشــتــ�ــشــفــى اإعــــــــادة االأمـــــل 
بالدعم الكبري الذي تقدمه هيئة 
الهالل االأحمر االإماراتي ملختلف 
باملحافظة  ال�شحية  الــقــطــاعــات 
االأجهزة  هـــذه  اأهــمــيــة  مـــوؤكـــدا   ..
تخفيف  يف  الـــطـــبـــيـــة  واملـــــعـــــدات 
املـــعـــانـــاة وتـــوفـــري خـــدمـــات طبية 
ـــازمـــول اجلهود  ب وثــمــن  راقـــيـــة. 
التي تبدلها دولة االإمارات ممثلة 
بــالــهــالل االأحـــمـــر االإمــــاراتــــي يف 
ال�شحي  الـــقـــطـــاع  ودعـــــم  تــعــزيــز 

باالحتياجات املطلوبة.
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البيت متوحد والتعليم واملعرفة تعلنان املتاأهلني لـ اأخالقي هويتي
•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  يف  واملعرفة  التعليم  ودائـــرة  متوحد”  “البيت  جمعية  اأعلنت 
هويتي”  “اأخالقي  امل�شورة  والق�شة  الفن  م�شابقة  يف  املتاأهلني  اأ�شماء 

امل�شابقة امل�شتوحاة من برنامج الربية االأخالقية يف دولة االإمارات. 
هي  اأ�شا�شية  اإبداعية  قيم  ثــالث  على  بناء  الفنية  االأعــمــال  اختيار  ومت 
الت�شامن والت�شامح واملواطنة وقد �شجعت امل�شابقة الطالب يف م�شتويات 
ال�شفوف من 2 اإىل 5 على العمل معا الإبداع اأعمال فنية اأدبية بهدف 
تعزيز روح االنتماء والهوية الوطنية وتاأكيد اأهمية الربية االأخالقية.. 
600 يف  اأ�شل  32 من االأعمال الفنية املتاأهلة من  فيما تعر�س حاليا 

معر�س فني خا�س يف منارة ال�شعديات ابتداًء من اليوم وحتى 28 يونيو 
اإدارة جمعية  2018 . وقال �شعادة �شيف علي القبي�شي، رئي�س جمل�س 
اإطار  “ ياأتي يف  “ اأخالقي هويتي  “البيت متوحد” اإن اإطالق م�شابقة 
اهتمام دولة االإمارات وقيادتها احلكيمة يف تر�شيخ قيم الوالء واالنتماء 
والت�شامح يف نفو�س الطالب من خالل الربية والتعليم.. الفتا اإىل اأنها 
واملعرفة من  التعليم  دائــرة  تطورها  التي  احلالية  املناهج  لدعم  تهدف 

خالل ارتقاء مب�شتوى التعليم االأخالقي يف مدار�س الدولة.
فعالة  طريقة  اإيــجــاد  يف  �شاعدت  امل�شابقة  هــذه  اأن  اإىل  القبي�شي  واأ�ــشــار 
تعلموه من  مــا  ومــعــرفــة خــال�ــشــة  الــطــالب،  مــع  احلــــوار  للم�شاركة يف 
باإقبال كبري وجتــاوب مميز من  امل�شابقة  املناهج اجلديدة، وقد حظيت 

قبل الطالب واملدر�شني .. معربا عن �شعادته مب�شاركة الطالب املتميزة 
واملفيدة يف هذه امل�شابقة ومبا قدموه من جهود طيبة.

املدار�س يف  اإدارة تطوير  العلي مدير  الدكتورة مرمي  من جانبها قالت 
قطاع املدار�س اخلا�شة يف دائرة التعليم واملعرفة، اإن م�شابقة “اأخالقي 
الربامج  مع  تن�شجم  متوحد”،  “البيت  جمعية  مع  بالتعاون  هويتي” 
وال�شيا�شات التي تنفذها الدائرة لتعزيز وتر�شيخ فهم الطلبة مبختلف 
اأن  اإىل  م�شرية  وتاريخها..  وتراثها  وثقافتها  الدولة  لهوية  جن�شياتهم 
جميع  وتعريف  الوطنية  هويتنا  مكونات  تقدمي  يف  �شاهمت  امل�شابقة 
املختلفة  باأ�شكاله  الفني  التعبري  ا�شتخدمت  واأنــهــا  خا�شة  بها  الطلبة 

لتعزيز املفاهيم االأخالقية لدى الطلبة.

عمله  باختيار  فخره  عــن  املــرزوقــي  حممد  الطالب  اأعـــرب  ناحيته  مــن 
الفني للم�شاركة يف املعر�س .. مو�شحا اأن عمله يتناول كيفية تعزيز دولة 
االإمــارات مل�شاعر الت�شامح والت�شامن بني جمموعة وا�شعة من خمتلف 
الثقافات التي تعي�س يف هذا البلد املعطاء.. م�شيفا اأن امل�شاركة يف هذه 
امل�شابقة �شجعته على اال�شتمرار يف اإبداع املزيد من االأعمال الفنية التي 

تروج لهذه القيم االإن�شانية الرائعة.
تعزيز  بــهــدف  تطويرها  مت  قــد  هويتي”  “اأخالقي  م�شابقة  اأن  يــذكــر 
لدى  االإبــداعــيــة  اجلــوانــب  تنمية  يف  ككل  واملجتمع  املــدار�ــس  م�شاهمة 
الطالب، واإتاحة الفر�شة لهم لعر�س مواهبهم الفنية يف معر�س فني 

متخ�ش�س.

رئي�س جمهورية جزر القمر ي�ستقبل عبداهلل بن زايد

»ق�ساء اأبوظبي« متنح ترخي�س لأربعة �سباط �سرطة لأداء مهام الكاتب العدل احلكومي

دائرة ال�سحة - اأبوظبي تنظم الور�سة الإبداعية ملكافحة ال�سمنة

•• موروين-وام:

عثماين  غــــزايل  فــخــامــة  ا�شتقبل 
القمر �شمو  رئي�س جمهورية جزر 
نهيان  اآل  زايــد  بن  ال�شيخ عبداهلل 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزيــر 
الر�شمية  الــزيــارة  اإطـــار  وذلـــك يف 
التي يقوم بها �شموه اإىل جمهورية 
جـــــزر الـــقـــمـــر. حــ�ــشــر الـــلـــقـــاء .. 
�شيف  االأمـــــــــني  حمـــمـــد  مــــعــــايل 
الدويل  والتعاون  اخلارجية  وزيــر 
ومــعــايل الــدكــتــور حــامــد كرهيال 
مع  بالتعاون  املكلف  الــدولــة  وزيــر 
جزر  جمهورية  يف  العربي  العامل 
اإىل رئي�س  �ــشــمــوه  الــقــمــر.  ونــقــل 
جمهورية جزر القمر خالل اللقاء 
ال�شيخ  الــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب  حتـــيـــات 
رئي�س  نهيان  اآل  زايـــد  بــن  خليفة 
و�شاحب  اهلل”  “حفظه  الـــدولـــة 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبي  الــوزراء حاكم  جمل�س 
ال�شيخ  الــ�ــشــمــو  و�ـــشـــاحـــب  اهلل” 
نــهــيــان ويل  اآل  بـــن زايـــــد  حمــمــد 

ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب  مكتوم  اآل 
حممد بن زايد اآل نهيان ومتنياته 
لدولة االإمارات املزيد من التطور 

واالزدهار.
ال�شبل  اللقاء بحث  وجــرى خــالل 
الثنائية  الكفيلة بتعزيز العالقات 
كافة  املـــجـــاالت  الــبــلــديــن يف  بـــني 
والتجارية  االقت�شادية  خ�شو�شاً 

اآفاق  اأهمية الزيارة يف فتح  موؤكدا 
اأرحـــب مــن الــتــعــاون امل�شرك بني 

البلدين يف العديد من املجاالت.
امتنانه  عــــن  فـــخـــامـــتـــه  واأعـــــــــرب 
ملـــــا حتـــظـــى بـــــه بــــــــالده مـــــن دعـــم 
ومــ�ــشــانــدة مــن دولـــة االإمــــــارات .. 
لقيادة  العميق  بال�شكر  متوجها 
ما  على  الر�شيدة  االإمــــارات  دولـــة 

االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
�شموهم  ومتنيات  امل�شلحة  للقوات 
من  املزيد  القمر  جــزر  جلمهورية 

التقدم والنماء.
وحمل رئي�س جمهورية جزر القمر 
ال�شيخ  ال�شمو  اإىل �شاحب  حتياته 
خليفة بن زايد اآل نهيان و�شاحب 
الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ حمــمــد بــن را�شد 

البلدين ال�شبل الكفيلة بتطويرها 
وتنميتها يف املجاالت كافة.. موؤكدا 
م�شتوى  تـــعـــزيـــز  عـــلـــى  احلــــر�ــــس 
البلدين  بــني  الثنائية  الــعــالقــات 

واالنطالق بها نحو اآفاق اأرحب.
جمهورية  رئي�س  رحب  جانبه  من 
ال�شيخ  �شمو  بـــزيـــارة  الــقــمــر  جـــزر 
 .. نــهــيــان  اآل  زايـــــد  بـــن  عـــبـــداهلل 

ال�شمكية  ــــــرثوة  وال والــتــعــلــيــمــيــة 
والتنموية والطاقة.

كما تبادل اجلانبان وجهات النظر 
االإقليمية  الق�شايا  جتاه عدد من 

والدولية ذات االهتمام امل�شرك.
واأ�ـــشـــاد �ــشــمــو الــ�ــشــيــخ عـــبـــداهلل بن 
الــلــقــاء -  اآل نهيان - خــالل  زايـــد 
بني  القائمة  االأخــويــة  بالعالقات 

التنمية  مل�شاريع  دعــم  مــن  تقدمه 
االقـــتـــ�ـــشـــاديـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة يف 
�شعادة   .. الــلــقــاء  حــ�ــشــر  بــــــالده. 
ال�شويدي مدير عام  �شيف  حممد 
و�شعادة  للتنمية  اأبوظبي  �شندوق 
املــــزروعــــي مدير  عـــبـــداهلل مــطــر 
وزارة  يف  الــعــربــيــة  الــ�ــشــوؤون  اإدارة 

اخلارجية والتعاون الدويل.

•• اأبوظبي-وام: 

املــ�ــشــتــ�ــشــار يو�شف  �ــشــعــادة  اأ�ـــشـــدر 
�شعيد العربي وكيل دائرة الق�شاء 
يف اأبوظبي قرارا بقيد وترخي�س 
العامة  القيادة  من  �شباط  اأربعة 
مهام  الأداء  اأبـــوظـــبـــي  لــ�ــشــرطــة 
الــكــاتــب الــعــدل احلــكــومــي �شمن 
العمل  اإطـــــار  يف  اخــتــ�ــشــا�ــشــاتــهــم 
 2017 لعام   11 رقــم  بالقانون 
ــاأن عــمــل الــكــاتــب الــعــدل يف  يف �ــش
اإمارة اأبوظبي وقرار �شمو ال�شيخ 
نائب  نهيان  اآل  زايــد  بن  من�شور 
ــ�ــس الـــــــــوزراء وزيــــر  رئـــيـــ�ـــس جمــل

ال�شوؤون  مــديــريــة  مـــديـــر  نـــائـــب 
القانونية ب�شرطة اأبوظبي.

املــ�ــشــتــ�ــشــار يــو�ــشــف العربي  واأكــــد 
حر�س دائرة الق�شاء انطالقا من 
توجيهات �شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الرئا�شة  �ـــشـــوؤون  وزيــــر  الــــــوزراء 
رئي�س دائرة الق�شاء على تطوير 
الـــعـــدل اخلا�س  الــكــاتــب  جتــربــة 
واحلــــكــــومــــي لــتــحــقــيــق اأهـــــــداف 
حفظ  اإىل  الــــرامــــيــــة  الــــقــــانــــون 
ممار�شة  �شهولة  وتعزيز  احلقوق 
االأعمال وتناف�شية اإمارة اأبوظبي 

وقدرتها ومكانتها االقت�شادية.

ي�شهم  القرار  اأن  العام.. مو�شحا 
يف  احلــكــومــة  تطلعات  حتقيق  يف 
�شهولة  وتــعــزيــز  حــفــظ احلــقــوق 
ممـــار�ـــشـــة االأعــــمــــال �ــشــمــن بيئة 
تناف�شية بني القطاعني احلكومي 

واخلا�س.
االإيجابية  الــنــتــائــج  اإىل  واأ�ـــشـــار 
االأ�شا�شي  الـــتـــكـــويـــن  لـــربنـــامـــج 
والذي  احلكومي  الــعــدل  للكاتب 
القانونية  االأ�شا�شيات  على  يركز 
الـــعـــدل �شمن  لــلــكــاتــب  الـــعـــامـــة 
اخلطة املتكاملة لتاأهيل الراغبني 
واالإ�شراف  املهنة  تلك  يف  بالعمل 
اأدائـــهـــم مبــا يحفظ حقوق  عــلــى 

�ــــشــــوؤون الــرئــا�ــشــة رئــيــ�ــس دائــــرة 
 2017 38 لــعــام  الــقــ�ــشــاء رقـــم 
العدل  الــكــاتــب  بــاعــتــمــاد الئــحــة 
اجلهات  موظفي  ونظام  اخلا�س 
املرخ�س لهم مبزاولة  احلكومية 

مهنة الكاتب العدل العام.
القانونية  اليمني  ال�شباط  واأدى 
الق�شاء  دائــرة  وكيل  �شعادة  اأمــام 
اأبوظبي  الــدائــرة يف  الــيــوم مبقر 
بعد اجتيازهم الربنامج التدريبي 
لــكــاتــب الــعــدل احلــكــومــي وذلك 
مدير  احلو�شني  يو�شف  بح�شور 
قطاع م�شاندة املحاكم واملتعاملني 
احلو�شني،  عبدالوهاب  والعميد 

.  2030
من جهتها اأ�شادت القيادة العامة 
اأبوظبي بقيد وترخي�س  ل�شرطة 
اأربعة �شباط من منت�شبيها الأداء 
احلكومي..  العدل  الكاتب  مهام 
واأكــــد �ــشــعــادة الــلــواء مــكــتــوم علي 
�شرطة  عـــــام  مـــديـــر  الـــ�ـــشـــريـــفـــي 
 38 رقــم  الــقــرار  اأهمية  اأبوظبي 
اأ�ــــشــــدره  الــــــذي   2017 لـــعـــام 
�ــشــمــو رئــيــ�ــس دائـــــرة الــقــ�ــشــاء يف 
الكاتب  الئحة  باعتماد  اأبــوظــبــي 
الــعــدل اخلــا�ــس ونــظــام موظفي 
لهم  املرخ�س  احلكومية  اجلهات 
العدل  الــكــاتــب  مــهــنــة  مبـــزاولـــة 

ومنح  قــيــد  يف  الـــبـــدء  اأن  وقـــــال 
الكاتب  مهنة  ملزاولة  الراخي�س 
الــعــدل اخلــا�ــس ونــظــام موظفي 
املرخ�س  احلـــكـــومـــيـــة  اجلــــهــــات 
الكاتب  مــــهــــام  مبـــــزاولـــــة  لـــهـــم 
اإيجاد  الــعــام يــعــمــل عــلــى  الــعــدل 
القطاعني  بـــني  تــنــافــ�ــشــيــة  بــيــئــة 
ويتيح  واخلــــــا�ــــــس  احلــــكــــومــــي 
املتعاملني  اأمـــام  متعددة  خــيــارات 
الإجنــــاز مــعــامــالتــهــم مبــا يواكب 
واملت�شارعة  املتالحقة  التطورات 
اأبوظبي  اإمــــــارة  تــ�ــشــهــدهــا  الـــتـــي 
لدائرة  الفاعلة  امل�شاهمة  ويحقق 
اأبوظبي  روؤيــة  الق�شاء يف حتقيق 

املتعاملني.
والتعاون  التن�شيق  عــلــى  واأثـــنـــى 
العامة  الـــقـــيـــادة  بـــني  املـــ�ـــشـــرك 
الق�شاء  ودائــرة  اأبوظبي  ل�شرطة 
مــــعــــتــــربا هــــــــذه اخلــــــطــــــوة من 
الــــبــــارزة الــتــي تفتح  االإجنــــــــازات 
ال�شرطة  ــبــاط  �ــش اأمــــــام  املـــجـــال 
املخت�شني للح�شول على ترخي�س 
الــعــدل احلكومي  الــكــاتــب  مــهــام 
وفقا للنظم واللوائح املعتمدة مبا 
الر�شيدة  القيادة  تطلعات  يحقق 
وحت�شني  تطوير  م�شرية  �شمن 
اخلــدمــات يف اجلــهــات احلكومية 

باإمارة اأبوظبي.

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  يف  ال�شحة  دائــــرة  نظمت 
ال�شمنة  ملكافحة  االإبداعية  الور�شة 
بالتعاون مع مركز يا�س للموؤمترات 
ال�شحي  لــلــرعــايــة  ا�ـــــس«  بـــي  و«يف 
لــلــحــدث. �شارك  الــ�ــشــحــي  الـــراعـــي 
 13 ممثلي  مــن  نخبة  الــور�ــشــة  يف 
تغيري  اأجـــل  مــن  حكومية  موؤ�ش�شة 
اأبوظبي  اإمــــــارة  يف  الــ�ــشــمــنــة  واقـــــع 
للتمتع  القادمة  االأجيال  وم�شاعدة 
الوقت  يف  اأفـــ�ـــشـــل  �ــشــحــيــة  بــحــيــاة 
اأطفال   3 1 مــن كــل  يــعــاين  الــــذي 
اإمـــا مــن زيــــادة الوزن  اأو مــراهــقــني 
وتهدف  الــــدولــــة.  يف  الــ�ــشــمــنــة  اأو 
ال�شمنة  ملكافحة  االإبداعية  الور�شة 
ملكافحة  طــريــق  خــريــطــة  ر�ــشــم  اإىل 
ال�شمنة مت�شمنة خمرجات وا�شحة 
للربامج  حمـــــدد  زمـــنـــي  وجــــــــدول 
املوؤ�ش�شات  من  املقرحة  واملــبــادرات 
تت�شمن  والتي  امل�شاركة  احلكومية 
ودائـــــرة  والــتــعــلــيــم  الــربــيــة  وزارة 
التخطيط  ودائــرة  واملعرفة  التعليم 
النقل  ودائــرة  والبلديات  العمراين 
ودائرة  االقت�شادية  التنمية  ودائــرة 
اأبوظبي  و�ــشــركــة  املــجــتــمــع  تــنــمــيــة 
لــــلــــخــــدمــــات الـــ�ـــشـــحـــيـــة »�ـــشـــحـــة« 
وال�شركة الوطنية لل�شمان ال�شحي 
لالإعالم  اأبوظبي  و�شركة  »�شمان« 
وجهاز  االأ�شرية  التنمية  وموؤ�ش�شة 
وجمل�س  الغذائية  للرقابة  اأبوظبي 

لــلــ�ــشــعــار الــــــذي لـــطـــاملـــا اآمــــنــــا بــــه » 
واليوم   ..« معافى  جمتمع  اأبوظبي 
من خالل الور�شة االإبداعية ملكافحة 
معا  اأخـــرى  خطوة  من�شي  ال�شمنة 
اأجل  ومــن  املجتمع  اأجــل �شحة  من 
بعيدا عن  اأف�شل  ينعموا ب�شحة  اأن 
االأمرا�س اجل�شدية والنف�شية التي 
جانبه  مــن  الــ�ــشــمــنــة«.  بــهــا  تت�شبب 
�ــشــعــادة حمــمــد حــمــد الهاملي  اأكـــد 
وكــيــل دائـــــرة الــ�ــشــحــة اأبــوظــبــي اأن 
ال�شمنة  ملكافحة  االإبداعية  الور�شة 
نـــحـــو حتقيق  تـــعـــد خــــطــــوة هــــامــــة 
ملكافحة  وملمو�شة  حقيقية  نتائج 
ال�شحي  امل�شتقبل  ال�شمنة ول�شمان 
االأمثل للمجتمع يف اإمارة اأبوظبي.. 

ت�شاهم يف  التي  واملــبــادرات  اخلطط 
االإمارة  يف  ال�شمنة  حتــدي  مواجهة 
والـــتـــي �ــشــتــدخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ يف 
اأما اجلل�شة  املقبلة..  ال�شتة  االأ�شهر 
املعايل  اأ�ــشــحــاب  فتجمع  االأخـــــرى 
القطاعني  مــن  ال�شعادة  واأ�ــشــحــاب 
امل�شاركني  واخلـــــا�ـــــس  احلـــكـــومـــي 
لـــــعـــــر�ـــــس اخلــــــطــــــط والـــــــربامـــــــج 
الدكتور  قــال  جانبه  من  املقرحة. 
واملدير  الــرئــيــ�ــس  فــيــالــيــل  �شم�شري 
االإداري ل�شركة »يف بي اإ�س« للرعاية 
ال�شحية انه بالنظر اإىل انت�شار اآفة 
من  البـــد  فــاإنــه  املجتمع  يف  ال�شمن 
تــكــاتــف اجلــهــود والــتــعــاون بــني كل 
مــن الــقــطــاع الــعــام واخلــا�ــس لرفع 

امــــتــــداد عــمــلــي لرجمة  اأنـــــه  كــمــا 
ال�شحية  اال�شراتيجية  االأهــــداف 
اأبوظبي.. وهنا يف املخترب  حلكومة 
للعمل  اجلــهــود  تتكاتف  االإبـــداعـــي 
معا وفــق اأطــر زمنية حمــددة تاأخذ 
طريقها نحو التنفيذ الإحداث فارق 
يف حـــيـــاة جمــتــمــعــنــا واملــ�ــشــاهــمــة يف 
اأكرث �شحة واإ�شراقا  �شنع م�شتقبل 
بــل ونــكــون منــوذجــا يــحــتــذى بــه يف 

حماربة اآفة ال�شمنة بني الدول.
ملكافحة  االإبــداعــيــة  الور�شة  وت�شم 
العمل  ور�ـــس  مــن  �شل�شلة  ال�شمنة 
وجل�شتني رئي�شيني.. جل�شة ي�شارك 
فيها اأع�شاء مر�شحني من 13 جهة 
حكومية ال�شتعرا�س االأفكار واإعداد 

برامج  واإيجاد  املجتمع  الوعي لدى 
وحــــلــــول خـــالقـــة لــلــحــد مــــن هذه 
االآفــــة وتــاأثــريهــا. واأ�ـــشـــاف » يجب 
مببادرات  نــخــرج  اأن  جميعا  علينا 
املجتمع  لــدى  الوعي  لرفع  مبتكرة 
حـــول اأهــمــيــة اأتـــبـــاع اأمنــــاط احلياة 
املرتبطة  التحديات  اإن  ال�شحية.. 
كــبــرية جـــدا وهـــو ما  ال�شمنة  بــاآفــة 
لعالج  االنــفــاق  نـــراه جليا يف حجم 
امل�شاكل ال�شحية املرتبطة باأ�شاليب 

احلياة غري ال�شحية«.
املجتمع  مـــن  كــجــزء  اأنـــهـــم   « وقــــال 
فمن واجــبــهــم ايــجــاد حــلــوال لعالج 
الور�شة  اأن  اىل  الفــتــا  امل�شكلة  هــذه 
االبـــداعـــيـــة ملــكــافــحــة الــ�ــشــمــنــة هي 

ابوظبي الريا�شي وجمل�س اأبوظبي 
زايد  وموؤ�ش�شة  واملطابقة  لــلــجــودة 
الــعــلــيــا لــلــرعــايــة االإنــ�ــشــانــيــة وعدد 
ممثلي اجلهات ال�شحية يف القطاع 
اخلا�س. وقال معايل ال�شيخ عبداهلل 
اآل حــامــد رئــيــ�ــس دائرة  بــن حمــمــد 
دائرة  نــدرك يف   « اأبــوظــبــي  ال�شحة 
وعافية  �شحة  اأن  اأبوظبي  ال�شحة 
وهي  واالأهــــم  االأغــلــى  هــي  املجتمع 
االأ�شا�س الذي ميكنهم من امل�شاهمة 
التي  امل�شتدامة  التنمية  يف  الفاعلة 
نكر�س  لـــذلـــك  الــــدولــــة  تــ�ــشــهــدهــا 
الــــرامــــيــــة الإعـــــــــداد جيل  اجلــــهــــود 
�شحي يتبع اأ�شلوب احلياة ال�شحية 
حتقيقا  البدنية  االأن�شطة  وميار�س 

مــن جميع  املــدخــالت  من�شة جلمع 
احلكومي  الــقــطــاعــني  يف  املــعــنــيــني 
واخلـــا�ـــس ملــكــافــحــة الــ�ــشــمــنــة لدى 
ايجابي  تغيري  والإحــــداث  االأطــفــال 
يف حــيــاة االأطـــفـــال«. وعــلــى هام�س 
ال�شمنة  ملكافحة  االإبداعية  الور�شة 
تـــراأ�ـــس مــعــايل الــ�ــشــيــخ عــبــداهلل بن 
ـــــرة  دائ رئـــيـــ�ـــس  حــــامــــد  اآل  حمـــمـــد 
ال�شحة  فـــريـــق  اأبـــوظـــبـــي  الــ�ــشــحــة 
االأن�شطة  يف  للدائرة  التابع  العامة 
الــتــي تر�شخ  املــ�ــشــاحــبــة  االإبـــداعـــيـــة 
ثقافة الن�شاط البدين ب�شكل يومي 
ال�شمنة  ملــواجــهــة حتــدي  ومــ�ــشــتــدام 
احلكومية  االإدارات  روؤ�ــــشــــاء  مـــع 

وموظفيها.

عبداهلل بن زايد يلتقي عددا من امل�سوؤولني يف الهند
•• نيودلهي-وام:

اخلارجية  وزيــر  نهيان  اآل  زايــد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  التقى 
من  كــال   - نيودلهي  الهندية  العا�شمة  يف   - الـــدويل  والــتــعــاون 
الهندي  اخلارجية  لل�شوؤون  الــدولــة  وزيــر  اأكــرب  جيه  اأم  معايل 
ومعايل  الهندي  والغاز  النفط  وزيــر  بــرادان  دارميندرا  ومعايل 
اجيت دوفا م�شت�شار االأمن القومي الهندي وذلك يف اإطار الزيارة 

الر�شمية التي يقوم بها �شموه اإىل جمهورية الهند.
ووزير  الهندي  اخلارجية  لل�شوؤون  الدولة  وزيــر  كل من  ورحــب 

يف   - الهندي  القومي  االأمـــن  وم�شت�شار  الهندي  والــغــاز  النفط 
اآل نهيان  زايــد  بــن  عــبــداهلل  ال�شيخ  �شمو  بــزيــارة   - اللقاء  بــدايــة 
والوفد املرافق .. متمنني لهذه الزيارة اأن تعزز عالقات ال�شداقة 
اإىل  بها  تدفع  واأن  ال�شديقني  وال�شعبني  البلدين  والتعاون بني 

مزيد من التقدم والتطور يف املجاالت كافة.
دولة  الثنائية بني  العالقات  اآفــاق  اللقاء مناق�شة  وجرى خالل 
االإمارات وجمهورية الهند وما ت�شهده من ازدهار وتنام كبريين 
اإىل جانب بحث �شبل تعزيز عالقات التعاون القائمة واال�شتمرار 
واآخر  امل�شرك  االهتمام  ذات  والق�شايا  وتطويرها  تعزيزها  يف 

البلدين  االإقليمية والدولية وجهود  ال�شاحتني  امل�شتجدات على 
بينهما يف  امل�شرك  والتن�شيق  وال�شالم  اال�شتقرار  اأ�ش�س  دعم  يف 

مكافحة التطرف واالإرهاب.
واأ�شاد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان بالعالقات املتميزة 
بني البلدين ال�شديقني يف خمتلف املجاالت .. موؤكداً �شموه متانة 
العالقات بني دولة االإمارات وجمهورية الهند واحلر�س امل�شرك 

على تعزيز ال�شراكة اال�شراتيجية يف خمتلف املجاالت.
من جانبه اأ�شاد كل من معايل اأم جيه اأكرب وزير الدولة لل�شوؤون 
اخلارجية الهندي ومعايل دارميندرا برادان وزير النفط والغاز 

الهندي  القومي  االأمـــن  م�شت�شار  دوفــا  اجيت  ومــعــايل  الهندي 
بالعالقات التاريخية التي جتمع البلدين ال�شديقني .. موؤكدين 
زايد  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو  بقيادة �شاحب  االإمــارات  دولة  اأن 
على تعزيز  دائماً  الدولة »حفظه اهلل« حري�شة  اآل نهيان رئي�س 
الفر�س  ظــل  يف  خا�شة  الهند  جمهورية  مــع  القوية  عالقاتها 
والدولية  االإقليمية  والتحوالت  البلدين  بني  للتعاون  الكبرية 

املت�شارعة.
�شفري  البنا  الرحمن  عبد  اأحــمــد  الدكتور  �شعادة  اللقاء  ح�شر 

الدولة لدى جمهورية الهند .
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اأخبـار الإمـارات
حميد بن عمار يعزي بوفاة 

را�سد بن غامن الع�سري
•• عجمان-وام: 

قدم ال�شيخ حميد بن عمار النعيمي واجب العزاء بوفاة املغفور له ال�شاعر واالأديب را�شد بن 
غامن الع�شري.

واأعرب ال�شيخ حميد بن عمار خالل زيارته خيمة العزاء مبنطقة الرميلة يف عجمان ام�س 
العلي  املــوىل  �شائال  وعائلته  واأ�شقائه  وذويــه  الفقيد  الأ�شرة  وموا�شاته  تعازيه  خال�س  عن 

القدير اأن يتغمده بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله ال�شرب وال�شلوان.

يف 5 اأ�سهر  ت�سخي�سية   جل�سة  الف   32

خليفة التخ�س�سي ينظم موؤمتر الت�سوير ال�سعاعي والأمرا�س الع�سبية

وعالج مر�س ال�شقيقة .
قـــــال رئـــيـــ�ـــس مركز  مــــن جــهــتــه 
امل�شت�شفى  يف  والــدمــاغ  االأع�شاب 
الـــدكـــتـــور هــــون جــــون �ـــشـــوي اأن 
املــ�ــشــتــ�ــشــفــى ا�ــشــتــقــبــل اأكـــــرث من 
3300 حالة تعاين من االأمرا�س 
املختلفة  والــدمــاغــيــة  الع�شبية 
وذلك يف االأ�شهر اخلم�شة االأوىل 
من العام اجلــاري، كما مت اجراء  
واجـــراء  عملية   160 مــن  اأكـــرث 

لعنق  الليمفاوية  الــغــدد  اعــتــالل 
الرحم.

املـــديـــر الطبي  قــــال  مـــن جــهــتــه 
الدكتور جيمينغ �شانغ ان املوؤمتر 
للعاملني  بــالــغــة  اأهـــمـــيـــة  ميــثــل 
اأطباء  مـــن  الــطــبــي  الـــقـــطـــاع  يف 
خمتربات  وفـــنـــيـــي  وممـــر�ـــشـــني 
االأجهزة  اأحـــــدث  عــلــى  لــلــتــعــرف 
لت�شخي�س  املـــتـــبـــعـــة  والـــــطـــــرق 
وكذلك  الــعــ�ــشــبــيــة،  االأمـــــرا�ـــــس 

الع�شبية  واالأمــــرا�ــــس  الــتــاأهــيــل 
لدى البالغني و االأطفال.

اأحدث  ي�شم  املــركــز  ان  واأو�ـــشـــح  
واالأوعية  الدماغ  ت�شوير  اأجهزة 
املقطعية  بـــاالأ�ـــشـــعـــة  الــــدمــــويــــة 
والتي تفيد ب�شكل خا�س لل�شكتة 
ت�شتخدم   اأن  وميكن  الــدمــاغــيــة،  
للفح�س  اأي�شا  املقطعية  اال�شعة 
والــكــ�ــشــف عـــن بــعــ�ــس االأمـــرا�ـــس 
الدماغية  ال�شكتة  مثل  الع�شبية 

يف  االأ�ــشــعــة  لتقنيات  والــعــالجــيــة 
تــ�ــشــخــيــ�ــس وعـــــالج الـــعـــديـــد من 
االأورام  �ــشــيــمــا  وال  االمـــــرا�ـــــس 
الدموية  االأوعـــــيـــــة  واأمــــــرا�ــــــس 
الع�شبية  االأمـــرا�ـــس  نــاقــ�ــس  كــمــا 
املختلفة ال �شيما ال�شلل الدماغي 
لالأطفال  االأعـــ�ـــشـــاب  وتــ�ــشــويــر 
االأطفال   عــنــد  والــ�ــشــرع  اخلــــدج، 
للجهاز  اخلــلــقــيــة  والــتــ�ــشــوهــات 
وت�شخي�س  الــتــنــا�ــشــلــي  الـــبـــويل 

طـــبـــي يف مـــركـــز طــــب وجـــراحـــة 
االأع�شاب يف امل�شت�شفى منذ يناير 
 150 اكــرث مــن  املا�شي وادخـــال 

مري�شا االأق�شام الداخلية   
ومنذ  املــ�ــشــتــ�ــشــفــى  ان  واأ�ـــــشـــــاف 
�شريعاً يف جمال  يتقدم   افتتاحه 
الطب الع�شبي من خالل افتتاح 
متيز  مركز  يف  تخ�ش�شات  اأربــعــة 
االأع�شاب  عــلــم  هـــي  ـــاب  االأعـــ�ـــش
وجــــــراحــــــة االأعـــــ�ـــــشـــــاب واعــــــــادة 

اأعرا�شها وعالجاتها املختلفة.
واأ�شار اإىل ان املوؤمتر ناق�س عددا 
من  املوا�شيع اأهمها وقف النزيف 
الـــدمـــاغـــي، واآخـــــر الــتــحــديــات يف 
وعمليات  ال�شوكي،  احلبل  اأورام 
اال�شت�شقاء  الإيـــــقـــــاف  املـــنـــظـــار 
احلديثة  واالجتــاهــات  الدماغي، 
واآخر  الدموية،  االأوعية  يف عالج 
امل�شتجدات يف مر�س ال�شرع عند 
االأطفال، والعالج الطبي لل�شرع، 

•• راأ�س اخليمة – الفجر 

خليفة  الــ�ــشــيــخ  م�شت�شفى  نــظــم 
اخليمة  راأ�ـــــــس  يف  الــتــخــ�ــشــ�ــشــي 
اأم�س موؤمتر الت�شوير اال�شعاعي 
فندق  يف   ، الع�شبية  واالأمــرا�ــس 
دبل تري املرجان يف راأ�س اخليمة 
طبيباً   150 مــن  اأكـــرث  بح�شور 
واخت�شا�شياً وفنياً، وذكر الدكتور 
الرئي�س  �ـــشـــونـــغ  هـــــون  مـــيـــونـــغ 
التنفيذي مل�شت�شفى ال�شيخ خليفة 
اخليمة  راأ�ـــــــس  يف  الــتــخــ�ــشــ�ــشــي 
من  العديد  يوفر  امل�شت�شفى  اأن  
اخلدمات الت�شخي�شية با�شتخدام 
االأ�ــشــعــة واأنــــه اأجــــرى مــنــذ يناير 
الف   32 العام اجلــاري نحو  من 
با�شتخدام  تــ�ــشــخــيــ�ــشــيــة  جــلــ�ــشــة 
واملقطعية  الــ�ــشــيــنــيــة  االأ�ــــشــــعــــة 
واالأ�شعة  املــغــنــاطــيــ�ــشــي  والـــرنـــني 
وجهاز  ال�شوتية  فــوق  بــاملــوجــات 

قيا�س كثافة العظام.
ي�شتعر�س   املـــوؤمتـــر  اأن   واأو�ـــشـــح 
جمموعة من املحا�شرات العلمية، 
واملــنــاقــ�ــشــات، والــــنــــدوات وور�ــــس 
تغطى  الــتــى  التطبيقية،  العمل 
الت�شخي�شية  التطبيقات  كــافــة 

االإقفارية و�شمور وورم الدماغ .
ونوه اإىل اأن هناك خطة لتطوير 
جلراحة  مــركــزا  لي�شبح  املــركــز  
االأع�شاب املعقدة ومركز للتدريب 
املنطقة  يف  املــ�ــشــتــمــر،  والــتــعــلــيــم 
املــزيــد من  ا�شتقطاب  مــن خــالل 
الــــكــــوادر الـــعـــاملـــيـــة، تــ�ــشــاف اإىل 
ور�س  وتنظيم  املوجودة،   الكوادر 
الإك�شاب  وذلك  واملوؤمترات  العمل 
طب  مركز  يف  العاملني  االطــبــاء 
وجــــراحــــة االأعــــ�ــــشــــاب اخلـــــربات 
التخ�ش�س  هــــــذا  يف  الـــعـــاملـــيـــة 
الــدقــيــق، وتـــدريـــب نــظــرائــهــم يف 
امل�شت�شفيات املختلفة على املهارات 
ال�شرورية يف حمال طب وجراحة 

االأع�شاب. 
افتتاحه  املركز منذ  بــاأن  واأو�شح  
املحولة  احلــــاالت  اآالف  ا�شتقبل 
من م�شت�شفيات حكومية وخا�شة 
تــــعــــاين من  الـــــدولـــــة والــــتــــي  يف 
والدماغية  الع�شبية  االأمــرا�ــس 
اأنواع  كافة  اجـــراء  ومت  املختلفة، 
العمليات  ومـــنـــهـــا  الــــعــــالجــــات 
اجلــراحــيــة الــدقــيــقــة لــلــحــد من 
بالدماغ  املــرتــبــطــة  االأمـــــرا�ـــــس 

واالع�شاب.

�سرطة راأ�س اخليمة تناق�س موؤ�سر ال�سعور بالأمن والأمان

جمعية بيت اخلري تكرم �سرطة دبي
•• راأ�س اخليمة -الفجر:

اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي القائد العام ل�شرطة  تراأ�س �شعادة 
راأ�س اخليمة االجتماع التن�شيقي للفريق الرئي�شي للموؤ�شر الوطني املتمثل 
يف ال�شعور باالأمن واالأمان على م�شتوى اإمارة راأ�س اخليمة ، بح�شور العميد 
واملدراء  اخليمة  راأ�ـــس  �شرطة  عــام  قائد  نائب  احلــديــدي  خمي�س  اهلل  عبد 

العامون وفريق العمل االأمني.
اإغالق  مــدى  ومتابعة  ومراجعتها  املــوؤ�ــشــر  نتائج  عــلــى   االطـــالع  مت  حيث 
املالحظات وفر�س التح�شني الواردة يف نتائج ا�شتطالعات الراأي اخلا�شة 
وامل�شاريع  املـــبـــادرات  با�شتمرار  الــعــام  الــقــائــد  �ــشــعــادة  وجــه  ، حيث  بــاملــوؤ�ــشــر 
التطويرية التي تعزز وحتافظ على النتائج الريادية للقيادة العامة ل�شرطة 
راأ�س اخليمة ب�شاأن تعزيز ال�شعور باالأمن واالأمان على م�شتوى االإمارة التي 
ال�شعور  على  العام  الر�شا  ن�شبة  بلغت  حيث  املا�شي  العام  خــالل  حققتها 

باالأمن واالمان يف اإمارة راأ�س اخليمة نحو 99.7%.
اال�شراتيجيني  بال�شركاء  املتعلقة  الت�شغيلية  اخلــطــة  مناق�شة  مت  كما 
وبرامج التواجد االأمني وخطة التغطية االأمنية للمناطق ال�شاخنة وكذلك 
اخلطة االإعالمية التي تعزز من ال�شعور باالأمن لدى كافة �شرائح املجتمع 
مبا يتوافق مع املعطيات وتتما�شى مع التوجهات لوزارة الداخلية ، موؤكداً 
�شعادته على �شعي القيادة العامة لتحقيق االأهداف اال�شراتيجية للوزارة 
الهادفة اإىل تعزيز مكانة الدولة يف جمال التناف�شية العاملية جلعل الدولة 

اإحدى اأف�شل دول العامل اأمناً واأماناً.
ويف اخلتام ، اأ�شاد �شعادة القائد العام بجهود اجلميع عرب الكفاءات املتوفرة 
املرجوة  االأهــداف  لتحقيق  العاملية  واالأنظمة  املمار�شات  اأف�شل  با�شتخدام 
انطالقاً من حر�س القيادة على تقدمي اأف�شل اخلدمات ال�شرطية الأفراد 
تعزيز  جمال  يف  املقدمة  واخلدمات  املبذولة  اجلهود  على  مثنياً   ، املجتمع 

ال�شعور باالأمن واالأمان باالإمارة.

•• دبي-وام:

كرمت جمعية “بيت اخلري” االإدارة العامة للتحريات واملباحث اجلنائية 
رم�شان  �شهر  يف  اأقيمت  التي  االإن�شانية  مبادرتها  لقاء  دبــي  �شرطة  يف 
طفل  “فرحة  �شعار  حتــت  ال�شن  وكــبــار  واالأيــتــام  املتعففة  االأ�ــشــر  لدعم 
التابع  الرب�شاء  امل�شجلني يف مركز  االأيتام  باإ�شراك  زايد” وذلك  يف عام 
لهيئة اآل مكتوم اخلريية والذي تديره جمعية بيت اخلري وفق ال�شراكة 
القائمة بني اجلانبني. ومت التكرمي يف مقر اجلمعية بنهدة دبي حيث قام 
نائب مدير �شعيد مبارك املزروعي عام اجلمعية بتقدمي �شهادات التكرمي 

لوفد الدائرة الزائر والذي تراأ�شته �شيخة العبدويل رئي�س ق�شم التوعية 
العامة للتحريات واملباحث اجلنائية يف �شرطة دبي  االإدارة  اجلنائية يف 
العامة  االإدارة  وكانت  الرب�شاء.  مركز  مديرة  الد�شتي  فاطمة  بح�شور 
الرب�شاء  بالتعاون مع مركز  دبي  ب�شرطة  اجلنائية  واملباحث  للتحريات 
زايد” احتفاء  “فرحة طفل يف عام  �شهر رم�شان مبادرة  اأطلقت خالل 
بالذكرى املئة مليالد املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب 
املتعففة  االأ�شر  الغذائية على  املــواد  بتوزيع  االأيتام  قام  ثراه” حيث  اهلل 
وامل�شاركة يف زيارات ملنازل كبار ال�شن ممن لي�س لديهم معيل ويقطنون 

مبفردهم حيث قاموا بكتابة تقارير �شاملة عن و�شعهم.

يف م�ست�سفى راأ�ش اخليمة 

تدخل جراحي ينقذ ر�سيعا من �سائل نخاعي  دماغي براأ�س اخليمة 
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

جنح اأطباء م�شت�شفى راأ�س اخليمة 
معقدة  جــراحــيــة  عملية  بـــاإجـــراء 
اأ�ــشــهــر من   4 لــدمــاغ ر�ــشــيــع يبلغ 
التغلب  مــن  متكنوا  حيث  العمر. 
على التحديات والظروف احلرجة 
التي واجهتهم واإنقاذه من اخلطر 
الذي كان يحدق به من تلف دماغي 
اأو تخلف عقلي اأو حتى املوت. ويف 
تفا�شيل العملية، مت نقل الر�شيع 
االأم  وطنه  من  حممد  النيجريي 
اإىل اإمارة راأ�س اخليمة تبعاً لوجود 
ورم متفاقم يف راأ�شه نتيجة تراكم 
مفرط لل�شوائل يف الدماغ، ما اأدى 
اإىل تــدهــور وظــائــف الــدمــاغ حتى 
االبت�شام  على  القدرة  الطفل  فقد 
ب�شو�شاً طوال  اأنه كان طفاًل  علماً 
الــوقــت. ومـــا كـــان مــن والــديــه اإال 
اخليمة  راأ�ــس  م�شت�شفى  ق�شدا  اأن 
بـــعـــد الـــتـــ�ـــشـــاور مــــع الـــعـــديـــد من 
والتي مل  نيجرييا  امل�شت�شفيات يف 
عملية  الإجـــراء  ا�شتعدادها  تــبــدي 
ب�شبب  �ــشــغــري  لــطــفــل  جـــراحـــيـــة 
واحتمالية  ال�شئيلة  النجاح  ن�شبة 

اأن تودي بحياته.

هذا  وظيفة  تكمن  احلــال،  طبيعة 
ال�شائل النخاعي يف حماية الدماغ 
من االإ�شابات امليكانيكية وتغذيته 
واإزالة النفايات. لكن وجوده بكمية 
ا�شطرابات  اإىل  يوؤدي  مفرطة قد 

يف النمو.
عـــلـــى حتويل  عــمــلــنــا  وبــــالــــتــــايل، 
الـــــ�ـــــشـــــائـــــل مـــــــن الــــــــدمــــــــاغ عرب 
ُيدعى  بال�شتيكي  اأنـــبـــوب  زراعــــة 
بديل  م�شار  الإنــ�ــشــاء  ’التحويلة‘ 
اإىل  الــراأ�ــس  من  النخاعي  لل�شائل 
الــبــطــن عــرب الــرقــبــة. لــكــن �شغر 
�شّن املري�س �شّعب االأمور للغاية، 
لـــــذا ُيــــعــــزى جنـــــاح الــعــمــلــيــة اإىل 
لفطنتهم  باأكمله  اجلراحة  فريق 
�شيما  ال  الــ�ــشــريــريــة.  بــالــرعــايــة 
بالنظر اإىل �شعوبة تخدير حديثي 
اأطباء  مــن  فريقنا  لــكــن  الـــــوالدة، 
التحدي  قدر  على  كانوا  التخدير 
واأدوا مهمتهم ب�شال�شة تامة. كما 
احتياطات  اتــخــاذ  اإىل  ا�ــشــطــررنــا 
جتنباً  الـــــعـــــدوى  ملـــنـــع  ـــافـــيـــة  اإ�ـــش

مل�شاعفات ما بعد اجلراحة«.
ا�شت�شقاء الدماغ اخللقي :

ا�شتعاد  تقريباً،  دقيقة   90 وبعد 
الــطــفــل وعـــيـــه عــلــى الـــفـــور وبــــداأ 

عالجه دوائيا ومت ال�شماح لوالديه 
غ�شون  يف  املنزل  اإىل  با�شطحابه 

اأيام.
اأن  اإىل  الــدرا�ــشــات  اأحـــدث  وت�شري 
اأعلى ن�شب حاالت ا�شت�شقاء الدماغ 
اأفريقيا  يف  ت�شجيلها  مت  اخللقي 
األف   100 كــل  بــني  حالة   145(
مولود( واأمريكا الالتينية )316 
األف مولود(.   100 حالة بني كل 
اأعـــــرا�ـــــس املــــر�ــــس عند  وتـــ�ـــشـــمـــل 
الــر�ــشــيــع زيــــادة �ــشــريــعــة يف حجم 
اأو  منتفخة  بقعة  وجــود  اأو  الراأ�س 
اإىل  باالإ�شافة  قمته  يف  منقب�شة 
الــتــقــيــوؤ والــنــعــا�ــس والـــنـــزق و�شوء 
قوة  يف  وتــــراٍخ  والــنــوبــات  التغذية 
يف  و�شعف  وانقبا�شها  الع�شالت 
الــنــمــو واال�ــشــتــجــابــة لــلــمــ�ــس. كما 
الت�شخي�س  اأن  الدرا�شات  اأظهرت 
الدماغ  ال�شت�شقاء  املبكر  والــعــالج 
قد مينع حدوث �شرر دائم للدماغ، 
وميكن اأن يعود الر�شيع اأو الطفل 
عند  طبيعية  حياته  اإىل  ال�شغري 

التدخل يف الوقت املنا�شب.
ومـــن جــهــتــه، اأثــنــى الــدكــتــور ر�شا 
التنفيذي  الـــرئـــيـــ�ـــس  �ـــشـــديـــقـــي، 
ملـــجـــمـــوعـــة اربــــــيــــــان هـــيـــلـــث كري 

اخليمة‘ الذي اأ�شرف على العملية: 
»مل ت�شكل العملية اجلراحية بحد 
ذاتــهــا �ــشــعــوبــة حــقــيــقــة، اإمنـــا كان 
يتجاوز  ال  املري�س  بكون  التحدي 
اأ�شهر من العمر . فالطفل  ب�شعة 

احلالة املر�شية :
املو�شوع،  ويف معر�س تعليقه على 
قــــــال الــــدكــــتــــور تـــيـــنـــكـــو جـــوزيـــه 
جراحة  ا�شت�شاري  كوري�شنيكال، 
املخ واالأع�شاب يف ’م�شت�شفى راأ�س 

يـــعـــاين مـــن حـــالـــة ُتعرف  حمــمــد 
حيث  اخللقي،  الــدمــاغ  با�شت�شقاء 
اإما  الدماغ  داخــل  ال�شائل  يراكم 
قدرة  عـــدم  اأو  مــا  انــ�ــشــداد  ب�شبب 
ويف  املـــاء.  امت�شا�س  على  اجل�شم 

لـ  الـــتـــنـــفـــيـــذي  املــــديــــر  جـــــــروب و 
على  اخليمة‘  راأ�ــــس  ’م�شت�شفى 
جراحي  لفريق  الــدوؤوبــة  اجلــهــود 
التخدير  واأخــ�ــشــائــيــي  االأعــ�ــشــاب 
املركزة.  الــعــنــايــة  وحــــدة  ورعـــايـــة 
’م�شت�شفى  »يــحــظــى  قــــال:  حــيــث 
من  متميز  بفريٍق  اخليمة‘  راأ�ـــس 
تكّمله  واملهارات  الكفاءات  اأ�شحاب 
تقنيات التكنولوجيا املتطورة التي 
قــ�ــشــم جراحة  ويــتــمــيــز  يـــوفـــرهـــا. 
مبهارته  لــديــنــا  واالأعـــ�ـــشـــاب  املــــخ 

املعقدة  مــع احلــــاالت  الــتــعــامــل  يف 
واحلــــــرجــــــة لـــلـــغـــايـــة مـــــن خـــالل 
والتدخل  الـــدقـــيـــق  الــتــ�ــشــخــيــ�ــس 
املنا�شب.  الــــوقــــت  يف  اجلــــراحــــي 
ووالديه  حمــمــد  اأهـــنـــئ  اأن  واأود 
للحياة.  جـــديـــدة  فــر�ــشــة  بــنــيــلــه 
جديد  جناح  اإال  العملية  هذه  وما 
راأ�س  اإىل ر�شيد م�شت�شفى  ُي�شاف 
لل�شياحة  مف�شلة  كوجهة  اخليمة 
الــــعــــالجــــيــــة، وال�ـــشـــيـــمـــا اإجــــــــراء 

العمليات اجلراحية امل�شتع�شية«.
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اأخبـار الإمـارات
»عجمان الإعالمية احلرة » تلغي البنود اخلا�سة ب�سداد ال�سمانات العمالية

•• عجمان-وام:

ب�شداد  اخلا�شة  البنود  اإلغاء  احلــرة  االعالمية  قــررت مدينة عجمان 
ال�شمانات العمالية �شمن الئحة ر�شوم اخلدمات يف املدينة والت�شريح 
للمن�شاآت املرخ�شة حاليا با�شرداد �شماناتها العمالية اإىل جانب اإعفاء 

املن�شاآت التي �شيتم ترخي�شها الحقا من �شداد تلك ال�شمانات.
و اكتفت املدينة بتعهد املن�شاآت كتابيا ب�شداد اأية مطالبات تخ�س اأيا من 
موظفيها اأو عمالها تطلبها املدينة االإعالمية اأو اأية جهة ق�شائية ويف 
اأي وقت . ويجري العمل باملدينة االعالمية على اعتماد نظام تاأمني 
من �شاأنه اإلزام املن�شاآت بالتاأمني على العمالة لديها بتكاليف خمف�شة. 
واأكد ال�شيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئي�س جمل�س اإدارة مدينة 

يــاأتــي مــواكــبــة لتوجهات  الــقــرار  ذلــك  اأن  االإعــالمــيــة احلـــرة  عجمان 
الدولة يف اعقاب اعتماد جمل�س الوزراء قرارات ا�شراتيجية لر�شيخ 
تناف�شية بيئة االأعمال يف الدولة اأهمها اإلغاء اإلزامية ال�شمان امل�شريف 
ال�شتقدام العمالة وا�شتبدالها بنظام تاأمني منخف�س التكلفة ورد 14 

مليار درهم �شمانات م�شرفية لقطاع االأعمال.
ونقلة  ا�شراتيجي  حتول  من  �شتحدثه  ملا  الــقــرارات  تلك  على  واأثنى 
نوعية يف خف�س تكاليف ت�شغيل العمالة و تخفيف االأعباء على اأ�شحاب 
اأو�شع حلقوق وم�شتحقات عمالة املن�شاآت التي  العمل لتحقيق تغطية 
حيال  القانونية  بالتزاماتها  االيفاء  على  قدرتها  تفقد  اأو  تتعرث  قد 
توظيف  خمــاطــر  لــتــاأمــني  غــطــاء  تــوفــري  جــانــب  اإىل  لديها  العاملني 

العمالة.

اأن هذا  االإعالمية احلرة  اإدارة مدينة عجمان  واأو�شح رئي�س جمل�س 
اأ�شوة مبا تتخذه الدولة من قرارات ترنو بها نحو  اأي�شا  القرار ياأتي 
تهيئة البيئة املحفزة للنمو االقت�شادي وتعزيز املكانة التناف�شية للدولة 
والتي  للدولة  اال�شتثمارية  واجلاذبية  للفر�س  زمنية  قفزة  وحتقيق 
من �شاأنها �شخ املزيد من اال�شتثمارات يف ال�شوق املحلي وبالتوازي مع 

تخفيف االأعباء عن امل�شتثمرين واأ�شحاب االأعمال االقت�شادية.
واعترب اأن القرار ياأتي مواكبة للتطورات املت�شارعة يف جمال التح�شني 
املناف�شة  بعيدة عن هذه  االإعالمية  املدينة  تكون  ال  والتطوير وحتى 
ومتكينا لها و تي�شريا على املن�شاآت املرخ�شة لديها وما �شيتم ترخي�شه 

الحقا.
�شياق  يف  جــاء  الــقــرار  اإن  النعيمي  حميد  بن  عبدالعزيز  ال�شيخ  وقــال 

واملتو�شطة مبا  ال�شغرية  امل�شاريع  لقطاع  املقدم  الدعم  اأدوات  تطوير 
ين�شجم و الدور املناط باملدينة االإعالمية �شمن روؤية حكومة امل�شتقبل 
العمل  �شوق  يف  اجلــدد  امل�شتثمرين  ومتكني  املـــوارد  بتطوير  واملتمثل 

وتعزيز انتاجيتهم وا�شتقرارهم.
واأكد اأن مدينة عجمان االإعالمية احلرة حري�شة على دعم املواطنني 
املدينة  تعاون  تعزيز  عرب  واملتو�شطة  ال�شغرية  امل�شاريع  اأ�شحاب  من 
و�شراكاتها اال�شراتيجية مع اجلهات احلكومية وتطوير اآفاق التعاون 
امل�شاريع من  املعنية بتلك  مع ال�شناديق واملوؤ�ش�شات والربامج املحلية 
خالل ابرام االتفاقيات الثنائية التي ت�شتهدف حتفيز رواد االعمال و 
االرتقاء مب�شاريعهم ومتهيد الطريق اأمام املواطنني الراغبني بدخول 

هذا القطاع احليوي والهام.

املدار�ش النموذجية كانت يف ظل جمل�ش تعليم الأف�سل وباتت الأ�سواأ الآن

اإعداد منهج تربوي تعليمي ي�ستهدف الطلبة من احل�سانة وحتى املرحلة اجلامعية
حاكم ال�سارقة: يرتكز على  ثالثة اأق�سام رئي�سية » القراآن وال�سنة والعربية ومفرداتها والعلم«

 •• ال�شارقة – الفجر 

حممد  بــن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  قــال  
ال�شارقة،  حاكم  لالحتاد  االعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
اأم�س  املــبــا�ــشــر«  يف مــداخــلــة هاتفية عــرب بــرنــامــج »اخلـــط 
اأثري اذاعة وتلفزيون ال�شارقة مع  االحد والذي يبث من 
االعالمي حممد خلف ، ان املدار�س النموذجية يف ال�شارقة 
و�ــشــلــت اىل مــرحــلــة مــن االجنــــاز وجــــاءت وزارة الربية 
والتعليم واخذتها ، الفتا اىل ان احد املدار�س النموذجية 
التي كانت اىل فرة زمنية ما�شية  تخرج  االوائل حدث 
منوذجاً  كانت  ان  فبعد  بال�شيوف   وم�شاجرة  حريق  فيها 
اىل  او�شلها  الــذي  ما  مت�شائال  اال�شوء  ا�شبحت  للفا�شل 

هــذه املــرحــلــة  ومــا الـــذي حــدث ، مــوؤكــداً على اأن االبناء 
االهمية  ايــالءه  ينبغي  الــذي  الدولة  امانة فهم م�شتقبل 

كل االهمية .
الدكتور �شلطان بن حممد  ال�شيخ  ال�شمو  وك�شف �شاحب 
الــقــا�ــشــمــي عـــن تــوجــهــه الإعــــــداد مــنــهــج تـــربـــوي تعليمي 
اجلامعة  وحتى  احل�شانة  مرحلة  من  الطلبة  ي�شتهدف 
واللغة  وال�شنة«  الــقــران   « هــي  اأقــ�ــشــام   على ثالثة  يرتكز 
العربية ومفرداتها من �شعر ونرث وغريه ومن ثم العلم، 
تعليمهم   موا�شلة  على  قدرتهم  ذلك  بعد  للطلبة  �شامنا 
يف ارقى اجلامعات دون احلاجة اىل �شنة حت�شريية مبديا 
ان  قائال  املــدار�ــس  اهمية يف  العربية  ء  ايــال  لــعــدم   اأ�شفه 
هذه »م�شيبة« متحدثا �شموه عن اللغة العربية واالعجاز 

العلمي يف القران الكرمي.
واأ�شاف �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
منذ  بــدات  خطة  �شمن  الطلبة  على  يعمل  انــه  القا�شمي 
ومن  االطفال  بريا�س  مــرورا  وت�شتمر  احل�شانة  مرحلة 
انـــه تــطــرق اىل  خططه  املـــدار�ـــس، مــ�ــشــريا اىل  ثــم طلبة 
من  بالعودة  النا�س  واعــدا  احلكومي  االت�شال  منتدى  يف 
الطفولة املبكرة ، وانه االن يفي  بوعده الذي قطعه، حيث 
متت املبا�شرة يف احل�شانات، م�شددا على ان الربية يجب 
ان ت�شبق التعليم وان على اولياء االمور تربية ابنائهم الن 
العلم اخلايل اليفيد وقال املعلومات متاحة بف�شل التطور 
العلمي لكن الربية هي التي يجب ان ت�شتاثر باالهتمام، 
م�شيفا �شموه »نريد ان ن�شع املوازين يف مكانها ال�شحيح 

» موؤكدا اهمية  اعطاء اللغة العربية حقها وحر�شهم يف 
احل�شانات احلكومية على هذه اجلزئية بدءا من  التحية 
بال�شالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته ، بحيث يفتح الطفل 
عيونه على هذه اللغة. واأكد �شموه  اإن اإعجاز القراآن الكرمي 
يف لغته، واإن على من يقراأ اآياته اأن يتدبر ال جمرد قراءة، 
الت�شبيب«  يف  »الطيب  اجلديد  كتابه  عن  اي�شا  متحدثا 
وهو عبارة عن جمموعة ق�شائد  لل�شيخ �شلطان بن �شقر 
ق�شائد  جمموعة  وهي  االأ�شبق،  ال�شارقة  حاكم  القا�شمي 
اأراد �شموه من خاللها اإبراز حما�شن اللغة والفرائد لدى 
ال�شيخ �شلطان بن �شقر يف اللغة اكراما له..كما حتدث عن 
اهتماماته يف ال�شعر ، وقال انه بحر جميل ،ومتنى ان ينفع 

النا�س ويرتقون بلغتهم.

حاكم ال�سارقة ي�سدر قانونا بتنظيم معهد ال�سارقة للرتاث
•• ال�شارقة -وام: 

ع�شو  القا�شمي  حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأ�شدر 
ب�شاأن  2018م  ل�شنة   10 رقــم  الــقــانــون  ال�شارقة  حاكم  االأعــلــى  املجل�س 

تنظيم معهد ال�شارقة للراث.
ويق�شي القانون باأن يكون املقر الرئي�س ملعهد ال�شارقة للراث يف مدينة 
ال�شارقة ويجوز بقرار من املجل�س التنفيذي اأن ين�شئ مكاتبا وفروعا له يف 

باقي مدن ومناطق اإمارة ال�شارقة.
ووفقا للقانون يهدف معهد ال�شارقة للراث اإىل حتقيق ما يلي .. العمل 
والتطوير  والتدريب  للتعليم  رياديا  مركزا  ال�شارقة  اإمــارة  ت�شبح  اأن  على 
االأمناط  اأكادمييا ومهنيا يف خمتلف  الوطنية  الكوادر  واإعــداد  واالأبــحــاث، 
بالواقع  وربــطــه  املعنوي  الــراثــي  بــاملــوروث  والعناية  واحلــفــاظ  الــراثــيــة 
احلايل، والعمل على التعريف به ون�شره وترويجه حمليا ودوليا والتعاون 
والتن�شيق مع اجلهات املعنية مبا يخدم الراث املعنوي وير�شخ لربط الهوية 
الوطنية بالراث املحلي ودعم وتفعيل الروابط العلمية وتبادل اخلربات 

واملعلومات الراثية مع املوؤ�ش�شات العلمية املتخ�ش�شة حمليا ودوليا.
اأهدافه  حتقيق  �شبيل  يف  لــلــراث  الــ�ــشــارقــة  ملعهد  الــقــانــون  مـــواد  وح�شب 
العامة واال�شراتيجيات  ال�شيا�شات  .. و�شع  االآتية  ممار�شة االخت�شا�شات 
والربامج االأكادميية والتدريب املهني للمهتمني بتطوير اأدائهم يف جماالت 

الراث كافة وو�شع الربامج الدرا�شية والتدريبية التي تتوافق مع اأهداف 
املعهد واتخاذ االإجراءات كافة للح�شول على املوافقات املطلوبة واالعتماد 
العربية  االإمـــارات  بدولة  املعنية  اجلهات  من  وذلــك  منها  الأي  االأكــادميــي 
املتحدة واإعداد وتاأهيل وتدريب الباحثني واخلرباء املعنيني باحلفاظ على 
الراث املعنوي والعناية باملقتنيات امل�شتخدمة يف الراث املعنوي واحلفاظ 
اإىل  اإ�شافة  لها  االأمثل  اال�شتغالل  و�شمان  بها  والتعريف  �شالمتها  على 
حمليا  فيها  امل�شاركة  اأو  الراثية  واملهرجانات  واملعار�س  الفعاليات  اإقامة 
ودوليا بالتن�شيق مع اجلهات املعنية و دعم ون�شر ثقافة الراث املعنوي من 

خالل تنظيم املوؤمترات والندوات وور�س العمل.
كما تت�شمن اخت�شا�شاته اإثراء الروافد الراثية وجذب املهتمني يف جمال 
واإ�شدار  الراثية  والكتابات  والــدرا�ــشــات  االأبــحــاث  م�شرية  ودعــم  الــراث 
املتعلقة  املو�شوعات  و  والــدرا�ــشــات  االأبــحــاث  بن�شر  تعنى  ن�شرات  اأو  جملة 
للعنا�شر  بيانات  قــاعــدة  اإن�شاء  و  والـــدويل  املحلي  ال�شعيد  على  بــالــراث 
املعنية،  اجلهات  لــدى  وت�شجيلها  وحتديثها  االإمـــارة  يف  املعنوية  الراثية 
واإيجاد اآلية النتقال الراث بني االأجيال واتخاذ االإجراءات والتدابري كافة 
الالزمة ل�شون وحماية الراث املعنوي لالإمارة والتوعية باأهميته بجانب 
اإجراء امل�شوحات امليدانية حل�شر وتوثيق وحفظ الراث املعنوي بالتن�شيق 
مع اجلهات املعنية واأي اخت�شا�شات اأخرى يكلف بها املعهد من قبل حاكم 

ال�شارقة اأو املجل�س التنفيذي .

ويتوىل اإدارة معهد ال�شارقة للراث رئي�س ي�شدر بتعيينه مر�شوما اأمرييا 
له  ويكون  التنظيمي،  لهيكله  وفقا  واخلــرباء  املوظفني  من  عــدد  ويعاونه 
لتحقيق  الالزمة  القرارات  واتخاذ  املعهد  �شوؤون  الإدارة  الالزمة  ال�شلطات 
العامة واال�شراتيجية  ال�شيا�شة  اأهدافه، وله بوجه خا�س ما يلي اقراح 
الالزمة لتحقيق اأهداف املعهد وعر�شها على املجل�س التنفيذي العتمادها 
اأو اتخاذ الالزم ب�شاأنها واقراح الربامج الدرا�شية والتدريبية التي تتفق 
مــع اأهــــداف املعهد و اقـــراح الــر�ــشــوم الــدرا�ــشــيــة لــلــربامــج الــتــي يطرحها 
التنفيذي  املجل�س  للعاملني فيه، وعر�شها على  واملكافاآت واحلوافز  املعهد 
العتمادها اأو اتخاذ الالزم ب�شاأنها واالإ�شراف على �شري العمل يف املعهد وفق 
الت�شريعات واالأنظمة ال�شارية واإ�شدار القرارات االإدارية ومتابعة تنفيذها 
واإعداد املوازنة ال�شنوية واحل�شاب اخلتامي للمعهد وعر�شهما على املجل�س 
واملوؤقتة وفرق  الدائمة  اللجان  وت�شكيل  ب�شاأنهما  الالزم  التنفيذي التخاذ 

العمل التابعة للمعهد وحتديد اخت�شا�شاتها ونظام عملها.
والتوقيع  االآخرين  مع  الق�شاء ويف عالقاته  اأمــام  املعهد  وتت�شمن متثيل 
اعتمادها من  بعد  وال�شراكات  التفاهم  العقود واالتفاقيات ومذكرات  على 
املجل�س التنفيذي واال�شتعانة باجلهات املعنية للح�شول على الدعم االإداري 
تدخل  التي  املوا�شيع  يف  االأخــرى  اجلهات  مع  التعاون  له  ويجوز  والفني، 
املعهد  موظفي  مــن  غــريه  وتفوي�س  واخت�شا�شاته  املعهد  اأهـــداف  �شمن 
ال�شارقة  اإمارة  ال�شارية يف  ببع�س �شلطاته واخت�شا�شاته وفقا للت�شريعات 

املجل�س  اأو  ال�شارقة  بها من حاكم  اأخــرى يكلف  اأو اخت�شا�شات  واأيــة مهام 
التنفيذي.

وبناء على اقراح رئي�س معهد ال�شارقة للراث واعتماد املجل�س التنفيذي 
ي�شدر الهيكل التنظيمي للمعهد مبر�شوم اأمريي.

وحدد القانون املوارد املالية للمعهد من املخ�ش�شات احلكومية واالإيرادات 
املعهد  اأمــوال  ا�شتثمار  وريع  اخت�شا�شاته  ممار�شة  نتيجة  للمعهد  الذاتية 

واأية موارد اأخرى يوافق عليها املجل�س التنفيذي.
اأكادمييا  معتمدة  مثيلة  اأكادميية  موؤ�ش�شات  مع  االتــفــاق  للمعهد  ويجوز 
وم�شهود لها بالتميز يف جمال الراث املعنوي - بعد اعتمادها من املجل�س 
الدرا�شة  ومــنــاهــج  واحــتــيــاجــات  خطط  و�ــشــع  يلي  مبــا  للقيام  التنفيذي- 
مبا  املتاحة  بــاخلــربات  وامل�شاهمة  بتدري�شها  املعهد  يقوم  التي  والتدريب 
ي�شمن تطوير برامج املعهد وتبادل اخلربات وربط املناهج مبتطلبات �شوق 

العمل وخطط التنمية.
وي�شدر املجل�س التنفيذي بناء على عر�س رئي�س املعهد القرارات الالزمة 

لتنفيذ اأحكام هذا القانون.
بكافة  املحلية  احلكومية  والــر�ــشــوم  الــ�ــشــرائــب  جميع  مــن  املعهد  ويعفى 

اأ�شكالها واأنواعها.
ويعمل بهذا القانون من تاريخ �شدوره وعلى اجلهات املعنية تنفيذه كل فيما 

يخ�شه، ويلغى اأي حكم يتعار�س واأحكامه وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

ا�ستمرار م�سرية الأخطاء والت�سريب

امتحان الفيزياء لـ 12 عام بطل م�سل�سل الم�س و�سبط املتورطني وجاري التحقيق 
•• دبي – حم�شن را�شد 

 ، وا�شل م�شل�شل ت�شريب الورقة االمتحانية بال�شف الثاين ع�شر حلقاته 
عرب ت�شوير ورقة الفيزياء لل�شف الـ 12 ع�شر عام ، فور دخول الطالب 
قنوات  يف  م�شاركة  جمموعات  اىل  واإر�شالها  وت�شويرها  االمتحان  قاعات 
التوا�شل االجتماعي  الـ » وات�شاب » حللها وردها مرة اأخرى بعد االإجابة 
عليها ، وحدث ذلك يف اإحــدى مدار�س دبي ، وجــاري التحقيق يف الواقعة 
اىل  اإ�شافة   ، ع�شرياً  باملدر�شة وحما�شبتهم ح�شاباً  املعنيني  كافة  وم�شائلة 
مبادة  االمتحانية  الورقة  يف  االحد  اأم�س  اأي�شا  االأخطاء  م�شل�شل  توا�شل 
19 المتحان  ال�شوؤال  الثالث  بالنموذج  ، حيث جاء  العام   امل�شار  الفيزياء 

 -19 اال�ــشــح  فيما   5.7×10  -18 الــرقــم  ورد  حــيــث  خــطــاأ  الــفــيــزيــاء 
واأية  ريا�شية  م�شائل  الأنها  تخبط  يف  الطالب  اأوقــع  مما    ،  5.7×10

اأخطاء يف اأي رقم ي�شتحيل معها و�شول الطالب للحل ال�شحيح .
اأكدته م�شادر م�شوؤولة من  الــوزارة وفق ما  ويحدث ذلك يف وقت متكنت 
اأثناء عملية ت�شويره لورقته  معرفة املدر�شة ، حيث ك�شف الطالب نف�شه 
حول  مو�شعة  حتقيقات  اإجـــراء  مت  اأنــه  امل�شادر  تلك  واكـــدت   ، االمتحانية 
االمتحانات  ت�شهده جلان  الذي  الت�شديد  رغم   ، املتتالية  الت�شريب  وقائع 
اأن  اىل  الفتة   ، االمتحان  قاعات  داخــل  الذكية  الهواتف  دخــول  عــدم  على 
، يتم حرمانه  الت�شريب  املتورط يف عمليات  الطالب  املتخذ �شد  االجــراء 
من امتحان املادة وير�شد له )�شفر(، ولذلك يف حاالت الغ�س اأو م�شاعدة 

ال�شمعية  االجــهــزة  اأو  املتحرك  الهاتف  ا�شتخدام  اأو  وحمل  عليه،  الغري 
وال�شوتية واملرئية، وا�شتخدام تطبيقات التوا�شل االجتماعي االفرا�شية 
اأو اثبات تداول الوثائق االمتحانية، ويتم اإخطار ويل االأمر بحرمان جنله 
من االمتحان، وتنبيهه باالإجراء املتخذ يف حال تكرار املخالفة، وحتتفظ 
اللجنة باالأجهزة والوثائق التي مت �شبطها مع تقرير اللجنة، ومع تكرار 

املخالفة يحرم الطالب من امتحان جميع املواد.
تليق  املجتمعية، وال  االأخــالق والقيم  االأفعال تتنايف مع  اأن تلك  واأ�شافت 
بر�شالة العلم، وت�شكل اإحدى املظاهر ال�شلبية لفئة طالبية غري ملتزمة، 
ال�شيما اأن الوزارة حظرت على الطلبة وهيئات املراقبة والتن�شيق ا�شتخدام 
اخلا�شية  ذات  الذكية  االلــكــرونــيــة  واالأجــهــزة  املتحركة  الــهــواتــف  اأنـــواع 

ال�شوتية وال�شمعية واملرئية، وكافة تطبيقات برامج التوا�شل االفرا�شية 
الذكية، خالل اأداء االمتحان.

 من جهة اأخرى اأ�شر وا�شعي االمتحانات بوزارة الربية عن اخلروج عن 
ال�شابع  لل�شف  العربية  اللغة  اأ�شئلة  بورقة  ورد  ، حيث  اال�شئلة  املاألوف يف 
على �ــشــوؤال حــول بــرنــامــج »�ــشــتــار اأكــادميــي« ، و�ــشــوؤال الــطــالــب يف راأيـــه يف 
االمــور عن  اأولياء  الذئب عرب  �شوؤال  بعد  الثانية  وللمرة   ، الربنامج  هذا 
قد  اال�شئلة  وا�شعي  وكــاأن   ، االمتحانية  اال�شئلة  تت�شمنه  مما  ا�شتيائهم 
�شاقت بهم ال�شبل ومل يجدوا غري هذه اال�شئلة امل�شتفزة واملثرية للجدل 
، خا�شة وان معظم اأولياء االمور مل ُي�شمحوا الأبنائهم  الطلبة مب�شاهدة 

برامج كربنامج  الـ »�شتار اأكادميي«.

رئي�س حماكم راأ�س اخليمة ي�ستقبل وفد ال�سفارة الكنديةجمارك راأ�س اخليمة تطور جهود �سباط املراكز 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

بداأت بدائرة جمارك راأ�س اخليمة 
�شباح ام�س دورة الثقافة اجلمركية 
ل�شباط املراكز اجلمركية ي�شارك 
خمتلف  مـــن  �ــشــابــطــا   18 فــيــهــا 
على  وت�شتمر  اجلــمــركــيــة  املــراكــز 
ويقدمها  ــابــيــع  ا�ــش ثـــالثـــة  مــــدى 
اأخ�شائي  اأبــورومــي  يو�شف  ال�شيد 

التدريب بالدائرة.
ا�شتعرا�شا  الــــــــدورة  وتــ�ــشــمــنــت 
ملـــــواد جــمــركــيــة تــخــ�ــشــ�ــشــيــة مثل 
قـــــانـــــون الــــتــــهــــريــــب اجلــــمــــركــــي، 
اجلمركية،النظام  االإعــــــفــــــاءات 
تقدير  املــخــدرات،  تهريب  املن�شق، 
اجل�شد،  لغة   ، اجلمركية  القيمة 
تــفــتــيــ�ــس الـــ�ـــشـــيـــارات واالإعــــفــــاءات 
القيمة  ـــريـــبـــة  و�ـــش اجلـــمـــركـــيـــة 
مع  والتعامل  واالنتقائية  امل�شافة 
النقدي  واالإف�شاح  الدبلوما�شيني 
واحل�س  ــبــطــيــات  الــ�ــش وتـــقـــاريـــر 
االأمـــنـــي وتــفــتــيــ�ــس احلـــاويـــات كما 

•• راأ�س اخليمة- الفجر

حممد  اأحــمــد  امل�شت�شار  ا�شتقبل 
اخلــاطــري رئــيــ�ــس دائــــرة حماكم 
راأ�س اخليمة ال�شيد ديفيد كيفني 
الكندية  الــ�ــشــفــارة  يف  �ــشــكــرتــري 
بالدولة بح�شور اخلبري اإبراهيم 
دائرة  عــام  مدير  الزعابي  اأحــمــد 

املحاكم .
وموزة �شيبان احلب�شي مدير اإدارة 

اخلدمات املجتمعية.
ا�شتعرا�س  اللقاء  خــالل  وجــرى 
اأهــــم اخلـــدمـــات واملــــبــــادرات التي 
للجمهور  املحاكم  دائــرة  تقدمها 
املتنقلة  الــقــ�ــشــائــيــة  كــاخلــدمــات 
وحمكمة  املتنقلة  احلــافــلــة  عــرب 

اليوم الواحد.
بالزيارة  عــن  اخلــاطــري  واأعــــرب 
ال�شفارة  يف  املخت�شني  واهــتــمــام 
التطوير  مبـــــبـــــادرات  الـــكـــنـــديـــة 

اجلمركي.
التخ�ش�شية  الدورة  تنظيم  وياأتي 
تطوير  اإىل  الــــدائــــرة  مـــن  �ــشــعــيــا 
الب�شرية  وقــــدراتــــهــــا  مـــــواردهـــــا 

الف�شاد  اإداريـــــــــة  مــــــواد  تــ�ــشــمــنــت 
االإداري ، ونظام مواردنا ، وغريها 
التي  املـــوا�ـــشـــيـــع اجلــمــركــيــة  مـــن 
ترثي خربات العاملني يف القطاع 

ملواكبة امل�شتجدات املتعلقة بالعمل 
اجلــمــركــي وكـــل مــا مــن �ــشــاأنــه اأن 
املوظفني  قـــــدرات  بــنــاء  يــ�ــشــهــم يف 

و�شقلها.
ويل العهد رئي�س جمل�س الق�شاء 
النوعية  والــنــقــلــة  اهلل،  حــفــظــه 

يـــرعـــاهـــا �شمو  الـــتـــي  الــقــ�ــشــائــي 
ال�شيخ حممد بن �شعود القا�شمي 

الكبرية التي و�شل اإليها الق�شاء 
يف اإمارة راأ�س اخليمة.
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اأخبـار الإمـارات
جامعة عجمان ت�سارك بقمة »اإديو داتا« يف بو�سطن 

•• بو�شطن -وام:

Edudata التي  اإديو داتا  �شاركت جامعة عجمان يف قمة » 
نظمها معهد ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا »MIT« يف بو�شطن 
اأكادميي  بالواليات املتحدة االأمريكية بح�شور اأكرث من 300 
االأكادميية  املوؤ�ش�شات  يف  وامل�شوؤولني  واملـــدراء  الباحثني  مــن 

مثلوا اأكرث من 40 جن�شية خمتلفة.
كاأف�شل   »MIT« للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�س  و�شنف معهد 
موؤ�ش�شة اأكادميية على م�شتوى العامل لثالث �شنوات متتالية 
عجمان  جامعة  ح�شلت  فيما   ..  »QS« موؤ�ش�شة  لتقييم  تبعا 

على ت�شنيف عاملي بني اأف�شل %3 من جامعات العامل ح�شب 
الت�شنيف العاملي للجامعات ال�شادر عن موؤ�ش�شة »QS« لعام 

.2019
وتناول الدكتور كرمي ال�شغري مدير جامعة عجمان - يف كلمته 
املوؤ�ش�شات  يف  البيانات  على  احل�شول  اأ�شاليب  القمة  خالل   -
االأكادميية وطرق �شياغة اال�شراتيجيات با�شتخدام احلقائق 

واالأرقام.
واأ�شار اإىل الو�شائل والبيانات التي ت�شتخدمها اجلامعة خالل 
و  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  ا�شتقطاب  و  التوظيف  و  التخطيط 
الطلبة لتحقيق التح�شن امل�شتمر .. موؤكدا اأن االأرقام والبيانات 

تعد ال�شبيل املو�شوعي ملعرفة و�شع اجلامعة يف العامل و حتديد 
اأهدافها و وجهتها التي ترغب بالو�شول اإليها.

واأو�شح اأن اجلامعة تتطلع دائما للم�شي قدما نحو م�شتقبل 
الــتــوا�ــشــل مــع نــظــرياتــهــا مــن املوؤ�ش�شات  اأفــ�ــشــل مــن خـــالل 
توظيف  جانب  اإىل  والعاملية  واالإقليمية  املحلية  االأكــادميــيــة 
وا�شتقطاب  والبحثية  العلمية  بالكفاءة  تتمتع  اأكادميية  هيئة 
طلبة من دول خمتلفة .. م�شريا اإىل اأن اجلامعة تتمتع بتنوع 
ثقايف وت�شم طلبة ينحدرون من اأكرث من 72 جن�شية.. ولفت 
اإىل جانب م�شاركتها يف احلدث تعترب راعية  اأن اجلامعة  اإىل 

له ما يعزز مكانتها على امل�شتوى الدويل.

عائ�سة القا�سمي : من واجب اجلميع امل�ساهمة يف تر�سيخ مبادئ امل�سوؤولية املجتمعية

والتقدير  ال�شكر  بخال�س  عائ�شة 
بنت  جميلة  ال�شيخة  �ــشــعــادة  اإىل 
حممد القا�شمي مدير عام املدينة 
والعاملني  الــطــلــبــة  جــمــيــع  واإىل 

متمنية لهم التقدم والنجاح.
جميلة  ال�شيخة  قالت  جانبها  من 
مدينة  اإن  القا�شمي  حمــمــد  بــنــت 
االإن�شانية  لــلــخــدمــات  الــ�ــشــارقــة 
1979 من اأجل  تعمل منذ العام 
عــا�ــشــهــا اجلميع  كــالــتــي  حلـــظـــات 

طــيــاتــهــا خــا�ــشــة مـــا ارتـــبـــط منها 
املجتمعية  بامل�شوؤولية  الــعــام  هــذا 
االأفراد  وحــث  مببادئها  والتوعية 
ممار�شتها  عـــلـــى  واملــــوؤ�ــــشــــ�ــــشــــات 
حــتــى تـــغـــدو ثــقــافــة و�ــشــلــوكــا من 
قــبــل االأفــــــراد واملـــ�ـــشـــوؤولـــني نظرا 
الأهميتها الكبرية يف تقدم وازدهار 

املجتمع«.
اجلميع  واجـــــب  مـــن  اأن  واأكـــــــدت 
امل�شوؤولية  تــر�ــشــيــخ  يف  املــ�ــشــاهــمــة 

الجتهادهم وحر�شهم على تقدمي 
قدرتهم  بــذلــك  مثبتني  االأفــ�ــشــل 
بالر�شالة  م�شيدة  االإبـــــداع..  على 
ذات الدالالت العميقة التي وجهها 
االأ�شخا�س ذوو االإعاقة يف عر�شهم 
موؤكدة  مــ�ــشــوؤول«  »كلنا  امل�شرحي 
اأنها ر�شالة ت�شهم يف توعية الراأي 
العام مببادئ امل�شوؤولية املجتمعية 
احلياة  ركائز  من  اأ�شا�شية  كركيزة 
وتـــقـــدم املــجــتــمــعــات انــطــالقــا من 

غــابــ�ــس مديرة  �ــشــاحلــة  و�ـــشـــعـــادة 
املـــكـــتـــب الـــثـــقـــايف واالإعـــــالمـــــي يف 
االأ�شرة  لــ�ــشــوؤون  االأعـــلـــى  املــجــلــ�ــس 
اأولياء  مــن  كبري  وعــدد  بال�شارقة 
واالإعالميني  والــطــلــبــة  االأمــــــور 
واملـــهـــتـــمـــني. وقــــالــــت �ــشــعــادتــهــا » 
يبهرنا طالب املدينة باالأداء الذي 
احلفل  فعاليات  خــالل  يقدمونه 
امل�شمون  اإىل  باالإ�شافة  اخلتامي 
يف  ر�شائلهم  حتمله  الــذي  العميق 

بال�شارقة  الثقافة  ق�شر  يف  اليوم 
م�شاعر  فــيــهــا  تــخــتــلــط  حلـــظـــات 
واالعتزاز  الفخر  مب�شاعر  الفرح 
النهج  �ـــشـــوابـــيـــة  تــــوؤكــــد  حلـــظـــات 
الذي �شارت عليه املدينة يف تعليم 
ومتكني ومنا�شرة االأ�شخا�س ذوي 
االإعــاقــة ودجمــهــم يف جمتمع واع 

مدرك حلقوقهم كافة.
ي�شهده  الذي  التطور  اإن  واأ�شافت 
اأداء طالب املدينة نتيجة منطقية 

املميز  بــاالأداء  م�شيدة  املجتمعية.. 
والذي  االإعــاقــة  ذوي  لالأ�شخا�س 
يــدل على  فــاإمنــا  اإن دل على �شيء 
ما ميتلكونه من طاقات ومواهب 
جديرة بكل دعم واحرام باالإ�شافة 
مدينة  تــبــذلــه  الــــذي  اجلــهــد  اإىل 
من  االإن�شانية  للخدمات  ال�شارقة 
خــــالل دعــمــهــا ومــ�ــشــانــدتــهــا لهم 
املنا�شبة  الـــظـــروف  كــافــة  وتــوفــري 
ال�شيخة  �ــشــعــادة  وتــوجــهــت  لــهــم. 

•• ال�شارقة -وام:

عائ�شة  الــ�ــشــيــخــة  �ــشــعــادة  اأعـــربـــت 
فخرها  عن  القا�شمي  حممد  بنت 
يظهره  الــذي  بالتقدم  واعــتــزازهــا 
االأ�شخا�س ذوو االإعاقة يف خمتلف 
مدينة  دور  مـــثـــمـــنـــة  املــــــجــــــاالت 
االإن�شانية  لــلــخــدمــات  الــ�ــشــارقــة 
واأف�شل  الأحـــــدث  مــواكــبــتــهــا  عـــرب 
يف  وتوظيفها  العاملية  املــمــار�ــشــات 
منا�شرتهم واحتوائهم ومتكينهم.
امل�شرحي  الــعــر�ــس  بعد  ذلــك  جــاء 
قدمه  الـــــــذي  مـــــ�ـــــشـــــوؤول«  ـــنـــا  »كـــل
للخدمات  ال�شارقة  مدينة  طالب 
مـــ�ـــشـــرح ق�شر  عـــلـــى  االإنـــ�ـــشـــانـــيـــة 
الــثــقــافــة �ــشــمــن فــعــالــيــات احلفل 
الدرا�شي  العام  الأن�شطة  اخلتامي 
رعاية  حتـــت   2018 ـ   2017
�شعادة ال�شيخة عائ�شة بنت حممد 
ال�شيخة  �شعادة  وح�شور  القا�شمي 
القا�شمي  حمـــمـــد  بـــنـــت  جــمــيــلــة 
و�شعادة  للمدينة  الــعــامــة  املــديــرة 
مــنــى بــن هـــده الــ�ــشــويــدي املديرة 
للتمكني  ال�شارقة  ملوؤ�ش�شة  العامة 
االجـــتـــمـــاعـــي و�ـــشـــعـــادة مــنــى عبد 
املدينة  مــديــرة  الــيــافــعــي  الــكــرمي 

قدرتها على حتمل هذه امل�شوؤولية 
اأكلها  تــوؤتــي  بطريقة  وممار�شتها 

وت�شهم يف تقدمها.
االإعـــــالم  و�ـــشـــائـــل  اإىل  وتـــوجـــهـــت 
املوؤ�ش�شات  واجــــــب  مــــن  قـــائـــلـــة: 
بامل�شوؤولية  الــتــوعــيــة  االإعــالمــيــة 
املجتمعية والركيز على الق�ش�س 
بــهــا وعر�س  املــتــعــلــقــة  والـــنـــمـــاذج 
الـــتـــجـــارب الـــنـــاجـــحـــة مــــن خالل 
التعليمية  اجلــــوانــــب  مــنــاقــ�ــشــة 
واالجتماعية والثقافية وال�شحية 
وت�شليط  املجتمعية  للم�شوؤولية 

ال�شوء بال�شكل املنا�شب عليها.
وقــــامــــت الــ�ــشــيــخــة عـــائـــ�ـــشـــة بنت 
القا�شمي وال�شيخة جميلة  حممد 
بتكرمي  الــقــا�ــشــمــي  حمــمــد  بــنــت 
خريجي ال�شف الثاين ع�شر - عام 
- من مدر�شة االأمل لل�شم وطلبة 

املنازل.
جميلة  ال�شيخة  �ــشــعــادة  وقــدمــت 
ال�شيخة  �ـــشـــعـــادة  اإىل  الــقــا�ــشــمــي 
هــديــة رمزية  الــقــا�ــشــمــي  عــائــ�ــشــة 
ال�شارقة  مدينة  طلبة  اإبــــداع  مــن 
تقديرا  االإنـــ�ـــشـــانـــيـــة  لـــلـــخـــدمـــات 
لــ�ــشــخــ�ــشــهــا الــــكــــرمي واأدوارهـــــــــــا 

الربوية واالإن�شانية.

اللجنة الت�سريعية تدر�ش ت�سديد عقوبات املخالفات

اخلدمات العامة براأ�س اخليمة تطور »كلنا راقب« و»املفت�س الذكي« تقنيا 
•• راأ�س اخليمة- الفجر 

اأم�س دائرة اخلدمات العامة اطالق عمليات حتديث بتقنية حديثة  اأعلنت 
الـــذي مت يف فندق  االحــتــفــال  راقـــب« يف  و«كــلــنــا  الــذكــي«  »املفت�س  خلدمتي 
دائرة  رئي�س  القا�شمي  �شلطان  بن  �شامل  ال�شيخ  املهند�س  بح�شور  هيلتون 

الطريان املدين.
وقال املهند�س اأحمد حممد احلمادي مدير عام دائرة اخلدمات العامة ن�شعى 

من خالل تطوير املفت�س الذكي وراقب االعتماد على التقنية الع�شرية يف 
الراقية  املكانة  مع  تتواءم  يجعلها  و�شهولة مبا  دقة  اأكرث  تقدمي معلومات 
�شنوات  خم�س  قبل  كانت  »راقـــب«  انــطــالق  بــدايــة  ان  اىل  م�شريا  لدولتنا  
�شواطئ  اىل  االنتقال  ثم  القوا�شم  كورني�س  يف  ال�شلبية  الظواهر  ملواجهة 

االمارة واأخريا جبل جي�س حيث حقق نتائج ايجابية مذهلة.
يف  العامة  اخلدمات  دائــرة  عليه  تعتمد  الــذي  القانون  اأن  احلمادي  واأعلن 
مواجهة املخالفني بفر�س عقوبة ت�شاوي 500 درهم لكل خمالف يخ�شع 

تو�شيع  مت�شمنا  الت�شريعية  اللجنة  على  للتحديث من خالل عر�شه  االن 
رقعة املخالفات وادخال تعديالت عقابية  مت�شددة.

ان  الدائرة  العامة يف  ال�شحي م�شت�شار اخلدمات  اأحمد حمد  ملا ذكر  ووفقا 
عددهم  لزيادة  النية  وتتجه  �شخ�شا    86 عددهم   يبلغ  التفتي�س  عنا�شر 
م�شتقبال اىل 100 مفت�شا م�شريا اىل ان التحديث التقني الذي اأدخل على 
اأر�س املوقع  خدمة املفت�س الذكي يوفر الفر�شة الأخذ املخالفات حية على 
عالوة على جتاوز الطريقة الورقية التقليدية يف ادخال املخالفات وادراجها 

ب�شورة مبا�شرة يف قواعد البيانات والنظام الداخلي مما  ي�شمن احلفاظ 
عليها كما اأنه ي�شهل من مهمة املفت�شني .

اأما خدمة كلنا راقب بعد تطويرها تقنيا تتيح الفر�شة للجمهور امل�شاركة يف 
تقدمي البالغات عرب لقطات ت�شويرية اأواأفالم الفيديو ملا يراه كل �شخ�س 
من املظاهر ال�شلبية وار�شالها  كبالغات حية من املوقع مبا�شرة عرب �شا�شة 
التطبيق الرئي�شية واإدخالها يف قواعد البيانات والنظام الداخلي وهو ال�شيء 

الذي  ي�شمن �شالمة تلك املعلومات من الفقدان.

روؤية الإمارات توقع 3 اتفاقيات جمتمعية
•• عجمان-وام:

وقــــعــــت �ــشــبــكــة روؤيــــــــة االإمـــــــــارات 

ـــــة ثـــــــالث اتـــفـــاقـــيـــات  االإعـــــالمـــــي
االإمـــارات  جمعيتي  مــع  جمتمعية 
لل�شم  واالإمـــــــــارات  لــلــثــال�ــشــيــمــيــا 
اأمــنــيــة وذلك  ومــوؤ�ــشــ�ــشــة حتــقــيــق 
بــــهــــدف تـــعـــزيـــز وتـــفـــعـــيـــل الــــــدور 
االإعالمي ملختلف اأن�شطة وفعاليات 
واأخبار اجلهات الثالث من خالل 
من  الــتــي  الت�شهيالت  كــل  تــقــدمي 
�شاأنها اإجناح الفعاليات واملوؤمترات 
بها.  اخلا�شة  املختلفة  واملــبــادرات 
روؤية  �شبكة  عــن  االتــفــاقــيــات  وقــع 
امل�شت�شار  االإعـــالمـــيـــة  االإمــــــــارات 
االإعالمي عبداهلل ال�شحي الرئي�س 
وقعها  فيما   .. لل�شبكة  التنفيذي 
للثال�شيميا  االإمـــارات  جمعية  عن 
رئي�س  نائب  مردا�س  عبدالبا�شط 
االإمــــــارات  جــمــعــيــة  اإدارة  جمــلــ�ــس 

للثال�شيميا وعن جمعية االإمارات 
لل�شم م�شبح �شعيد النيادي رئي�س 
اجلــمــعــيــة وعـــن مــوؤ�ــشــ�ــشــة حتقيق 
الرئي�س  الـــزبـــيـــدي  هــــاين  اأمــنــيــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــمـــوؤ�ـــشـــ�ـــشـــة وذلـــــك 
بــحــ�ــشــور �ـــشـــعـــادة املــهــنــد�ــشــة عزة 
الوطني  املــجــلــ�ــس  عــ�ــشــو  �شليمان 
مبادرة  فكرة  �شاحبة   - االحتــادي 

اخلري” -. “روؤية 
�شبكة  تكون  االتفاقيات  ومبوجب 
التي  االإمـــارات االإعالمية -  روؤيــة 
اإلكرونية  �ــشــحــيــفــة  اأول  تـــعـــد 
مـــرخـــ�ـــشـــة يف اإمـــــــــارة عـــجـــمـــان - 
الت�شهيالت  تقدمي  عــن  امل�شوؤولة 
تغطيات  مــــن  كـــافـــة  واخلـــــدمـــــات 
اأن�شطة  جلميع  جمــانــا  اإعــالمــيــة 
وفـــعـــالـــيـــات جــمــعــيــتــي االإمــــــــارات 

لل�شم  واالإمـــــــــارات  لــلــثــال�ــشــيــمــيــا 
واإبرازها  اأمنية  حتقيق  وموؤ�ش�شة 
ون�شرها يف و�شائل االإعالم املختلفة 
مبادراتها  دعـــــم  يف  واملـــ�ـــشـــاهـــمـــة 
لــتــحــقــيــق اأهـــدافـــهـــا املـــرجـــوة على 

امل�شتوى البعيد.
اأهمية  �شليمان  �شعادة عزة  واأكــدت 
املوؤ�ش�شات  بــني  الــ�ــشــركــات  تفعيل 
النفع  ذات  واجلـــهـــات  االإعــالمــيــة 
العام مبا يحقق امل�شالح امل�شركة 
خدمة  يف  املـــنـــ�ـــشـــودة  واالأهــــــــــداف 
مبادرة  اأن  اإىل  الفــتــة   .. املجتمع 
همزة  بــــاتــــت  اخلري”  “روؤية 
�ــشــامــال وحمفزا  و�ــشــل ومــرجــعــا 
بامل�شوؤولية  اخلا�شة  للممار�شات 
ـــمـــعـــيـــة بــــــني املــــوؤ�ــــشــــ�ــــشــــات  املـــجـــت
االإمارات  روؤية  و�شبكة  واجلمعيات 

�سرطة اأبوظبي حتذر من خماطر ترك الأطفال مبفردهم يف املركبات
•• اأبوظبي- وام:

حذرت �شرطة اأبوظبي من خماطر 
املركبات  داخـــــل  االأطــــفــــال  تــــرك 
تت�شبب  قد  و�شعية  يف  مبفردهم 
اأو تعر�شهم لالختناق  يف وفاتهم 
وارتفاع  االأك�شجني  نق�س  نتيجة 
املركبة  داخـــــل  احلــــــرارة  درجـــــات 
بناقل  العبث  جـــراء  حتريكها  اأو 

احلركة ووقوع حادث .
اإبراهيم  حمــمــد  الــعــقــيــد  وقـــــال 
ــــــعــــــامــــــري مــــــديــــــر مــــديــــريــــة  ال
الـــطـــوارئ والــ�ــشــالمــة الــعــامــة يف 
ترك  اإن  املركزية  العمليات  قطاع 
املركبة  داخــل  مبفردهم  االأطفال 
تـــوؤدي  قــد  بــالــغــة  ي�شكل خــطــورة 
اإىل الوفاة نتيجة الإهمال االأ�شرة 
ال�شلوكيات  لــهــذه  اإدراكـــهـــا  وعـــدم 
ال�شلبية .. مو�شحا اأن الطفل قد 
يغلب عليه النعا�س ويق�شي فرة 
طويلة يف املركبة وهي مغلقة مع 

نق�س يف كميات االأوك�شجني.
اإىل خمــاطــر قــيــام الطفل  واأ�ــشــار 
احلركة  ناقل  يف  واللعب  بالعبث 
من  وحتــريــكــهــا  املــركــبــة  وت�شغيل 
حادث  وقــوع  يف  والت�شبب  مكانها 
االعتماد  بعدم  االأ�ــشــر  منا�شدا   ..
عــلــى االآخـــريـــن عــنــد الـــنـــزول من 

مبفردهم  وهــــم  ــيــارة  الــ�ــش داخـــــل 
باملخاطر  الــوعــي  قلة  على  دلــيــل 
الطفل  اأن  مو�شحا   .. املحتملة 
ال يــعــي املــخــاطــر الــتــي حتــيــط به 
وهنا  لــالأمــور  اإدراكــــه  قلة  نتيجة 
اأولياء االأمور يف حماية  ياأتي دور 
الطفل من نف�شه ومن االآخرين، 
حيويا  االأ�ـــشـــرة  دور  يعترب  حــيــث 
يف هذا االإطــار، متمنيا عدم وقوع 

ال�شيارة وترك االأطفال يف املقاعد 
اأو  نعا�س  حــالــة  يف  وهــم  اخللفية 
االهتمام  م�شوؤولية  واإعــطــاء  نــوم 
بــهــم الإخــوانــهــم االأطـــفـــال الذين 
يكربونهم �شنا خا�شة خالل فرة 
اختناقهم  يف  يت�شبب  ما  ال�شيف 
ال�شيارة متاما عن  يف حال توقف 

الت�شغيل.
واأ�شاف اأن حوادث اختناق االأطفال 

الــتــي يذهب  مثل هــذه احلــــوادث 
�شحيتها االأبرياء.

واأكد حر�س �شرطة اأبوظبي على 
الــتــوعــيــة لالأ�شر،  زيــــادة جــرعــات 
وخمـــتـــلـــف �ـــشـــرائـــح املـــجـــتـــمـــع .. 
اأولـــيـــاء االأمــــور اإىل حتمل  داعــيــا 
اأطفالهم،  جتــــاه  مــ�ــشــوؤولــيــاتــهــم 
ال�شالمة  احـــتـــيـــاطـــات  بـــاتـــخـــاذ 
الـــكـــفـــيـــلـــة بــــاحلــــد مـــــن حــــــوادث 
االأطفال يف املركبات.. م�شددا على 
عدم التهاون يف هذا االأمر وتعزيز 
االإجـــــــــــراءات الـــوقـــائـــيـــة واتـــخـــاذ 
التدابري الالزمة عند ا�شطحاب 

االأطفال باملركبات .
بدعم  اجلمهور  العامري  وطالب 
جهود �شرطة اأبوظبي يف الت�شدي 
االأطفال مبفردهم  ترك  حلوادث 
يف  التعاون  اأهمية  اإىل  م�شريا   ..
احلمالت  خـــــالل  مــــن  الـــتـــوعـــيـــة 
حماية  على  تركز  التي  والربامج 

االأطفال واحلفاظ عليهم.
واأكد اأن جتاوب اجلمهور للتوعية 
الوقاية  بــــاالإجــــراءات  وااللـــتـــزام 
املجتمعية  املــ�ــشــوؤولــيــة  وتــر�ــشــيــخ 
الت�شرف  وحــ�ــشــن  الــنــ�ــسء  جتـــاه 
اأق�شى  اتخاذ  يف  ت�شهم  االإيجابي 
درجات ال�شالمة لتدارك املخاطر 

التي قد تعر�شهم.

هــــــاوا   / املــــــدعــــــو  فــــقــــد 
اثيوبيا     ، �ــشــيــد  حمـــمـــد 
�شفره  جـــواز   - اجلن�شية 
 )4619545( رقــــــم 
ـــــــــجـــــــــده عــــلــــيــــه  مـــــــــــن ي
االتــ�ــشــال بــتــلــيــفــون رقم  

0501242216

فقدان جواز �سفر
حممد   / املــــــــدعــــــــو  فـــــقـــــد 
عــبــداحلــلــيــم حمــمــد فــــاروق 
اجلن�شية  بـــنـــغـــالديـــ�ـــس     ،
رقــــــم  ــــــفــــــره  �ــــــش جـــــــــــــــواز   -
يجده  مــن   )0621127(
رقم   بتليفون  االت�شال  عليه 

    0507597455

فقدان جواز �سفر
ب�شري  كمال   / املــدعــو  فقد 
باك�شتان     ، احـــمـــد  بــ�ــشــري 
�شفره  جـــــواز   - اجلــنــ�ــشــيــة 
 )3846092AY( رقم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   االتـــ�ـــشـــال 

0502181095

فقدان جواز �سفر
ـــغـــر  ا�ـــش  / املـــــــدعـــــــو  فـــــقـــــد 
ا�شالم  نــــورول   ليت  ح�شني 
اجلن�شية  بـــنـــغـــالديـــ�ـــس     ،
رقــــــم  �ــــــشــــــفــــــره  جـــــــــــــواز   -
من   )4376105AG(
يجده عليه االت�شال بتليفون 

رقم  0506990993

فقدان جواز �سفر

فقدان �صهادة اأ�صهم ت
فــقــدت الــ�ــشــيــدة/ طــاهــرة حممد 
�شهادة   ، الزرعوين  ح�شني  اأحمد 
م�شرف  مـــــن  �ــــــشــــــادرة  ا�ــــشــــهــــم 
ابوظبي اال�شالمي  عدد اال�شهم 
ال�شهادة  رقـــــم  �ــشــهــم   )151(
ممن  يــرجــى   )10100940(
يعرث عليها االت�شال على الرقم 

 )0506588009(
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي -الفجر:

اأطلقت بلدية مدينة اأبوظبي خدمة جديدة من خدمات 
العمراين  التخطيط  لدائرة  املوحدة  النافذة  تطبيق 
اأفراد  اإ�شراك  والبلديات حتت ا�شم )را�شد( ت�شتهدف 
وال�شلوكيات  العام  املظهر  م�شوهات  ر�شد  يف  املجتمع 
التي توؤدي اإىل االإ�شرار باملرافق العامة وت�شوه منظر 

املدن وال�شوارع واملرافق العامة واخلا�شة.
باأهمية  اإميان البلدية  اإطار  املبادرة �شمن  وتاأتي هذه 
تعزيز م�شاركة اأفراد املجتمع يف حماية املدن من كافة 
اأ�شكال امل�شوهات، وبالوقت ذاته تر�شيخ قيم امل�شوؤولية 
املوؤ�ش�شات  بني  ال�شراكة  عالقات  وتطوير  املجتمعية 

احلكومية وخمتلف �شرائح املجتمع.
وحــول روؤيــة املــبــادرة والــهــدف منها اأكــدت البلدية اأن 
را�شد نظام ذكي تفاعلي خم�ش�س للمجتمع من اأجل 
النظام  مــع  املجتمعية  املــ�ــشــاركــة  خــالل  مــن  التفاعل 
البلدي يف ر�شد الظواهر ال�شلبية وال�شلوكيات الغري 
االإيجابية، ورفع وعي املجتمع واإ�شراكهم يف امل�شوؤولية 
املرافق  كافة هذه  البلدي حول  النظام  املجتمعية مع 

التي اأن�شئت من اأجل اإ�شعادهم وتلبية احتياجاتهم.
وي�شتهدف النظام ر�شد املخالفات وامل�شوهات واإر�شال 
اإىل جهات  اإىل اجلهات احلكومية الإحالتها  البالغات 
امل�شتهدفة  التعايف  ن�شب  حتقيق  بهدف  االخت�شا�س 
املرافق  جلميع  بالن�شبة  اخلاطئة  االأو�شاع  وت�شحيح 

ومكونات املدينة.
اأن خــدمــة را�ــشــد تــ�ــشــاهــم يف رفع  واأ�ـــشـــارت الــبــلــديــة 
مــ�ــشــتــوى الــوعــي واملــ�ــشــاركــة املــجــتــمــعــيــة، كــمــا جت�شد 
حاجة النظام البلدي لتغطية جميع املناطق واالأحياء 
وم�شاهماته  املجتمع  راأي  مــن  واال�ــشــتــفــادة  ال�شكنية، 
الــبــنــاءة، كما ميثل )را�ــشــد( نــافــذة الإ�ــشــراك املجتمع 
احلاالت  لتعايف  ال�شريعة  اال�شتجابة  تفعيل  بــهــدف 

وت�شحيح اأو�شاعها.
اآلـــيـــة عــمــل نــظــام را�ـــشـــد اأو�ــشــحــت البلدية  وبــ�ــشــاأن 
اأن االآلــيــة تــبــداأ بــر�ــشــد احلــالــة �ــشــورة ويــتــم حتديد 
االإحـــداثـــيـــات تــلــقــائــيــا، وكــتــابــة املــالحــظــات، ومـــن ثم 
اإر�شال  ذلــك  بعد  ويــاأتــي  تلقائي،  ب�شكل  التوا�شل  يتم 
اأبوظبي لالطالع  بلدية مدينة  اإىل  املر�شودة  احلالة 
على احلالة وحتديد جهة االخت�شا�س، ويف حال عدم 

م�شرف  اإىل  حتويلها  يتم  للمخالفة  امل�شبق  الر�شد 
املنطقة للتعامل مع احلالة ح�شب اإجراءات التفتي�س.

اإىل  �شكر  ر�شالة  اإر�ــشــال  يتم  امل�شبق  الر�شد  حــال  ويف 
نف�شها،  احلالة  ر�شد  �شابقاً  مت  اأنــه  واإعــالمــه  العميل 
الالزمة  االإجــــراءات  اتخاذ  يجري  اأنــه  على  والتاأكيد 
باتخاذ  املخت�س  املركز  يقوم  ذلــك  بعد  النظم،  ح�شب 
االإجراءات املطلوبة لت�شحيح الو�شع والتوجيه ح�شب 

النظم والقوانني املعمول بها يف النظام البلدي.
جتريها  التي  لال�شتبيانات  وفقاً  اأنه  البلدية  واأ�شارت 
حول اأهم امل�شوهات واملخالفات املرتكبة بهذا ال�شدد اأن 
اإ�شكان العزاب اأو التكد�س ال�شكاين يت�شدر املخالفات، 
االأماكن  يف  ترخي�س  دون  الــبــيــع  خمــالــفــة  تليها  ثــم 
الــعــامــة )بــاعــة جــائــلــون(، وبــعــدهــا خمــالــفــة االأ�شوار 
املــوؤقــتــة واملــتــهــالــكــة، وخمــالــفــة اإلــقــاء مـــواد وخملفات 
واإهمال  الغر�س،  لهذا  املخ�ش�شة  احلــاويــات  غــري  يف 
املــركــبــات يف االأمــاكــن الــعــامــة، ثــم الــوقــوف واجللو�س 
االأماكن  يف  االآخــريــن  حركة  اإعــاقــة  اإىل  يـــوؤدي  ب�شكل 
االأعالم  تعليق  اأو  رفع  خمالفة  تاأتي  وبعدها  العامة، 
اأو ال�شعارات اأو الرموز مبا ي�شوه املظهر العام، وكذلك 

خمالفة اإ�شكان عمال يف موقع العمل مبا ي�شكل اإزعاجا 
لالآخرين، واملباين املهجورة اأو القدمية امل�شوهة ملظهر 
املدينة، وطفح مياه ال�شرف ال�شحي، وترك خملفات 
والبناء يف  املباين  والف�شالت، وخملفات هدم  االأثــاث 

االأماكن العامة .
وغريها  التجاوزات  هــذه  جميع  اأن  البلدية  واأ�شافت 
تدعو  حيث  را�ــشــد  نظام  �شمن  امل�شتهدفات  مــن  تعد 
وتفعيله  النظام  اإجنــاح هذا  اإىل  املجتمع  اأفــراد  جميع 
على  واحلــفــاظ  املــديــنــة  مظهر  حماية  يف  للم�شاهمة 
ال�شكينة وراحة اأفراد املجتمع وحتقيق معايري االأمن 

وال�شالمة والبيئة واملظهر العام.
املجتمع  اأفـــــراد  بــاإمــكــان جــمــيــع  اأن  الــبــلــديــة  ونــوهــت 
ا�ـــشـــتـــخـــدام نـــظـــام را�ــــشــــد مــــن خـــــالل الــــدخــــول اإىل 
العمراين  التخطيط  لدائرة  املوحدة  النافذة  تطبيق 
والبلديات- بلدية مدينة اأبوظبي، ومن ثم الت�شجيل 
يف نظام )�شمارت با�س(، والدخول الذكي، عرب الرابط 
smartpass.government.( الــــتــــايل 

الر�شد  حــاالت  جميع  اإر�ــشــال  باإمكانه  وبعدها   ،)ae
)م�شوهات، خمالفات( وحتويلها عرب التطبيق.

•• الظفرة -الفجر:

حمد  خمي�س  عتيق  املــهــنــد�ــس  اأكـــد 
بلدية منطقة  عــام  املــزروعــي مدير 
الطرق  �شبكة  اأن  بــاالإنــابــة  الظفرة 
اأحــــدثــــت نقلة  الـــظـــفـــرة  مبــنــطــقــة 
كـــبـــرية يف جمــــال الــتــنــمــيــة، وقـــال 
تقوم  الــظــفــرة  مــنــطــقــة  بــلــديــة  اإن 
الداخلية  الــطــرق  واإنــ�ــشــاء  ب�شيانة 
ال�شت )مدينة زايد،  املنطقة  مبدن 
ودملا(  ال�شلع،  غياثي،  املــرفــاأ،  لــيــوا، 
التحتية  الــبــنــيــة  عــلــى  للمحافظة 
لــ�ــشــبــكــة الـــطـــرق الـــتـــي اأ�ــشــهــمــت يف 
�ــشــرعــة تــقــدمي اخلـــدمـــات الأهــــايل 
من  واجلهد  الوقت  وقللت  املنطقة 

خالل اخت�شار امل�شافات الطويلة. 
وحول م�شاريع الطرق التي نفذتها 
بلدية منطقة الظفرة خالل الفرة 
التنفيذ  قــيــد  واملــ�ــشــاريــع  املــا�ــشــيــة 
بلغت  والــتــي  امل�شتقبلية  واملــ�ــشــاريــع 
و28  مــلــيــار  االجــمــالــيــة   تكلفتها 
مليون درهــم، اأكــد املــزروعــي اأنــه مت 
م�شتوى  على  طرق  م�شاريع  تنفيذ 
 112 بلغت  بتكلفة  املنطقة  مــدن 
طريق  ان�شاء  �شملت  درهــم،  مليون 
خــدمــة لــال�ــشــراحــات الــبــحــريــة يف 
االأوىل،  املــرحــلــة  الــ�ــشــقــور  حممية 
وان�شاء طريق خدمة لال�شراحات 
ال�شقور  حمـــمـــيـــة  يف  الـــبـــحـــريـــة 
الــثــانــيــة، وانـــ�ـــشـــاء طريق  املــرحــلــة 
وان�شاء  الـــرمي،  خ�شبة  جــزيــرة  اىل 
فندق  اىل  املــــوؤدي  للطريق  ازدواج 
�شباق  م�شمار  وتطوير  ليوا،  تالل 
�شملت  كما  زايـــد.  مبدينة  الهجن 

قاعدة  اإىل  املـــــوؤدي  الــطــريــق  اإنـــــارة 
حركة  وحتـــ�ـــشـــني  اجلـــــويـــــة،  لــــيــــوا 
املرور عند نقطة التقاطع مع �شارع 
و�شيتي مول مبدينة  الظفرة  نــادي 
يربط  اأ�شفلتي  وان�شاء طريق  زايد، 
منطقة بينونة بطريق ال�شيخ هزاع 
يربط  وطــريــق  االأول،  �شلطان  بــن 
والطريق  واجلــفــن،  نفري  حم�شر 
مبدينة  اخلــيــل  �شباق  م�شمار  اإىل 
بينونة  جممع  اإىل  والطريق  زايــد، 
هناك  اإىل  واأ�ـــــشـــــار  االأكــــــادميــــــي.  
م�شاريع طرق قيد التنفيذ بالتعاون 
مع �شركة اأبوظبي للخدمات العامة 
م�شاندة تبلغ تكلفتها 256 مليون 
درهم منها اإن�شاء الطريق الرئي�شي 
لــلــحــي الـــتـــجـــاري يف مــديــنــة زايـــد 

التحتية  الــبــنــيــة  خـــدمـــات  وانــ�ــشــاء 
منطقة  يف  الــ�ــشــنــاعــيــة  لـــالأرا�ـــشـــي 
وانـــ�ـــشـــاء خدمات  – لـــيـــوا  اجلـــفـــن 
البنية التحتية لالأرا�شي ال�شناعية 

يف منطقة غياثي ال�شناعية. 
م�شاريع  هـــنـــاك  بـــــاأن  اأو�ــــشــــح  كــمــا 
طــــرق مــ�ــشــتــقــبــلــيــة بــتــكــلــفــة 660 
املوؤدية  الــطــرق  منها  درهـــم  مليون 
جزيرة  يف  البحرية  لــال�ــشــراحــات 
�شيارات  ومـــواقـــف  وطـــريـــق  غـــاغـــا، 
ال�شلع  مبــديــنــة  اجلـــديـــدة  املـــقـــربة 
باالإ�شافة  الطرح.  مرحلة  يف  وهــي 
اإىل م�شاريع م�شتقبلية بالتعاون مع 
م�شاندة وت�شم اإن�شاء خدمات البنية 
ال�شكنية  االحــــوا�ــــس  يف  الــتــحــتــيــة 
مبدينة  6و7و11و12و14و15 

يف  التحتية  الــبــنــيــة  ــاء  واإنــ�ــش زايــــد، 
وا�شتكمال  ـــرقـــي  الـــ�ـــش احلـــــو�ـــــس 
غياثي،  مبدينة  اجلنوبي  احلو�س 
خدمات  انـــ�ـــشـــاء  جـــانـــب  اإىل  هـــــذا 
ال�شكنية  لالأرا�شي  التحتية  البنية 
البنية  وانــ�ــشــاء خــدمــات  املـــرفـــاأ،  يف 
الــتــحــتــيــة لـــالأرا�ـــشـــي الــ�ــشــكــنــيــة يف 

حم�شر الييف يف ايوا.
الظفرة  مــنــطــقــة  مــــدن  وتـــرتـــبـــط 
اأعلى  بــ�ــشــبــكــة طــــرق حــديــثــة وفــــق 
املرورية  لل�شالمة  العاملية  املعايري 
لت�شهيل  واجل�شور  باالإ�شاءة  مزودة 
املـــروريـــة خا�شة  انــ�ــشــيــاب احلــركــة 
البوابة  تعترب  الظفرة  منطقة  وان 
الدول  مع  الــربي  للنقل  الرئي�شية 
خاللها  مــن  يــعــرب  حــيــث  ال�شقيقة 

�شارع ال�شيخ خليفة بن زايد. ومنذ 
بــاملــنــطــقــة حر�س  الــتــنــمــيــة  بـــدايـــة 
املغفور له باإذن اهلل ال�شيخ زايد بن 
ثراه  اهلل  طــيــب  نــهــيــان  اآل  �شلطان 
على �شق الطرق بني املدن لربطها 
وقد  لل�شكان  اخلـــدمـــات  وتــو�ــشــيــل 
واجـــــه حتـــديـــات و�ــشــعــوبــات اإزالـــــة 
الــكــثــبــان الــرمــلــيــة وتــنــفــيــذ الطرق 
قيادتنا  و�ــشــارت  واالإ�ــشــرار،  بالعزم 
وتطوير  تنمية  نهج  على  الر�شيدة 

منطقة الظفرة.
اإن  املــزروعــي  عتيق  املهند�س  وقـــال 
افـــتـــتـــاح �ـــشـــارع الــ�ــشــيــخ خــلــيــفــة بن 
له  املغفور  لنهج  مكماًل  ياأتي  زايــد 
�شلطان  بــن  زايـــد  ال�شيخ  اهلل  بـــاإذن 
ثــراه يف عملية  نهيان طيب اهلل  اآل 
البناء والتعمري والذي كان يحر�س 
على توفري اأف�شل اخلدمات وتوفري 
للمواطنني  الــكــرميــة  احلــيــاة  �شبل 
واملــقــيــمــني عــلــى اأر�ـــــس االمــــــارات.  
ويعترب �شارع ال�شيخ خليفة بن زايد 
�شريان احلياة وبوابة االمــارات مع 
الطرق  اأهــم  ال�شقيقة، ومن  الــدول 
العربية  التي تربط دولة االمــارات 
املتحدة مع الدول العربية حيث يتم 
من خالله التبادل التجاري الربي 

عرب منفذ الغويفات احلدودي.
ال�شارع له دور كبري  اأن  اإىل  م�شرياً 
يف ربــط مــدن منطقة الــظــفــرة مع 
�شبكة  خـــالل  مــن  البع�س  بع�شها 
الـــطـــرق احلــديــثــة الــتــي تــنــعــم بها 
املنطقة  ويــخــدم جمــتــمــع  املــنــطــقــة 
ويوفر طرق اآمنة للتنقل. كما تاأتي 
املنطقة  به  تتميز  ملا  ال�شارع  اأهمية 

مــن مــ�ــشــاريــع اقــتــ�ــشــاديــة كــبــرية يف 
باالإ�شافة  والــبــرول،  النقل  جمال 
الظفرة  منطقة  ت�شتقبل  ذلــك  اإىل 
الــــزوار وال�شياح  اعــــداد كــبــرية مــن 
اأن�شطة  مـــن  بـــه  تــتــمــيــز  ملـــا  نــ�ــشــبــة 
املوروث  تعك�س  متنوعة  وفعاليات 

احل�شاري الذي تزخر به االمارات.
الظفرة  منطقة  بلدية  بــاأن  واأو�شح 
التحتية  الـــبـــنـــيـــة  تـــنـــفـــذ  عـــنـــدمـــا 
لــــالأرا�ــــشــــي الــ�ــشــكــنــيــة واملـــنـــاطـــق 
حتر�س  املنطقة  مبــدن  ال�شناعية 
على ت�شميم �شبكة الطرق الداخلية 

وفق اأعلى املعايري يف جمال الطرق 
من اأجل توفري طرق تواكب عملية 
تــ�ــشــهــدهــا منطقة  الـــتـــي  الــتــنــمــيــة 
امل�شتدامة  التنمية  ودعــم  الظفرة، 
وال�شياحية  الــتــجــاريــة  واحلـــركـــة 

وجذب اال�شتثمارات للمنطقة. 

•• ال�شارقة-الفجر:

تــعــزيــزاً خلــدمــاتــهــا؛ بـــــداأت دائـــرة 
اخلـــــدمـــــات االجـــتـــمـــاعـــيـــة اإعـــــــادة 
االجتماعية  احلالة  وتقييم  درا�شة 
18 اإىل  لــلــفــئــة الــعــمــريــة مـــا بـــني 
التغريات  على  للوقوف  �شنة،   45
امل�شتفيدين  بــاأو�ــشــاع  طـــراأت  الــتــي 
نظراً  االجتماعية،  امل�شاعدات  من 
ل�شرعة املتغريات االجتماعية التي 
تــطــراأ عــلــى هـــذه الــفــئــة مــن خالل 
احلــ�ــشــول عــلــى فــر�ــشــة الــعــمــل اأو 
الزواج اأو غريها من املعطيات التي 
امل�شاعدات  ا�ــشــتــحــقــاق  عــلــى  تـــوؤثـــر 

االجتماعية.

علياء  اأكـــــــدت  لـــهـــا،  تــ�ــشــريــح  ويف 
امل�شاعدات  اإدارة  مــديــر  الــزعــابــي 
االجتماعية؛ اأن الدائرة تعمل وفق 
ال�شمو  روؤيــــة وتــوجــيــهــات �ــشــاحــب 
حممد  بن  �شلطان  الدكتور  ال�شيخ 
االأعلى  املــجــلــ�ــس  عــ�ــشــو  الــقــا�ــشــمــي 
ومتابعة  ال�شارقة،  حاكم  لــالحتــاد 
�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ �ــشــلــطــان بـــن حممد 
حاكم  نــائــب  العهد  ويل  القا�شمي 
ال�شارقة، رئي�س املجل�س التنفيذي؛ 
خمتلف  يف  الــتــنــمــيــة  حتـــقـــيـــق  يف 
املجاالت، مبا يوفر احلياة الكرمية 
واالآمـــــنـــــة لـــلـــمـــواطـــنـــني واإيـــ�ـــشـــال 

اخلدمات مل�شتحقيها.
بيانات  درا�شة  اإعــادة  وياأتي م�شروع 

�شنة،   )18-45( العمرية  للفئات 
الذي با�شرت الدائرة على تنفيذه؛ 
تقدمي  على  حر�شها  من  انطالقا 
اأفــ�ــشــل اخلـــدمـــات لــعــمــالئــهــا من 

االجتماعية  امل�شاعدات  م�شتفيدي 
من  يتطلبه  ومــا  ال�شارقة؛  بــاإمــارة 
تعديالت مبا يتنا�شب مع متطلبات 
الـــواقـــع بــنــاء عــلــى الــتــغــريات التي 
امل�شتفيدين  باأحوال  وتلحق  حلقت 
اأي تغيري قد يطراأ على احلالة  اأو 
اأو  االقــتــ�ــشــاديــة  اأو  االجــتــمــاعــيــة 
لعدد  نتيجة  للم�شتفيد،  ال�شحية 
من االأ�شباب منها؛ التحاق بع�شهم 
بــاأعــمــال حــــرة، وبــعــ�ــشــهــم حت�شنت 
اأو  الــــــــزواج،   اأو  املــــاديــــة،  حــالــتــهــم 
اأو غريها  ال�شحية،  حت�شن احلالة 
مــــن املـــتـــغـــريات الـــتـــي تــــوؤثــــر على 
االجتماعية،  امل�شاعدات  ا�شتحقاق 
وبـــــــنـــــــاء عـــــلـــــى ذلـــــــــك يـــــتـــــم وقـــــف 

اعتماداً  ا�شتمراريتها  اأو  امل�شاعدات 
وفق  وجــوده؛  اأو  ال�شبب  زوال  على 
و�شعها  التي  وال�شروط  ال�شوابط 
قــــرار املــجــلــ�ــس الــتــنــفــيــذي رقــــم 3 
مدير  واأفـــــــــــادت   .2018 لــــعــــام 

االجتماعية؛  املـــ�ـــشـــاعـــدات  اإدارة 
التي  التحديث  برنامج  الآلية  وفًقا 
تــتــبــعــه الـــدائـــرة مـــن خـــالل فريق 
خمت�س يقوم باإعادة درا�شة الو�شع 
خالل  مــن  للم�شاعدة  االجتماعي 

تتميز  وبطريقة  املتبعة  الو�شائل 
واللوائح  االأنــظــمــة  �شمن  بــالــدقــة 
املعتمدة، مع مراعاة ظروف اأحوال 
الزعابي؛  اأكـــدت  كما  امل�شتفيدين. 
امل�شاعدة  تقدمي  رف�س  حــال مت  يف 

التقدم  لــــه  فــيــحــق  لــلــمــ�ــشــتــفــيــد، 
ا�شتحقاقه  لبيان  التما�س  بطلب 
ا�شتحقاقه  ثــبــت  واإذا  للم�شاعدة، 
يتم اإرجاع امل�شاعدات له باأثر رجعي 

اأ�شهر. حتى 6 

�سمن اإطار �سعيها نحو تعزيز امل�ساركة وامل�سوؤولية املجتمعية

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق نظام )را�سد( بهدف املحافظة على 
املرافق العامة ومظهر املدينة

بلدية منطقة الظفرة تنجز �سبكة طرق حديثة 
وباأف�سل املعايري لربط املدن 

•• اأبوظبي -وام:

اأجرى االأطباء يف م�شت�شفى “ كليفالند كلينك اأبوظبي” ثالث جراحات 
لزراعة اأع�شاء من متربع متوف وت�شمنت اأول زراعة مزدوجة للرئتني 

يف دولة االإمارات.
كانت عائلة املتوفى قد تربعت برئتيه وكليتيه وكبده فاأجريت زراعات 
كلينك  “كليفالند  م�شت�شفى  يف  الكليتني  اإحــــدى  و  والــكــبــد  الــرئــتــني 
لزراعة  االإمـــارات  دولــة  الوحيد يف  و  االأول  املركز  يعد  اأبوظبي” الــذي 
االأع�شاء املتعددة.. فيما مت نقل الكلية االأخرى ال�شتخدامها يف جراحة 

زراعة اأخرى يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية.
رئتي  ا�شتئ�شال  تت�شمن  الــتــي   - للرئتني  املــزدوجــة  الــزراعــة  وت�شاف 

املري�س معا و ا�شتبدالهما بالرئتني املتربع بهما - اإىل �شل�شلة االإجنازات 
زراعة  جمــال  يف  اأبوظبي”  كلينك  “كليفالند  م�شت�شفى  حققها  التي 
االأعــ�ــشــاء وذلــك بعد اأن جنــح يف وقــت �شابق مــن الــعــام احلــايل باإجراء 
اأول جــراحــة لــزراعــة القلب يف الــدولــة يف  زراعـــات رئــة وكــبــد كما �شهد 

دي�شمرب 2017.
ومت اإجراء العملية ل�شيدة وافدة تبلغ من العمر 45 عاما كانت تعاين 
من تليف رئوي حاد جمهول ال�شبب وهو مر�س تدرجي ال ميكن عالجه 
ي�شبب الكثري من التندب يف الرئتني وعادة ما يعي�س املر�شى ملدة تراوح 

بني ثالث و خم�س �شنوات بعد ت�شخي�شه يف حال عدم اإجراء الزراعة.
وتراأ�س الدكتور ر�شا �شويالما�س رئي�س ق�شم جراحة ال�شدر يف م�شت�شفى 
“ كليفالند كلينك اأبوظبي” فريقاً �شم ع�شرة اأطباء من االأخ�شائيني 

يف جراحة ال�شدر وطب الرئة والتخدير باالإ�شافة اإىل كوادر التمري�س 
املتخ�ش�شة بالرعاية احلرجة الإجراء الزراعة للمري�شة.

وا�شتخدم الفريق طريقة مبتكرة قليلة الب�شع عرب اإحداث ثقبني على 
الرئوية  القلبية  املجازة  اإىل  دون احلاجة  ال�شدر  كل جانب من جانبي 
وي�شهم هذا النوع من اجلراحات يف تقليل الندوب وت�شريع عملية التعايف 

وتق�شري مدة االإقامة يف امل�شت�شفى مقارنة باجلراحة التقليدية.
150 عملية زراعة  وقال الدكتور �شويالما�س - الذي اأجرى اأكرث من 
مزدوجة للرئتني خالل ال�شنوات الع�شر املا�شية - اإن اجلراحة �شارت على 
ما يرام و اأن �شحة املري�شة تتح�شن ب�شكل جيد وهي تتنف�س االآن ب�شكل 

طبيعي .. م�شريا اإىل اجلراحة قد ا�شتغرقت خم�س �شاعات ون�شف.
من جهة اآخرى .. تراأ�س الدكتور اأنطونيو بينا اإخ�شائي جراحة الزراعة 

زراعة  اأجــرى  الــذي  الطبي  الفريق  اله�شمي  اجلهاز  اأمرا�س  معهد  يف 
الكبد ..  راأ�ــس اخليمة كانت تعاين من تليف حاد يف  الكبد ملري�شة من 
فيما مت اجراء جراحة زراعة الكلية برئا�شة الدكتور ب�شري �شنكري رئي�س 
معهد التخ�ش�شات اجلراحية الدقيقة رئي�س برنامج زراعة االأع�شاء يف 
امل�شت�شفى و�شاهمت يف اإنقاذ حياة مري�س اآخر من املر�شى املدرجني على 

قائمة االنتظار يف امل�شت�شفى.
وي�شهد املر�شى الثالثة يف وحدة الرعاية املركزة يف م�شت�شفى “كليفالند 

كلينك اأبوظبي” حت�شناً يف حاالتهم ال�شحية.
اأ�شاد الدكتور راكي�س �شوري الرئي�س التنفيذي يف م�شت�شفى  من جانبه 
زراعة  برنامج  يحققها  التي  باالإجنازات  اأبوظبي”  كلينك  “كليفالند 

االأع�شاء يف امل�شت�شفى على �شعيد تقدمي خدمات الزراعة املتقدمة .

»كليفالند كلينك اأبوظبي« يجري اأول زراعة مزدوجة للرئتني داخل الدولة 

»اجتماعية ال�سارقة« تبداأ اإعادة درا�سة بيانات م�ستحقي 
�سنة  امل�ساعدات الجتماعية للفئة العمرية )45-18( 
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اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/حممد 

�شعيد الزعابي لتجارة اال�شماك
رخ�شة رقم:CN 1009219 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/برايفت 

�شيتي العمال الديكور
 رخ�شة رقم:CN 1990891 قد تقدموا الينا بطلب

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

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية م غ 

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/مطعم ريد هاو�س اأ�شني

رخ�شة رقم:CN 2150540 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل وكيل خدمات/ا�شافة ناديه احمد ندى

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة جاي�شون ياجن %100  

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف مي ران هوجن

تعديل وكيل خدمات/حذف ح�شن عبداهلل �شامل قرمو�س املن�شوري

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 

االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان 

الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ملعاجلة  كوندور  ال�شـــــادة/�شركة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

النفايات الطبية ذ.م.م
رخ�شة رقم:CN 1028548 قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ن�شب ال�شركاء
�شلوى �شالح �شعد عبداهلل ال�شيباين من 43% اىل %85  

تعديل ن�شب ال�شركاء/مها حممد �شعيد من 7% اىل %15
ال�شيخ  ملالكها  القاب�شة  زد  ام  ات�س  وبيع/حذف  تنازل  ال�شركاء  تعديل 

حمدان حممد زايد �شلطان ال نهيان - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 HMZ HOLDING OWNED BY SHAIKH HAMDAN MOHAMMED

ZAYED SULTAN AL NEHAYAN - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإلغاء اعالن �سابق
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بخ�شو�س الرخ�شة 
رقم:CN 1138769 باال�شم التجاري برامي للنقليات 
العامة بالغاء طلب تعديل الرخ�شة واعادة الو�شع كما 

كان عليه �شابقا.
االعالن  هذا  على  اعرا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
اأ�شبوع  خالل  االقت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة 
غري  الدائرة  فان  واال  االعالن  هذا  ن�شر  تاريخ  من 
م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة 

حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25

اإعــــــــــالن
ذ.م.م    لل�شيدات  ليدي  كيوت  ال�شـــــادة/�شالون  بان  االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1149114 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عادل عبدالرحمن عبداهلل علي املازمي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف بدر ري�س عامر حممد الكثريي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف �شامل �شعيد حممد �شامل باوزير

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 0.50*0.20
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/�شالون كيوت ليدي لل�شيدات ذ.م.م
CUTE LADY SALOON LLC

اىل/�شالون كيوت ليدي لل�شيدات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CUTE LADY SALOON - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/يورك الدارة امل�شاريع وح�شاب الكميات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م   رخ�شة رقم:1349230 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة عمر احمد حممد مرزوق املزروعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف احمد حممد مرزوق �شقر املزروعي
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف جمموعة احمد املزروعي ذ.م.م

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 0.20*0.50 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة اىل �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�شم جتاري من/يورك الدارة امل�شاريع وح�شاب الكميات ذ.م.م
YORK PROJECTS MANAGMENT & QUANTITY SURVEYING LLC

اىل/يورك الدارة امل�شاريع وح�شاب الكميات - �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
 YORK PROJECTS MANAGMENT & QUANTITY SURVEYING -

SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/موؤ�ش�شة فوك�س للقرطا�شية

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1077493 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*2.8 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة فوك�س للقرطا�شية
FOCUS STATIONERY ESTABLISHMENT

اىل/برميا لالنظمة االمنية
PRIMA SECURITY SYSTEMS

تعديل ن�شاط/ا�شافة جتارة االجهزة واملعدات االمنية - باجلملة )4659949(
تعديل ن�شاط/ا�شافة خدمات حقول ومن�شاأت النفط والغاز الربية والبحرية )0910018(

تعديل ن�شاط/ا�شافة تركيب معدات واجهزة االمن واملراقبة و�شيانتها )4321009(
تعديل ن�شاط/حذف بيع ادوات القرطا�شية - بالتجزئة )4761003(

فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25

اإعــــــــــالن
كار  جولد  ال�شـــــادة/موؤ�ش�شة  بان  االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب للنقليات رخ�شة رقم:1015042 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�شم جتاري من/موؤ�ش�شة جولد كار للنقليات
GOLD CAR GENERAL TRANSPORT

اىل/ب�شت ون خلدمات التو�شيل
BEST ONE DELIVERY SERVICES

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25

اإعــــــــــالن
التخ�ش�شية  نوفوميد  ال�شـــــادة/عيادات  بان  االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 
CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2559471  ذ.م.م - فرع اأبوظبي 2 

تعديل راأ�س املال/من null اىل 50000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*4

تعديل ا�شم جتاري من/عيادات نوفوميد التخ�ش�شية ذ.م.م - فرع اأبوظبي 2 
-فرع اأبوظبي 1

 NOVOMED SPECIALIZED CLINICS LLC - BRANCH OF ABU

DHABI 2 - BRANCH OF  ABU DHABI 1

اىل/مراكز نوفومد ذ.م.م - فرع اأبوظبي 2
NOVOMED CENTERS LLC - BRANCH OF ABU DHABI 2

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

�شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/دايرك�شن بوتيك

رخ�شة رقم:CN 2496988 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة عائ�شه احمد �شعيد من�شور الكعبي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف منى حمدان حممد حمدان
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25

اإعــــــــــالن
�شيليت  ال�شـــــادة/�شالون  بان  االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

للرجال رخ�شة رقم:CN 2271108 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة ناديه رم�شان ح�شن %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلطان عويطن �شامل ح�شريم الكتبي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25

اإعــــــــــالن
بايونريز  ال�شـــــادة/فور  بان  االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

للهواتف رخ�شة رقم:CN 1308665 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حممد �شليمان ابراهيم ح�شن البلو�شي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد مبارك علي حممد االحبابي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

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

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25

اإعــــــــــالن
ما�شر  ال�شـــــادة/مطعم  بان  االقت�شادية  التنمية  دائـــرة  تعلن 

�شيف  رخ�شة رقم:CN 1801297 قد تقدموا الينا بطلب
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة حمدان �شامل حمد را�شد النعيمي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف را�شد حممد الفالحي
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
التنمية االقت�شادية خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا 
االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25

بيرتبورغ للمقاولت العامة- ذ م م
مبوجب  انه  للتدقيق-  دايريكتوري  اكتيف  مكتب  يعلن 
قرار اجلمعيه العموميه غري العادية بتاريخ 2018/06/21 

بحل وت�شفية �شركة
بيرتبورغ للمقاولت العامة- ذ م م

اإىل  التقدم  مطالبة  او  اعرا�س  اي  لدية  من  فعلى 
فاك�س   0503125165 رقم  موبايل    املعني  امل�شفى  مكتب 
بن  حممد  مدينة  ابوظبي-   53253 �س.ب    026349416
رقم  مكتب   )10( الطابق   2 رقم  بناية  مول  زايد-مزيد 
مدة  خالل  وذلك  الثبوتيه،  امل�شتندات  واإح�شار   )1005(

اأق�شاها 45 يوم من تاريخ هذا االعالن

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

اإعــــــالن رقــم: 47-2018 تغيري ال�سم التجاري
 للرخ�سـة رقــم: »ADAFZ00048« وتعديل ال�سركاء

تعلن اي�سًا املنطقة احلرة ملطارات ابوظبي عن تغيري ال�سركاء يف الرخ�سة 
املذكورة على النحو التايل:

خروج/ ال�سيد جولفري �سينغ بيارا �سينغ
لت�سبح الرخ�سة بال�سماء التالية:

ال�سيد: جودريب �سينغ بيارا �سينغ
وال�سيد/ منجت �سينغ

العنوان: اأبوظبي- املنطقة احلرة ملطارات اأبوظبي
احلرة  املنطقة  مراجعة  اعرتا�ش  اأو  حق  اأي  جهة  اأو  �سخ�ش  كل  فعلى 
املنطقة  حتمل  دون  الإعــالن  تاريخ  من  اأ�سبوعني  خالل  اأبوظبي  ملطارات 

اأدنى م�سوؤولية جتاه حقوق الغري

العدد 12360 
بتاريخ 25/6/2018

ToFrom
عرب البحار لإدارة العمال ذ.م.م

Overseas Business Management L.L.C

عرب البحار لتجارة املواد الغذائية ذ.م.م
Overseas Foodstuff Trading L.L.C

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25

اإعــــــــــالن
تعلن دائـــرة التنمية االقت�شادية بان ال�شـــــادة/اف�شل حكيم لتجارة االع�شاب

CN  قد تقدموا الينا بطلب    رخ�شة رقم:2354798 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*3

تعديل ا�شم جتاري من/اف�شل حكيم لتجارة االع�شاب
AFZAL HAKEEM HERBALS TRADING

اىل/�شالون هوم ري�شت للرجال
HOME REST GENTS SALOON

حممد  �شبيب  احمد   48358  6 حمل   39 ق   37 م  امل�شفح  ابوظبي  عنوان/من  تعديل 
هالل واخرين اىل ابوظبي امل�شفح م 36 166658 166658 ال�شيد �شالح علي عبداهلل 

الغيالين واخرين
تعديل ن�شاط/ا�شافة ق�س وت�شفيف ال�شعر واحلالقة للرجال فئة ثالثة )9602101.3(

تعديل ن�شاط/حذف بيع التوابل والبهارات- بالتجزئة )4721030(
فعلى كل من له حق او اعرا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�شادية 
خالل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360
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•• اأبوظبي -وام:

بحث �شعادة الدكتور جمال حممد احلو�شني مدير عام 
والكوارث  واالزمـــات  الــطــوارئ  الإدارة  الوطنية  الهيئة 
لوبيز  روالنــــدو  ال�شيد  مــع  امــ�ــس  اأبــوظــبــي  يف  مبكتبه 
ال�شكرتري التنفيذي ملجل�س االأمن القومي يف جمهورية 
بنما اوجه التعاون امل�شرك وتبادل اخلربات وال�شراكة 
والــكــوارث. وتناول  الطوارئ واالزمــات  ادارة  يف جمال 
اإدوارد  و�ــشــعــادة  املــرافــق  الــوفــد  الــذي ح�شره   - اللقاء 
الــدولــة -  لـــدى  فــونــ�ــشــيــكــاوارد �شفري جــمــهــوريــة بنما 
منظومة الطوارئ لدى اجلانبني واآلية مواجهة حاالت 
املعلومات حول  الــطــوارئ واالأزمـــات والــكــوارث وتبادل 

ال�شيا�شات واأف�شل املمار�شات واخلربات ملواجهتها.
االأمن  ملجل�س  التنفيذي  ال�شكرتري  اأ�ــشــاد  جانبه  مــن 
لدولة  الرائدة  بــاالإجنــازات  بنما  القومي يف جمهورية 
االأمن  قطاع  فيها  مبــا  القطاعات  جميع  يف  االإمــــارات 
حاالت  �شيناريوهات  جلميع  واال�ــشــتــعــداد  والــ�ــشــالمــة 
الــطــوارئ واالأزمـــات والــكــوارث مبديا اهتمام حكومته 
ال�شبل  اف�شل  حــول  واالآراء  اخلــربات  تبادل  من  ملزيد 
الــنــاجــح وفق  للتعامل  واال�ــشــتــعــداد  اجلــاهــزيــة  لــرفــع 

منظومة متكاملة ورائدة للطوارئ واالأزمات.
وكان خوان كارلو�س فاريال رئي�س جمهورية بنما قام 
مطلع هــذا الــعــام بــزيــارة لــدولــة االإمــــارات بحث فيها 
مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  مع 
دبي  الــوزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
“رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
ناجحة  وا�شتثمارية  اقت�شادية  �شراكات  بناء  امل�شلحة 
وذات جــــدوى اقــتــ�ــشــاديــة تــعــود بــاخلــري والــنــفــع على 
للتوا�شل  اإيجاد قنوات جديدة  االأطــراف و�شبل  جميع 
املجاالت  يف  خا�شة  ال�شعد  خمتلف  على  البلدين  بني 
التجارية واال�شتثمارية والثقافية وال�شياحية وغريها.

•• دبلن - وام:

عقدت معايل الدكتورة اأمل عبداهلل القبي�شي 
رئــيــ�ــشــة املــجــلــ�ــس الــوطــنــي االحتـــــادي جل�شة 
مــبــاحــثــات ر�ــشــمــيــة امـــ�ـــس مـــع مـــعـــايل �شون 
اأوفاريل رئي�س جمل�س النواب االيرلندي يف 

دبلن.
التي ح�شرها �شعادة  جرى خالل اجلل�شة - 
الدولة  �شفري  العلي  مــاجــد  حممد  �شلطان 
لدى جمهورية ايرلندا - االتفاق على اإن�شاء 
جلنة �شداقة برملانية بني املجل�شني لتاأطري 
تفعيل  عن  ف�شال  بينهما  القائمة  العالقات 
التن�شيق  دورها يف  و  الربملانية  الدبلوما�شية 

البلدين  �شعبي  بــني  التوا�شل  و  الت�شاور  و 
تفعيل  �شبل  اجلــانــبــان  وبــحــث  الــ�ــشــديــقــني. 
الــعــالقــات الــربملــانــيــة و تـــبـــادل اخلـــــربات و 
الت�شاور حيال  و  التن�شيق  تعزيز  و  الــزيــارات 
خمتلف الق�شايا خالل امل�شاركة يف الفعاليات 
الربملانية الدولية و اال�شتفادة مما يحظى به 
البلدان من عالقات متميزة مع دول العامل 

واملوؤ�ش�شات و املنظمات الدولية.
االإيرلندي  الــنــواب  جمل�س  رئــيــ�ــس  رحـــب  و 
مبـــعـــايل الـــدكـــتـــورة اأمـــــل الــقــبــيــ�ــشــي و وجه 
الــ�ــشــكــر لــهــا عــلــى تــلــبــيــة الــــدعــــوة و زيــــارة 
الر�شمي ملركز  اإيرلندا وامل�شاركة يف االفتتاح 
 .. �شيتي  دبلن  بجامعة  واالنــدمــاج  الت�شامح 

االإمارات  دولة  ت�شهده  الذي  بالتطور  واأ�شاد 
املـــــراأة و  كــافــة ال �شيما متــكــني  املـــجـــاالت  يف 

م�شاركتها ال�شيا�شية .
و ثمن جهود معايل الدكتورة اأمل القبي�شي 
اال�شت�شارية  املجموعة  تــروؤ�ــشــهــا  خــالل  مــن 
مبكافحة  املعنية  امل�شتوي  رفيعة  الربملانية 
الربملاين  االحتـــــاد  يف  والـــتـــطـــرف  االإرهـــــــاب 
الــدويل و بالتعاون مع مكتب االأمم املتحدة 
اأهمية  .. موؤكدا  املعني باملخدرات واجلرمية 
هذه املجموعة و دورها يف بناء �شراكات دولية 
علي  وارتــكــازهــا  والتطرف  االإرهـــاب  ملكافحة 
والتن�شيق  التعاون  م�شتويات  اأف�شل  حتقيق 
بــني الـــدول و تطوير اجلــهــود و االإجــــراءات 

امل�شركة يف هذا ال�شاأن.
القبي�شي  اأمــل  الدكتورة  معايل  وجهت  وقــد 
النواب  جمل�س  رئي�س  ملــعــايل  ر�شمية  دعـــوة 
االأيرلندي علي راأ�س وفد ي�شم اأع�شاء جلنة 
الــ�ــشــداقــة لــزيــارة دولـــة االمــــارات و املجل�س 
و  الوطني االحتــادي و توقيع مذكرة تفاهم 
االإمارات  تعاون واالطــالع على جتربة دولــة 

وتطورها يف خمتلف املجاالت.
اأهمية  اأكـــد  و  الــدعــوة  بــهــذه  ورحـــب معاليه 
الوقت  االإمــــــــارات الفـــتـــا يف  لـــدولـــة  زيـــارتـــه 
نف�شه اإىل اأهمية مذكرة التفاهم التي �شيتم 
توقيعها و�شتعمل على تعزيز عالقات التعاون 

الربملانية بني البلدين.

�سراكة بني »اأدنيك« و»�سحة« لتقدمي الرعاية الطبية خالل »اأبوظبي للقوارب«
•• اأبوظبي-وام:

�شراكة  اتفاقية  “اأدنيك”  للمعار�س  الوطنية  اأبوظبي  �شركة  وقعت 
“�شحة” لتكون مزود  اأبوظبي للخدمات ال�شحية  وتعاون مع �شركة 
للقوارب”  العاملي  “اأبوظبي  معر�س  يف  الر�شمي  ال�شحية  الرعاية 
الذي تعقد ن�شخته االأوىل من 17 اإىل 20 اأكتوبر 2018 يف مركز 

اأبوظبي الوطني للمعار�س.
وتقدم “�شحة” يف املعر�س اأف�شل اخلدمات للم�شاركني والزوار عرب 
عيادة طبية متنقلة وجمهزة بالكامل مبختلف املعدات الطبية وطاقم 

خمت�س من اخلرباء واالأطباء.

للقوارب”  العاملي  اأبوظبي  “معر�س  مدير  نيت�شول  األك�شاندر  وقــال 
�شيكون هناك تعاون بني املعر�س وبني �شركة “�شحة” لتوفري الرعاية 

ال�شحية واخلدمات الطبية للعار�شني والزوار خالل فرة املعر�س.
فريدا  حدثا  للقوارب” �شيكون  العاملي  اأبوظبي  “معر�س  اأن  واأ�شاف 
الأبوظبي حيث يتم تهيئة بيئة متزج ب�شكل فريد بني اليخوت الفاخرة 
وعـــامل الــرفــيــه الــبــحــري اإىل جــانــب تــقــدمي الــعــرو�ــس الــتــي تاأخذ 
الزائرين اإىل حقبة من الزمن حتكي ق�شة التاريخ البحري االإماراتي 
�شيوفر من�شة متميزة تروج  املعر�س  اأن  اإىل  اإ�شافة  الغني والعريق.. 
والفعاليات  املعار�س  لتنظيم  مف�شلة  كوجهة  عامليا  اأبوظبي  الإمــارة 

احلية.

اجلاهزية  اإدارة  مــديــر  الكعبي  علي  مـــروان  الــدكــتــور  اأكـــد  جهته  مــن 
“ اأدنيك”  الــ�ــشــراكــة مــع  “�شحة” اأهــمــيــة  وا�ــشــتــمــراريــة االأعــمــال يف 
الزوار  جميع  و�شحة  �شالمة  �شمان  تهدف  ال�شراكة  اأن  مو�شحا   ..
الطبية  اخلــدمــات  اأفــ�ــشــل  �شيتلقون  الــذيــن  املــعــر�ــس  واملــ�ــشــاركــني يف 
الرعاية  من�شاآت  اإحـــدى  اإىل  حتويلهم  اأو  املعر�س  عــيــادة  يف  الــالزمــة 
بوا�شطة  املدينة  اأنحاء  جميع  يف  واملتوزعة  لل�شركة  التابعة  ال�شحية 

�شيارات اإ�شعاف جمهزة باأف�شل املعدات واالأطقم الطبية املوؤهلة.
للقوارب” يف مر�شى  العاملي  اأبوظبي  “اأدنيك” “معر�س  وت�شت�شيف 
املطور  االإمـــــارات  دولـــة  يف  والــوحــيــد  االأول  املــر�ــشــى  “اأدنيك” ليكون 
قبل  مــن  واملــمــلــوك  الــدولــيــة  املــعــار�ــس  ا�شت�شافة  لــغــر�ــس  خ�شي�شا 

180 عار�شا و20  املرتقبة  الــدورة  ت�شتقطب  اأن  ويتوقع  “اأدنيك” 
األف زائر مقدمة من�شة مثالية لعر�س ما يزيد عن 75 قاربا را�شيا 
يف “اأدنيك مارينا” والتي �شهدت موؤخرا اأعمال تو�شعة �شاملة لزيادة 

القدرة اال�شتيعابية والكفاءة لتلبية االإقبال املتنامي.
البحرية الرفيهية واليخوت  اأكرب جتمع للريا�شات  ويعترب احلدث 
والعاملني  واملهنيني  للمخت�شني  جــذب  ونقطة  اأبوظبي  يف  الفاخرة 
الفعالية بدعم كامل من  .. فيما حتظى  البحرية  ال�شناعة  يف قطاع 
اأبوظبي حيث من  اأبوظبي ودائرة الثقافة وال�شياحة وموانئ  حكومة 
تبلغ  والتي  الــدولــة  يف  البحرية  ال�شوق  تو�شيع  يف  ت�شاهم  اأن  املتوقع 

حاليا اأكرث من 61 مليار دوالر اأمريكي.

اأمل القبي�سي و رئي�س جمل�س النواب الإيرلندي يبحثان �سبل تفعيل العالقات الربملانية

•• اأبوظبي-وام:

املزروعي  �ــشــاري  اأحــمــد  �ــشــعــادة  ت�شلم 
والـــتـــعـــاون  اخلـــارجـــيـــة  وزارة  وكـــيـــل 
الــــدويل بـــديـــوان عـــام الـــــوزارة ن�شخة 
من اأوراق اعتماد �شعادة �شعد كات�شاليا 
�شفري جمهورية جنوب اأفريقيا املعني 

لدى الدولة.
ومتنى وكيل الوزارة لل�شفري التوفيق 
يعزز  مبا  عمله  مهام  اأداء  يف  والنجاح 
عــالقــات الــتــعــاون بــني دولـــة االإمـــارات 

وجمهورية جنوب اأفريقيا ال�شديقة.
جنوب  جـــمـــهـــوريـــة  �ـــشـــفـــري  واأعــــــــــرب 
بالده  بتمثيل  �ــشــعــادتــه  عــن  اأفــريــقــيــا 
لــدى دولــة االإمـــارات ملا حتظى به من 
مكانة اإقليمية ودولية مرموقة بف�شل 
ال�شمو  ل�شاحب  احلكيمة  ال�شيا�شة 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 

الدولة “حفظه اهلل«.

»وكيل اخلارجية« يت�سلم اأوراق اعتماد �سفري جنوب 
اأفريقيا املعني لدى الدولة

غرفة الفجرية تعقد جمعيتها العمومية الأول من يوليو املقبل

»هيئة الطوارئ والأزمات« تبحث التعاون مع بنما

مدير جامعة ال�سارقة يكرم ت�سعة من اأ�ساتذتها متت 
ترقيتهم اإىل درجة علمية اأعلى

•• ال�شارقة-الفجر:

جمول  حميد  الدكتور  االأ�شتاذ  �شعادة  ا�شتقبل 
ت�شعة  مهنئاً  ال�شارقة  جامعة  مدير  النعيمي 
مــن اأعــ�ــشــاء الــهــيــئــة الــتــدريــ�ــشــيــة كـــان جمل�س 
اأمناء اجلامعة وافق على ترقيتهم اإىل الدرجة 
موؤخرا  عقد  اجتماع  خالل  االأعلى  االأكادميية 
برئا�شة �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  الــقــا�ــشــمــي،  حمــمــد  بــن 
حاكم ال�شارقة رئي�س جامعة ال�شارقة )حفظه 

اهلل تعاىل ورعاه(.
خالل التكرمي نقل �شعادة مدير اجلامعة تهنئة 
�شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة واأع�شاء جمل�س 
التدري�شية  الهيئة  الأعــ�ــشــاء  اجلــامــعــة  اأمــنــاء 
لــهــم مـــزيـــدا مـــن التقدم  بــالــرقــيــة مــتــمــنــيــا 
اأنهم  اأكــد  الــذي  عملهم  يف  والتوفيق  والرقي 

اأدوا متطلباته على اأكمل وجه مما مّكنهم من 
ا�شتحقاق هذه الرقية االأكادميية لكل منهم، 
م�شريا اإىل اأن عملية الرقي تركز على العديد 
اإىل  العلمي  بالبحث  ن�شاط  اأهمها  النقاط  من 
جانب عملية التعليم والتعلم، ثم حث االأ�شاتذة 
طلبة  وال�ــشــيــمــا  للطلبة  مــعــارفــهــم  نــقــل  عــلــى 
اأهم  اأحــد  حتقيق  على  للعمل  العليا  الدرا�شات 
االأهداف اال�شراتيجية والتي توليها اجلامعة 
وهي  العلمي  بالبحث  واملتعلقة  خا�شة  اأهمية 
قادرين  والباحثني  العلماء  مــن  جيل  تخريج 
عـــلـــى تــنــمــيــة جمــتــمــعــاتــهــم وتـــطـــويـــرهـــا اإىل 
الــتــي تواجه  االأفــ�ــشــل مــن خــالل حــل امل�شاكل 

تلك املجتمعات.
�شملت الرقيات كال من: الدكتور عبد ال�شميع 
والدرا�شات  الــ�ــشــريــعــة  كــلــيــة  االأنــيــ�ــس  حمــمــد 
والدكتور  الـــديـــن،  اأ�ـــشـــول  قــ�ــشــم  االإ�ــشــالمــيــة 

القانون  كلية  احلــي  عبد  اأحــمــد  الــديــن  عــمــاد 
اأحمد  �شالح  والدكتور  اخلا�س،  القانون  ق�شم 
اخلا�س،  القانون  ق�شم  القانون  كلية  اللهيبي  
والـــدكـــتـــور مــاهــر عــمــر كــلــيــة الــهــنــد�ــشــة ق�شم 
الهند�شة املدنية والهند�شة البيئية، الذين متت 

ترقيتهم اإىل درجة اأ�شتاذ دكتور.
اأحمد  الدكتور  الرقيات كال من:  �شملت  كما 
الكيمياء،  قــ�ــشــم  الـــعـــلـــوم  كــلــيــة  حمــمــد  عــلــي 
ق�شم  الهند�شة  كلية  لبلوبة  مو�شى  والــدكــتــور 
والدكتور  البيئة،  والهند�شة  املدنية  الهند�شة 
الهند�شة  ق�شم  الهند�شة  كلية  مرابطني  طارق 
املدنية والهند�شة البيئة، والدكتور حممد نور 
العام،  القانون  ق�شم  القانون  كلية  �شيد  الدين 
القانون  كلية  الـــراوي  جابر  مظفر  والــدكــتــور 
ترقيتهم  متت  والذين  اخلا�س،  القانون  ق�شم 

اإىل درجة اأ�شتاذ م�شارك.

•• الفجرية -وام:

االأول  يف  الفجرية  و�شناعة  جتــارة  غرفة  تعقد 
بعد  العمومية  جمعيتها  املقبل  يوليو  �شهر  من 
اأن تعذر التئام اجلمعية الذي كان مقررا يف 21 

يونيو اجلاري لعدم اكتمال الن�شاب القانوين.
و�شتطلع اجلمعية على حم�شر اجتماع اجلمعية 
العمومية ال�شابق وعلى تقرير جمل�س االإدارة عن 
ن�شاط الغرفة لل�شنة الثالثة املنتهية من الدورة 
مدقق  وتقرير  ال�شنوية  امليزانية  واعتماد  الـ13 

احل�شابات ومناق�شة اأية موا�شيع تتعلق بالقطاع 
التجاري وال�شناعي واملهني.

و�شدد �شعادة خليفة خمي�س مطر الكعبي رئي�س 
جمل�س اإدارة الغرفة على اأهمية ح�شور االأع�شاء 
قاعة  يعقد يف  الذي  االجتماع  للغرفة  املنت�شبني 
جمل�س  حر�س  مــوؤكــدا  الــغــرفــة..  مببنى  امل�شرح 
اأ�شحاب  واآراء  اأفكار  من  اال�شتفادة  على  االإدارة 
ي�شهم  مبا  للغرفة  املنت�شبني  واالأع�شاء  االأعمال 
التجارية يف  االأعمال واالأ�شرة  يف خدمة جمتمع 

اإمارة الفجرية.

وكان �شعادة را�شد اأحمد غريب ال�شريدي النائب 
عن  اأعــلــن  الغرفة  اإدارة  جمل�س  لرئي�س  الــثــاين 
اكتمال  لعدم  العمومية  اجلمعية  اجتماع  تاأجيل 
من   13 املــادة  ن�س  على  بناء  القانوين  الن�شاب 
بالقانون  املعدل   2007 ل�شنة   1 رقــم  القانون 
ب�شاأن تنظيم غرفة جتارة   2011 7 ل�شنة  رقم 
و�شناعة الفجرية.. ويكون االجتماع �شحيحا اإذا 
ح�شره ن�شف عدد االأع�شاء امل�شددين لر�شومهم 
ال�شنوية واإذا مل يتوفر الن�شاب عقدت اجلمعية 

العمومية مبن ح�شر من االأع�شاء.

••  ال�شارقة -وام:

عقدت اللجنة الطبية العليا للتقاعد يف اإمارة ال�شارقة 
االجتماعي  لــلــ�ــشــمــان  الــ�ــشــارقــة  لــ�ــشــنــدوق  الــتــابــعــة 
اجتماعها االأول برئا�شة الدكتور عبدالعزيز �شعيد بن 

بطي املهريي رئي�س اللجنة وذلك مبقر ال�شندوق.
ح�شر االجتماع اأع�شاء اللجنة الدكتور �شقر عبداهلل 
اخلمريي  حممد  فاطمة  والــدكــتــورة  املعال  �شلطان 

و�شعيد �شلطان بن خادم وندى ح�شن الرئي�شي.
تقديره  عــن  االجتماع  خــالل  اللجنة  رئي�س  واأعـــرب 
الدكتور  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  توجيهات  و  لــروؤيــة 
االأعلى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  بــن  �شلطان 
حــاكــم الــ�ــشــارقــة وثــقــتــه ورعــايــتــه و دعــمــه ملواطني 
اأعـــمـــال اللجنة  الــ�ــشــارقــة واأ�ـــشـــرهـــم. �ــشــمــل جــــدول 

ب�شاأن   2018 لــ�ــشــنــة   5 رقـــم  الــقــانــون  ا�ــشــتــعــرا�ــس 
ال�شمان االجتماعي يف اإمارة ال�شارقة وقرار املجل�س 
التنفيذي رقم 18 ل�شنة 2018 ب�شاأن ت�شكيل اللجنة 
ومن ثم مناق�شة اخلطوات واالآليات الالزمة لتفعيل 
على  حر�شهم  اللجنة  اأعــ�ــشــاء  واأكـــد  اللجنة.  عمل 
بذل كل جهد ممكن لتعزيز روؤى و تطلعات �شاحب 
الرعاية  �شبل  تعزيز  و  ودعــم  ال�شارقة  حاكم  ال�شمو 
والـــراحـــة واالأمـــــان الــوظــيــفــي واالجــتــمــاعــي ملوظفي 
بقرار  اللجنة  ت�شكيل  مت  قــد  كــان  ال�شارقة.  حكومة 
وذلك  من املجل�س التنفيذي رقم 18 ل�شنة 2018م 
التعاريف  بــاب  يف  اللجنة  ب�شاأن  ورد  مــا  اإىل  ا�شتنادا 
باملادة 1 من القانون رقم 5 ل�شنة 2018م وهي تتبع 
حكومة االإمارة وتعمل حتت اإ�شراف �شندوق ال�شارقة 

لل�شمان االجتماعي.

اللجنة الطبية العليا للتقاعد باإمارة 
ال�سارقة تعقد اجتماعها الأول
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اأخبـار الإمـارات

•• الفجرية - وام:

“جائزة  فـــعـــالـــيـــات  امــــ�ــــس  انـــطـــلـــقـــت 
ال�شوئي”  للت�شوير  الدولية  الفجرية 
يف دورتها ال�شابعة وت�شتمر حتى االأول 
بعدها  لــتــخــ�ــشــع   2019 مـــايـــو  مـــن 
االأعمال املقدمة للتقييم من قبل جلنة 
اخلرباء  من  نخبة  ت�شم  التي  احلكام 

واالأ�شاتذة يف عامل الت�شوير ال�شوئي.
هيئة  تنظمها  التي   - اجلائزة  وتهدف 
بالتعاون  واالإعــــالم  للثقافة  الفجرية 
اإىل   - الفرن�شية  ال�شحافة  وكــالــة  مــع 
االإ�ــشــهــام الــفــكــري واجلـــمـــايل يف حقل 
االإبـــــــــداع الـــبـــ�ـــشـــري وتــــقــــدمي اأعـــمـــال 
ورفد  املحلي  الواقع  اإبداعية تعرب عن 
الذائقة اجلمالية واإثراء عوامل الفنون 
جمال  يف  املهتمني  وت�شجيع  الب�شرية 
الــتــ�ــشــويــر الــفــوتــوغــرايف عــلــى تقدمي 
التناف�س  مــيــدان  ودخــــول  اإبــداعــاتــهــم 

لالإعالن عن قدراتهم الفنية.
وتت�شمن اجلائزة �شبعة حماور رئي�شية 
تــذهــب جــائــزة الــعــد�ــشــة الــذهــبــيــة فيه 

التحكيم  جلنة  قرار  بح�شب  مل�شتحقها 
التالية  الـــعـــنـــاويـــن  املــــحــــاور  حتــمــل  و 
لل�شورة  “ق�شة  بعنوان  االأول  املــحــور 
ال�شحفية” وهي ق�شة على �شكل �شور 
مت�شل�شلة يتم اال�شراك بـ 5 - 6 �شور 
الــ�ــشــورة واملحور  تــكــمــل حــكــايــة  فــيــهــا 
الثاين” ال�شور العامة” نب�س ال�شارع 

اأو الطفولة اأو احلياة الربية والبحرية 
�شورة  �شكل  على  وتــقــدم  الــريــا�ــشــة  اأو 
الـــعـــام بينما  املـــحـــور  مــنــفــردة جتــ�ــشــد 
“االأ�شود  عنوان  الثالث  املحور  يحمل 
الفنية  ال�شور  على  واالبي�س” ويركز 
خالل  من  التجريدية  التقليدية  غري 
الكامريا  يف  الرقمي  العامل  ا�شتثمار 

واملحور  الــربجمــيــات  اىل  اللجوء  دون 
“الفجرية  يــاأتــي حتــت عــنــوان  الــرابــع 
كما اأراهــا “ ويجري الركيز فيه على 
والوادي  اجلبل  والــرب  البحر  ت�شوير 
والــ�ــشــيــاحــة ونــبــ�ــس الــ�ــشــارع والــــراث 
واملـــــــوروث الــ�ــشــعــبــي والــتــ�ــشــويــر حتت 
املـــحـــور اخلام�س  املــــــاء.. فــيــمــا يــحــمــل 

“ويركز  والــبــحــريــة  الــربيــة  “احلياة 
الذهبية  الوانها  بتموج  ال�شحراء  على 
ال�شيادين  اأغـــــاين  حــيــث  الــبــحــر  اىل 
�شواطئ  اىل  لـــيـــوا  مـــن  واأهـــازيـــجـــهـــم 
الــفــجــرية اأمـــــا املـــحـــور الــ�ــشــاد�ــس فهو 
عــبــارة عــن مقطع فــيــديــو مــ�ــشــور ملدة 
كافة  ميثل  دقيقني  اىل  واحــدة  دقيقة 
وتتلخ�س  ومنفردة.  جمموعة  املحاور 
�شروط امل�شابقة املحلية يف اأال يقل عمر 
امل�شارك عن 18 عاما حني ا�شراكه يف 
امل�شابقة واأن تقّدم االأعمال عرب املوقع 
االإلكروين للم�شابقة ح�شرا وال تقبل 
اللجنة اأّية اأعمال تقّدم عن طريق اآخر 
جلميع  مفتوحة  اجلائزة  يف  وامل�شاركة 
االإمـــارات وخارجها  دولــة  امل�شورين يف 
�ــشــواء اأكــانــوا حمــرفــني اأم هـــواة ولن 
ن�شو�شا  تت�شمن  الــتــي  الــ�ــشــور  تقبل 
مكتوبة، اأو رمزا كتوقيع امل�شور اأو اإطار 
املــطــبــوعــة ويجب  الــ�ــشــور  اأو  غـــريه  اأو 
احلفاظ على حمتوى ال�شورة االأ�شلّية، 
التعديل  اأثناء  اأّي تغيري  واأن ال يطاله 
اأو التنقيح اأو تعديل االألوان الب�شيطة. 

 - لــلــ�ــشــروط  املــ�ــشــارك - وفــقــا  ويتعهد 
تفز  للجائزة مل  املــقــدمــة  الــ�ــشــور  بـــاأن 
وبخالف  عاملية  اأو  حملية  جائزة  باأية 
�شحب اجلائزة يف حالة مت  �شيتم  ذلك 
كما  الــ�ــشــورة  فــوز  بعد  االأمـــر  اكت�شاف 
يتعهد امل�شور الإدارة امل�شابقة باأّن ملكية 
له،  تعود  كاملة  املقدمة  ال�شور  حقوق 
للجائزة  املقدمة  االأعمال  جميع  وتعد 
ملكا لهيئة الفجرية للثقافة واالإعالم 
ويحق لها الت�شرف بها واإعادة اإنتاجها 

اأو دوليا  اأو ن�شرها كيفما �شاءت حمليا 
مع حفظ حقوق امل�شارك االأدبية بذكر 

ا�شمه معها اأينما ن�شرت.
عمل  اأي  رف�س  اجلــائــزة  للجنة  ويحق 
املوا�شفات  اأو  االأهـــداف  مــع  يتوافق  ال 
.. فيما  بامل�شابقة  املوا�شيع اخلا�شة  اأو 
يــعــد تعبئة طــلــب اال�ـــشـــراك مــن قبل 
على  م�شبقة  موافقة  مبثابة  املــ�ــشــارك 

�شروط اجلائزة.
جدير بالذكر اأن هيئة الفجرية للثقافة 

الفجرية  جـــائـــزة  اأطـــلـــقـــت  واالإعــــــــالم 
االأوىل  دورتــهــا  يف  ال�شوئي  للت�شوير 
يف العام 2007 وحتمل امل�شابقة يف كل 
عام عنوانا يعرب عن الهدف الذي تقام 
اأجله مع الركيز على ما حتتويه  من 
الــفــجــرية مـــن مـــواقـــع طبيعية  اإمـــــارة 
ومــــوروث ثــقــايف وحــ�ــشــاري ممــيــز كما 
الــ�ــشــور لعر�شها  اأفــ�ــشــل  يــتــم اخــتــيــار 
للم�شاهدين يف معار�س خا�شة لتعميم 

الفائدة وتبادل االآراء..

•• ابوظبي-الفجر:

الهادفة  اال�شراتيجية  اإطار خطته  يف 
وخــدمــات معرفية  بــحــوث  تــوفــري  اإىل 
الذكية  تطبيقاته  واإثـــــراء  مــتــكــامــلــة، 
من�شته  على  الوطني  االأر�شيف  اأطلق 
جديدة  اإ�ــشــدارات  ثالثة  االإلكرونية 
القائد  �شرية  من  جوانب  اإىل  تتطرق 
املــوؤ�ــشــ�ــس الــ�ــشــيــخ زايـــد بــن �ــشــلــطــان اآل 
نهيان - طيب اهلل ثراه- وتفتح �شفحات 
مهمة من تاريخ دولة االإمارات العربية 
املــتــحــدة، وتــاأتــي هــذه االإ�ـــشـــدارات لكي 
الوطني  االأر�ـــــشـــــيـــــف  مـــنـــ�ـــشـــة  تــــزيــــد 
يف  ولت�شهم  وثــراًء،  تنوعاً  االإلكرونية 
لدى  واملعرفية  الوطنية  القيم  تعزيز 
قيم  تغر�س  ولكي  امل�شتفيدين،  جمهور 
ال�شيخ زايد ومبادئه الوطنية وتعززها 

يف نفو�س االأجيال.
ـــيـــف  يــتــيــح االأر�ـــش الــــــذي  الــــوقــــت  ويف 

تطبيقاته  حتميل  للجمهور  الــوطــنــي 
الذكية جماناً ملدة 100 يوم ابتداء من 
25 اأبريل املا�شي، وذلك �شمن مبادرة 
زايد،  بعام  احتفاء  اأطلقها  التي  )املئة( 
قام باإثراء من�شته االإلكرونية باإتاحة 
االإ�شدارات التالية للم�شتفيدين، وهي: 
كتاب50 : عاماً يف واحة العني وكتاب: 
زايد بن �شلطان اآل نهيان: حاكم العني 
زوار  وي�شتطيع  النفط  خليج  وكــتــاب: 
الوطني  لالأر�شيف  االإلــكــروين  املوقع 
التي  املهلة  يف  املــذكــورة  الكتب  حتميل 
تطبيقاته  لتحميل  للجمهور  قدمها 

الذكية جماناً يف مائة يوم. 
االإ�ــــشــــدارات  اأن  اإىل  االإ�ــــشــــارة  وجتــــدر 
احلا�شر  الـــوقـــت  يف  مــتــاحــة  املـــذكـــورة 
الذكية  الــــهــــواتــــف  عـــلـــى  لــتــحــمــيــلــهــا 
واأجــهــزة االآيــبــاد وفــق نــظــام من�شة ال 
جارياً  العمل  يــزال  وال  حالياً،   iOS
الإتــاحــتــهــا يف اأقـــــرب وقـــت ممــكــن وفق 

نظام االأندرويد.
وتعّزز هذه االإ�شدارات قائمة التطبيقات 

الـــوطـــنـــي ومن  ـــيـــف  الـــذكـــيـــة لـــالأر�ـــش
ال�شوتية  زايــد  ال�شيخ  مكتبة  اأبــرزهــا: 

الت�شجيالت  مئات  على  حتتوي  والتي 
ال�شوتية من اأقوال خالدة لقائد خالد 

حملية  متنوعة  وق�شايا  موا�شيع  يف 
من  كوكبة  ويوميات  وعاملية،  وعربية 
كتاب  مــقــدمــتــهــا  االإمــــــــــارات، يف  قـــــادة 
تر�شد  جديدة  طبعة  يف  زايــد  يوميات 
لل�شيخ  الــيــومــيــة  االهــتــمــامــات  جــمــيــع 
زايد بن �شلطان اآل نهيان– رحمه اهلل- 
احلياة  جمــاالت  خمتلف  يف  ون�شاطاته 
من  الفرة  ت�شمل  جملدات  خم�شة  يف 
2004م،  عــــام  حــتــى  1966م  عــــام 
وجمـــلـــدات يــومــيــات كــل مـــن: �شاحب 
ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان، 
و�ــشــاحــب الــ�ــشــمــو الــ�ــشــيــخ حمــمــد بن 
را�شد اآل مكتوم، و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان، و�شمو ال�شيخ 
من�شور بن زايد اآل نهيان، و�شمو ال�شيخ 

حمدان بن حممد اآل مكتوم.
ال�شيوخ  يــومــيــات  جمـــلـــدات  وحتـــتـــوي 
-التي اأ�شدرها االر�شيف الوطني- على 
لل�شيوخ  واالأحــــــداث  االأنــ�ــشــطــة  جــمــيــع 

مو�شوعي  بــتــ�ــشــلــ�ــشــل  ـــقـــت  وثِّ الــــكــــرام، 
وزمني على مدار الفرة التي ت�شملها 
االأن�شطة  هــذه  كانت  �ــشــواء  اليوميات، 
اإعالمية،  اأم  اقت�شادية،  اأم  اجتماعية 
اأم �شيا�شية، ومع كّل من هذه اليوميات 
اأن�شطة  من  جوانب  توّثق  �شور  ملحق 
تف�شيلي  وك�شاف  واإجنازاتهم،  ال�شيوخ 

للمو�شوعات.
واجلــــديــــر بـــالـــذكـــر بـــــاأن االإ�ـــــشـــــدارات 
دولة  تاريخ  من  مزيداً  توثق  اجلديدة 

االإمارات العربية املتحدة وتراثها. 
واحة  يف  عــامــاً   50 كــتــاب:  ير�شد  اإذ 
التطور  فـــ�ـــشـــاًل  عــ�ــشــريــن  يف  الـــعـــني 
�شهدته  ـــــــذي  ال واالزدهـــــــــــــار  املـــــذهـــــل 
الــزراعــة، وانت�شار  االإمــــارات يف جمــال 
النخيل يف الدولة، ويوثق جهود القائد 
املــوؤ�ــشــ�ــس الــ�ــشــيــخ زايـــد بــن �ــشــلــطــان اآل 
ثــــراه-  يف حتويل  اهلل  – طيب  نهيان 
اأر�س االإمارات من �شحراء اإىل ريا�س 

خ�شراء.
�شلطان  بــــن  )زايـــــــد  كــــتــــاب:  ويـــــوؤكـــــد 
بالوثائق  الـــعـــني(  حـــاكـــم  نــهــيــان:  اآل 
ت�شلم  حني  زايــد  ال�شيخ  اأن  التاريخية 
بحكمته  عــمــل  الـــعـــني،  مــديــنــة  اإدارة 
البيت من  الثاقبة على ترتيب  وروؤيته 
الـــداخـــل، وبــنــى عـــالقـــات مـــع اجلــــوار، 
اإىل  اهلل-  – رحمه  �شيا�شته  اأدت  ولقد 
تثبيت دعائم نفوذ اأبوظبي يف املنطقة، 
وكانت مرحلة اإدارته للعني تب�شر ببزوغ 
طراز  مــن  و�شيا�شي  حكيم  قــائــد  جنــم 

رفيع ا�شتحوذ على حب اجلميع.
تفا�شيل  النفط(  )خليج  كتاب  ويــروي 
اكــتــ�ــشــاف حــقــول الــنــفــط الــبــحــريــة يف 
وتطورها،  املتحدة  العربية  االإمــــارات 
ويـــر�ـــشـــد ظـــهـــور �ــشــنــاعــة الـــنـــفـــط يف 
االأوىل  بداياتها  منذ  البحرية  املناطق 
رافقها  ومــا  احلديثة،  عملياتها  وحتى 

من ق�ش�س اإن�شانية.

•• دبي - وام:

نظم مركز التدريب اجلمركي بدائرة 
جــمــارك دبــي خــالل الــربــع االأول من 
تدريبية  دورات  �شتة   2018 الــعــام 
لقطاع التفتي�س اجلمركي متخ�ش�شة 
بالتوعية حول طرق تهريب املخدرات 
�شارك فيها 100 �شابط تفتي�س من 
كافة امل�شتويات الوظيفية على م�شتوى 
االأ�شاليب  عــلــى  لــلــتــعــرف  الــــدائــــرة 
الــتــهــريــب بكافة  لــعــمــلــيــات  احلــديــثــة 

انواعها و”ال�شالئف الكيميائية«.
وتــاأتــي هــذه الــــدورات يف اإطـــار جهود 
جمارك دبي للت�شدي ملخاطر تهريب 
وت�شكيل  اأنـــواعـــهـــا  بــكــافــة  املــــخــــدرات 
التهريب  حمـــاوالت  اأمـــام  �شد  حائط 
عرب منافذها املختلفة لتوفري االأمن 
املــجــتــمــع وحتقيق  الأفــــــراد  واالأمـــــــان 

ال�شعادة لهم.
�شعيد  �ــشــيــخــة  الــــدكــــتــــورة  وقــــالــــت 
التدريب  اإدارة مركز  الغافري مديرة 
على  تعمل  دبي  اأن جمارك  اجلمركي 
مكافحة تهريب املخدرات وكافة املواد 
من  انطالقا  وعامليا  حمليا  املحظورة 
روؤيتها اال�شراتيجية يف دعم التجارة 
دبي  وتعزيز مكانة  امل�شروعة  الدولية 
ودولـــــة االإمـــــــارات عــاملــيــا حــيــث تركز 

الدائرة جهودها على تدريب وتاأهيل 
مهارات  وتــنــمــيــة  الــبــ�ــشــريــة  الـــكـــوادر 
املفت�شني اجلمركيني للت�شدي ملخاطر 
توفري  جانب  اإىل  املختلفة  التهريب 
احلديثة  واالأجــهــزة  التقنيات  اأحـــدث 

امل�شاندة يف عمليات التفتي�س.
واأ�شافت اأن جهود مفت�شي جمارك دبي 

اأثمرت عن اإجناز األف و628 �شبطية 
املا�شي  خمدرات خالل العام 2017 
خالل  �شبطية  و347  األـــف  مــقــابــل 
باملائة   21 وبــنــمــو   2016 الـــعـــام 

وزيادة بعدد 281 �شبطية.
التدريب  مــركــز  الــتــزام  اىل  واأ�ـــشـــارت 
الدائرة  مفت�شي  بــتــاأهــيــل  اجلــمــركــي 

التقنيات  اأحــــــدث  عــلــى  واطـــالعـــهـــم 
املخدرات  عن  الك�شف  يف  امل�شتخدمة 
حيث  �شناعتها  يف  امل�شتخدمة  واملــواد 
بتوجيهات  الــــدورات  هــذه  تنظيم  مت 
ودعــــم مـــن فــريــق الـــقـــيـــادة الــعــلــيــا يف 
اأولـــويـــات خطة  دبــي و�شمن  جــمــارك 
الــتــدريــب يف الـــدائـــرة لــلــعــام 2018 

لرفع وعي مفت�شي الدائرة ومتكينهم 
من ك�شف املواد املخدرة بكافة اأنواعها 
والـــتـــعـــامـــل مـــع الـــطـــرق املــبــتــكــرة يف 

عمليات التهريب.
التدريبية  الــــــدورات  اأهــمــيــة  واأكـــــدت 
اأ�شا�شي  التي ت�شهم ب�شكل  املتخ�ش�شة 
يف تطوير قدرات املفت�شني اجلمركيني 

لديهم  االأمــنــي  احل�س  جانب  وتنمية 
مب�شتوى  لالرتقاء  االنتماء  وتعزيز 

العمل اجلمركي.
التدريبية  الـــــــدورات  اأن  واأو�ـــشـــحـــت 
تو�شيحية  عـــرو�ـــس  عــلــى  ا�ــشــتــمــلــت 
ــــخــــدرات  تـــنـــاولـــت طــــــرق تـــهـــريـــب امل
تدخل  الــتــي  الكيميائية  والــ�ــشــالئــف 

املخدرة  املــواد  اأولية يف �شناعة  كمواد 
باالإ�شافة اإىل �شرح العنا�شر واملحاور 
الـــرقـــابـــة على  الـــهـــامـــة يف جمــــــاالت 
الــ�ــشــالئــف الــكــيــمــيــائــيــة واالإجــــــراءات 
التعرف  خــالل  مــن  ل�شبطها  املتبعة 
كما  وا�ــشــتــخــدامــاتــهــا  طبيعتها  عــلــى 
ت�شتخدم يف  الــتــي  الــطــرق  مت عــر�ــس 

املتبعة  واالإجـــراءات  املخدرات  ت�شنيع 
تقدمي  مــع  ودولــيــا  حمليا  ملكافحتها 
املخدرات  اأنـــــواع  عــن  تف�شيلي  �ــشــرح 

وت�شنيفاتها.
يذكر اأن جمارك دبي اأطلقت املو�شوعة 
الذكية للمخدرات بالتعاون مع وزارة 
ال�شرطة  مدر�شة  يف  ممثلة  الداخلية 
وتتميز  الــــ�ــــشــــارقــــة  يف  االحتــــــاديــــــة 
التعريف  يف  ب�شموليتها  املــو�ــشــوعــة 
بــعــامل املـــخـــدرات حــيــث حتــتــوي على 
تعريفية  ون�شو�س  وفيديوهات  �شور 
املعروفة  املــــخــــدرات  اأ�ـــشـــنـــاف  بــكــافــة 
االإن�شان  على �شحة  وتاأثرياتها  عامليا 
ومناذج من ال�شبطيات العاملية و�شبل 
التهريب ومتو�شط اأ�شعارها والتعامل 
مــعــهــا وخرائط  والـــــدويل  الــقــانــوين 
من  االأوىل  املو�شوعة  وهــي  التهريب 
نوعها على م�شتوى اجلمارك يف العامل 
للتعريف  املعلومات  حيث ت�شمل كافة 
والتخليقية  الــطــبــيــعــيــة  بـــاملـــخـــدرات 
منها  ت�شنيعها  يتم  الــتــي  والــنــبــاتــات 
وكذلك  وت�شنيعها  زراعــتــهــا  واأمــاكــن 
الــتــي ت�شنف يف  الــعــقــاقــري الــدوائــيــة 
املنتجة  وال�شركات  املــخــدرات  جــداول 
املراكز  موظفي  تدريب  مت  حيث  لها 
عاما  مرجعا  لتكون  عليها  ال�شاحلية 

لديهم اأثناء عملهم بالتفتي�س.

انطالق موؤمتر دبي العاملي للتغذية اأكتوبر املقبل
•• دبي -وام:

العاملي  دبــي  مــوؤمتــر  بــدبــي  ال�شحة  هيئة  تنظم 
اأكتوبر   26 اإىل   24 من  الفرة  خالل  للتغذية 
نــخــبــة مــتــمــيــزة مـــن االأطباء  املــقــبــل مبــ�ــشــاركــة 
واالإقليميني  الدوليني  واخلــرباء  واملتخ�ش�شني 

يف جمال التغذية العالجية للمر�شى.
واأكدت وفاء عاي�س مديرة اإدارة التغذية العالجية 
بهيئة ال�شحة بدبي اأهمية املوؤمتر الذي يعد من 
يف  ت�شاهم  الــتــي  املتخ�ش�شة  العلمية  املــوؤمتــرات 
رفع الــمــ�شـتــوى العلـمــي والـمــهنـي وتعزيز كفاءة 
العاملني يف هذا املجال واملجاالت الطبية االأخرى 

لالطالع  للم�شاركني  الفر�شة  اإتاحة  خالل  من 
واالإح�شاءات  والــدرا�ــشــات  امل�شتجدات  اآخــر  على 
املختلفة  جــوانــبــهــا  بــجــمــيــع  الــتــغــذيــة  يف جمـــال 
املجتمعية و الوقائية و ال�شريرية. و قالت اإن ما 
مييز املوؤمتر يف دورته الرابعة م�شاركة اجلمعية 
االأوروبــــيــــة لــلــتــغــذيــة واأمـــرا�ـــس الــكــبــد واجلهاز 
م�شتوى  عــلــى  مـــرة  الأول  و  لــالأطــفــال  اله�شمي 
الــ�ــشــرق االأو�ــــشــــط مـــن خــــالل تـــقـــدمي عــــدد من 
وكذلك  املتخ�ش�شة  العمل  ور�ـــس  و  املــحــا�ــشــرات 
االأنبوبية  للتغذية  االأمريكية  اجلمعية  م�شاركة 
اأن املوؤمتر - الذي ي�شتمر  والوريدية. واأو�شحت 
ثالثة اأيام بفندق “كونتيننتال في�شتيفال �شيتي” 

باآخر  املتعلقة  املحاور  من  عــددا  �شيناق�س   - دبــي 
التغذية  علم  يف  العاملية  وامل�شتجدات  االأبــحــاث 
ومركباتها  الــفــعــالــة  الــغــذائــيــة  واملـــــواد  والـــغـــذاء 
والتغذية  “د”  فــيــتــامــني  واأهـــمـــيـــة  احلـــيـــويـــة 
وبروتوكوالت  املختلفة  احلــيــاة  مــراحــل  خـــالل 
العمليات اجلراحية وال�شمنة  التغذية قبل وبعد 
وا�شطرابات اجلهاز اله�شمي والتغذية ال�شريرية 
يف وحدة العناية املركزة واأهمية املواد الغذائية يف 
اإزالة ال�شموم من اجل�شم واآلياتها يف العمل وعلم 
اجلــيــنــات الــغــذائــيــة والــتــغــذيــة وعـــالج االأمرا�س 
وال�شكري  والــ�ــشــمــنــة  كاحل�شا�شية  املــعــديــة  غــري 

وال�شرطان واالأمرا�س القلبية الوعائية.

يف اإطار خطته ال�سرتاتيجية واإثراء تطبيقاته الذكية

الأر�سيف الوطني يعزز من�سته الذكية باإ�سدارات جديدة ويتيحها جمانًا

انطالق فعاليات »جائزة الفجرية للت�سوير ال�سوئي«

•• دبي-وام:

اأ�شادت بلدية دبي باالإجنازات املتميزة التي حققها بنك االإمارات للطعام خالل �شهر 
رم�شان املبارك املا�شي والتي متثلت يف توزيع االآالف من وجبات االإفطار وال�شحور 
اخلريية  واملوؤ�ش�شات  احلكومية  اجلهات  مع  بالتعاون  املجتمع  فئات  خمتلف  على 
االأغذية  توفري  يف  البنك  اأهـــداف  يحقق  مما  اخلا�س  القطاع  و�شركات  الــدولــة  يف 
واالإن�شانية  اخلريية  املــبــادرات  ودعــم  املــهــدورة  االأطعمة  من  والتقليل  للمحتاجني 
العام  املدير  العو�شي م�شاعد  �شريف  واأو�شح خالد  التطوعي.  العمل  وتعزيز مبداأ 
التح�شريية  اللجنة  رئي�س  دبــي  ببلدية  وال�شالمة  وال�شحة  البيئة  رقابة  لقطاع 
لبنك االإمارات للطعام اأن اإجمايل عدد وجبات االإفطار التي مت توزيعها خالل �شهر 
رم�شان املبارك قد بلغ 49 األفا 700 وجبة باالإ�شافة اإىل 23 و500 وجبة �شحور 
االإ�شالمي  و�شركة  �شاديا  �شركة  امل�شاهمني مثل  الرعاة  بالتعاون مع جمموعة من 

واملراعي  �شوبرماركت  زون  وي�شت  هايربماركت  ولولو  للتموين  وقي�شر  لالأغذية 
دبــي للجولف  ونــادي  العامة  املدائن وفــرزانــة للتجارة  اإ�ــس تي �شي وزهــرة  وبركات 
جراند  احلبتور  وفندق  العامة  للتجارة  وعليا  احلديث  واملخبز  للتموين  وبروكات 
ال�شراكة  اأن  اإىل  العو�شي  واأ�ــشــار  احلــمــر.  ومطبخ  الغرير  عي�شى  ن�شرت  ومطعم 
اال�شراتيجية مع �شركة “كرمي” التي تكفلت با�شتالم وتو�شيل املواد الغذائية التي 
اأهمها  الطعام وفق معايري وا�شراطات حمددة  ال�شكان من خالل بنك  بها  يتربع 
�شروط �شحة و�شالمة الغذاء واإي�شالها اإىل املحتاجني على م�شتوى االإمارة حيث 
بلغ معدل عدد الوجبات التي مت جمعها 13 وجبة لكل يوم بعدد اإجمايل بلغ 377 
االإن�شانية  والفعاليات  املــبــادرات  دعــم  اإىل  للطعام  االإمــــارات  بنك  ويــهــدف  وجــبــة.  
وتعزيز مبادئ العطاء واخلري باالإ�شافة اىل و�شع اخلطط امل�شتقبلية لتعزيز دوره 
يف املجال االإن�شاين ون�شر ال�شعادة يف نفو�س اأفراد املجتمع عن طريق التعاون امل�شتمر 

مع خمتلف اجلهات واالأفراد لتحقيق اأهداف البنك االإن�شانية.

بلدية دبي: اإجنازات متميزة لبنك الإمارات للطعام خالل �سهر رم�سان املا�سي

جمارك دبي تنظم 6 دورات تدريبية متخ�س�سة يف الأ�ساليب احلديثة لتهريب املخدرات
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فيه  يطالب  لرهائن  م�شورا  مقطعا  االإرهــابــي  داع�س  تنظيم  ن�شر 
ال�شجون  ال�شنية من  الطائفة  ال�شجينات من  �شراح جميع  باإطالق 
اإعدام  اأيام قبل  اإنه ميهل احلكومة ثالثة  العراقية. وقال التنظيم 
والــذيــن عرفوا  املــ�ــشــور،  املقطع  الــذيــن ظــهــروا يف  ال�شتة  الــرجــال 

اأنف�شهم باأنهم من عنا�شر ال�شرطة وميلي�شيا عراقية.
ن�شر املقطع امل�شور على منتديات اإلكرونية متطرفة اليوم ال�شبت، 
17 من عنا�شر  اأنــه اختطف  داع�س  تنظيم  اإعــالن  اأ�شبوع من  بعد 

ال�شرطة وقوات احل�شد ال�شعبي العراقية.
والتي  عنها  م�شوؤوليته  داعــ�ــس  تنظيم  زعــم  التي  اخلطف  عمليات 
وقعت على طريق �شريع يربط بغداد ب�شمال البالد اأثارت املخاوف 
القوات  ا�شتعادة  التنظيم بعد  ي�شكله  الذي  املتوا�شل  التهديد  ب�شاأن 

العراقية مدينة املو�شل العام املا�شي.
ويتعر�س رئي�س الوزراء العراقي حيدر العبادي ل�شغوط يف االأ�شابيع 
تنظيم  قبل  مــن  الرهائن  اختطاف  عمليات  عــودة  ب�شبب  االأخـــرية 

داع�س بعدما اأعلنت احلكومة االنت�شار عليه العام املا�شي.
امل�شور  املقطع  �شاهد  اإنـــه  الــعــراقــي  اجلي�س  با�شم  املــتــحــدث  وقـــال 
التي  النائمة  اخللية  تــطــارد  امل�شلحة  الــقــوات  اأن  مــوؤكــدا  للرهائن، 
يعتقد اأنها م�شوؤولة عن عملية اخلطف. وقال العميد يحيى ر�شول 

“لن نخ�شع البتزازهم و�شنالحقهم اأينما كانوا«.

اإيــران من حماولة  حــذر وزيــر اخلارجية االأمــريكــي مايك بومبيو 
حيازة اأ�شلحة نووية قائال اإنها �شتواجه “حنق العامل كله” اإذا فعلت 
ذلك لكنه عرب عن اأمله اأال تكون هناك �شرورة ال�شتخدام القوة من 
جانب الواليات املتحدة �شد طهران. ويف مقابلة مع املعلق ال�شيا�شي 
هيو هيويت بثتها القناة التلفزيونية االإخبارية )اإم.اإ�س.اإن.بي.�شي(، 
قال بومبيو اإنه لي�س من م�شلحة اإيران حماولة حيازة اأ�شلحة نووية 
اأيا كان م�شري االتفاق النووي معها. وقال “اآمل اأن يفهموا اأنهم اإذا 
�شي�شب  كله  العامل  فــاإن حنق  النووي  برناجمهم  تكثيف  اأخــذوا يف 
اأجهزة  من  اإ�ــشــايف  زوج  اإن�شاء  حــاولــوا  “اإذا  قائال  وم�شى  عليهم«. 
اإىل  اأن يبداأوا االنتقال  اأمر خمتلف متاما عن  املركزي هذا  الطرد 
اأنف�شنا  و�شنجد  مقبوال  كله  العامل  يجده  لن  فهذا  اأ�شلحة  برنامج 
اأنه �شيخدم اأف�شل م�شالح اإيران«.  يف النهاية على طريق ال اأعتقد 
ومع ذلك قال بومبيو اإنه ال يتحدث عن رد ع�شكري اأمريكي. وقال 
عندما  الع�شكري.  بالعمل  ذلــك  تخلط  فــال  احلنق  اأقـــول  “عندما 
اأقول احلنق فاأنا اأق�شد العار االأدبي والقوة االقت�شادية التي ت�شقط 
عليهم. هذا ما اأحتدث عنه. ال اأحتدث عن العمل الع�شكري هنا. اآمل 
حقا اأال يكون االأمر كذلك اأبدا. لي�س هذا مما يخدم اأف�شل م�شالح 
اإذا كانت الواليات املتحدة  اأي طــرف«.   وعندما ركز املعلق على ما 
�شتفعل كل ما عليها فعله ملنع اإيران من حيازة االأ�شلحة النووية قال 
اأي غمو�س يف ت�شريحاته  “كان الرئي�س ترامب بعيدا عن  بومبيو 

القائلة اإن اإيران لن تتمكن من حيازة �شالح نووي«.

العا�شمة  �شرطة  جلنة  مفو�س  نائب  االإثيوبية،  ال�شلطات  اعتقلت 
بقنبلة  هجوم  بعد  االأمني،  الق�شور  اأوجــه  يف  للتحقيق  اأبابا،  اأدي�س 

يدوية ا�شتهدف جتمعا موؤيدا لرئي�س الوزراء اآبي اأحمد علي.
ال�شرطة  مفو�س  نائب  اأن  اإثيوبية  حكومية  اإعــالم  و�شائل  وذكــرت 
اأودى بحياة �شخ�س على االأقل  يخ�شع للتحقيق يف احلــادث، الذي 

واأدى اإىل اإ�شابة اأكرث من 80 �شخ�شا اآخرين.
واأعلن اأحد منظمي التجمع اأن رئي�س احلكومة كان امل�شتهدف، واأن 
املكان  يف  مــوجــودا  تي�شومي  �شيوم  وكــان  املهاجم.  اأوقــفــت  ال�شرطة 
عندما الحظ �شجارا يف مكان قريب وراأى �شخ�شا يحاول اإلقاء قنبلة 
يدوية على املن�شة، التي كان يقف عليها اآبي اأحمد فور انتهاء كلمته 

اأمام ع�شرات اآالف االأ�شخا�س يف و�شط العا�شمة.
“يف تلك اللحظة هجم عليه 4  وتابع �شيوم لوكالة “فران�س بر�س”: 
عنا�شر اأو اأكرث من ال�شرطة وانفجرت القنبلة خالل العراك”، ومل 

يوؤكد اأي م�شوؤول حكومي اأن اآبي اأحمد كان امل�شتهدف.

عوا�شم

بغداد

اأدي�س اأبابا

وا�شنطن

طرد متحدثة بالبيت البي�س 
من مطعم لعملها مع ترامب 

 •• وا�شنطن-اأ ف ب:

ان  ال�شبت  االأول  ام�س  �شاندرز  �شاره  االأبي�س  البيت  با�شم  املتحدثة  قالت 
�شاحبة مطعم يف فرجينيا كان ترغب يف تناول الع�شاء فيه طلبت منها مغادرته 
ب�شبب عملها مع الرئي�س دونالد ترامب. حدث ذلك يف مطعم “ذي ريد هني” يف 
ليك�شنغتون يف والية فرجينيا املحاذية لوا�شنطن. وكتبت يف تغريدة “ طلبت مني 
�شاحبة مطعم ريد هني بليكنغ�شتون يف فرجينيا املغادرة الين اعمل حل�شاب رئي�س 
الواليات املتحدة. وغادرت باأدب«. وا�شافت املكلفة بالرد على ا�شئلة ال�شحافيني 
يوميا يف البيت االبي�س، ان ت�شرف �شاحبة املطعم “يدل على �شلوكها اكرث منه 
عني” مو�شحة “انا ابذل على الدوام اق�شى جهودي ملعاملة النا�س، حتى الذين 
ال اتفق معهم، باحرام و�شاأوا�شل القيام بذلك«. وك�شف الواقعة عرب في�شبوك 
رجل قال انه نادل يف املطعم. وروى على ح�شابه انه اهتم بخدمة �شاندرز خالل 
مدة بلغت دقيقتني. وتعر�س املطعم ال�شبت عرب و�شائل التوا�شل االجتماعي اىل 
الراف�س  ب�شبب موقفه  وال�شلبية  االإيجابية  تفاوتت بني  االنتقادات  العديد من 
نويرت  هيرث  اخلارجية  يف  زميلتها  �شاندرز  مع  وت�شامنت  �شاندرز.  ال�شتقبال 
�شتيفاين  وقالت  الطريقة«.  بهذه  ملعاملتك  اآ�شفة  “انا  توير  على  كتبت  التي 
ويلكين�شون، �شاحبة املطعم، ل�شحيفة وا�شنطن بو�شت، اإّن �شاندرز تعمل ل�شالح 
اأن  ت�شتطيع  ال  انها  م�شيفة  اأخالقية”،  وغــري  اإن�شانية  “غري  اأمريكية  اإدارة 
للرئي�س ترامب. كذلك  االأكرث ق�شوة”  “ال�شيا�شات  ت�شتقبل �شخ�شا يدافع عن 
عن  ُتدافع  �شاندرز  واأّن  مثلّيون  موظفيها  من  العديد  اأّن  ويلكين�شون  اأو�شحت 
قرار ترامب منع خدمة املتحولني جن�شيا يف اجلي�س. كما قالت �شاحبة املطعم 
اأفــراد عائالت  االأخــري ف�شل  قــرار ترامب  �شاندرز عن  دفــاع  اإنها م�شدومة من 

املهاجرين غري ال�شرعيني.

ا�ست�سهاد فل�سطيني متاأثرا بجراحه جنوبي غزة

كو�سرن م�ستعد للعمل مع عبا�س لتحقيق ال�سالم

مقاتلو املعار�سة : وا�سنطن لن تتدخل يف جنوب �سوريا 

»�سوريا الدميوقراطية« تعلن »حالة الطوارئ« يف الرقة 

اأخبار ال�ساعة .. املقاومة ال�سلمية يف فل�سطني واحلراك ال�سيا�سي الدويل

اجلامعة العربية حتذر من �سعي اإ�سرائيل لفر�س منهجها التعليمي على طالب القد�س 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

اأفادت م�شادر طبية فل�شطينية يف 
مبقتل  االأحـــد،  ام�س  غــزة،  قطاع 
التي  بـــجـــروحـــه  مــــتــــاأثــــرا  �ــــشــــاب 
بــر�ــشــا�ــس االحتالل  بــهــا  اأ�ــشــيــب 
يف  م�شاركته  خـــالل  االإ�ــشــرائــيــلــي 
�شرقي  اجلمعة،  الــعــودة،  م�شرية 
قطاع  جنوبي  يون�س  خان  مدينة 

غزة.
وذكرت م�شادر طبية يف امل�شت�شفى 
القطاع، مبقتل  االأوروبــي جنوبي 
اأبـــو خاطر  اأ�ــشــامــة خليل  الــ�ــشــاب 

)29عاما( فجر ام�س االأحد.
ومبقتل اأبو خاطر عدد القتلى يف 
منذ  انطلقت  التي  امل�شريات  هذه 
30 مار�س املا�شي يف القطاع اإىل 

132 قتيال.
الفل�شطينيني  مــئــات  ويــتــظــاهــر 
مــنــذ نــهــايــة مـــار�ـــس املـــا�ـــشـــي، كل 
يوم جمعة، على احلدود ال�شرقية 
�شمن  اإ�شرائيل،  مــع  غــزة  لقطاع 

واأخــذ كو�شرن زمــام املــبــادرة ب�شاأن 
لــلــتــو�ــشــل التفاق  تـــرامـــب  خــطــة 
اأنه  كما  االأو�ــشــط  بال�شرق  �ــشــالم 
مثل ترامب يف افتتاح ال�شفارة يف 
القد�س يف مايو اأيار. وقال كو�شرن 
الــتــحــدث عــن تفا�شيل  اأريـــد  “ال 
عليها”.  نــعــمــل  الـــتـــي  الــ�ــشــفــقــة 
ـــــه �ــشــتــكــون معدة  اإن ولــكــنــه قــــال 

“قريبا«.
اأنـــنـــا  “يعلم  عـــبـــا�ـــس  اإن  وقـــــــال 
وموا�شلة  ملــقــابــلــتــه  مــ�ــشــتــعــدون 
م�شتعًدا.  يــكــون  عندما  املناق�شة 
م�شتعًدا  عبا�س  الرئي�س  كــان  اإذا 
فنحن  الــــطــــاولــــة،  اإىل  لـــلـــعـــودة 

م�شتعدون للم�شاركة«.
بــاأنــه من  اأوؤمـــــن  “انني  واأ�ـــشـــاف 
اأجل الو�شول اإىل اتفاق، �شيك�شب 
يعطيان  اأكــرث مما  الطرفني  كال 
بـــــاأن حياة  بــالــثــقــة  و�ــشــيــ�ــشــعــران 
�شعبيهما �شتكون اأف�شل حااًل بعد 
التنازالت  ب�شبب  االآن  مــن  عقود 

التي يقدمانها«

•• اأبوظبي-وام: 

قــالــت نــ�ــشــرة اأخـــبـــار الــ�ــشــاعــة تــتــوا�ــشــل مــ�ــشــريات الـــعـــودة الــتــي ينظمها 
الفل�شطينيون منذ اأ�شهر على وقع الذكرى ال�شبعني الحتالل فل�شطني، 
واإقامة الكيان ال�شهيوين، وذلك تذكريا للعامل مباأ�شاتهم التي مر عليها 
فعليا قرن من الزمان منذ وعد بلفور، وبتم�شكهم بحقهم يف العودة اإىل 
العقود. وحتت  هــذه  كــل  مــدار  وحــرمــوا منها على  طـــردوا  التي  اأر�شهم 
 “ الــدويل  ال�شيا�شي  واحلـــراك  فل�شطني  يف  ال�شلمية  “ املقاومة  عنوان 
ت�شكيك  وبرغم  التامة،  بال�شلمية  تت�شم  التي  امل�شريات  اأن هذه  اأكــدت   ..
البع�س يف جدواها، مهمة على اأكرث من �شعيد؛ فهي: اأوال، تف�شح الوجه 
الفل�شطيني؛  ال�شعب  قمع  يوا�شل  الذي  االإ�شرائيلي،  لالحتالل  القبيح 
وقد ك�شفت امل�شريات املتعاقبة مقدار العنف الذي وجهته قوات االحتالل 

اإىل الفل�شطينيني العزل، حيث ارتكبت بحقهم اأب�شع الفظائع واملجازر. 
االإمـــــارات للدرا�شات  “ مــركــز  امــ�ــس عــن  “ الــ�ــشــادرة  الن�شرة  واأ�ــشــافــت 
والبحوث اال�شراتيجية “ .. اأنه يف ال�شابق كانت اإ�شرائيل تتحجج باأنها 
وب�شبب  النف�س،  عــن  دفــاعــا  الفل�شطينيني  �شد  والعنف  الــقــوة  متــار�ــس 
الدولية،  ال�شماوية والقوانني  ال�شرائع  التي تقرها كل  امل�شلحة  املقاومة 
اأو لوجود تهديد حلياة جنودها؛ وكان هناك ما ي�شبه التفهم لهذا املوقف 
من قبل بع�س القوى يف الغرب؛ ولكن م�شريات العودة غري حزبية وال 
�شلمية  وهي  الفل�شطيني،  ال�شعب  اأطياف  خمتلف  بها  ويقوم  ف�شائلية، 
اللهم  اأو العنف،  القوة  اأي مظهر من مظاهر  بامتياز وال ي�شتخدم فيها 
تبجح  من  الغا�شبني  ال�شبان  بع�س  قبل  من  اأحيانا  احلجارة  با�شتثناء 
قوات االحتالل، وردا على قن�س اجلنود االإ�شرائيليني للمتظاهرين بدم 

بارد. 
واأ�شارت اإىل اأن و�شائل االإعالم العاملية وثقت اجلرائم املتعمدة التي قام 
بها اجلي�س االإ�شرائيلي �شد الفل�شطينيني؛ وهو ما ا�شتوجب ردود فعل 
منددة وغا�شبة يف العامل؛ ودفعته للتحرك يف جمل�س االأمن واجلمعية 

العامة لالأمم املتحدة؛ والأول مرة حتظى م�شاألة توفري احلماية لل�شعب 
الفل�شطيني بهذا االهتمام الدويل، حيث طرحت بقوة يف جمل�س االأمن 
الدويل ولكن الفيتو االأمريكي ت�شبب كالعادة يف اإجها�شها؛ وهو ما دفع 
اجلمعية العامة اإىل التحرك لتجاوز اعرا�س وا�شنطن املتكرر على كل ما 
فيه اإدانة الإ�شرائيل وحماية للفل�شطينيني، وقد واجهت اإ�شرائيل ومعها 
وا�شنطن  اإىل  بالن�شبة  خا�شة  م�شبوقة،  غري  ورمبــا  كبرية  عزلة  اأمريكا 
امل�شوؤولية  ال�شحية  اأمريكيا يحمل  تعديال  العامة  ردت اجلمعية  عندما 
عن تدهور االأو�شاع؛ وكان هذا مبثابة موقف دويل جامع يحمل اإ�شرائيل 

امل�شوؤولية عن اأعمال العنف يف االأرا�شي الفل�شطينية.
وتابعت ثانيا، جتعل هذه امل�شريات ب�شلميتها الق�شية الفل�شطينية حية يف 
نفو�س اأ�شحابها، ويف العامل العربي واالإ�شالمي، كما تعيدها اإىل واجهة 
االهتمام الدويل، بعد اأن تراجعت يف االأجندات الدولية ب�شبب اأحداث ما 
�شمي الربيع العربي وهذا يثبت اأن هذه الق�شية متثل اأحد اأهم االأ�شباب 

يف ذلك واأوؤمن انه ملتزم بال�شالم«. 
التي  املقابلة  يف  كو�شرن  واأعــطــى 
ر�شالة  الــعــربــيــة  بــالــلــغــة  ُنــ�ــشــرت 
قال  الفل�شطيني  لل�شعب  مبا�شرة 
يكون  اأن  ت�شتحقون  “اأنتم  فيها 
هو  االآن  م�شرق.  م�شتقبل  لديكم 
الــوقــت الـــذي يــجــب عــلــى كــل من 
والفل�شطينيني  االإ�ــشــرائــيــلــيــني 
تــــعــــزيــــز قــــيــــادتــــيــــهــــمــــا واإعـــــــــــادة 
لــتــ�ــشــجــيــعــهــم على  تـــركـــيـــزهـــمـــا، 
االنفتاح جتــاه حل وعــدم اخلوف 

فعاليات م�شرية العودة.
القد�س  ذكرت �شحيفة  ذلك،  اىل 
جاريد  اإن  امـــ�ـــس  الــفــلــ�ــشــطــيــنــيــة 
االأمريكي  الرئي�س  �شهر  كو�شرن 
كبار  واأحــــــــــد  تـــــرامـــــب  دونــــــالــــــد 
“م�شتعد  اإنـــــه  قــــال  مــ�ــشــتــ�ــشــاريــه 
)الفل�شطيني  الرئي�س  مع  للعمل 

حممود( عبا�س«.
لكو�شرن مع  ذلــك يف مقابلة  جــاء 
“م�شتعد  عنوان  حتت  ال�شحيفة 
للعمل مع الرئي�س عبا�س اإذا رغب 

اأخطاء  وقعت  لقد  املحاولة.  من 
ال ح�شر لها وفر�س �شائعة على 
مر ال�شنني، ودفعتم اأنتم، ال�شعب 
الــفــلــ�ــشــطــيــنــي، الــثــمــن .اأظـــهـــروا 
اجلهود  تدعمون  اأنــكــم  لقيادتكم 
ال�شالم. دعوهم يعلمون  لتحقيق 
ال�شجاعة  وامنحوهم  باأولوياتكم 
نحو  منفتح  عــقــل  عــلــى  للحفاظ 

حتقيقها«.
وقالت وا�شنطن اإنها ب�شدد اإعداد 
خطة �شالم قد يتم طرحها قريبا. 

االإ�شرائيلية  املفاو�شات  وتوقفت 
الفل�شطينية يف 2014.

الـــــقـــــيـــــادة  اإن  عـــــبـــــا�ـــــس  وقـــــــــــال 
فريق  لقاء  رف�شت  الفل�شطينية 
ترامب بعد القرار الذي اتخذه يف 
باالعراف  االأول  كانون  دي�شمرب 
الإ�شرائيل  عــا�ــشــمــة  بـــالـــقـــد�ـــس 
ونــقــل الــ�ــشــفــارة االأمــريــكــيــة اإىل 
اأن  الفل�شطينيون  ويــريــد  هــنــاك. 
عا�شمة  ال�شرقية  القد�س  تــكــون 

لدولتهم يف امل�شتقبل.

اإعمار املوؤ�ش�شات التعليمية وحترم الطالب من االلتحاق بالتعليم يف  اإعادة 
ال�شفة العربية. واأ�شاف اإن ال�شعب الفل�شطيني ال�شامد على اأر�شه املتم�شك 
بحقوقه يدرك اأن التعليم له دوره يف بناء املوؤ�ش�شات والدولة الفل�شطينية، 
وهو العامل الرئي�شي يف ال�شمود اأمام انتهاكات االحتالل. واأو�شح اأن هناك 
حتديات غري م�شبوقة تواجه الق�شية الفل�شطينية يف ظل ما يتم تداوله عن 
�شفقة القرن ونقل ال�شفارة االأمريكية للقد�س مرورا بتخفي�س م�شاهمات 
التابعة  الفل�شطينيني  الالجئني  وت�شغيل  غوث  وكالة  يف  املتحدة  الواليات 
“ وا�شتخدام الفيتو �شد م�شروع قرار يف جمل�س  “ اأونــروا  لالأمم املتحدة 
ت�شاعد  اىل  واأ�ــشــار  الفل�شطيني.  لل�شعب  الدولية  احلماية  لتوفري  االأمــن 
عرب  الفل�شطيني  ال�شعب  حقوق  انتهاك  يف  اال�شرائيلية  ال�شلطات  �شيا�شة 
االحتالل  قــوات  حماية  حتت  املقد�شات  ا�شتهداف  و  والتهويد  اال�شتيطان 

•• القاهرة-وام:

حــــذرت جــامــعــة الــــدول الــعــربــيــة مــن �ــشــعــي اإ�ــشــرائــيــل ال�ــشــتــهــداف املناهج 
ملحو  االإ�شرائيلي  املنهج  وفر�س  املحتلة  القد�س  يف  الفل�شطينية  التعليمية 
اال�شرائيلي واحليلولة  املجتمع  املقد�شي يف  املجتمع  واإذابــة  العربية  الهوية 

دون اإن�شاء املدار�س الفل�شطينية اأو ترميمها.
وقال ال�شفري �شعيد اأبو علي االأمني امل�شاعد للجامعة العربية رئي�س قطاع 
فل�شطني واالأرا�شي العربية املحتلة - يف كلمة اجلامعة يف افتتاح الدورة الـ78 
ملجل�س ال�شئون الربوية الأبناء دولة فل�شطني �شباح ام�س- اإن اإ�شرائيل تعمل 
على �شرب عنا�شر العملية التعليمية يف فل�شطني برمتها ممثلة يف املعلم و 
الطالب و املنهاج م�شريا اإىل اأنها يف قطاع غزة على �شبيل املثال تعطل جهود 

االأرا�شي  يف  �شعائرهم  ممار�شة  يف  وامل�شيحيني  امل�شلمني  حريات  وتقوي�س 
املقد�شة.. و لفت اإىل معاناة التجمعات البدوية بالقرب من القد�س واآخرها 
اأبو  ودعــا  تفكيكها.  التي مت  بالقد�س  االأحمر  اخلــان  البدوية يف  التجمعات 
االأمن  على  املوقف  خطورة  ظل  يف  حا�شمة  و  حازمة  دولية  وقفة  اإىل  علي 
اأن هذه  �شدد على  و  الفل�شطيني..  ال�شعب  املنطقة وحقوق  اال�شتقرار يف  و 
حتقيق  على  ي�شر  الــذي  الفل�شطيني  ال�شعب  عزمية  تثني  لــن  املمار�شات 
مزيد من النجاحات وبناء جتربة رائدة يف املنطقة يف جمال التعليم. و وجه 
التحية لل�شعب الفل�شطيني الإ�شراره على احلفاظ على م�شريته التعليمية 
على  الفل�شطيني  ال�شعب  �شمود  لــدعــم  االجــتــمــاع  هــذا  اأهــمــيــة  مــوؤكــدا   ..
اأكدت حنان ح�شن مفتاح مدير عام العالقات الثقافية  اأر�شه. من جانبها، 
امل�شري  الدعم   .. م�شر  وفــد  رئي�س  والتعليم  الربية  بـــوزارة  والــوافــديــن 

للق�شية الفل�شطينية والعملية التعليمية للطالب الفل�شطينيني داعية اإىل 
مزيد من اجلهد لدعم تلك العملية نظرا ملا يتعر�س له الفل�شطينيون من 

ا�شتهداف مبا�شر لتدمري املدار�س والربامج التعليمية.
وقالت اإن االحتالل يق�شي على االأخ�شر و الياب�س م�شرية اىل اأن الت�شامن 
اإىل  اأ�ــشــارت  و  العربية..  �شعوبنا  اإليه  تدفعنا  ملحا  مطلبا  اأ�شبح  العربي 
االحتالل  قبل  مــن  االنــتــهــاكــات  و  غــزة  قــطــاع  �شد  العنف  اأدانــــت  اأن م�شر 
االإ�شرائيلي. ولفتت اإىل حجم التحديات يف ظل االنحياز االأمريكي للحكومة 
للت�شوية..  فل�شطيني  عربي  جهد  اأي  اإجها�س  على  العمل  و  اال�شرائيلية 
م�شرية اإىل اأن اجلامعة العربية طالبت املجموعة الرباعية بحماية ال�شعب 
رئا�شة  عــن  م�شر  وفــد  تــنــازل  عــن  اأعلنت  كلمتها،  نهاية  ويف  الفل�شطيني. 

الدورة للوفد الفل�شطيني تكرميا لدولة فل�شطني.

املعار�شة  ملقاتلي  االأمريكية  الر�شالة  وقالت  ع�شكري«. 
اأي�شا اإن االأمر يعود اإليهم فقط يف اتخاذ القرار ال�شليم 
ي�شنها  التي  الع�شكرية  احلملة  مواجهة  كيفية  ب�شاأن 
اجلي�س ال�شوري بناء على ما يرون اأنه االأف�شل بالن�شبة 

لهم ول�شعبهم.
املتحدة  الــواليــات  حكومة  يف  اإننا  الر�شالة”  واأ�شافت 
ندرك الظروف ال�شعبة التي تواجهونها ومازلنا نن�شح 
الــرو�ــس والــنــظــام الــ�ــشــوري بــعــدم االإقــــدام على اإجـــراء 
عــ�ــشــكــري ميــثــل خــرقــا لــلــمــنــطــقــة«. ودعــمــت وا�شنطن 

•• بريوت-عمان-وكاالت:

اأمني تابع لقوات �شوريا الدميوقراطية يف  اأعلن جهاز 
مدينة الرقة االأحد فر�س حالة طوارئ ومنعاً للتجول 
لـ48 �شاعة خ�شية من هجمات لتنظيم داع�س االإرهابي 

�شد معقله االأبرز ال�شابق يف البالد.
كردية  ف�شائل  الدميوقراطية،  �شوريا  قوات  و�شيطرت 
وعربية مدعومة اأمريكياً، يف اكتوبر املا�شي على مدينة 
اأ�شهر  اأربعة  دامــت  معارك  بعد  �شوريا  �شمال  يف  الرقة 
الدميوقراطية  �شوريا  قــوات  وتنت�شر  املتطرفني.  مع 
ال�شرطة  مــن  عنا�شر  اإىل  باالإ�شافة  حالياً  املدينة  يف 
الداخلي  االأمــــن  “قوى  واعــلــنــت  قبلها.  مــن  مــدربــني 
لقوات  االلـــكـــروين  املــوقــع  عــلــى  بــيــان  يف  الرقة”  يف 
تفيد  “معلومات  على  ح�شولها  الدميوقراطية  �شوريا 
بــدخــول جمــمــوعــات اإرهــابــيــة تــعــمــل لــ�ــشــالــح مرتزقة 
تخل  هجمات  تنفيذ  ب�شدد  الــرقــة  مدينة  اإىل  داعــ�ــس 
بــاالأمــن واال�ــشــتــقــرار الــعــام«. وبــنــاء عليه، اأعــلــنــت تلك 
الــقــوى “حالة الـــطـــوارئ وحــظــرا لــلــتــجــوال يف اأرجـــاء 
 2،00( اخلام�شة  ال�شاعة  مــن  ابــتــداًء  الــرقــة  مدينة 
 ،2018 24 حـــزيـــران  االأحـــــد  يـــوم  �ــشــبــاح  مـــن  غ(  ت 
م�شرية  الثالثاء”،  يــوم  �شباح  مــن  اخلام�شة  ولغاية 
اإق�شاء اخلطر  “اإىل حني  باالأمر  االلتزام  اإىل �شرورة 
والــقــ�ــشــاء عــلــى االإرهـــابـــني«. ومــنــذ طـــرده مــن الرقة، 

قوات  �شد  مــرات حمــدودة هجمات  داع�س  تنظيم  �شن 
�شوريا الدميوقراطية يف حميط املدينة.  وقتل عن�شر 
يف قوات �شوريا الدميوقراطية يف هجوم اآخر للتنظيم 
املتطرف يف 15 يونيو عند حاجز �شمال مدينة الرقة، 
وفق املر�شد ال�شوري حلقوق االإن�شان. كما قتل االأحد 
لقوات  التابعة  ال�شرطة  مــن  عنا�شر  خم�شة  املــا�ــشــي 
يف  لهم  دوريــة  ا�شتهداف  نتيجة  الدميوقراطية  �شوريا 
واأو�شح  املــ�ــشــوؤولــة.  تتبني اجلــهــة  اأن  دون  مــن  املــديــنــة، 
مدير املر�شد رامي عبد الرحمن لوكالة فران�س بر�س 
مل ي�شن تنظيم داع�س هجمات داخل مدينة الرقة منذ 
طرده منها، واأعاد اإعالن حالة الطوارئ اإىل “توتر بني 
قوات �شوريا الدميوقراطية واحدى املجموعات امل�شلحة 

يف املدينة اأكرث منه هجمات للتنظيم املتطرف«.
ال�شورية  املعار�شة  ف�شائل  وا�شنطن  اأبلغت  ذلــك،  اىل 
الرئي�شية �شرورة اأال تتوقع ح�شولها على دعم ع�شكري 
القوات  ت�شنه  �شخم  لهجوم  الت�شدي  على  مل�شاعدتها 
مقاتلو  عليها  ي�شيطر  مــنــاطــق  ال�ــشــتــعــادة  احلــكــومــيــة 
ومرتفعات  لــالأردن  وجمــاورة  �شوريا  بجنوب  املعار�شة 

اجلوالن ال�شورية املحتلة.
قادة  اإىل  وا�شنطن  بها  بعثت  ر�شالة  من  ن�شخة  وقالت 
جماعات اجلي�س ال�شوري احلر واطلعت رويرز عليها 
اأال  “�شرورة  تو�شيح  تــريــد  االأمــريــكــيــة  احلــكــومــة  اإن 
بتدخل  قيامنا  توقع  اأو  افــرا�ــس  على  قرارتكم  تبنوا 

اجلي�س ال�شوري احلر بال�شالح واملرتبات خالل احلرب 
الدائرة منذ �شبع �شنوات مبوجب برنامج للم�شاعدات 

الع�شكرية تديره وكالة املخابرات املركزية االأمريكية.
انخف�شت  امل�شاعدات  هذه  اأن  يعتقدون  حمللني  ولكن 

بعد اأن قرر ترامب العام املا�شي وقف هذا الربنامج.
وكانت اآمال املعار�شة قد زادت بعد اأن حذرت وا�شنطن 
اأن خـــرق هـــذه املنطقة  االأ�ـــشـــد وحــلــفــاءه الـــرو�ـــس مــن 
اإجراءات  باتخاذ  وتعهدها  وخيمة  عــواقــب  لــه  �شتكون 

حازمة ومالئمة.

حلالة عدم اال�شتقرار التي ت�شرب املنطقة منذ �شبعني عاما تقريبا؛ وما 
مل حتل ب�شكل عادل بحيث يح�شل الفل�شطينيون على حقوقهم امل�شروعة 
يف تقرير م�شريهم باأنف�شهم واإقامة دولتهم امل�شتقلة وعا�شمتها القد�س 
ال�شرقية، فاإن حالة الفو�شى واال�شطراب �شت�شتمر، ورمبا تتفاقم، خا�شة 

مع حماوالت البع�س اإ�شفاء الطابع الديني على ال�شراع القائم.
ورمبا  ما؛  حد  اإىل  الفل�شطيني  املوقف  امل�شريات  وحــدت  ثالثا،  واأ�شافت 
ت�شاعد على حتقيق امل�شاحلة التي حتاول جمهورية م�شر العربية جاهدة 
االنق�شام  فحالة  قــدمــا..  بها  للم�شي  وا�ــشــح  واإ�ــشــالمــي  عــربــي  وبــدعــم 
اأثرت يف الق�شية وفتحت   2007 املتوا�شلة بني الفل�شطينيني منذ عام 
خمططاتها  يف  قدما  للم�شي  م�شراعيه  على  “اإ�شرائيل”  اأمــام  املجال 
املقاومة  اأهمية  امل�شريات  اأظهرت  ورابعا،  القد�س  وتهويد  اال�شتيطان  يف 
اأ�شمى  العارية ميثل  ال�شلمية وال�شعبية، فالت�شدي لالحتالل بال�شدور 
درجات املقاومة التي ال ميتلك االإن�شان احلر �شوى احرامها وتقديرها 
ومن ثم دعمها. فلطاملا طالب العامل الفل�شطينيني باللجوء اإىل املقاومة 
جنب  اإىل  جنبا  ت�شري  ولكنها  مــوجــودة  كــانــت  مــقــاومــة  وهــي  ال�شلمية؛ 
تعط  مل  فاإ�شرائيل  ال�شراع،  طبيعة  بحكم  وذلــك  امل�شلحة،  املقاومة  مع 
الفل�شطينيني جماال لتبني خيار املقاومة ال�شلمية وحده، حيث متار�س 
ولكن  اأ�شكالها.  بكل  املقاومة  ي�شتوجب  الذي  العنف،  اأنــواع  �شتى  بحقهم 
الفل�شطينيني مبقاومتهم هذه يثبتون من جديد للعامل اأنهم �شعب حر 
وم�شامل وال يريد �شوى حقوقه امل�شلوبة؛ وهو ي�شحي بالغايل والنفي�س 

من اأجل حريته ال اأكرث وال اأقل.
واأكدت “ اأخبار ال�شاعة “ يف ختام مقالها االفتتاحي .. اأن م�شريات العودة 
متثل مظهرا من مظاهر مقاومة االحتالل االإ�شرائيلي بطريقة �شلمية؛ 
وهي يف احلقيقة حلقة من حلقات ن�شال ال�شعب الفل�شطيني، الذي يجب 
�شعب  بب�شاطة  الأنــه  املمكنة؛  الو�شائل  بكل  دعمه  العامل  اأحــرار  كل  على 
ي�شعى اإىل احلرية واخلال�س من براثن االحتالل وهو يطمح كغريه من 

�شعوب العامل اإىل حياة كرمية على اأر�شه؛ ال على اأر�س غريه.
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يعلن ق�شم العالمات التجارية عن انتقال ملكية
ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

املودعة حتت رقم: 38644                            بتاريخ: 2000/10/04
امل�شجلة حتت رقم:                                      بتاريخ: 2003/05/26

با�شــم: �س. ديت�شمن+ كو ليمتد                   
وعنوانه:  يونيت 109، تي �شي ال تاوير، 8 تاي ت�شنج روود، ت�شوين وان، هوجن كوجن

رقم وتاريخ الن�شر ال�شابق يف اجلريدة الر�شمية: )      ( – )      (
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: اإ�شافات الزينة لل�شعر وحلي ال�شعر املت�شمنة بالفئة والتي 
ت�شمل م�شابك ال�شعر وربطات ال�شعر واقوا�س ال�شعر واأدوات لف ال�شعر الغري كهربائية ودبابي�س لف ال�شعر 
و�شرائح لل�شعر و�شبكات ال�شعر ودبابي�س ال�شعر و�شرائط ال�شعر وال�شعر ال�شناعي، م�شفرات ال�شعر، جدائل 

ال�شعر، ال�شعر امل�شتعار، حلي القبعات غري امل�شنوعة من معادن ثمينة     
الواقـعة بالفئة: 26

* التعديالت على الطلب بعد الن�شر ال�شابق: 
تنازل رقم:  1 

ا�شم مالك العالمة:  �س. ديت�شمن+ كو ليمتد.
ا�شم املتنازل له: اإيفيتا بريوين كو.، ليمتد

مهـنته:  التجارة و ال�شناعة
جن�شيته: ال�شني

كولون،  �شريت،  �شونغ  يني   9 بيلدينج،  كومري�شال  برو�شبري  اف،   /21  ،01 مكتب  اقامته:   وحمل  عنوان 
هونغ كونغ

تاريـخ انتـقال امللكية  ) التنازل (:  2017/09/18
تاريخ التا�شري يف ال�شجل:   

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

نا�س اند ا�شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم 280922   بتاريخ :2017/10/11    
  بيانات االأولوية :  

با�شم :  بي ام جي اند�شريز �س م ح
وعنوانه : اجلزيرة احلمرا – املنطقة احلرة – را�س اخليمة   - االمارات العربية املتحدة

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
املع�شل ، التبغ  ؛ اأدوات املدخنني ؛ الكربيت 

و�شف العالمة : BMJ  احرف التينية مكتوبة باللون االزرق واللون الذهبي داخل ر�شم مميز 
A&B ا�شفله مكتوب االحرف  الالتينية

 اال�شراطات :  
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلــك  علي  اإعــرا�ــس  لدية  من  فعلي 

االإقت�شاد اأو اإر�شالة بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

نا�س اند ا�شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم 281336         بتاريخ :2017/10/19    
 بيانات االأولوية : 

با�شم :  �شركة جمموعة �شناعية معدنية زرمهرمارليكـ
وعنوانه : م�شهد ، �شارع ابو ذر غفاري ، 15 الرقم 99  ، جمهورية اإيران االإ�شالمية

�سورة العالمة 

و�شف العالمة : الكلمة  Parsis  مكتوبة باأحرف التينية  بخط مميز فوقها ر�شم مميز على �شكل غزالة 
لها اجنحة  .

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 14
املعادن النفي�شة وكل خليط منها واملنتجات امل�شنوعة من معادن نفي�شة اأو مطلية بها ، غري الواردة يف فئات 

اأخرى ، املجوهرات واالأحجار الكرمية ، اأدوات قيا�س الوقت واأدوات قيا�س الوقت الدقيقة .
 اال�شراطات :  

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

نا�س اند ا�شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم 287096        بتاريخ :2018/2/8    
 بيانات االأولوية : 

با�شم :  بي ام جي اند�شريز �س م ح
وعنوانه : اجلزيرة احلمرا – املنطقة احلرة – را�س اخليمة   - االمارات العربية املتحدة

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
التبغ  ؛ اأدوات املدخنني ؛ الكربيت 

خلفية  على  الذهبي  باللون  التينية  بــاأحــرف  مكتوبة   GRAND ONE الــعــبــارة    : العالمة  و�شف 
حمراء

اال�شراطات :
فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 

بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

نا�س اند ا�شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم 280694    بتاريخ :2017/10/8    
 بيانات االأولوية : 

با�شم :  جمموعة البزاز للتجارة وال�شناعة املحدودة
وعنوانه : جزر بريطانيا العذراء – اململكة املتحدة

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 4
الفحم ، فحم ، زيوت و�شحوم �شناعية ، مزلقات ، مركبات امت�شا�س وترطيب وتثبيت الغبار ، وقود ) مبا يف 

ذلك وقود املحركات (،مواد اإ�شاءة ، �شموع وفتائل لالإ�شاءة .
�شكل  ( مكتوب على   i  ( ال  ب�شكل مميز حرف  باأحرف التينية  Tick Tock مكتوبة   : العالمة  و�شف 
Tick Tock  مع ر�شم على �شكل  O (مكتوب بحجم كبري داخله مكتوب العبارة  ارجيلة وحرف ال  ) 

ارجيلة .
 اال�شراطات :  

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

بتاريخ: 2017/09/6م   املودعة حتت رقم:  279203 
تاريخ اإيداع االأولوية:  24 مار�س 2017

با�شــم:   ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

قطع  بلوزات؛  )مالب�س(؛  اأحزمة  ا�شتحمام؛  اأرواب  ا�شتحمام؛  �شراويل  ا�شتحمام؛  اأثــواب  )مالب�س(؛  لالأطفال  �شراويل  املالب�س؛ 
مالب�س �شفلية )مالب�س(؛ �شراويل ق�شرية حتتية؛ قمي�شوالت )�شرات ن�شوية ق�شرية(؛ عباءات؛ مالب�س اأطفال؛ معاطف؛ مالب�س 
اأثــواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�س(؛ �شراويل �شوفية ق�شرية؛ مالب�س من ال�شوف؛ مالب�س من  رق�س؛ جينز من قما�س الدنيم؛ 
ذات  قطنية  �شرات  قلن�شوة؛  ذات  �شوفية  كنزات  راأ�ــس؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�شائية  �شديرات  )مالب�س(؛  قفازات  )مالب�س(؛  الفرو 
داخلية؛  ن�شائية  مالب�س  حمبوكة؛  قم�شان  )مالب�س(؛  جاكيتات  حمبوكة؛  مالب�س  )مالب�س(؛  للراأ�س(  )اأغطية  برن�س  قلن�شوة؛ 
مالب�س للمواليد؛ مالب�س جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�س مريحة؛ مالب�س ن�شائية داخلية؛ اأغطية لل�شاق؛ طماقات )بناطيل(؛ 
كنزات �شوفية طويلة االأكمام؛ قم�شان طويلة االأكمام؛ �شراويل طويلة لال�شتعمال اليومي؛ مالب�س لال�شتعمال اليومي؛ مالب�س 
املالب�س؛  ياقات  اأ�شرطة حول  للنقود؛ خمارات )مالب�س(؛ لفاعات عنق؛  اأحزمة  داخلية رجالية؛ قم�شان ريا�شية مقاومة للعرق؛ 
قم�شان  بولو؛  قم�شان  مقلن�شة؛  للحفالت )مالب�س(؛ جاكيتات  قبعات  بيجامات؛  ليلية؛ مالب�س خارجية؛  عنق؛ مالب�س  ربطات 
اأرواب؛ لفاعات؛ �شاالت؛ قم�شان؛ تنانري؛ جوارب  ن�شف كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�س مقاومة للمطر؛ مالب�س جاهزة؛ 
مالب�س  للرجال؛  �شباحة  مالب�س  ثقيلة؛  طويلة  �شراويل  �شرات؛  ق�شرية؛  �شورتات  ثقيلة؛  �شرات  ريا�شية؛  مالب�س  ق�شرية؛ 
�شباحة للن�شاء؛ بلوزات بدون اأكمام؛ قم�شان ن�شف كم؛ قطع مالب�س علوية )مالب�س(؛ بناطيل؛ قم�شان حتتية؛ مالب�س داخلية؛ 
اأغطية  �شبا�شب؛  اأحذية؛  الريا�شة؛ �شنادل؛  ا�شتخدامات  لغري  لبا�س قدم  باإ�شبع؛  �شبا�شب  القدم؛  لبا�س  للرياح؛  مالب�س م�شادة 

 الراأ�س؛ قبعات )اأغطية للراأ�س(؛ قبعات؛ قبعات ا�شتحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب(. 
 25  الواقـعة بالفئة:  

التينية  باأحرف  و�شف العالمة:   عبارة "ABERCROMBIE & FITCH FELIX SUPER SLIM" مكتوبة 
كما هو مبني يف منوذج الطلب.

اال�شــراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم 

امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

بتاريخ:2017/10/2م   املودعة حتت رقم: 280438 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  10 اأبريل 2017 

 با�شــم:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

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

طالء ال�شفاه؛ م�شكرة؛ مل�شقات فنية لالأظافر؛ ملمع االأظافر؛ مزيل طالء االأظافر؛ جل اال�شتحمام.
 3  الواقـعة بالفئة:  

 و�شف العالمة: عبارة " A&FRESH " مكتوبة باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
 اال�شــراطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

بتاريخ:2017/09/6م   املودعة حتت رقم: 279215 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  28 مار�س 2017 

 با�شــم:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

ُت�شتعَمل يف غ�شل وكي املالب�س؛ م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط؛ �شابون؛  اأخرى  م�شتح�شرات تبيي�س االأقم�شة ومواد 
عطور؛ زيوت عطرية؛ م�شتح�شرات جتميل؛ غ�شول )لو�شن( لل�شعر؛ منظفات اأ�شنان؛ كرميات ا�شتحمام )غري طبية-(، وكرميات 
وكــرميــات منظفة،  بعد احلــالقــة،  ما  وكــرميــات  لل�شم�س،  التعر�س  بعد  ملا  وكــرميــات  لل�شم�س،  وكــرميــات  وكــرميــات جتميلية،  �شعر، 
وكرميات معطرة، وكرميات للدو�س؛ غ�شوالت )لو�شنات( جتميل؛ جل للوجه؛ م�شتح�شرات حالقة؛ م�شتح�شرات ما بعد احلالقة؛ 
م�شتح�شرات العناية بالب�شرة؛ كرمي للج�شم؛ غ�شوالت )لو�شنات( للج�شم؛ زيوت للج�شم )لال�شتعماالت التجميلية(؛ م�شتح�شرات 
فرك احل�شم؛ م�شتح�شرات فرك الوجه )جتميل(؛ كرميات اليدين؛ غ�شوالت )لو�شنات( اليدين؛ مرطب �شفاه )غري طبي(؛ كرميات 
اجلمال؛  على  للمحافظة  جتميلية  م�شتح�شرات  )جتميلية(؛  بالب�شرة  العناية  )لو�شنات(  غ�شوالت  )جتميلية(؛  بالب�شرة  العناية 
الب�شرة؛ م�شحوق  العيون؛ كرميات وغ�شوالت )لو�شنات( ت�شمري  قاب�شات لالأوعية الأغرا�س التجميل؛ م�شاحيق للج�شم؛ كرميات 
التالك للزينة؛ ماء زهري، وماء معطر؛ عبوات تعبئة ملر�شات العطور غري الكهربائية اخلا�شة بالغرف؛ م�شتح�شرات تعطري اجلو؛ 
اثريية؛  الروائح؛ م�شتخل�شات عطرية؛ خال�شات  ن�شر  املعطرة )روائــح طيبة(؛ ق�شبات  املجففة  الورد  اأوراق  بخور؛ مزيجات من 
روائح طيبة؛ كولونيا؛ عطور �شائلة؛ رذاذات معطرة للغرف؛ اأكيا�س معطرة للبيا�شات؛ م�شتح�شرات وعالجات لل�شعر؛ جل ت�شفيف، 
ال�شعر؛  م�شففات  �شامبو؛  طبية؛  الأغرا�س  لي�شت  بال�شعر،  للعناية  م�شتح�شرات  ت�شفيف؛  ومو�س  ت�شفيف،  )لو�شنات(  وغ�شوالت 
ملونات ال�شعر؛ م�شطفات ال�شعر )�شامبو-م�شففات(؛ مواد تواليت؛ زيت ا�شتحمام؛ م�شتح�شرات ا�شتحمام، لي�شت الأغرا�س طبية؛ 
م�شادات للعرق لي�شت لال�شتعمال ال�شخ�شي؛ مزيالت روائح كريهة لال�شتعمال ال�شخ�شي )عطور(؛ رذاذات للج�شم؛ مكياج؛ لوا�شق 
امل�شتعار؛ مواد ملمعة لل�شفاه؛ م�شتح�شرات  اأظافر م�شتعارة؛ لوا�شق لتثبيت ال�شعر  امل�شتعارة؛ رمو�س م�شتعارة؛  لتثبيت الرمو�س 
مكياج للوجه واجل�شم؛ غ�شوالت للج�شم؛ غ�شوالت فم؛ الآلئ ا�شتحمام؛ حمام فقاقيع؛ م�شاحيق وجه جتميلية؛ ظل للعيون؛ ملمع 

للوجه واجل�شم؛ طالء ال�شفاه؛ م�شكرة؛ مل�شقات فنية لالأظافر؛ ملمع اأظافر؛ مزيل ملمع االأظافر؛ جل ا�شتحمام
 الواقـعة بالفئة:  3 

مبني يف منوذج الطلب. هو  كما  التينية  باأحرف  " مكتوبة   WITHOUT LIMITS و�شف العالمة:  عبارة " 8 
 اال�شــراطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

بتاريخ:2017/09/6م   املودعة حتت رقم: 279197 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  09 مار�س 2017 

 با�شــم:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

وقود  ذلــك  يف  )مبــا  وقــود  الغبار؛  وتثبيت  وترطيب  امت�شا�س  مركبات  مزلِّقات؛  �شناعية؛  و�شحوم  زيــوت 
املحركات( ومواد اإ�شاءة؛ �شموع وفتائل لالإ�شاءة.

 الواقـعة بالفئة:  4 
و�شف العالمة:    كلمة " MALAIA" مكتوبة باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.

 اال�شــراطات:   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

بتاريخ:2017/09/6م   املودعة حتت رقم: 279199 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  24 مار�س 2017 

 با�شــم:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

قطع  بلوزات؛  )مالب�س(؛  اأحزمة  ا�شتحمام؛  اأرواب  ا�شتحمام؛  �شراويل  ا�شتحمام؛  اأثــواب  )مالب�س(؛  لالأطفال  �شراويل  املالب�س؛ 
مالب�س �شفلية )مالب�س(؛ �شراويل ق�شرية حتتية؛ قمي�شوالت )�شرات ن�شوية ق�شرية(؛ عباءات؛ مالب�س اأطفال؛ معاطف؛ مالب�س 
اأثــواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�س(؛ �شراويل �شوفية ق�شرية؛ مالب�س من ال�شوف؛ مالب�س من  رق�س؛ جينز من قما�س الدنيم؛ 
ذات  قطنية  �شرات  قلن�شوة؛  ذات  �شوفية  كنزات  راأ�ــس؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�شائية  �شديرات  )مالب�س(؛  قفازات  )مالب�س(؛  الفرو 
داخلية؛  ن�شائية  مالب�س  حمبوكة؛  قم�شان  )مالب�س(؛  جاكيتات  حمبوكة؛  مالب�س  )مالب�س(؛  للراأ�س(  )اأغطية  برن�س  قلن�شوة؛ 
مالب�س للمواليد؛ مالب�س جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�س مريحة؛ مالب�س ن�شائية داخلية؛ اأغطية لل�شاق؛ طماقات )بناطيل(؛ 
كنزات �شوفية طويلة االأكمام؛ قم�شان طويلة االأكمام؛ �شراويل طويلة لال�شتعمال اليومي؛ مالب�س لال�شتعمال اليومي؛ مالب�س 
املالب�س؛  ياقات  اأ�شرطة حول  للنقود؛ خمارات )مالب�س(؛ لفاعات عنق؛  اأحزمة  داخلية رجالية؛ قم�شان ريا�شية مقاومة للعرق؛ 
قم�شان  بولو؛  قم�شان  مقلن�شة؛  للحفالت )مالب�س(؛ جاكيتات  قبعات  بيجامات؛  ليلية؛ مالب�س خارجية؛  عنق؛ مالب�س  ربطات 
اأرواب؛ لفاعات؛ �شاالت؛ قم�شان؛ تنانري؛ جوارب  ن�شف كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�س مقاومة للمطر؛ مالب�س جاهزة؛ 
ق�شرية؛ مالب�س ريا�شية؛ �شرات ثقيلة؛ �شورتات ق�شرية؛ �شرات؛ �شراويل طويلة ثقيلة؛ مالب�س �شباحة للرجال؛ مالب�س �شباحة 
للن�شاء؛ بلوزات بدون اأكمام؛ قم�شان ن�شف كم؛ قطع مالب�س علوية )مالب�س(؛ بناطيل؛ قم�شان حتتية؛ مالب�س داخلية؛ مالب�س 
الراأ�س؛  اأغطية  �شبا�شب؛  اأحذية؛  الريا�شة؛ �شنادل؛  ا�شتخدامات  لغري  لبا�س قدم  باإ�شبع؛  �شبا�شب  القدم؛  لبا�س  للرياح؛  م�شادة 

قبعات )اأغطية للراأ�س(؛ قبعات؛ قبعات ا�شتحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب(.
 25  الواقـعة بالفئة:  

يف  مبني  هو  كما  التينية  باأحرف  مكتوبة   "ABERCROMBIE & FITCH RUSTIN " و�شف العالمة:  عبارة 
منوذج الطلب.

 اال�شــراطات:   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم 

امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

بتاريخ:2017/09/28م   املودعة حتت رقم: 280229 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�شــم: اركيبيالجو براندز بي تي ئي. ال تي دي. 
 وعنوانه: 8  تيما�شك بوليفارد، #15-04 �شانتك تاور ثري، �شنغافورة 038988، �شنغافورة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات  )املوتيالت(؛  ال�شغرية  الفنادق  خدمات  املوؤقتة؛  االإقامة  الكحولية(؛  )غري  وامل�شروبات  االأطعمة  توفري  خدمات 
للفنادق  احلجز  خدمات  الفندقية؛  االإقــامــة  توفري  الفندقية؛  االإقــامــة  خدمات  الفندقية؛  املنتجعات  خدمات  الفنادق؛ 
واللقاءات  واملوؤمترات  املنا�شبات  القاعات الإقامة  تاأجري  االإنرنت؛  املوؤقتة عرب  االإقامة  العطالت؛ حجز  واإقامة  واملطاعم 
واملــعــار�ــس والـــنـــدوات واالجــتــمــاعــات؛ تــوفــري ت�شهيالت املـــوؤمتـــرات واملــعــار�ــس واالجــتــمــاعــات؛ تــوفــري الــقــاعــات الفندقية 
)االإقامة(  ت�شهيالت  توفري  واالجتماعات؛  واملحا�شرات  واللقاءات  واملــوؤمتــرات  االأعــمــال  ومعار�س  التجارية  للمعار�س 
)توفري  ال�شيافة  اأجنحة  )االإقـــامـــة(؛  ال�شيافة  خــدمــات  والــعــطــالت؛  واالأ�ـــشـــواق  واملــعــار�ــس  والــلــقــاءات  املــوؤمتــرات  لعقد 
خدمات  بــاالإقــامــة؛  يتعلق  فيما  الــعــطــالت  وتخطيط  معلومات  الــكــحــولــيــة((؛  )غــري  واملــ�ــشــروبــات  االأطــعــمــة  اأو  االإقــامــة 
التموين  خدمات  التموين؛  خدمات  الكافيهات؛  الفندقية؛  املطاعم  خدمات  املطاعم؛  خدمات  املطاعم؛  الفنادق؛  متوين 
املقاهي؛  خــارجــا؛  لتناوله  الطعام  طلب  مطاعم  والتموين؛  واملــطــاعــم  الــفــنــادق  خــدمــات  واملــ�ــشــروبــات؛  االأطــعــمــة  لتوفري 
املتنقل؛  التموين  خدمات  املتنقلة؛  املطاعم  خدمات  املتنقلة؛  وامل�شروبات  االأطعمة  بيع  منافذ  توفري  الع�شري؛  حمــالت 
املذكورة  اخلــدمــات  جميع  تــقــدم؛  مــا  بكافة  املتعلقة  واال�شت�شارات  واملعلومات  املــ�ــشــورة  خــدمــات  احل�شانة؛   دور  خــدمــات 

 اأعاله يتم تقدميها مبا�شرة من قاعدة بيانات حا�شوبية اأو عرب �شبكة ات�شاالت عاملية. 
 43  الواقـعة بالفئة:  

الطلب. منوذج  يف  مبني  هو  كما  التينية  و�شف العالمة: كتبت كلمة " FAVEHOTEL " باأحرف 
 اال�شــراطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

بتاريخ:2017/09/6م   املودعة حتت رقم: 279209 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�شــم:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

قطع  بلوزات؛  )مالب�س(؛  اأحزمة  ا�شتحمام؛  اأرواب  ا�شتحمام؛  �شراويل  ا�شتحمام؛  اأثــواب  )مالب�س(؛  لالأطفال  �شراويل  املالب�س؛ 
مالب�س �شفلية )مالب�س(؛ �شراويل ق�شرية حتتية؛ قمي�شوالت )�شرات ن�شوية ق�شرية(؛ عباءات؛ مالب�س اأطفال؛ معاطف؛ مالب�س 
اأثــواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�س(؛ �شراويل �شوفية ق�شرية؛ مالب�س من ال�شوف؛ مالب�س من  رق�س؛ جينز من قما�س الدنيم؛ 
ذات  قطنية  �شرات  قلن�شوة؛  ذات  �شوفية  كنزات  راأ�ــس؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�شائية  �شديرات  )مالب�س(؛  قفازات  )مالب�س(؛  الفرو 
داخلية؛  ن�شائية  مالب�س  حمبوكة؛  قم�شان  )مالب�س(؛  جاكيتات  حمبوكة؛  مالب�س  )مالب�س(؛  للراأ�س(  )اأغطية  برن�س  قلن�شوة؛ 
مالب�س للمواليد؛ مالب�س جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�س مريحة؛ مالب�س ن�شائية داخلية؛ اأغطية لل�شاق؛ طماقات )بناطيل(؛ 
كنزات �شوفية طويلة االأكمام؛ قم�شان طويلة االأكمام؛ �شراويل طويلة لال�شتعمال اليومي؛ مالب�س لال�شتعمال اليومي؛ مالب�س 
املالب�س؛  ياقات  اأ�شرطة حول  للنقود؛ خمارات )مالب�س(؛ لفاعات عنق؛  اأحزمة  داخلية رجالية؛ قم�شان ريا�شية مقاومة للعرق؛ 
قم�شان  بولو؛  قم�شان  مقلن�شة؛  للحفالت )مالب�س(؛ جاكيتات  قبعات  بيجامات؛  ليلية؛ مالب�س خارجية؛  عنق؛ مالب�س  ربطات 
اأرواب؛ لفاعات؛ �شاالت؛ قم�شان؛ تنانري؛ جوارب  ن�شف كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�س مقاومة للمطر؛ مالب�س جاهزة؛ 
ق�شرية؛ مالب�س ريا�شية؛ �شرات ثقيلة؛ �شورتات ق�شرية؛ �شرات؛ �شراويل طويلة ثقيلة؛ مالب�س �شباحة للرجال؛ مالب�س �شباحة 
للن�شاء؛ بلوزات بدون اأكمام؛ قم�شان ن�شف كم؛ قطع مالب�س علوية )مالب�س(؛ بناطيل؛ قم�شان حتتية؛ مالب�س داخلية؛ مالب�س 
الراأ�س؛  اأغطية  �شبا�شب؛  اأحذية؛  الريا�شة؛ �شنادل؛  ا�شتخدامات  لغري  لبا�س قدم  باإ�شبع؛  �شبا�شب  القدم؛  لبا�س  للرياح؛  م�شادة 

قبعات )اأغطية للراأ�س(؛ قبعات؛ قبعات ا�شتحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب(.  
 الواقـعة بالفئة: 25 

و�شف العالمة:  عبارة "ABERCROMBIE & FITCH AMES" مكتوبة باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج 
الطلب.

 اال�شــراطات:   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم 

امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

بتاريخ:2017/09/6م   املودعة حتت رقم: 279202 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  24 مار�س 2017 

 با�شــم:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

قطع  بلوزات؛  )مالب�س(؛  اأحزمة  ا�شتحمام؛  اأرواب  ا�شتحمام؛  �شراويل  ا�شتحمام؛  اأثــواب  )مالب�س(؛  لالأطفال  �شراويل  املالب�س؛ 
مالب�س �شفلية )مالب�س(؛ �شراويل ق�شرية حتتية؛ قمي�شوالت )�شرات ن�شوية ق�شرية(؛ عباءات؛ مالب�س اأطفال؛ معاطف؛ مالب�س 
اأثــواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�س(؛ �شراويل �شوفية ق�شرية؛ مالب�س من ال�شوف؛ مالب�س من  رق�س؛ جينز من قما�س الدنيم؛ 
ذات  قطنية  �شرات  قلن�شوة؛  ذات  �شوفية  كنزات  راأ�ــس؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�شائية  �شديرات  )مالب�س(؛  قفازات  )مالب�س(؛  الفرو 
داخلية؛  ن�شائية  مالب�س  حمبوكة؛  قم�شان  )مالب�س(؛  جاكيتات  حمبوكة؛  مالب�س  )مالب�س(؛  للراأ�س(  )اأغطية  برن�س  قلن�شوة؛ 
مالب�س للمواليد؛ مالب�س جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�س مريحة؛ مالب�س ن�شائية داخلية؛ اأغطية لل�شاق؛ طماقات )بناطيل(؛ 
كنزات �شوفية طويلة االأكمام؛ قم�شان طويلة االأكمام؛ �شراويل طويلة لال�شتعمال اليومي؛ مالب�س لال�شتعمال اليومي؛ مالب�س 
املالب�س؛  ياقات  اأ�شرطة حول  للنقود؛ خمارات )مالب�س(؛ لفاعات عنق؛  اأحزمة  داخلية رجالية؛ قم�شان ريا�شية مقاومة للعرق؛ 
قم�شان  بولو؛  قم�شان  مقلن�شة؛  للحفالت )مالب�س(؛ جاكيتات  قبعات  بيجامات؛  ليلية؛ مالب�س خارجية؛  عنق؛ مالب�س  ربطات 
اأرواب؛ لفاعات؛ �شاالت؛ قم�شان؛ تنانري؛ جوارب  ن�شف كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�س مقاومة للمطر؛ مالب�س جاهزة؛ 
ق�شرية؛ مالب�س ريا�شية؛ �شرات ثقيلة؛ �شورتات ق�شرية؛ �شرات؛ �شراويل طويلة ثقيلة؛ مالب�س �شباحة للرجال؛ مالب�س �شباحة 
للن�شاء؛ بلوزات بدون اأكمام؛ قم�شان ن�شف كم؛ قطع مالب�س علوية )مالب�س(؛ بناطيل؛ قم�شان حتتية؛ مالب�س داخلية؛ مالب�س 
الراأ�س؛  اأغطية  �شبا�شب؛  اأحذية؛  الريا�شة؛ �شنادل؛  ا�شتخدامات  لغري  لبا�س قدم  باإ�شبع؛  �شبا�شب  القدم؛  لبا�س  للرياح؛  م�شادة 

قبعات )اأغطية للراأ�س(؛ قبعات؛ قبعات ا�شتحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب(.
 25  الواقـعة بالفئة:  

 و�شف العالمة:   كلمة " KILBY" مكتوبة باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
 اال�شــراطات:   

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

بتاريخ:2017/10/2م   املودعة حتت رقم: 280435 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  5 اأبريل 2017 

 با�شــم:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

غ�شول بعد احلالقة؛ م�شتح�شرات احلالقة؛ زيت ا�شتحمام؛ رذاذ اجل�شم؛ غ�شول اجل�شم؛ بل�شم ال�شعر؛ جل 
اال�شتحمام؛ م�شتح�شرات العناية بال�شعر؛ ملمع اأظافر؛ �شامبو؛ �شابون؛ غ�شول )لو�شن( ت�شمري بال�شم�س؛ 
الروائح  اأو كعطر؛ مزيالت  بل�شم �شفاه؛ ملمع �شفاه؛ رذاذ للج�شم ي�شتخدم كمزيل روائح كريهة �شخ�شي 
الكريهة للج�شم؛ مزيالت الروائح الكريهة لال�شتخدام ال�شخ�شي؛ مزيالت روائح كريهة �شخ�شية؛ م�شادات 
م�شتح�شرات  التجميل؛  )لو�شن(  غ�شول  باجل�شم؛   للعناية  التجميل  كرميات  التجميل؛  كرميات  للعرق؛ 

 جتميل للعناية باجل�شم واجلمال؛ الكولونيا؛ روائح طيبة لال�شتخدام ال�شخ�شي؛ عطور. 
 الواقـعة بالفئة:  3 

باأحرف التينية  و�شف العالمة:  عبارة "HOLLISTER READY. SCENT. GO" مكتوبة 
كما هو مبني يف منوذج الطلب.

 اال�شــراطات:   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله 

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

بتاريخ:2017/09/6م   املودعة حتت رقم: 279205 
 تاريخ اإيداع االأولوية:   

 با�شــم:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

قطع  بلوزات؛  )مالب�س(؛  اأحزمة  ا�شتحمام؛  اأرواب  ا�شتحمام؛  �شراويل  ا�شتحمام؛  اأثــواب  )مالب�س(؛  لالأطفال  �شراويل  املالب�س؛ 
مالب�س �شفلية )مالب�س(؛ �شراويل ق�شرية حتتية؛ قمي�شوالت )�شرات ن�شوية ق�شرية(؛ عباءات؛ مالب�س اأطفال؛ معاطف؛ مالب�س 
اأثــواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�س(؛ �شراويل �شوفية ق�شرية؛ مالب�س من ال�شوف؛ مالب�س من  رق�س؛ جينز من قما�س الدنيم؛ 
ذات  قطنية  �شرات  قلن�شوة؛  ذات  �شوفية  كنزات  راأ�ــس؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�شائية  �شديرات  )مالب�س(؛  قفازات  )مالب�س(؛  الفرو 
داخلية؛  ن�شائية  مالب�س  حمبوكة؛  قم�شان  )مالب�س(؛  جاكيتات  حمبوكة؛  مالب�س  )مالب�س(؛  للراأ�س(  )اأغطية  برن�س  قلن�شوة؛ 
مالب�س للمواليد؛ مالب�س جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�س مريحة؛ مالب�س ن�شائية داخلية؛ اأغطية لل�شاق؛ طماقات )بناطيل(؛ 
كنزات �شوفية طويلة االأكمام؛ قم�شان طويلة االأكمام؛ �شراويل طويلة لال�شتعمال اليومي؛ مالب�س لال�شتعمال اليومي؛ مالب�س 
املالب�س؛  ياقات  اأ�شرطة حول  للنقود؛ خمارات )مالب�س(؛ لفاعات عنق؛  اأحزمة  داخلية رجالية؛ قم�شان ريا�شية مقاومة للعرق؛ 
قم�شان  بولو؛  قم�شان  مقلن�شة؛  للحفالت )مالب�س(؛ جاكيتات  قبعات  بيجامات؛  ليلية؛ مالب�س خارجية؛  عنق؛ مالب�س  ربطات 
اأرواب؛ لفاعات؛ �شاالت؛ قم�شان؛ تنانري؛ جوارب  ن�شف كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�س مقاومة للمطر؛ مالب�س جاهزة؛ 
مالب�س  للرجال؛  �شباحة  مالب�س  ثقيلة؛  طويلة  �شراويل  �شرات؛  ق�شرية؛  �شورتات  ثقيلة؛  �شرات  ريا�شية؛  مالب�س  ق�شرية؛ 
�شباحة للن�شاء؛ بلوزات بدون اأكمام؛ قم�شان ن�شف كم؛ قطع مالب�س علوية )مالب�س(؛ بناطيل؛ قم�شان حتتية؛ مالب�س داخلية؛ 
اأغطية  �شبا�شب؛  اأحذية؛  الريا�شة؛ �شنادل؛  ا�شتخدامات  لغري  لبا�س قدم  باإ�شبع؛  �شبا�شب  القدم؛  لبا�س  للرياح؛  مالب�س م�شادة 

 الراأ�س؛ قبعات )اأغطية للراأ�س(؛ قبعات؛ قبعات ا�شتحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب(. 
 25  الواقـعة بالفئة:  

و�شف العالمة: عبارة " ABERCROMBIE & FITCH ANNIE" مكتوبة باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج 
الطلب.

اال�شــراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم 

امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

نا�س اند ا�شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم 280928 بتاريخ : 2017/10/11   
  بيانات االأولوية :  

با�شم :  بي ام جي اند�شريز �س م ح
وعنوانه : اجلزيرة احلمرا – املنطقة احلرة – را�س اخليمة   - االمارات العربية املتحدة

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
املع�شل ، التبغ  ؛ اأدوات املدخنني ؛ الكربيت 

و�شف العالمة : BMJ  احرف التينية مكتوبة باللون االزرق واللون الذهبي داخل ر�شم مميز 
التينية باأحرف   Galaxy ا�شفله مكتوب

اال�شراطات :  
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلــك  علي  اإعــرا�ــس  لدية  من  فعلي 

االإقت�شاد اأو اإر�شالة بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

نا�س اند ا�شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم 285153     بتاريخ :2017/12/27    
 بيانات االأولوية :  

با�شم :  ن�شار للتجارة العامة �س . ذ. م . م
وعنوانه : دبي  - االمارات العربية املتحدة

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
التبغ  ؛ اأدوات املدخنني ؛ الكربيت 

و�شف العالمة : الكلمة PERTH  مكتوبة باأحرف التينية بخط لونه ازرق حتت ر�شم مميز على �شكل درع 
  PERTH على خلفية حمراء ا�شفله �شريط مر�شوم باللون الف�شي ومكتوب عليه P مكتوب بداخله حرف
باللون االزرق و  فوقه ر�شم مميز على �شكل تاج مر�شوم باللون الف�شي و على اجلانبني ر�شم مميز على �شكل 

ا�شد مر�شوم باللون االزرق .
اال�شراطات :

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

نا�س اند ا�شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم 280942    بتاريخ :2017/10/11    
  بيانات االأولوية :  

با�شم :  بي ام جي اند�شريز �س م ح
وعنوانه : اجلزيرة احلمرا – املنطقة احلرة – را�س اخليمة   - االمارات العربية املتحدة

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 34
املع�شل ، التبغ  ؛ اأدوات املدخنني ؛ الكربيت 

و�شف العالمة : BMJ  احرف التينية مكتوبة باللون االزرق واللون الذهبي داخل ر�شم مميز 
التينية باأحرف   Super Grand ا�شفله مكتوب

اال�شراطات :  
وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلــك  علي  اإعــرا�ــس  لدية  من  فعلي 

اأو اإر�شالة بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن   االإقت�شاد 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

نا�س اند ا�شو�شيوت�س
طلب لت�شجيل بيانات العالمة التجارية : 

املودعة بالرقم 285108      بتاريخ :2017/12/26    
 بيانات االأولوية :  

با�شم :  جيه اإم اإل �شمايل ) اإت�س كيه ( اإل تي دي
وعنوانه : 4 اإيه ، مبنى تاي فات ، �شارع 37 كو �شينج  ، �شيوجن وان ، هوجن كوجن

�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 44
اخلدمات الطبية ، اخلدمات البيطرية ، خدمات العناية ال�شحية واملحافظة على اجلمال للكائنات الب�شرية 

اأو احليوانات ، خدمات الزراعة والب�شتنة والغابات 
  SMILE مكتوبة باأحرف التينية بخط مميز وكلمة THE SMILE BAR و�شف العالمة : العبارة

مكتوبة باخلط العري�س وفوق حرف ال M ر�شم مميز على �شكل جوهرة لونها احمر
 اال�شراطات :  

فعلي من لدية اإعرا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�شاد اأو اإر�شالة 
بالربيد امل�شجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�شدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

بتاريخ:2017/09/6م   املودعة حتت رقم: 279204 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  24 مار�س 2017 

 با�شــم:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

قطع  بلوزات؛  )مالب�س(؛  اأحزمة  ا�شتحمام؛  اأرواب  ا�شتحمام؛  �شراويل  ا�شتحمام؛  اأثــواب  )مالب�س(؛  لالأطفال  �شراويل  املالب�س؛ 
مالب�س �شفلية )مالب�س(؛ �شراويل ق�شرية حتتية؛ قمي�شوالت )�شرات ن�شوية ق�شرية(؛ عباءات؛ مالب�س اأطفال؛ معاطف؛ مالب�س 
اأثــواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�س(؛ �شراويل �شوفية ق�شرية؛ مالب�س من ال�شوف؛ مالب�س من  رق�س؛ جينز من قما�س الدنيم؛ 
ذات  قطنية  �شرات  قلن�شوة؛  ذات  �شوفية  كنزات  راأ�ــس؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�شائية  �شديرات  )مالب�س(؛  قفازات  )مالب�س(؛  الفرو 
داخلية؛  ن�شائية  مالب�س  حمبوكة؛  قم�شان  )مالب�س(؛  جاكيتات  حمبوكة؛  مالب�س  )مالب�س(؛  للراأ�س(  )اأغطية  برن�س  قلن�شوة؛ 
مالب�س للمواليد؛ مالب�س جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�س مريحة؛ مالب�س ن�شائية داخلية؛ اأغطية لل�شاق؛ طماقات )بناطيل(؛ 
كنزات �شوفية طويلة االأكمام؛ قم�شان طويلة االأكمام؛ �شراويل طويلة لال�شتعمال اليومي؛ مالب�س لال�شتعمال اليومي؛ مالب�س 
املالب�س؛  ياقات  اأ�شرطة حول  للنقود؛ خمارات )مالب�س(؛ لفاعات عنق؛  اأحزمة  داخلية رجالية؛ قم�شان ريا�شية مقاومة للعرق؛ 
قم�شان  بولو؛  قم�شان  مقلن�شة؛  للحفالت )مالب�س(؛ جاكيتات  قبعات  بيجامات؛  ليلية؛ مالب�س خارجية؛  عنق؛ مالب�س  ربطات 
اأرواب؛ لفاعات؛ �شاالت؛ قم�شان؛ تنانري؛ جوارب  ن�شف كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�س مقاومة للمطر؛ مالب�س جاهزة؛ 
ق�شرية؛ مالب�س ريا�شية؛ �شرات ثقيلة؛ �شورتات ق�شرية؛ �شرات؛ �شراويل طويلة ثقيلة؛ مالب�س �شباحة للرجال؛ مالب�س �شباحة 
للن�شاء؛ بلوزات بدون اأكمام؛ قم�شان ن�شف كم؛ قطع مالب�س علوية )مالب�س(؛ بناطيل؛ قم�شان حتتية؛ مالب�س داخلية؛ مالب�س 
الراأ�س؛  اأغطية  �شبا�شب؛  اأحذية؛  الريا�شة؛ �شنادل؛  ا�شتخدامات  لغري  لبا�س قدم  باإ�شبع؛  �شبا�شب  القدم؛  لبا�س  للرياح؛  م�شادة 

قبعات )اأغطية للراأ�س(؛ قبعات؛ قبعات ا�شتحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب(.
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عربي ودويل

   عاجزة على معار�شة دول اأوبك 
جمموعة  جتتمع  للنفط،  املنتجة 
عام،  كــل  هـــذه  ال�شناعية  الــــدول 
العادة،  بــاب  من  بياناتها  وت�شدر 
منذ  ملمو�س.  �ــشــيء  حتقيق  دون 
عام 1973، تغري العامل. وتعترب 
اقت�شاد  اأكــرب  ثامن  االآن  اإيطاليا 
اأكرب  عا�شر  هي  وكندا  الــعــامل،  يف 
ال�شني  العامل، وحتتل  اقت�شاد يف 
والهند املرتبة الثانية وال�شابعة يف 

العامل.

   *هـــــوؤلء غـــري ممــثــلــني يف 
جمموعة ال�سبع ...

ب�شكل كبري  - نعم. وهــذا يحد     
ذات  مناق�شة  بــــاأي  االهــتــمــام  مــن 
طبيعة اقت�شادية! وكما هي عليه 
الـــيـــوم، فــــاإن جمــمــوعــة الــ�ــشــبــع ال 
اأوروبًيا  كــيــاًنــا  جــوهــرهــا  يف  تـــزال 
اأمريكًيا ال يعك�س تعقيدات العامل. 
وبالنتيجة، فاإن جدول اأعمالها ال 
لرامب،  وبالن�شبة  جهويا.  يــزال 
كـــانـــت قــمــة جمــمــوعــة الــ�ــشــبــع يف 
الثامن والتا�شع من يونيو جمرد 
االجتماع  قــبــل  حلــظــة، وحمــطــة، 
مـــع كــيــم يف �ــشــنــغــافــورة يــــوم 12 

يونيو.
   وال �شك اأنها كانت اأي�شا طريقة 
للقاء الياباين �شينزو اآبي الذي ال 
ال�شمالية  الكورية  امل�شاألة  تعترب 
بــعــيــدة عـــن اهــتــمــامــاتــه كــمــا هي 
كانت  اإذا  لــالأوروبــيــني.  بالن�شبة 
حول  حا�شرتني  والــهــنــد  ال�شني 
ال�شمالية  كوريا  لكانت  الطاولة، 
عـــلـــى قدم  املـــنـــاقـــ�ـــشـــات،  قـــلـــب  يف 
التعريفات  مــو�ــشــوع  مــع  املــ�ــشــاواة 

اجلمركية.

ترامب  اجتماع  عن  ــاذا  *م    
كيم؟

امل�شدودة..  الــطــريــق  مـــن  نـــوع   -
هدف  “التعادل،  القدم،  كرة  بلغة 
اخلتامي،  الــبــيــان  ح�شب  ملثله”. 
فاإن الهدف هو نزع ال�شالح النووي 
مــن �شبه اجلــزيــرة الــكــوريــة، لكن 
االأ�شلحة النووية لكوريا ال�شمالية 
بينما  اجلــزيــرة  �شبه  يف  مــوجــودة 
اجلــو، ويف  االأمريكية يف  االأ�شلحة 
الطائرات، وحتت املاء، وعلى منت 
الغوا�شات، ويف القواعد املقامة يف 

اليابان، ويف كوريا اجلنوبية.
اأخ�شائيني  نكون  الأن  حاجة  ال     
لن  يانغ  بيونغ  اأن  لفهم  كبريين 
النووي  بــرنــاجمــهــا  عـــن  تــتــخــلــى 
الــقــدمي دون مــقــابــل، وهــو مكلف 
لــلــغــايــة وحـــيـــوي لـــوجـــودهـــا. من 
م�شتعدة  لي�شت  وا�شنطن  جهتها، 
اليابان  مـــن  قـــواعـــدهـــا  لــ�ــشــحــب 
وكوريا اجلنوبية. املرّجح، اإذن، هو 
اأن املفاو�شات �شت�شتمر عرب قنوات 

خمتلفة. 
  يف الــوقــت الــراهــن، كــان لكل ما 
اأنه  ل�شعبه  كيم  اأثبت  لقد  يريد: 
يــكــفــي جلــلــب الواليات  قـــوي مبــا 
املفاو�شات، يف  اإىل طاولة  املتحدة 
حني اأثبت ترامب اأمام ناخبيه اأن 
اأف�شل  كــان  الدبلوما�شي  اأ�شلوبه 

من اأ�شلوب جمموعة ال�شبع.
   بالن�شبة اإىل ترامب، مثل اأوباما 

اليابانية  الــبــحــريــة  قــــوة  تــعــزيــز 
ودائما على خلفية  ا�شال.  القوية 
التهديد الكوري، �شتتخلى طوكيو 
عــن املـــادة 9 مــن د�ــشــتــورهــا، التي 
�شنة،  و�شبعني  واحــد  منذ  تكر�س، 

النزوع ال�شلمي للبالد.

   *والبلد الثاين يف �سعود؟
القوة  هـــي  تـــاريـــخـــيـــا،  تـــركـــيـــا.   -
االإقليمية املهيمنة. كانت ال�شنوات 
املائة االأخرية ا�شتثناء، الن الدولة 
كـــانـــت حمـــ�ـــشـــورة بــــني الــــواليــــات 
ــيــا. الـــيـــوم، يحيط  املــتــحــدة ورو�ــش
اال�شتقرار:  عـــدم  مـــن  بــحــر  بــهــم 
البحر  القوقاز،  االأو�ــشــط،  ال�شرق 
اأمام  ... ال خيار  البلقان  االأ�ــشــود، 
بذلك.  االهتمام  �شوى  ا�شطنبول 
وميــــد االأتــــــــراك نـــفـــوذهـــم يف كل 
لديهم  الــقــوقــاز، حيث  يف  مــكــان: 
بلد  اأذربــيــجــان،  مع  وثيقة  عالقة 
اآ�شيا  ويف  الــركــيــة،  باللغة  نــاطــق 
بتدريب  يقومون  حيث  الو�شطى، 

قوات ال�شرطة، اأو يف البو�شنة.

بولندا  ــول  ح *توقعاتك     
مثرية للده�سة ...

  - مل تعد هذه الدولة قوة عظمى 
مــنــذ الـــقـــرن الــ�ــشــاد�ــس عــ�ــشــر. اال 
هذه  �شت�شتعيد  اأنـــه  اأعــتــقــد  انــنــي 
ل�شببني:  اأخـــــــرى،  مــــرة  املـــرتـــبـــة 
االأول هو انهيار اأملانيا. اليوم، يظل 
االقــتــ�ــشــاد االأملــــاين مــهــمــاً، ولكنه 
ميزته  الــتــي  الديناميكية  يفقد 
اإىل  باالإ�شافة  قرنني.  مدى  على 
ذلــــك، تــعــتــمــد اأملــانــيــا بــ�ــشــدة على 
معر�شة  يجعلها  ممــا  �ــشــادراتــهــا، 
للخطر ب�شكل كبري. واأخريا، فاإن 
يف  ينخف�س  �ــشــوف  �شكانها  عـــدد 
على  �شيوؤثر  ممــا  املقبلة،  العقود 

حيويتها.
   العامل الثاين هو رو�شيا. كلما زاد 
ال�شغط على بولندا، كلما ح�شلت 
االقت�شادي  الــدعــم  عــلــى  وار�ـــشـــو 
ُيظهر  وكــمــا  االمــريــكــي.  والتقني 
وكوريا  اإ�ـــشـــرائـــيـــل  منـــــوذج  ذلــــك 
يف  ثقل  لهما  يكن  - مل  اجلنوبية 
دائماً  املفيد  مــن   - اخلم�شينيات 

احل�شول على دعم وا�شنطن.
القومية،  النظرية  يتبنى  بلد     
طبقة  على  ــا  اأيــ�ــشً بــولــنــدا  تعتمد 
فكرية كبرية، وهذا يف وقت يحتل 
فــيــه الــعــلــم واملــعــرفــة مــكــانــة اأكرب 
القدمي.  الــ�ــشــنــاعــي  الن�شيج  مــن 
هي  بــولــنــدا  الــ�ــشــرقــيــة،  الكتلة  يف 
الدولة االأكرث ديناميكية واالأكرب 
ومن  امكاناتها.  يف  ثقة  واالأكـــرث 
الــــدول االأعــ�ــشــاء يف االحتاد  بــني 
االأوروبي، ال توجد اأي دولة لديها 
بولندا.  مثل  بنف�شها  كبرية  ثقة 
واإذا يتم انتقادها اليوم من جميع 
اجلهات، فمن املوؤكد اأن ذلك لي�س 

ب�شبب �شعفها.
   قبل ع�شر �شنوات، كانت بولندا ال 
�شيء، واليوم، تتحدى اأملانيا.. ويف 
غ�شون ع�شر �شنوات، �شوف تتقدم 
اأكــرث.. ع�شر �شنوات مقيا�س جيد 

ملالحظة تطور الدول.
عن لك�سربي�ش

العالقات  ان  يـــبـــدو  قـــبـــلـــه،  مــــن 
ت�شكل  ال  لـــالأطـــلـــ�ـــشـــي  الــــعــــابــــرة 

اأولوية.
دائما  كـــانـــت  الـــعـــالقـــات  هـــــذه     
بالن�شبة  لكن  لالأوروبيني،  مهمة 
مو�شوع  هي  اأوروبــا  لالأمريكيني، 
من بني موا�شيع اأخرى. مبفردات 
العقيدة  تــقــوم  اال�ــشــراتــيــجــيــة، 
االأمــــريــــكــــيــــة عـــلـــى �ـــشـــمـــان عـــدم 
اأملــانــيــا وال رو�شيا  وجـــود قــوة - ال 
اأورا�شيا.  ت�شيطر مبفردها على   -
اأمريكا عام  ال�شبب تدخلت  ولهذا 
اأوروبا.  يف   1944 وعــام   1917
الزحف  دفع  بعد احلــرب،  وباملثل، 
اإىل  اأوروبــا  و�شط  باجتاه  الرو�شي 
تدخل الواليات املتحدة يف احلرب 

الباردة.

يثري  وال�سني  رو�سيا    *�سعود 
املخاطر  وتــ�ــســاعــد  الــقــلــق.  
وال�سرق  ال�سمالية  كوريا  يف 
احلرب  هل  اأي�سا..  الأو�ــســط 

العاملية واردة؟

تتجاوز  انــهــا  الب�شرية،  تــاريــخ  يف 
الربيطانية  املــلــكــيــة  الـــبـــحـــريـــة 
فاإن  لــذلــك،  ونتيجة  ذروتـــهـــا.  يف 
البلدان،  غــزو  على  قـــادرة  اأمريكا 

لكن ال اأحد ي�شتطيع غزوها.
ال�شنوات  الــ�ــشــهــري:  كــتــابــك  *يف 
املائة القادمة، تتوّقع ظهور ثالث 
قـــوى كـــربى جــديــدة بــحــلــول عام 

2050. من هي؟
راأيــي، ولي�س  اليابان. يف  اأوال،   -   
اجليو�شيا�شية  القوة  هي  ال�شني، 
اآ�شيا.  �ـــشـــرق  جـــنـــوب  يف  الـــكـــربى 
الدرجة  من  اقت�شادي  فاعل  انها 
االأزمة  تدير  كيف  عرفت  االوىل، 

وتخرج منها بثقة متجددة.
    يف امل�شتقبل، �شت�شتعيد طوكيو 
الع�شكرية  بــتــقــالــيــدهــا  �ــشــلــتــهــا 
لتعوي�س  اإقــلــيــمــيــة  قـــوة  وتــ�ــشــبــح 
�شعفها البنيوي، جراء نق�س املواد 
اأرا�ــشــيــهــا. و�شرغب  اخلـــام عــلــى 
اليابان اأي�شا يف التوازن مع ظهور 
كوريا، التي اأعتقد اأنها �شتتم اإعادة 
توحيدها قبل عام 2030. و�شيتم 

لكن  نــعــم..   ،2050 عـــام  بــعــد   -
لنق�س  القريب.  امل�شتقبل  لي�س يف 
الـــقـــوة احلــقــيــقــيــة لــرو�ــشــيــا: قوة 
قــريــة بــوتــيــمــكــني. اإنــهــا تــريــد اأن 
تــوهــمــنــا اأنـــهـــا ا�ــشــبــحــت االحتــــاد 
الــ�ــشــوفــيــاتــي، لــكــن احلــقــيــقــة هي 
ب�شبب  م�شلولة  لنف�شها،  ظّل  اأنها 
وبالف�شاد  النفط،  على  اعتمادها 
االأخـــرى.  امل�شاكل  مــن  وب�شل�شلة 
ـــى غـــزو  اإنـــــهـــــا عـــــاجـــــزة حـــتـــى عـــل

اأوكرانيا.
اأقرب  اإن وجودها يف �شوريا هو     
اإثبات  اىل عملية عالقات عامة - 
اأنــهــا مــوجــودة – اأكـــرث مــن كونه 
بالن�شبة  اأمــــا  عــ�ــشــكــريــا.  انــتــ�ــشــارا 
تقدمت  اأنها  املوؤكد  فمن  لل�شني، 
ع�شرين  مـــــدار  عــلــى  اقــتــ�ــشــادًيــا 
عاًما، ولكن دون حل مل�شكلة الفقر 
تطورها.  “تفّخخ”  التي  الهائلة 
 50 ابتعد عن �شنغهاي، على بعد 
كيلومًرا داخل البالد، و�شت�شاهد 
الواقع. ما وراء ال�شريط ال�شاحلي 
يــعــيــ�ــس مــلــيــار حمـــتـــاج حتـــت نري 

مكان. على اجلانب الع�شكري، فاإن 
ميزانية الدفاع اأعلى من ميزانية 
الدول اخلم�س اأو ال�شت التي تليها 

جمتمعة.
اأن ن�شع يف اعتبارنا هذه     يجب 
غالباً  ولــكــن  الرئي�شية  احلقيقة 
االأمريكية  البحرية  نهملها:  مــا 
الكاملة  الــ�ــشــيــطــرة  االآن  لــديــهــا 
�شواء  الـــثـــالثـــة.  املــحــيــطــات  عــلــى 
يف  �ــشــراعــيــة  ب�شفينة  االمـــر  تعلق 
�شراعي  قــــارب  اأو  الــ�ــشــني،  بــحــر 
ناقلة  اأو  اأفريقيا،  �شواحل  قبالة 
مركب  اأو  الـــعـــربـــي،  اخلـــلـــيـــج  يف 
فاإن  الكاريبي،  البحر  يف  �شراعي 
نظر  يبحر هو حتت  قــارب  اأ�شغر 
االأمريكية.     الــ�ــشــنــاعــيــة  االأقـــمـــار 
عالوة على ذلك، ميكن منع هذه 
من   - تــاأمــيــنــهــا  اأو   - الــتــحــركــات 
قــبــل الــبــحــريــة االأمــريــكــيــة. حتى 
من خالل جمعها مًعا، فان جميع 
اأ�شغر  جمتمعة  الــعــامل  اأ�شاطيل 
مــن االأ�ــشــطــول االأمــريــكــي وحده. 
م�شبوقة  غــــري  الــهــيــمــنــة  وهــــــذه 

ديــكــتــاتــوريــة مــرعــوبــة مـــن فكرة 
دولة  اإنــهــا  ال�شعبية،  االنــتــفــا�ــشــة 

غري م�شتقرة بطبيعتها. 
الع�شكرية،  الــنــظــر  وجــهــة  مــن     
�شيء  كـــــل  لـــكـــن  تــــتــــقــــدم،  بـــكـــني 
نــ�ــشــبــي. مــنــذ عــقــد مـــن الـــزمـــان، 
يــريــد الــ�ــشــيــنــيــون الــهــيــمــنــة على 
ذلك.  حتقيق  دون  الــ�ــشــني،  بــحــر 
يف غــيــاب قــوة برمائية كــبــرية، ال 
اإن  �شخ�س.  اأي  غــزو  ي�شتطيعون 
وحتى  واالإندوني�شيني  اليابانيني 
�شامدون  املتوا�شعني  الفلبينيني 

اأمامهم.
   باخت�شار، ال ال�شني وال رو�شيا 
قـــــــــادرة عـــلـــى حتــــــدي الـــــواليـــــات 
م�شاكل  تواجه  وا�شنطن  املتحدة. 
اأو  ال�شمالية  كــوريــا  مثل  ثــانــويــة، 
الــعــامل االإ�ــشــالمــي، لكن ال يوجد 
تهديد وجودي مينعها من النوم.. 

العامل اأكرث ا�شتقراًرا مما يبدو.

انهيار  الــبــعــ�ــش  *يــتــوقــع     
اأمريكا يف القرن 21.

   - لقد �شمعت هذا طيلة �شنوات. 
كــــان هــــذا اخلـــطـــاب مــو�ــشــة بعد 

احلنني  ي�شكنهم  فــيــتــنــام!  حـــرب 
يحلم  الــ�ــشــابــقــة،  هــيــمــنــتــهــم  اإىل 
بـــعـــ�ـــس املـــثـــقـــفـــني االأوروبـــــــيـــــــني 
بــذلــك. مبــجــرد ظــهــور م�شكلة يف 
اأول رد فعل لهم هو  فــاإن  الــعــامل، 
النظر اإىل ما يفعله االأمريكيون. 
يقولون  ذلـــــــك،  بـــعـــد  ـــرة  مـــبـــا�ـــش
واأخــــــــرًيا،  حـــمـــقـــى.  الـــيـــانـــكـــي  اإن 
ال�شلطة  كــانــت  اإذا  اأنـــه  ي�شرحون 
اأف�شل  بني ايديهم، لفعلوا ما هو 
النا�س  املـــتـــحـــدة.  الــــواليــــات  مـــن 
“الراجع  عــن  يتحدثون  الــذيــن 
يخلطون  االأمريكي”  واالنــهــيــار 
بـــني الــ�ــشــمــعــة والـــ�ـــشـــلـــطـــة.    قد 
هناك  ورمبــا  �شيئة،  �شمعتنا  تكون 
اأ�ــشــبــاب وجــيــهــة لــذلــك. ال يهم.. 
الــ�ــشــلــطــة �ــشــيء اآخـــــر. انــهــا تقوم 
الع�شكرية.  والقوة  االقت�شاد  على 
يف  املنتجة  الـــرثوة  متثل  والــيــوم، 
الواليات املتحدة ربع الناجت املحلي 
االإجمايل العاملي، بينما يبلغ عدد 
�شكاننا حوايل 300 مليون ن�شمة 
فـــقـــط. عــــــالوة عـــلـــى ذلــــــك، يتم 
ممــار�ــشــة الــتــاأثــري االأمــريــكــي من 
خـــالل الــلــغــة االإجنــلــيــزيــة، يف كل 

ال احد يا�شتطاعته حتدي امريكالقاء كيم اهم من هواج�س اوروبا

جورج فريدمان

جمموعة ال�شبع جتاوزها الزمن

القوة البحرية االمريكية مفتاح العامل

الذين يتحدثون عن »الرتاجع والنهيار الأمريكي« يخلطون بني ال�سمعة وال�سلطة والقوة
بحريتها ت�سيطر على املحيطات الثالثة، اأمريكا قادرة على غزو البلدان، لكن ل اأحد ي�ستطيع غزوها

تقوم العقيدة الأمريكية على �سمان عدم وجود قوة - ل اأملانيا ول رو�سيا - ت�سيطر مبفردها على اأورا�سيا
جمموعة ال�سبع ل تزال يف جوهرها كياًنا 
اأوروبًيا اأمريكًيا ل يعك�س تعقيدات العامل

تريد رو�سيا اليهام باأنها ا�سبحت الحتاد 
ال�سوفياتي لكن احلقيقة هي اأنها ظّل لنف�سها

بالن�سبة اإىل ترامب، مثل اأوباما من قبله،
 ل ت�سكل العالقات العابرة لالأطل�سي اأولوية

العامل اأكرث ا�ستقرارًا مما يبدو:

هل اأن حربا عامليــة واردة ؟ نعـــم، بعد عـام 2050...!
•• الفجر – خرية ال�شيباين

   جورج فريدمان، خبري مرموق يف اجلغرافيا ال�سيا�سية 
العاملية، و�ساحب موؤ�س�ستني �سهريتني يف جمال ال�ست�سراف 
ال�سرتاتيجي. وموؤلف الكتاب الأكرث مبيعا، “املائة عام 

اتهم  ال�سبع،  ملجموعة  الأخــري  الجتماع  اأعقاب  يف   *    
دونالد ترامب رئي�ش الوزراء الكندي جو�ستني ترودو باأنه 
الرئي�ش  اأ�ساد  اأيام،  ثالثة  بعد  و�سعيف”.  �سادق  “غري 
ال�سمالية.  كوريا  دكتاتور  اأون،  جونغ  بكيم  الأمريكي 

القرن احلادي والع�سرون ل ي�سبه القرن املا�سي!

الذي  ال�ستخبارات  يف  الخت�سا�سي  هــذا  القادمة”، 
للقيادة  بانتظام  ال�ست�سارة  ويقدم  تك�سا�ش،  يف  يعي�ش 
الع�سكرية الأمريكية، ك�سف ملجلة لك�سربي�ش الفرن�سية 
اأك�سل  اجراه  حوار  يف  والحداث  العامل  لتطور  قراءته 

جيلدين يف ما يلي ترجمته: 

الزمن،  عليها  عفا  ال�سبع  جمموعة  اإن  ــد:  ــوؤك امل  -    
حقبة  ما�سية،  حقبة  يف  جممدة  الحــداث،  وجتاوزتها 
احلرب الباردة. تاأ�س�ست هذه املوؤ�س�سة يف ال�سبعينات كرّد 
اأهداف غام�سة منذ  لها  نفطية، وكانت  اأول �سدمة  على 

البداية ... وبقيت كذلك.

غالف الكتاب
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وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

قطع  بلوزات؛  )مالب�س(؛  اأحزمة  ا�شتحمام؛  اأرواب  ا�شتحمام؛  �شراويل  ا�شتحمام؛  اأثــواب  )مالب�س(؛  لالأطفال  �شراويل  املالب�س؛ 
مالب�س �شفلية )مالب�س(؛ �شراويل ق�شرية حتتية؛ قمي�شوالت )�شرات ن�شوية ق�شرية(؛ عباءات؛ مالب�س اأطفال؛ معاطف؛ مالب�س 
اأثــواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�س(؛ �شراويل �شوفية ق�شرية؛ مالب�س من ال�شوف؛ مالب�س من  رق�س؛ جينز من قما�س الدنيم؛ 
ذات  قطنية  �شرات  قلن�شوة؛  ذات  �شوفية  كنزات  راأ�ــس؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�شائية  �شديرات  )مالب�س(؛  قفازات  )مالب�س(؛  الفرو 
داخلية؛  ن�شائية  مالب�س  حمبوكة؛  قم�شان  )مالب�س(؛  جاكيتات  حمبوكة؛  مالب�س  )مالب�س(؛  للراأ�س(  )اأغطية  برن�س  قلن�شوة؛ 
مالب�س للمواليد؛ مالب�س جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�س مريحة؛ مالب�س ن�شائية داخلية؛ اأغطية لل�شاق؛ طماقات )بناطيل(؛ 
كنزات �شوفية طويلة االأكمام؛ قم�شان طويلة االأكمام؛ �شراويل طويلة لال�شتعمال اليومي؛ مالب�س لال�شتعمال اليومي؛ مالب�س 
املالب�س؛  ياقات  اأ�شرطة حول  للنقود؛ خمارات )مالب�س(؛ لفاعات عنق؛  اأحزمة  داخلية رجالية؛ قم�شان ريا�شية مقاومة للعرق؛ 
قم�شان  بولو؛  قم�شان  مقلن�شة؛  للحفالت )مالب�س(؛ جاكيتات  قبعات  بيجامات؛  ليلية؛ مالب�س خارجية؛  عنق؛ مالب�س  ربطات 
اأرواب؛ لفاعات؛ �شاالت؛ قم�شان؛ تنانري؛ جوارب  ن�شف كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�س مقاومة للمطر؛ مالب�س جاهزة؛ 
مالب�س  للرجال؛  �شباحة  مالب�س  ثقيلة؛  طويلة  �شراويل  �شرات؛  ق�شرية؛  �شورتات  ثقيلة؛  �شرات  ريا�شية؛  مالب�س  ق�شرية؛ 
�شباحة للن�شاء؛ بلوزات بدون اأكمام؛ قم�شان ن�شف كم؛ قطع مالب�س علوية )مالب�س(؛ بناطيل؛ قم�شان حتتية؛ مالب�س داخلية؛ 
اأغطية  �شبا�شب؛  اأحذية؛  الريا�شة؛ �شنادل؛  ا�شتخدامات  لغري  لبا�س قدم  باإ�شبع؛  �شبا�شب  القدم؛  لبا�س  للرياح؛  مالب�س م�شادة 

 الراأ�س؛ قبعات )اأغطية للراأ�س(؛ قبعات؛ قبعات ا�شتحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب(. 
 الواقـعة بالفئة:  25 

التينية  باأحرف  عبارة " ABERCROMBIE & FITCH HARPER SKINNY" مكتوبة  و�شف العالمة:  
كما هو مبني يف منوذج الطلب.

اال�شــراطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم 

امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد
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 با�شــم:    ذا ت�شان�شيلور، ما�شرز اآند �شكوالرز اوف ذا يونيفري�شيتي اوف كامربيدج 
 وعنوانه: ذا اولد �شكولز، كامربيدج، �شي بي 1 2  تي ان، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
امل�شتعملة  الل�شق  مــواد  القرطا�شية؛  الفوتوغرافية؛  ال�شور  الكتب؛  جتليد  مــواد  املطبوعات؛  املــقــوى؛  والـــورق  الـــورق 
)عدا  املكتبية  والــلــوازم  الكاتبة  االآالت  التلوين؛  اأو  الــدهــان  فرا�شي  الفنانني؛  مــواد  منزلية؛  لغايات  اأو  القرطا�شية  يف 
اأخــرى(؛ حروف  الــواردة يف فئات  االأثـــاث(؛ مــواد التوجيه والتدري�س )عــدا االأجــهــزة(؛ مــواد التغليف البال�شتيكية )غري 
)مواد  املجهري  الفح�س  يف  ت�شتخدم  بيولوجية  عينات  اأطال�س؛  ح�شابية؛  قوائم  )الرا�شمات(؛  الكلي�شيهات  الطباعة؛ 
مناذج  بيانية؛  ر�شوم  الهزلية؛  للر�شوم  كتب  م�شطر؛  ورق  بطاقات؛  تقاومي؛  كتب؛  للكتب؛  موؤ�شرات  كتيبات؛  تدري�س(؛ 
اأدلة؛  )دوريــــات(؛  جمــالت  التدري�س؛  لغايات  اأن�شجة  مقاطع  للن�شخ؛  خمطوطات  منــاذج  جغرافية؛  خرائط  مطبوعة؛ 
من�شورات  كبرية؛  اإعــالنــات  بريدية؛  بطاقات  �شور؛  دوريـــات؛  كرا�شات؛  �شحف؛  دوريـــة؛  اإخبارية  ن�شرات  مــوجــزة؛  كتب 
االأجهزة(؛  )عــدا  تدري�س  مــواد  ل�شاقات؛  مو�شيقية؛  دفــاتــر  )قرطا�شية(؛  مدر�شية  لـــوازم  اإعــالنــيــة؛  بيانات  مطبوعة؛ 
القوامي�س؛  املراجع؛  كتب  املطبوعة؛  ال�شهادات  املطبوعة؛  اجلوائز  املجمعة؛  االأدلــة  التدريبات؛  كرا�شات  كروية؛  خرائط 
التقييم  معايري  االختبارات؛  اجلــداول؛  اأوراق  املحا�شرات؛  مالحظات  االمتحانات؛  اأوراق  ال�شجالت؛  التقارير؛  االأدلــة؛ 
التوجيه  مـــواد  الــرويــجــيــة؛  الــنــ�ــشــرات  الــنــمــاذج؛  املــ�ــشــتــنــدات؛  امل�شطلحات؛  قــوائــم  الومي�شية؛  الــبــطــاقــات  التعليمي؛ 
خدمات  وتوفري  التعليمي  االإجنــاز  مر�شحي  وتقييم  وامتحان  واختبار  بتدريب  متعلقة  وجميعها  الفئة  هذه  يف  والتعليم 
الــتــدريــب واالخــتــبــار واالمــتــحــان والتقييم مبــا يف ذلـــك مبــ�ــشــاعــدة احلــا�ــشــوب وخــدمــات بــوا�ــشــطــة احلــا�ــشــوب واخلدمات 

 املبا�شرة وتوفري برامج التعليم عن بعد؛ قطع غيار ولوازم لكافة املنتجات املذكورة اأعاله.   
 16  الواقـعة بالفئة:  

تتكون العالمة من �شكل لدرع مق�شم اإىل اأربعة اأرباع ويف كل ربع �شورة الأ�شد   و�شف العالمة:  
اال�شــراطات:  

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

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

بتاريخ: 2017/06/6م   املودعة حتت رقم:  274549 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�شــم:    ذا ت�شان�شيلور، ما�شرز اآند �شكوالرز اوف ذا يونيفري�شيتي اوف كامربيدج 
 وعنوانه: ذا اولد �شكولز، كامربيدج، �شي بي 1 2  تي ان، اململكة املتحدة 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:
دور  مــدار�ــس؛  داخلية؛  مدار�س  والتعليم(؛  )للربية  االأكادمييات  والثقافية؛  الريا�شية  االأن�شطة  الرفيه؛  التدريب؛  والتهذيب؛  التعليم 
العملي؛  التدريب  البدنية؛  الربية  والتعليم؛  الربية  عن  معلومات  )التدريب(؛  التمرين  والتعليم(؛  )الربية  املدار�س  خدمات  ح�شانة؛ 
خدمات التعليم؛ خدمات الربية والتعليم؛ خدمات التدري�س؛ التدري�س؛ التوجيه املهني )ن�شائح تعليمية اأو تدريبية(؛ اإعادة التدريب املهني؛ 
جمال  يف  التعليمية  اخلدمات  التدريبية؛  الــدورات  تنظيم  لالآخرين؛  التعليمية  االختبارات  وبيانات  نتائج  حتليل  للبالغني؛  التعليم  خدمات 
االأعمال؛ التدريب يف جمال االأعمال؛ خدمات التعليم مب�شاعدة احلا�شوب؛ خدمات االختبارات مب�شاعدة احلا�شوب؛ ت�شميم امل�شاقات التعليمية 
االأكادميية؛  التعليمية؛ خدمات االختبارات  التعليمية؛ خدمات االختبارات  التقييم  التعليمية؛ خدمات  املواد  واالختبارات واملوؤهالت؛ تطوير 
االأبحاث التعليمية؛ تقدمي ت�شهيالت االختبارات التعليمية؛ و�شع املعايري التعليمية؛ خدمات التعليم اجلامعي؛ اخلدمات اجلامعية؛ تقدمي 
والندوات؛  الدرا�شية  واحللقات  واملوؤمترات  واالجتماعات  )التدريب(  العمل  وور�س  الدرا�شية  احللقات  واإدارة  تنظيم  بعد؛  عن  التعليم  برامج 
التعليمية؛  اأو  الثقافية  املعار�س لالأغرا�س  اأو الرفيه(؛ تنظيم  املناف�شات )للتعليم  التعليم عن بعد؛ تنظيم  باملرا�شلة؛ دورات  دورات درا�شية 
تنظيم املهرجانات لالأغرا�س التعليمية؛ خدمات النوادي )للرفيه اأو التعليم(؛ خدمات االألعاب املقدمة مبا�شرة من �شبكة الكمبيوتر؛ خدمات 
خدمات  االلكروين؛  املكتبي  الن�شر  الريا�شية؛  املع�شكرات  خدمات  )للتعليم(؛  العطالت  مع�شكرات  خدمات  )للرفيه(؛  العطالت  مع�شكرات 
ن�شر  االلكرونية؛  املن�شورات  تقدمي  االلكرونية؛  الن�شر  الن�شر؛ خدمات  بالن�شر؛ خدمات  املرتبطة  اال�شت�شارية  الن�شر؛ اخلدمات  ا�شت�شارات 
ن�شر  للتنزيل؛  القابلة  غري  الفورية  االلكرونية  املطبوعات  توفري  والتلفزيون؛  الراديو  برامج  اإنتاج  املطبوعة؛  واملن�شورات  املطبوعة  املــواد 
ن�شو�س بخالف ن�شو�س الدعاية واالإعالن؛ ن�شر الكتب والكتب املرجعية وفهار�س البيانات واالأدلة والتقارير واملجالت وال�شحف والدوريات 
والقوامي�س واأوراق االمتحانات ومدونات املحا�شرات واأوراق العمل واالختبارات الق�شرية واالأحجيات ومعايري ت�شحيح االختبارات والكرا�شات 
والكتيبات وبطاقات العر�س وقوائم املفردات واملواد التعليمية مبا يف ذلك املن�شورات عرب االنرنت؛ الن�شر؛ كتابة الن�شو�س بخالف ن�شو�س 
الدعاية واالإعالن؛ املعلومات الببليوغرافية؛ خدمات ترجمة اللغات؛ الرجمة؛ مكتبات االإعارة؛ خدمات املكتبات املتجولة؛ خدمات ت�شهيالت 
املقدمة  واخلدمات  احلا�شوب  بو�شاطة  اأو  احلا�شوب  مب�شاعدة  املقدمة  اخلدمات  ذلك  يف  مبا  والتقييم  واالختبارات  التعليم  خدمات  املتاحف؛ 

 مبا�شرة عرب االإنرنت؛ خدمات املعلومات والن�شح وامل�شورة املرتبطة باخلدمات املذكورة اأعاله.     الواقـعة بالفئة:  41 
 و�شف العالمة:  تتكون العالمة من �شكل لدرع مق�شم اإىل اأربعة اأرباع ويف كل ربع �شورة الأ�شد 

اال�شــراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، 

وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

بتاريخ: 2017/06/6م   تاريخ اإيداع االأولوية:   املودعة حتت رقم:  274545 
 با�شــم:    ذا ت�شان�شيلور، ما�شرز اآند �شكوالرز اوف ذا يونيفري�شيتي اوف كامربيدج 

 وعنوانه: ذا اولد �شكولز، كامربيدج، �شي بي 1 2  تي ان، اململكة املتحدة 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�شاحية واأجهزة واأدوات الت�شوير الفوتوغرايف وال�شينمائي واالأجهزة واالأدوات الب�شرية واأجهزة واأدوات 
بيانات  ال�شور؛ حامالت  اأو  ال�شوت  ن�شخ  اأو  اإر�شال  اأو  اأجهزة ت�شجيل  الوزن والقيا�س واالإ�شارة واملراقبة )االإ�شراف( واالإنقاذ والتعليم؛  قيا�س 
تعمل  التي  لالأجهزة  اآليات  الرقمي؛  الت�شجيل  و�شائط  من  وغريها  رقمي  فيديو  واأقرا�س  مدجمة  اأقرا�س  ت�شجيل؛  واأقرا�س  مغناطي�شية 
بقطع النقد؛ اآالت ت�شجيل النقد؛ اآالت حا�شبة؛ معدات واأجهزة حا�شوبية ملعاجلة البيانات؛ اأجهزة اإخماد النريان؛ اآالت حا�شبة للجيب؛ اأجهزة 
العام؛ االأقرا�س املدجمة لذاكرة القراءة فقط؛  الت�شل�شلي  اأجهزة ن�شخ ال�شوت؛ م�شغل وم�شي للناقل  اأجهزة ت�شجيل ال�شوت؛  نقل ال�شوت؛ 
فيديو؛ برجميات  اأ�شرطة  ب�شرية؛  بيانات  و�شائط  ب�شرية؛  اأقرا�س  اأقرا�س مغناطي�شية؛  اأ�شرطة مغناطي�شية؛  بيانات مغناطي�شية؛  و�شائط 
حا�شوب؛ برجميات حا�شوب قابلة للتنزيل؛ برجميات حا�شوب م�شجلة؛ برجميات للهواتف النقالة واحلوا�شيب اللوحية واملحمولة؛ برجميات 
قابلة للتنزيل لالأجهزة املحمولة؛ برجميات تعليمية؛ برجميات تطبيقات؛ برامج حا�شوب لالألعاب اأو امل�شابقات التفاعلية؛ برجميات حا�شوب 
قابلة  كتيبات  للتنزيل؛  قابلة  كتب  االإلــكــروين؛  الن�شر  جمال  يف  حا�شوب  برجميات  باليد؛  حتمل  التي  احلوا�شيب  م�شتخدمي  مع  للتوا�شل 
امتحانات  اأوراق  للتنزيل؛  قابلة  فيديو  ملفات  للتنزيل؛  قابلة  ن�شو�س  ملفات  للتنزيل؛  قابلة  �شور  ملفات  للتنزيل؛  قابلة  كرا�شات  للتنزيل؛ 
قابلة للتنزيل؛ اختبارات قابلة للتنزيل؛ معايري تقييم قابلة للتنزيل؛ مواد تعليمية قابلة للتنزيل؛ من�شورات دورية قابلة للتنزيل؛ �شجالت 
للتنزيل؛  قابلة  تعليمية  جــداول  للتنزيل؛  قابلة  حما�شرات  مالحظات  للتنزيل؛  قابلة  مراجع  كتب  للتنزيل؛  قابلة  قوامي�س  للتنزيل؛  قابلة 
عرو�س �شرائح قابلة للتنزيل؛ بطاقات ومي�شية قابلة للتنزيل؛ قوائم م�شطلحات قابلة للتنزيل؛ من�شورات اإلكرونية قابلة للتنزيل؛ من�شورات 
الناطقة؛  الكتب  ال�شوتي؛  البث  و�شائط  بيانات؛  قواعد  ب�شريا؛  للت�شجيل  قابلة  مطبوعة  من�شورات  اإلكرونيا؛  للقراءة  قابلة  اإلكرونية 
الفاأرة؛  لبادات  املحا�شرات؛  الــدورات ومالحظات  اأوراق االمتحانات ومواد  للتنزيل مبا يف ذلك  للتنزيل؛ مواد تعليمية قابلة  من�شورات قابلة 
اأو  اأو احلوا�شيب اللوحية  جرابات للحوا�شيب النقالة؛ جرابات للحوا�شيب اللوحية؛ جرابات للحوا�شيب املحمولة؛ حافظات للهواتف النقالة 
وبوا�شطة  �شبكات احلا�شوب  للت�شغيل على  والتقييم مبا يف ذلك برجميات  والتعليم واالختبار  التدريب  لتوفري  املحمولة؛ برجميات حا�شوب 
املخزنة  للبيانات  اأخــرى  وو�شائط  مغناطي�شية  واأ�شرطة  االقــرا�ــس  من  وغريها  وب�شرية  مغناطي�شية  اأقــرا�ــس  بعد؛  عن  للحا�شوب  الو�شول 
اأو برجميات احلا�شوب لتوفري التدريب والتعليم واالختبار والتقييم وقطع غيار ولوازم  اأو بيانات احلا�شوب التي حتمل برجميات  اإلكرونيا 

لكافة املنتجات املذكورة اأعاله.       الواقـعة بالفئة:  9
 و�شف العالمة:  تتكون العالمة من �شكل لدرع مق�شم اإىل اأربعة اأرباع ويف كل ربع �شورة الأ�شد 

اال�شــراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، 

وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

بتاريخ: 2017/09/6م   املودعة حتت رقم:  279214 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  24 مار�س 2017 

  با�شــم:   ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

قطع  بلوزات؛  )مالب�س(؛  اأحزمة  ا�شتحمام؛  اأرواب  ا�شتحمام؛  �شراويل  ا�شتحمام؛  اأثــواب  )مالب�س(؛  لالأطفال  �شراويل  املالب�س؛ 
مالب�س �شفلية )مالب�س(؛ �شراويل ق�شرية حتتية؛ قمي�شوالت )�شرات ن�شوية ق�شرية(؛ عباءات؛ مالب�س اأطفال؛ معاطف؛ مالب�س 
اأثــواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�س(؛ �شراويل �شوفية ق�شرية؛ مالب�س من ال�شوف؛ مالب�س من  رق�س؛ جينز من قما�س الدنيم؛ 
ذات  قطنية  �شرات  قلن�شوة؛  ذات  �شوفية  كنزات  راأ�ــس؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�شائية  �شديرات  )مالب�س(؛  قفازات  )مالب�س(؛  الفرو 
داخلية؛  ن�شائية  مالب�س  حمبوكة؛  قم�شان  )مالب�س(؛  جاكيتات  حمبوكة؛  مالب�س  )مالب�س(؛  للراأ�س(  )اأغطية  برن�س  قلن�شوة؛ 
مالب�س للمواليد؛ مالب�س جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�س مريحة؛ مالب�س ن�شائية داخلية؛ اأغطية لل�شاق؛ طماقات )بناطيل(؛ 
كنزات �شوفية طويلة االأكمام؛ قم�شان طويلة االأكمام؛ �شراويل طويلة لال�شتعمال اليومي؛ مالب�س لال�شتعمال اليومي؛ مالب�س 
املالب�س؛  ياقات  اأ�شرطة حول  للنقود؛ خمارات )مالب�س(؛ لفاعات عنق؛  اأحزمة  داخلية رجالية؛ قم�شان ريا�شية مقاومة للعرق؛ 
قم�شان  بولو؛  قم�شان  مقلن�شة؛  للحفالت )مالب�س(؛ جاكيتات  قبعات  بيجامات؛  ليلية؛ مالب�س خارجية؛  عنق؛ مالب�س  ربطات 
اأرواب؛ لفاعات؛ �شاالت؛ قم�شان؛ تنانري؛ جوارب  ن�شف كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�س مقاومة للمطر؛ مالب�س جاهزة؛ 
مالب�س  للرجال؛  �شباحة  مالب�س  ثقيلة؛  طويلة  �شراويل  �شرات؛  ق�شرية؛  �شورتات  ثقيلة؛  �شرات  ريا�شية؛  مالب�س  ق�شرية؛ 
�شباحة للن�شاء؛ بلوزات بدون اأكمام؛ قم�شان ن�شف كم؛ قطع مالب�س علوية )مالب�س(؛ بناطيل؛ قم�شان حتتية؛ مالب�س داخلية؛ 
اأغطية  �شبا�شب؛  اأحذية؛  الريا�شة؛ �شنادل؛  ا�شتخدامات  لغري  لبا�س قدم  باإ�شبع؛  �شبا�شب  القدم؛  لبا�س  للرياح؛  مالب�س م�شادة 

 الراأ�س؛ قبعات )اأغطية للراأ�س(؛ قبعات؛ قبعات ا�شتحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب(. 
 الواقـعة بالفئة:  25 

باأحرف  مكتوبة   "ABERCROMBIE & FITCH SIMONE HIGH RISE" عبارة  و�شف العالمة:  
التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.

اال�شــراطات: 
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم 

امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

بتاريخ:2017/09/6م   املودعة حتت رقم: 279210 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  24 مار�س 2017 

 با�شــم:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

قطع  بلوزات؛  )مالب�س(؛  اأحزمة  ا�شتحمام؛  اأرواب  ا�شتحمام؛  �شراويل  ا�شتحمام؛  اأثــواب  )مالب�س(؛  لالأطفال  �شراويل  املالب�س؛ 
مالب�س �شفلية )مالب�س(؛ �شراويل ق�شرية حتتية؛ قمي�شوالت )�شرات ن�شوية ق�شرية(؛ عباءات؛ مالب�س اأطفال؛ معاطف؛ مالب�س 
اأثــواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�س(؛ �شراويل �شوفية ق�شرية؛ مالب�س من ال�شوف؛ مالب�س من  رق�س؛ جينز من قما�س الدنيم؛ 
ذات  قطنية  �شرات  قلن�شوة؛  ذات  �شوفية  كنزات  راأ�ــس؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�شائية  �شديرات  )مالب�س(؛  قفازات  )مالب�س(؛  الفرو 
داخلية؛  ن�شائية  مالب�س  حمبوكة؛  قم�شان  )مالب�س(؛  جاكيتات  حمبوكة؛  مالب�س  )مالب�س(؛  للراأ�س(  )اأغطية  برن�س  قلن�شوة؛ 
مالب�س للمواليد؛ مالب�س جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�س مريحة؛ مالب�س ن�شائية داخلية؛ اأغطية لل�شاق؛ طماقات )بناطيل(؛ 
كنزات �شوفية طويلة االأكمام؛ قم�شان طويلة االأكمام؛ �شراويل طويلة لال�شتعمال اليومي؛ مالب�س لال�شتعمال اليومي؛ مالب�س 
املالب�س؛  ياقات  اأ�شرطة حول  للنقود؛ خمارات )مالب�س(؛ لفاعات عنق؛  اأحزمة  داخلية رجالية؛ قم�شان ريا�شية مقاومة للعرق؛ 
قم�شان  بولو؛  قم�شان  مقلن�شة؛  للحفالت )مالب�س(؛ جاكيتات  قبعات  بيجامات؛  ليلية؛ مالب�س خارجية؛  عنق؛ مالب�س  ربطات 
اأرواب؛ لفاعات؛ �شاالت؛ قم�شان؛ تنانري؛ جوارب  ن�شف كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�س مقاومة للمطر؛ مالب�س جاهزة؛ 
ق�شرية؛ مالب�س ريا�شية؛ �شرات ثقيلة؛ �شورتات ق�شرية؛ �شرات؛ �شراويل طويلة ثقيلة؛ مالب�س �شباحة للرجال؛ مالب�س �شباحة 
للن�شاء؛ بلوزات بدون اأكمام؛ قم�شان ن�شف كم؛ قطع مالب�س علوية )مالب�س(؛ بناطيل؛ قم�شان حتتية؛ مالب�س داخلية؛ مالب�س 
الراأ�س؛  اأغطية  �شبا�شب؛  اأحذية؛  الريا�شة؛ �شنادل؛  ا�شتخدامات  لغري  لبا�س قدم  باإ�شبع؛  �شبا�شب  القدم؛  لبا�س  للرياح؛  م�شادة 

قبعات )اأغطية للراأ�س(؛ قبعات؛ قبعات ا�شتحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب(.
 الواقـعة بالفئة:  25 

كما  التينية  باأحرف  و�شف العالمة:  عبارة "ABERCROMBIE & FITCH LANGDON SLIM" مكتوبة 
هو مبني يف منوذج الطلب.

اال�شــراطات:   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم 

امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

بتاريخ:2017/09/6م   املودعة حتت رقم: 279212 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  24 مار�س 2017 

 با�شــم:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

قطع  بلوزات؛  )مالب�س(؛  اأحزمة  ا�شتحمام؛  اأرواب  ا�شتحمام؛  �شراويل  ا�شتحمام؛  اأثــواب  )مالب�س(؛  لالأطفال  �شراويل  املالب�س؛ 
مالب�س �شفلية )مالب�س(؛ �شراويل ق�شرية حتتية؛ قمي�شوالت )�شرات ن�شوية ق�شرية(؛ عباءات؛ مالب�س اأطفال؛ معاطف؛ مالب�س 
اأثــواب؛ اأغطية لالأذنني )مالب�س(؛ �شراويل �شوفية ق�شرية؛ مالب�س من ال�شوف؛ مالب�س من  رق�س؛ جينز من قما�س الدنيم؛ 
ذات  قطنية  �شرات  قلن�شوة؛  ذات  �شوفية  كنزات  راأ�ــس؛  لفاعات  مفتوحة؛  ن�شائية  �شديرات  )مالب�س(؛  قفازات  )مالب�س(؛  الفرو 
داخلية؛  ن�شائية  مالب�س  حمبوكة؛  قم�شان  )مالب�س(؛  جاكيتات  حمبوكة؛  مالب�س  )مالب�س(؛  للراأ�س(  )اأغطية  برن�س  قلن�شوة؛ 
مالب�س للمواليد؛ مالب�س جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�س مريحة؛ مالب�س ن�شائية داخلية؛ اأغطية لل�شاق؛ طماقات )بناطيل(؛ 
كنزات �شوفية طويلة االأكمام؛ قم�شان طويلة االأكمام؛ �شراويل طويلة لال�شتعمال اليومي؛ مالب�س لال�شتعمال اليومي؛ مالب�س 
املالب�س؛  ياقات  اأ�شرطة حول  للنقود؛ خمارات )مالب�س(؛ لفاعات عنق؛  اأحزمة  داخلية رجالية؛ قم�شان ريا�شية مقاومة للعرق؛ 
قم�شان  بولو؛  قم�شان  مقلن�شة؛  للحفالت )مالب�س(؛ جاكيتات  قبعات  بيجامات؛  ليلية؛ مالب�س خارجية؛  عنق؛ مالب�س  ربطات 
اأرواب؛ لفاعات؛ �شاالت؛ قم�شان؛ تنانري؛ جوارب  ن�شف كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�س مقاومة للمطر؛ مالب�س جاهزة؛ 
ق�شرية؛ مالب�س ريا�شية؛ �شرات ثقيلة؛ �شورتات ق�شرية؛ �شرات؛ �شراويل طويلة ثقيلة؛ مالب�س �شباحة للرجال؛ مالب�س �شباحة 
للن�شاء؛ بلوزات بدون اأكمام؛ قم�شان ن�شف كم؛ قطع مالب�س علوية )مالب�س(؛ بناطيل؛ قم�شان حتتية؛ مالب�س داخلية؛ مالب�س 
الراأ�س؛  اأغطية  �شبا�شب؛  اأحذية؛  الريا�شة؛ �شنادل؛  ا�شتخدامات  لغري  لبا�س قدم  باإ�شبع؛  �شبا�شب  القدم؛  لبا�س  للرياح؛  م�شادة 

قبعات )اأغطية للراأ�س(؛ قبعات؛ قبعات ا�شتحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب(.
 الواقـعة بالفئة: 25 

مبني  هو  كما  التينية  باأحرف  مكتوبة   "ABERCROMBIE & FITCH KENNAN " العالمة: عبارة  و�شف 
يف منوذج الطلب.

 اال�شــراطات:   
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم 

امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

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

بتاريخ:2017/09/6م   املودعة حتت رقم: 279208 
 تاريخ اإيداع االأولوية:  24 مار�س 2017 

 با�شــم:  ابريكرومبي اند فيت�س يورب ا�س ايه جي ال 
 وعنوانه: فيا موري، 6850 مندري�شيو، �شوي�شرا 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات:

اأثواب ا�شتحمام؛ �شراويل ا�شتحمام؛ اأرواب ا�شتحمام؛ اأحزمة )مالب�س(؛ بلوزات؛ قطع  املالب�س؛ �شراويل لالأطفال )مالب�س(؛ 
اأطفال؛ معاطف؛  ن�شوية ق�شرية(؛ عباءات؛ مالب�س  �شراويل ق�شرية حتتية؛ قمي�شوالت )�شرات  �شفلية )مالب�س(؛  مالب�س 
ال�شوف؛  اأغطية لالأذنني )مالب�س(؛ �شراويل �شوفية ق�شرية؛ مالب�س من  اأثــواب؛  الدنيم؛  مالب�س رق�س؛ جينز من قما�س 
مالب�س من الفرو )مالب�س(؛ قفازات )مالب�س(؛ �شديرات ن�شائية مفتوحة؛ لفاعات راأ�س؛ كنزات �شوفية ذات قلن�شوة؛ �شرات 
قطنية ذات قلن�شوة؛ برن�س )اأغطية للراأ�س( )مالب�س(؛ مالب�س حمبوكة؛ جاكيتات )مالب�س(؛ قم�شان حمبوكة؛ مالب�س ن�شائية 
داخلية؛ مالب�س للمواليد؛ مالب�س جلدية؛ جاكيتات جلدية؛ مالب�س مريحة؛ مالب�س ن�شائية داخلية؛ اأغطية لل�شاق؛ طماقات 
لال�شتعمال  مالب�س  اليومي؛  لال�شتعمال  طويلة  �شراويل  االأكمام؛  طويلة  قم�شان  االأكمام؛  طويلة  �شوفية  كنزات  )بناطيل(؛ 
اليومي؛ مالب�س داخلية رجالية؛ قم�شان ريا�شية مقاومة للعرق؛ اأحزمة للنقود؛ خمارات )مالب�س(؛ لفاعات عنق؛ اأ�شرطة حول 
ياقات املالب�س؛ ربطات عنق؛ مالب�س ليلية؛ مالب�س خارجية؛ بيجامات؛ قبعات للحفالت )مالب�س(؛ جاكيتات مقلن�شة؛ قم�شان 
بولو؛ قم�شان ن�شف كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�س مقاومة للمطر؛ مالب�س جاهزة؛ اأرواب؛ لفاعات؛ �شاالت؛ قم�شان؛ 
�شباحة  مالب�س  ثقيلة؛  طويلة  �شراويل  �شرات؛  ق�شرية؛  �شورتات  ثقيلة؛  �شرات  ريا�شية؛  مالب�س  ق�شرية؛  جــوارب  تنانري؛ 
للرجال؛ مالب�س �شباحة للن�شاء؛ بلوزات بدون اأكمام؛ قم�شان ن�شف كم؛ قطع مالب�س علوية )مالب�س(؛ بناطيل؛ قم�شان حتتية؛ 
مالب�س داخلية؛ مالب�س م�شادة للرياح؛ لبا�س القدم؛ �شبا�شب باإ�شبع؛ لبا�س قدم لغري ا�شتخدامات الريا�شة؛ �شنادل؛ اأحذية؛ 

 �شبا�شب؛ اأغطية الراأ�س؛ قبعات )اأغطية للراأ�س(؛ قبعات؛ قبعات ا�شتحمام؛ اأغطية وجه )خمار اأو حجاب(. 
 الواقـعة بالفئة: 25 

باأحرف  و�شف العالمة: عبارة " ABERCROMBIE & FITCH HUTTON STRAIGHT" مكتوبة 
التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.

اال�شــراطات:  
فعلى من لديه اعرا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم 

امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   

الثنني  25  يونيو 2018 العدد 12360
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عربي ودويل

   وكــــــان انـــتـــ�ـــشـــار الــتــجــمــع غري 
ماتيو  رابـــــطـــــة  بـــــني  املـــتـــجـــانـــ�ـــس 
املتطرفة  الــيــمــيــنــيــة  �ــشــالــفــيــنــي 
وحــركــة 5 جنــوم بــزعــامــة لويجى 
تتويج  ذروة  اإيطاليا،  يف  مايو  دي 
االنتخابات.  مـــن  ال�شل�شلة  هـــذه 
امل�شوؤول  وبالتايل  للداخلية،  وزير 
عـــن قــ�ــشــيــة الـــهـــجـــرة، قــــام ماتيو 
اله�س  الــتــوازن  بتفجري  �شالفيني 
امل�شينة،  الت�شريحات  مب�شاعفة 
ومنع دخول االكواريو�س، ال�شفينة 
باملهاجرين  املــحــمــلــة  االإنــ�ــشــانــيــة 

الذين مت اإنقاذهم يف البحر.

هل �سيبقى الحتاد الأوروبي 
حتى النتخابات؟

تتقدم  اأوروبــــــــــا  كـــانـــت  وحـــيـــث     
الو�شط  حـــلـــول  وعــــرب  بــ�ــشــعــوبــة، 
الــــرتــــق  جــــانــــب  اىل  ـــــعـــــرجـــــاء،  ال
اأدى تغرّي االأغلبية  امل�شطنع، فقد 
وبالتايل  ـ  الو�شوح  اإىل  اإيطاليا  يف 
اىل االأزمــة.    وهكذا دخل االحتاد 
االأوروبـــي، رغــم انفه، يف فــرة من 
ت�شتمر  قد  والتي  ال�شديد،  التوتر 
عـــلـــى االأقــــــــل حـــتـــى االنـــتـــخـــابـــات 
االأوروبية يف ربيع عام 2019، اإذا 

ا�شتمر البناء حتى ذلك احلني ...
    خطابان األقيا يف االأيام االأخرية 
املواجهة  طبيعة  عن  ملحة  يعطيان 
عن  ورمبــا  تت�شكل،  التي  الثقافية 
نغمة احلملة االنتخابية االأوروبية، 
اأقـــل املــواعــيــد مناف�شة  وهـــي عـــادة 
االنتخابية.  االجــنــدة  يف  وحما�شا 
اخلمي�س، اختار اإميانويل ماكرون 
قـــرع طــبــول احلـــرب بــعــبــارات غري 
الذي  “اجلذام  �ــشــاجــبــا  مــعــهــودة، 
اأوروبــا، خالل خطاب  يف  يتف�ّشى” 
اعتمد  وقـــــد  كـــيـــمـــرب.  يف  األـــــقـــــاه 
مهيبة  لهجة  الفرن�شي  الــرئــيــ�ــس 
االتهام  اأ�شابع  لتوجيه  وماأ�شاوية 
يف  الناه�شة”  “القومية  اإىل 
القارة، لكن دون الدعوة اإىل �شيا�شة 

اأكرث مرونة بخ�شو�س الهجرة.
   اعترب ماتيو �شالفيني هذه الكلمة 
موجهة له، ورّد بحدة على الرئي�س 
الــفــرنــ�ــشــي، وخــا�ــشــة عــلــى توير، 
وثرثرته  تـــرامـــب  دونـــالـــد  مــقــلــدا 
التوا�شل  �ــشــبــكــة  عــلــى  الــيــومــيــة 

االجتماعي.

اوربان يهاجم بروك�سل
   لكن هناك خطاب اآخر يعار�شه، 
وهو خطاب فيكتور اأوربان، الرئي�س 
املجري، الذي عر�س يف 16 يونيو، 
لوفاة  االأوىل  الـــذكـــرى  مبنا�شبة 
امل�شيحي  امل�شت�شار  كـــول،  هــلــمــوت 
ال�شابق،  االأملـــــاين  الــدميــوقــراطــي 

قدرة اجلناح اليميني جدا للحزب 
الـــــذي لديه  الــ�ــشــعــبــي االوروبــــــــي، 
حلفاء اأقــويــاء على غــرار جــزء من 
يبتعد  ال  والـــذي  االأملــــاين،  اليمني 
التي  املـــنـــاقـــ�ـــشـــات  عــــن  خـــطـــابـــهـــم 
لتغيري  الفرن�شي،  اليمني  حتــرك 
الــتــوازن داخــل الــربملــان االأوروبـــي، 
وبالتايل �شل اأو اإعادة توجيه البناء 

االأوروبي.
   وبـــا�ـــشـــتـــخـــدام كـــلـــمـــة قــــويــــة - 
اإميـــانـــويـــل  يـــريـــد   - “اجلذام” 
امل�شاألة،  تــهــويــل  اأيــ�ــشــا  مـــاكـــرون 
حملته  بــاإطــالق  االنــطــبــاع  معطيا 
طريقة  على  االأوروبية  االنتخابية 
“مع�شكر �شد مع�شكر”؛ حتى وان 
كـــان، مــنــذ اأ�ــشــهــر، يــعــرّب عــن قلقه 
من روؤية الدميقراطية الليربالية 
االأوروبــــــيــــــة تــفــ�ــشــح املــــجــــال اأمـــــام 

�شفارات “الالليربالية«.
   امل�شكلة هي اأنه يفعل ذلك بينما 
�شمته  ب�شبب  �شعيف،  نف�شه  هــو 
االكواريو�س،  �شفينة  م�شري  على 
وتــ�ــشــّلــب وزيــــر داخــلــيــتــه جـــريارد 
الهجرة.  مــ�ــشــاألــة  حـــول  كــولــومــب 
دافع  االنتقادات،  الرغم من  وعلى 
�شيا�شة  عـــن  مـــاكـــرون  اإميـــانـــويـــل 
يعتمدها  التي  الو�شطية  الهجرة 
منها”،  ان نخجل  لنا  لي�س  “التي 
الذين  اأف�شل  ب�شكل  ندمج  اأن  اأي 
نطرد  وان  اللجوء،  على  يح�شلون 
رد  وقـــد  الــّيــة.  االآخـــريـــن بطريقة 
بع�س  م�شتخدما  منتقديه  عــلــى 
املقوالت ال�شعبوية من خالل ادانة 
وال�شحفية  االقت�شادية  “النخب 
“تتحمل  الــــتــــي  وال�شيا�شية” 
م�شوؤولية هائلة” يف رف�س اأوروبا.

االأ�شهر  ال�شعب، يف  �شيكون من     
ال�شيا�شية  املخاطر  جتنب  املقبلة، 
اإذا  الأنــه  املــبــتــورة.  النقا�شات  لهذه 
كـــــان هـــنـــاك رهــــــان وجـــــــودي على 
ا  اأي�شً فهناك  االأوروبـــــي،  امل�شتوى 
خطوط �شرخ قومي ميكن اأن تغري 

ا�شتيعابه وادراكه.
�شحبت  لــقــد  االحــــــــوال،  كـــل     يف 
الــ�ــشــيــوف مــن غــمــدهــا، ومـــن غري 
هدوًء  اأكــرث  املناخ  يكون  اأن  املرجح 
مــع اقــــراب االقـــــراع االأوروبـــــي. 
االنتخابية  احلملة  تعد  وبالتايل، 
�شر�شة،  تـــكـــون  بـــــان  االأوروبــــــيــــــة 
العام  بــالــراأي  للتالعب  ومنا�شبة 
اأظهرت ذلــك جميع  وخــداعــه، كما 
العامل،  يف  االأخــــــرية  االنــتــخــابــات 
�ــشــُتــجــرى يف عامل  انـــهـــا  وخــا�ــشــة 
غري م�شتقر وقلق، واأوروبــا تواجه 
تــرامــب.. عــامل تطرح فيه  ظاهرة 
مرة اأخرى م�شاألة احلرب وال�شالم 

اخلطرية.

وم�شمون  ا�ــشــراتــيــجــيــتــه  عــر�ــس 
الن�س،  هــــذا  ويــ�ــشــتــحــق  تــفــكــريه. 
اهتماما خا�شا.    اأكرث من القادة 
االإيــطــالــيــني اجلـــدد، الــذيــن يجب 
اال�شتمرار  على  قدرتهم  يثبتوا  اأن 
والــعــمــل، يــجــ�ــشــد فــيــكــتــور اأوربـــــان 
“املقاومة” للنظام الليربايل. فهو 
 2015 عــام  املــجــر  بت�شييج  الـــذي 
واملهاجرين،  الالجئني  مرور  عند 
واقـــامـــة االأ�ـــشـــالك الــ�ــشــائــكــة على 
باملع�شكر  احلــدود، تزّعم ما ي�شمى 
لي�س  اأي  الليربايل”،  “غري 

دميقراطيا بالكامل.
   وفيكتور اأوربان، املن�شق ال�شابق يف 
احلقبة ال�شيوعية، والذي كانت له 
حياة اأوىل ليربالية قبل اأن ي�شبح 
يتحدث  ال  ليربايل”،  “غري 
انطالقا من الهوام�س املتطرفة يف 
من  العديد  كما  ال�شيا�شي،  املجال 
االإيطايل  للهجرة مثل  املناه�شني 
لوبان  مــاريــن  اأو  �شالفيني  ماتيو 
النظام،  الفرن�شية، ولكن من قلب 
اأول  االأوروبــــــــــــي،  الـــ�ـــشـــعـــب  حـــــزب 
ت�شكيل يف الربملان االأوروبــي الذي 
نف�س  هــو  فيد�شز؛  حــركــتــه،  ي�شم 
الكونفدرالية ال�شيا�شية التي ت�شم 
امل�شيحي  الــدميــقــراطــي  االحتـــــاد 
جمهوريو  اأو  مـــريكـــل،  الأجنـــيـــال 

لوران واوكيز يف فرن�شا.
األــــقــــاه يف  الــــــذي      يف اخلــــطــــاب 

اال�شراكي  والــيــ�ــشــار  جـــهـــة،  مـــن 
الـــدميـــقـــراطـــي مـــن جــهــة اأخـــــرى، 
النم�شاوي”،  “النموذج  بـــ  لي�شيد 
حتالف اليمني واليمني املتطرف.. 
بجدية  “االأخذ  اأوربــان  ي�شّميه  ما 
االأ�ــشــئــلــة الــتــي اأثـــارتـــهـــا االأحـــــزاب 
اجلـــديـــدة وتـــوفـــري اإجـــابـــات جادة 
الوقت  اأن  نعتقد  »نــحــن  لـــهـــا«.    
الدميقراطية  لــنــهــ�ــشــة  حــــان  قـــد 
�شعبية  جــبــهــة  ولــيــ�ــس  املــ�ــشــيــحــيــة، 
عك�س  وعــلــى  لل�شعبوية.  مــعــاديــة 
ال�شيا�شة  الــلــيــربالــيــة،  الــ�ــشــيــا�ــشــة 
حماية  على  الــقــادرة  هي  امل�شيحية 
ثقافتنا،  عائالتنا،  دولــنــا،  �شعبنا، 
وامل�شاواة  املــ�ــشــيــحــيــة  يف  مــتــجــذرة 
بني الرجل واملراأة: وبعبارة اأخرى، 
يوا�شل  اأ�شلوب حياتنا االأوروبي”، 
على  “يجب  املــــجــــري:  الــرئــيــ�ــس 
اجلميع اأن يدركوا اأن االإ�شالم لي�س 

جزء من هوية الدول االأوروبية ».
لفيكتور  االأخـــــــــرية  الـــكـــلـــمـــات     
االأ�شهر  برنامج  عــن  تعلن  اأوربـــان 
يعرّب  حـــتـــى  “لننتظر  املـــقـــبـــلـــة: 
ال�شعب االأوروبي عن اإرادته خالل 
وحينها   ..2019 عــام  انــتــخــابــات 

لكل حادث حديث...«. 
   هذا العر�س من الرئي�س املجري، 
يــجــب اأن يــدفــع جــمــيــع االأطــــراف 
اىل  الــقــارة  يف  الفاعلة  ال�شيا�شية 
الــتــفــكــري: ال يــجــب الــتــقــلــيــل من 

اأن  اأن كل طــرف يجب  من يتخيل 
يقدم تنازالت، واأن عليه اأن يناق�س 
�شيئة،  مقاربة  هــذه  ي�شافح..  ثــم 
ــايــا الـــتـــي ال  هـــنـــاك بــعــ�ــس الــقــ�ــش

اأوربان  فيكتور  يقول  يونيو،   16
و�ــشــط مع  بــحــزم، الأي حــل  “ال”، 
الــــدول االأوروبـــيـــة االأخــــرى ب�شاأن 
ق�شية الهجرة، “ال” موجهة اأواًل 
واأجنيال  مــاكــرون  اإميــانــويــل  �شد 

مريكل.
    »هل ميكن اأن نتو�سل اإىل 
حل و�سط يف اجلدل حول 

املهاجرين؟”
هناك  �شروريا”.  ولــيــ�ــس   - “ال 

    لكن الرئي�س املجري ال يتوقف 
املفو�شية  هــاجــم  احلـــد.  هــذا  عند 
االأوروبية، التي قارنها بـ “مو�شكو” 
!، واتهمها بتف�شيل الدول الكربى 

يف اأوروبا الغربية ب�شكل منتظم.
الثقل  مــركــز  اإىل حتــــّول  ودعــــا     
وادان  الـــيـــمـــني،  اإىل  ـــــــــــي  االأوروب
االئتالف  اأي  االأملاين”،  “النموذج 
امل�شيحي  الـــيـــمـــني  بــــني  الـــكـــبـــري 
الدميقراطي وامل�شيحي االجتماعي 

ميكن التو�شل اإىل توافق يف االآراء 
حــولــهــا، وهـــذا لــن يــحــدث، ولي�س 
هي  والهجرة  يحدث،  ان  �شروريا 

واحدة من تلك الق�شايا ».

مواجهة ثقافية ومعركة من اجل منوذج جمتمعي:

م�ساألة املهاجرين: اأوروبا على و�سك النفجار...؟
اعطى ماكرون النطباع بان حملته النتخابية الأوروبية �ستقوم على اأ�سا�ش مع�سكر �سد مع�سكر

ال�شعبوية تهدد البناء االوروبياالنتخابات االوروبية �شتكون حامية الوطي�س

ماكرون  مع�شكر �شد مع�شكر اليمني املتطرف خللط االوراق

فيكتور اوربان.. الهوية االوروبية ال ا�شالم فيها

اخللطة االيطالية 
تت�شبب يف �شوء 

ه�شم اوروبي

 اوربان يدعو لنه�سة الدميقراطية امل�سيحية واعتبار اأن 
الإ�ســالم لي�س جــزءًا من هويــة الدول الأوروبيــة 

�ست�ستمر ازمة الحتاد الأوروبي حتى النتخابات 
الأوروبية يف ربيع عام 2019 اإذا ا�ستمر البناء ا�سال

•• الفجر - بيري ها�شكي 
 ترجمة خرية ال�شيباين

   تر�ّسخت م�سالة املهاجرين بقوة يف قلب الأزمة 
اإن�ساين وامنا  الأوروبية، واملفارقة لي�ش كتحّد 
ح�سارية  و”حرب  ثقافية،  مواجهة  كمو�سوع 
عليها  يطلق  كان  كما  والدين”  العلمانية  بني 

التا�سع ع�سر، مبعنى معركة من اجل  القرن  يف 
منوذج جمتمعي.    من الوا�سح اأن املو�سوع لي�ش 
يق�ّسم  فاإنه  بعيدا،  العودة  دون  ومن  جديًدا، 
الأوروبيني ب�سكل ملمو�ش منذ موجة الالجئني 
 ”28“ قــدرة  وعــدم   ،2015 عــام  واملهاجرين 
على التفاق على جهد م�سرتك، وحد اأدنى من 
لبع�ش  بالن�سبة  �سعب  و�سع  ملواجهة  الت�سامن 

بكل  متفجرا  اأ�سبح  لقد  الأعــ�ــســاء.     ــدول  ال
املعاين مع �سل�سلة النتخابات التي جرت يف عدة 
بلدان اأوروبية قبل ثمانية ع�سر �سهرا، متيزت 
ال�سعبوية  لالأحزاب  قوي  دفع  اأو  بانت�سارات 
اإميانويل  انتخاب  ويبدو  املتطرف.  اليمني  اأو 
لأوروبا،  واملوؤيدة  الليربالية  برايته  ماكرون، 

ا�ستثناء ولي�ش وقفا للموجة ال�سعبوية

ــني  ــم ــي ـــك ال ميـــل
ــــدرة عــلــى  ــــق ال
التـــوازن  تغييـــر 
ــان  ــربمل داخــــل ال
ــــــــــــــي  الأوروب
وبالتالــــي �ســـــل 
الأوروبــي البناء 

ــة  ــل ــم احل تـــعـــد   
ـــة  ـــي ـــخـــاب ـــت الن
ـــة بــان  ـــي الأوروب
ــون �ــســر�ــســة،  ــك ت
ومــــنــــا�ــــســــبــــة 
بــالــراأي  للتالعب 
ــام وخــداعــه ــع ال

اأدى تغرّي الأغلبية احلاكمة يف 
اإيطاليا اإىل الو�سوح وبالتايل اىل الأزمة

اينجه اخلطيب امل�ساك�س الذي يتحدى اردوغان 
•• ا�شطنبول-اأ ف ب:

يف  كم�شاك�س  و�شعه  مــن  اأ�شابيع  خــالل  اينجه  حمــرم  انتقل 
تركيا  رجل  مناف�شة  على  قــادر  للرئا�شة  مر�شح  اىل  املعار�شة 

القوي. فهل يتمكن من اإزاحة رجب طيب اردوغان؟
اجلمهوري  ال�شعب  حـــزب  عــن  الــنــائــب  عــامــا(   54( وايــنــجــه 
اكت�شاف يف  اأبــرز  16 عاما، هو  )ا�شراكي دميوقراطي( منذ 
احلملة التي جنح خاللها يف اإثارة حما�شة معار�شة �شئمت من 

انت�شارات اإردوغان االنتخابية املتالحقة.
وبات ا�شتاذ الفيزياء والكيمياء ال�شابق �شبه واثق من الو�شول 
التي  العامة  االنتخابات  يف  اردوغـــان  بعد  الثانية  املرتبة  اىل 

ثانية حمتملة  الرئي�س يف دورة  جترى االحــد، وهو قد يهدد 
كان  االنتخابات،  هــذه  قبل  وا�شعا.  حتالفا  حوله  من  جمع  اإذ 
ت�شجيالت  وحتظى  الــربملــان  يف  م�شاك�س  بانه  معروفا  اينجه 
ن�شبة  بــاأعــلــى  بــا�ــشــتــمــرار  احلــــادة  وردوده  احلــمــا�ــشــيــة  خــطــبــه 
م�شاهدة على االنرنت. فقد رد على نائب من االغلبية اتهم 
حزب ال�شعب اجلمهوري بانه عجز عن تغذية ا�شطنبول باملياه 
قبل تويل اردوغان ال�شلطة، بالقول “اذا مل نكن ن�شرب املياه 
اإينجه قدرته  قبلكم؟ رمبا كنا نعمل على الديزل؟« ي�شتخدم 
اخلطابية احلادة هذه لريد على اردوغان، متنقال على املن�شات 
الذي  اينجه  ويعد  عنق.  ربطة  وبــال  �شاعديه  عــن  �شمر  وقــد 
ينتقد رئي�س الدولة ويتهمه بامليول اال�شتبدادية، برفع حالة 

فاز  اذا  �شاعة”   48 “خالل  املفرو�شة منذ عامني  الــطــوارئ 
يف االنتخابات، وبالعودة اىل نظام برملاين وعدم اتخاذ الق�شر 
الرئا�شي ال�شخم يف انقرة مقرا للحكم. قال اينجه يف مهرجان 
انتخابي االأ�شبوع املا�شي ان اردوغان “يف ق�شره ي�شرب ال�شاي 
اأخوتي  يا  انــا  “اما  وا�شاف  ال�شمان”.  بي�س  وياأكل  االبي�س 
فاآكل البي�س نف�شه الذي تاأكلونه واأ�شرب ال�شاي االأ�شود نف�شه 
اإردوغــان بحدة نهجه،  اإينجه ي�شبه  الذي ت�شربونه«. واإن كان 
اإال اأنه يوؤكد انه �شيكون “خمتلفا متاما” عنه اذا انتخب. وقال 
يالوفا  موؤخرا يف  بر�س  فران�س  وكالة  اجرتها معه  مقابلة  يف 
اردوغان  عاما   16 منذ  “هناك  واالنتخابي  العائلي  معقله 
الذي يق�شم املجتمع. انا... �شاأكون رئي�شا جامعا«. ُولد اينجه 

يف قرية بالقرب من يالوفا لعائلة متوا�شعة، وهو متزوج واب 
البن واحد. يقدم نف�شه على اأنه رجل قريب من ال�شعب، فال 
للمدينة  املحلية  الــعــادات  متبعا  الغناء  او  الرق�س  يف  يــردد 
العلوم  اأ�شتاذ  اردوغــان  فيها بحملته. وقال اميري  يقوم  التي 
ال�شيا�شية يف جامعة بيلجي يف ا�شطنبول ان “موؤيديه يحبون 
ال�شجاالت«.  بحيوية كبرية وال يخاف من  يتمتع  انه  اأ�شلوبه 
اجلمهوري  ال�شعب  حــزب  قاعدة  لــدى  اينجه  �شعبية  وتف�شر 
باال�شلوب الذي يتبعه واملناق�س لكمال كيليت�شدار اوغلو رجل 

ال�شلطة الذي ال يتمتع ب�شخ�شية قوية.
وقد حاول اينجه مرتني انتزاع زعامة احلزب من كيليت�شدار 

اوغلو لكنه مل يحقق اي جناح.
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القدم  لكرة  االنكليزي  املنتخب  حقق 
 1-6 بنما  منتخب  على  عري�شا  فــوزا 
العامل  لــكــاأ�ــس  الــثــانــيــة  اجلــولــة  �شمن 
واملنتخب  لي�شمن  رو�شيا،  يف   2018
ثمن  للدور  التاأهل  بطاقتي  البلجيكي 

النهائي عن املجموعة ال�شابعة.
نوفغورود  نيجني  مبدينة  مــبــاراة  ويف 
“االأ�شود  مــنــتــخــب  تـــفـــوق  الـــرو�ـــشـــيـــة، 
امل�شارك  البنمي  الثالثة” على نظريه 
للمرة االأوىل، عرب “هاتريك” للقائد 
بينها ركلتا جزاء وهدفني  هاري كاين 
جلي�شي  وهـــدف  �شتونز  جــون  ملــدافــعــه 
للبديل  بنمي  هـــدف  مــقــابــل  لــيــنــغــارد، 

فيليبي بالوي.
وتــ�ــشــدر كــايــن جنـــم تــوتــنــهــام ترتيب 
متقدما  اأهـــــــــــداف(،   5( الــــهــــدافــــني 
رونالدو  كري�شتيانو  الــربتــغــايل  على 

والبلجيكي روميلو لوكاكو 4.
و�ــشــمــنــت انــكــلــرا بــفــوزهــا الـــثـــاين يف 
املقبل  الـــــدور  اىل  الــعــبــور  مـــبـــاراتـــني، 
ال�شبت  الــتــي حــقــقــت  بــلــجــيــكــا  بــرفــقــة 
املباراة  و�شتكون  اأي�شا.  الثاين  فوزها 
املقبلة بني املنتخبني يف اجلولة الثالثة 
االأخــــــرية، واملـــقـــررة يف 28 يــونــيــو يف 
�شدارة  ح�شم  يف  فا�شلة  كالينينغراد، 

املجموعة.
قــــد حــقــقــت فوزين  بــلــجــيــكــا  وكــــانــــت 
بنتيجة  االأول،  الـــــــدور  يف  كـــبـــرييـــن 
اجلولة  يف  بنما  ح�شاب  على  -3�شفر 
تون�س  حــ�ــشــاب  عــلــى  و2-5  االأوىل، 
املنتخبان  بــــات  وبـــذلـــك،  الــثــانــيــة.  يف 

مت�شاويني يف عدد النقاط واالأهداف.
اأداء هجوميا  وقدم املنتخب االنكليزي 
االأقل  اأهــداف على  اأربعة  قويا، و�شجل 
للمرة  الــعــامل  كــاأ�ــس  �شمن  مــبــاراة  يف 
اأر�شه  1966 على  االأوىل منذ نهائي 
 2-4 الغربية  اأملــانــيــا  على  فــاز  عندما 
الوحيد  اللقب  واأحـــرز  التمديد،  بعد 

له.
وجـــــــاءت املـــــبـــــاراة مــــن طـــــرف واحـــــد، 
االأول  ال�شوط  منذ  انكلرا  وح�شمتها 
اأنهته بخما�شية نظيفة، بفعالية  الذي 
فائقة عرب ت�شجيل خم�شة اأهداف من 

�شت حماوالت بني اخل�شبات الثالث.
�شاوثغيت  املدرب غاريث  وافتتح العبو 
الت�شجيل منذ الدقيقة الثامنة عندما 
�شيتي،  مان�ش�شر  مدافع  �شتونز  حول 
ينالها منتخب بالده،  ركنية  ركلة  اأول 
خاميي  بنما  حار�س  ميني  على  براأ�شه 
بينيدو، بعدما اأفلت من الرقابة يف ظل 
ال�شغط ال�شديد من مدافعي بنما على 

القائد كاين.
اأهـــدافـــه  اأول  بـــذلـــك  �ــشــتــونــز  و�ــشــجــل 
الـ  الدولية  مباراته  يف  انكلرا  ل�شالح 
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واعتمد العبو بنما على العامل البدين 
االنكليز.  الـــالعـــبـــني  وقــــف  ملـــحـــاولـــة 
ال�شر�شة  الدفاعية  الــرقــابــة  وت�شببت 
من  جــزاء  وركلة  خطاأ  لينغارد  بانتزاع 
فيديل ا�شكوبار، ترجمها كاين قوية يف 

الزاوية العليا على ميني بينيدو.
وكــــــان اأجــــمــــل اأهــــــــداف الـــ�ـــشـــوط عرب 
36، عندما تبادل  لينغارد يف الدقيقة 
خارج  الكرة  يونايتد  مان�ش�شر  العــب 
�شيتي  مان�ش�شر  العـــب  مــع  املــنــطــقــة 
رحيم �شرلينغ، قبل ان ي�شددها االول 

الزاوية  يف  املنطقة  خـــارج  مــن  بــروعــة 
الت�شعني ملرمى بينيدو.

االنكليز  اأ�ـــشـــاف  دقـــائـــق،  اأربـــــع  وبــعــد 
من�شقة،  حــرة  ركلة  من  الرابع  الهدف 
اىل  اأر�شية  تريبييه  كــريان  مــررهــا  اذ 
جــــوردان هــنــدر�ــشــون الـــذي رفــعــهــا اىل 
راأ�شية  كــايــن  فــالقــاهــا  املنطقة،  داخـــل 
من  الــقــريــب  �شتريلنيغ  اىل  وحــولــهــا 
اأي�شا  براأ�شه  االخــري  فتابعها  املــرمــى، 
بينيدو  لـــهـــا  تـــ�ـــشـــدى  الـــ�ـــشـــبـــاك  نـــحـــو 
راأ�ــــس  ارتـــــدت اىل  انــهــا  بــ�ــشــعــوبــة، اال 

�شتونز املتقدم فحولها اىل املرمى.
انــكــلــرا الــهــدف اخلــامــ�ــس يف  و�شجلت 
42، بعدما ح�شل كاين على  الدقيقة 
مماثلة  بطريقة  �ــشــددهــا  جـــزاء،  ركــلــة 

للركلة االأوىل يف مرمى بينيدو.
ايقاع  تـــراجـــع  الــــثــــاين،  الـــ�ـــشـــوط  ويف 
النتيجة،  االنكليز  اللعب يف ظل ح�شم 
من  املزيد  ت�شجيل  ذلــك  مينع  ان  دون 

االأهداف.
واأتى الهدف االنكليزي ال�شاد�س عندما 
�شدد ال�شاب روبن لوفت�س-ت�شيك )19 

عاما( العب ت�شل�شي املعار اىل كري�شتال 
املنطقة،  خــــــارج  مــــن  بـــقـــوة  بـــــاال�ـــــس، 
لت�شطدم حماولته بقدم كاين وتغالط 
ل�شالح  الهدف  واحت�شب  بنما.  حار�س 

كاين، وبه ت�شدر ترتيب الهدافني.
وحققت بنما هدف ال�شرف يف الدقيقة 
بالوي  فيليبي  ارمتــــى  عــنــدمــا   ،78
الــذي دخــل قبل ت�شع دقــائــق بــدال من 
غابريال غوميز، ليتابع بالقدم اليمنى 
ركلة حرة جانبية نفذها البديل االآخر 

ريكاردو اأفيال.

االنتقادات  خلفها  و�ــشــعــت  بــعــدمــا 
وبــلــغــت الــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي من 
كــاأ�ــس الــعــامل يف كـــرة الــقــدم للمرة 
االحتــــــــاد  انـــــهـــــيـــــار  مــــنــــذ  االأوىل 
امل�شيفة  رو�شيا  تتطلع  ال�شوفياتي، 
االأوىل  املجموعة  �شدارة  ح�شم  اىل 
عــنــدمــا تــتــواجــه الــيــوم االإثــنــني مع 

االأوروغواي يف �شامارا.
ثمن  اىل  تاأهلهما  املنتخبان  �شمن 
العرب  ممثلي  ح�شاب  على  النهائي 
الــلــذيــن خ�شرا  مــ�ــشــر والــ�ــشــعــوديــة 
االأولــــــيــــــني وودعــــــا  يف اجلــــولــــتــــني 

النهائيات.
وتاأمل رو�شيا التي دخلت النهائيات 
من  والتخوف  االنتقادات  وقع  على 
اأفريقيا،  جــنــوب  �ــشــيــنــاريــو  تـــكـــرار 
املــنــتــخــب املــ�ــشــيــف الـــوحـــيـــد الـــذي 
انــتــهــى مــ�ــشــواره عــنــد الــــدور االأول 
امل�شتوى  تــوؤكــد  ان  يف   ،2010 عــام 
الـــــذي قــدمــتــه يف مــبــاراتــيــهــا �شد 
اكت�شحت  ومــ�ــشــر حــني  الــ�ــشــعــوديــة 
على  وفــــــــــازت  -5�شفر  االأوىل 
ديني�س  تاألف  بف�شل   1-3 الثانية 
واأرتيم  اهــــداف(   3( ت�شرييت�شيف 

دزيوبا )هدفان(.
�شتاني�شالف  املــــدرب  العــبــو  وقــلــب 
على  راأ�ــشــا  االأمــــور  ت�شريت�شي�شوف 
عقب منذ �شافرة بداية الن�شخة الـ 
21 من املونديال، وخالف املنتخب 
الذي دخل البطولة كاأدنى امل�شنفني 
عامليا بني املنتخبات الـ32 امل�شاركة ، 

الــتــوقــعــات، ال�ــشــيــمــا بــعــد فــ�ــشــلــه يف 
اأ�شهر  ثمانية  طيلة  فوز  اأي  حتقيق 
اأمر  وهــو  متتالية،  مــبــاريــات  و�شبع 
مل يح�شل يف تاريخ البالد واالحتاد 

ال�شوفياتي.
النهائيات  خـــو�ـــشـــه  رغــــــم  وعــــلــــى 
بــفــريــق خـــال مـــن الــنــجــوم ويعاين 
مــن اال�ــشــابــات الــتــي دفــعــت مدافع 
�شريغي  املــخــ�ــشــرم  مــو�ــشــكــو  �ش�شكا 

للعودة  عاما(   38( ايغنا�شيفيت�س 
مل�شاعدة  الـــــــــدويل  اعــــتــــزالــــه  عـــــن 
ذو  ت�شريت�شي�شوف  حــافــظ  بــــالده، 
مع  وتعامل  هــدوئــه  على  ال�شاربني 
الــ�ــشــغــط بـــروح الــنــكــتــة، عــلــى غرار 
�شوؤال  عــلــى  رد  عــنــدمــا  حــ�ــشــل  مـــا 
الــ�ــشــحــافــيــني االأملــــــان قبيل  الأحـــــد 
البطولة “ال�شغط؟ اأحيانا ال اأفهم 
ال�شحافيني. هل ت�شاألون عن �شغط 

دمي؟«.
وطالب املدرب العبيه ع�شية املباراة 
االنتقادات  بــتــجــاهــل  االفــتــتــاحــيــة 
اأن  “يجب  الــيــهــم، مــوؤكــدا  املــوجــهــة 
وحتويلها  االنــتــقــادات  كل  ن�شتوعب 

اىل �شيء اإيجابي«.
عاما(   54( ت�شريت�شي�شوف  ووفــى 
بــــوعــــده حــــني قـــــال بــــــاأن كــــل �شيء 
من  رو�ــشــيــا  متكن  حــال  يف  �شيتغري 

من  وحتــول  ال�شعودية،  على  الــفــوز 
“بطل”  �شخ�س مغ�شوب عليه اىل 
االجتماعي  الــــتــــوا�ــــشــــل  و�ــــشــــائــــل 
ات�شال  تــلــقــى  اجلـــمـــيـــع:  وحـــديـــث 
تهنئة من الرئي�س فالدميري بوتني 
يف  مطعم  اأعــد  االأوىل،  املــبــاراة  بعد 
ا�شمه،  على  بيتزا  بطر�شبورغ  �شان 
�شورته  احــتــلــت  ذاتــهــا  املــديــنــة  ويف 

جدارا باأكمله.

الـــفـــوز عــلــى مــ�ــشــر وجنمها  وبـــعـــد 
�شالح،  حممد  اال�شابة  من  العائد 
�شبورت�س  الــريــا�ــشــي  املـــوقـــع  اأ�ـــشـــاد 
بـــــتــ�ــشــريتــ�ــشــيــ�ــشــوف الــــذي قــــام بكل 
�شيء ب�شكل مثايل جمددا”، م�شيفا 
“�شهد املنتخب الرو�شي اأكرب حتول 

يف تاريخه.
وو�شل االأمر باملوقع اىل حد ال�شوؤال 
“ت�شريت�شي�شوف  كـــــان  اذا  عـــمـــا 

تـــعـــمـــد حتـــقـــيـــق نـــتـــائـــج �ـــشـــيـــئـــة يف 
الودية خلداع خ�شومه يف  املباريات 

املونديال؟«.
يف مقابلة مع ال�شحيفة االلكرونية 
اندريه  املدافع  قال  “�شامبيونات”، 
بنا لكن  اأحد  يوؤمن  “مل  �شيمينوف 
منذ  ميدالية  منحنا  يريد  اجلميع 

االآن«.
ومن املوؤكد اأن االإ�شادات �شتت�شاعف 

يف حال جنح رجال احلار�س الدويل 
�شواريز  لــويــ�ــس  تخطي  يف  الــ�ــشــابــق 
واديـــنـــ�ـــشـــون كـــافـــاين ورفــاقــهــمــا يف 
العامل  االأوروغوياين بطل  املنتخب 

مرتني )1930 و1950(.
ويحتاج البلد امل�شيف للتعادل فقط 
بفارق  االأوروغـــــــــواي  اأمـــــام  لــلــبــقــاء 
اكتفت  االأخــــــــرية  كـــــون  االأهـــــــــداف 
وال�شعودية  م�شر  على  بانت�شاريها 

بهدف يف كل مباراة.
رو�شيا  تــــواجــــه  الــــتــــي  واملـــعـــ�ـــشـــلـــة 
املنتخب  هــويــة  هــي  واالأوروغــــــــواي 
بانتظار كل منهما يف  �شيكون  الذي 
ال�شيناريو  وبح�شب  النهائي.  ثمن 
�شتكون  مـــفـــاجـــاآت،  ودون  املــنــطــقــي 
بطاقتا املجموعة الثانية من ن�شيب 
اأوروبــا مع  ا�شبانيا والربتغال بطلة 
الذي  رونــالــدو  كري�شتيانو  جنمها 
مباراتني  يف  اأهـــــداف  اأربـــعـــة  �ــشــجــل 

حتى االآن.
مونديال  بطلة  ا�شبانيا،  وتت�شدر 
 2008 اأوروبـــــــا  وكــــاأ�ــــس   2010
نقاط  بــاأربــع  املــجــمــوعــة  و2012، 
عن  النظيف  اللعب  نــقــاط  وبــفــارق 
الربتغال املتعادلة معها يف كل �شيء. 
وتتواجه ا�شبانيا يف اجلولة االأخرية 
االثــنــني ايــ�ــشــا مــع جــارهــا املغربي 
الذي خرج من ال�شباق بعد خ�شارته 
يخو�س  فيما  االأولـــيـــني،  مــبــاراتــيــه 
رونالدو ورفاقه مواجهة �شد ايران 

التي تتخلف عنهم بفارق نقطة.

ام�س  اأدامــ�ــس،  كاترينا  للتن�س،  االأمــريكــي  االحتــاد  رئي�شة  اأعلنت 
االأول ال�شبت، اأن منظمي بطولة فال�شينغ ميدوز، اإحدى بطوالت 
يف  الالعبات  ت�شنيف  يف  النظر  �شيعيدون  اأنهم  الــكــربى،  االأربـــع 

حالة احلمل.
وياأتي هذا االإجراء بعد االنتقادات، التي تعر�س لها منظمو بطولة 
فرن�شا املفتوحة، الذين رف�شوا اأن تكون �شريينا وليامز، على راأ�س 
من  ت�شنيفها  تــراجــع  ب�شبب  القرعة  �شحب  عملية  يف  جمموعة 

جراء ابتعادها نحو عام الجنابها طفلة يف �شبتمرب 2017.
املنا�شب  االأمر  “اإنه  “نيويورك تاميز”:  اأدام�س ل�شحيفة  وقالت 

للقيام به جتاه االمهات العائدات«.
وتابعت: “نعتقد اأنها ر�شالة جيدة لالعباتنا احلاليات والالعبات 
يف امل�شتقبل. ال باأ�س يف اأن ت�شبح الالعبة اأما ثم تعود اإىل عملها، 

واأعتقد اأنها ر�شالة اأكرب«. ويف حني مل تقدم اأدام�س، اأي وعود ب�شاأن 
�شالم،  الغراند  يف  لقبا   23 بـــ  املتوجة  وليامز،  �شريينا  ت�شنيف 
فاإنها اأ�شارت اإىل اأن منظمي فال�شينغ ميدوز “�شيعيدون النظر يف 

الت�شنيف اإذا كان احلمل عامال يف الت�شنيف احلايل لالعبة«.
واأجربت االإ�شابة، �شريينا وليامز، على االن�شحاب من مواجهتها 
غارو�س  روالن  يف  الـ4  الـــدور  يف  �ــشــارابــوفــا،  مــاريــا  الرو�شية  �شد 

الفرن�شية.
يف  �شت�شنف  كــانــت  مــا  اإذا  املقبل  االأربـــعـــاء  االأمــريكــيــة،  و�شتعرف 
الكربى،  االأربــع  البطوالت  ثالث  االإجنليزية،  وميبلدون  بطولة 

التي تنطلق يف 2 يوليو على املالعب الع�شبية.
بعد  م�شتوياتها  �شابق  اإىل  الــعــودة  عــامــا(   36( �شريينا  وحتـــاول 
اإجنابها طفلتها االأوىل يف �شبتمرب املا�شي، علما باأنها ابتعدت عن 

بطولة  بلقب  تتويجها  بعد   2017 يناير  مطلع  منذ  املــالعــب 
الكربى، على ح�شاب  االأربــع  البطوالت  اأوىل  املفتوحة،  اأ�شراليا 

�شقيقتها فينو�س.
واأدى غياب �شريينا اإىل تراجعها ب�شكل كبري يف الت�شنيف العاملي 
للمحرفات. وعلى رغم عودتها ب�شكل تدريجي يف مار�س املا�شي، 
اإال اأنها مل تخ�س هذا املو�شم �شوى 4 مباريات يف دورتي اإنديان 
ويلز وميامي االأمريكيتني، ومل تخولها نتائجها التقدم اإىل اأعلى 

من املركز 449 عامليا، قبل انطالق مناف�شات روالن غارو�س.
وتقدمت �شريينا حاليا اإىل املركز 183 عامليا.

وختمت اأدام�س، بالقول: “اإننا يف البطوالت الكربى لدينا احلق 
باأنه  ن�شعر  ملــا  وفــقــا  والــالعــبــات  الــالعــبــني  لت�شنيف  والــفــر�ــشــة 

مربر«.

فال�سينغ ميدوز.. قرار مهم لالعبات احلوامل

رو�سيـــــــا والوروغـــواي يف معـــركــــة �ســـــدارة 

انكلرتا ت�سحق بنما ب�سدا�سية وتبلغ ثمن النهائي 

باأن  اال�شبان  ريــال مدريد  و�شط  اإي�شكو العــب  بعدما طماأن   
ال�شدائد”  يف  منتخبهم الوطني لكرة القدم موحد و”اأقوى 
قبل لقاء اإيران يف مونديال رو�شيا 2018، يوؤمن هذه املرة 
“ال روخا”  التي قادت  الناجحة  بالفل�شفة  التم�شك  ب�شرورة 
بالنتيجة  للخروج  اأفريقيا،  جنوب  يف   2010 لقب  الإحـــراز 
املرجوة خالل املباراة امل�شريية اأمام املغرب يف اجلولة الثالثة 

من مناف�شات املجموعة الثانية اليوم االإثنني.
بتعادل مع  املونديال  روخا” م�شواره يف  “ال  منتخب  وافتتح 
يف  وهــو  -1�شفر،  اإيـــران  على  يفوز  اأن  قبل   ،3-3 الربتغال 
كالينينغراد  االقــل من موقعة  واحــدة على  نقطة  اىل  حاجة 

اأمام املغرب حلجز بطاقته للدور ثمن النهائي.
املنتظر  اللقاء  اأهمية  امللكي مدى  النادي  العاب  يدرك �شانع 
النهاية  حتى  نــوؤمــن  اأن  “علينا  ال�شحافيني  اأمـــام  قــال  لــذا 

باأ�شلوب اللعب الذي مييزنا«.
نحتفظ  وان  كثريا  الــكــرة  منــرر  اأن  نلعب،  ان  “علينا  وتــابــع 
نخلق  �شوف  امللعب  اأرجـــاء  كــل  يف  ب�شرعة  لعبنا  حــال  يف  بها. 

الفر�س«.
باإحرازها  واالوروبــيــة  العاملية  الــكــرة  على  ا�شبانيا  وهيمنت 
 2008 اأوروبـــا  وكــاأ�ــس   2010 )مونديال  تاريخية  ثالثية 
بالكرة  االحــتــفــاظ  على  يعتمد  لعب  ا�ــشــلــوب  مــع  و2012( 

والتمريرات الق�شرية مبا بات يعرف بـ “تيكي-تاكا«.
وماركو  فا�شكيز  لوكا�س  مدريد  ريــال  يف  زميليه  جانب  واىل 
ا�ــشــنــ�ــشــيــو، ميــثــل اإيــ�ــشــكــو جــيــال كـــرويـــا جـــديـــدا مـــن املواهب 
العب  اعتزال  خلفه  الــذي  الفراغ  لتعوي�س  ي�شعى  االإ�شبانية 

خط الو�شط اال�شطورة ت�شايف هرنانديز.
اهمية  مــدى  يعرف  وهــو  عاملية  م�شابقة  اأول  اإي�شكو  يخو�س 
هذه اللحظة لذا يقول “هي م�شاركتي االوىل يف بطولة عاملية 
كبرية مع املنتخب الوطني. اأ�شعر بالراحة ولكن االمر ا�شهل 

مع وجود كل الالعبني الكبار يف الفريق«.
اإي�شكو، الذي يلعب خلف املهاجم دييغو كو�شتا، ع�شاق  واأمتع 
الكرة اال�شبانية يف مونديال رو�شيا بلمحاته ال�شحرية وروؤيته 
اأن  يــدركــون  روخا”  “ال  يف  اجلميع  ولــكــن  للملعب،  الثاقبة 
املهمة مل تنجز بعد. فعلى رغم اأن املنتخب اال�شباين بامكانه 
�شي�شعى  اأنــه  اإال  املــغــرب،  امــام  مباراته  من  بتعادل  يكتفي  اأن 
جـــاهـــدا حلــ�ــشــد الــنــقــاط الـــثـــالث وتــ�ــشــجــيــل اأكــــرب عـــدد من 
الأهداف ل�شمان �شدارة املجموعة، وكي ال يدخل يف ح�شابات 
يف  االيـــراين  نظريه  الربتغال  منتخب  يلتقي  عندما  معقدة 

مباراته االخرية غدا اأي�شا يف �شامارا. وحتاول ا�شبانيا اأي�شا 
االأوىل،  مباراتها  من  يومني  قبل  تلقتها  التي  الهزة  تخطي 
انتقاله  اإعـــالن  خلفية  على  لوبيتيغي  جولن  املـــدرب  باإقالة 
املنتخب  مبدير  واال�شتعانة  املونديال،  بعد  مدريد  ريــال  اىل 
بعدم  العبيه  هيريو  وطالب  املهمة.  لت�شلم  هيريو  فرناندو 
اال�شتخفاف مبنتخب املغرب الذي ما زال ر�شيده خاليا من 
تكون  ولــن  العامل،  كاأ�س  “اإنها  وقــال  امل�شابقة،  وودع  النقاط 
هناك مباراة واحدة �شهلة. ميكننا اأن نتح�شن واآمل اأن ن�شتمر 

يف الفوز، ولكن ال اأحد مينح اي �شيء ب�شهولة«.
املنتخبات لثمن  تاأهلت بع�س  اأخرى  “يف جمموعات  واأ�شاف 
�شوى  لدينا  خيار  ال  جــدا.  قوية  جمموعتنا  ولكن  النهائي، 

ح�شد النقاط الثالث اأمام املغرب«.
ال ياأتي كالم هيريو من فراغ، الأن املنتخب املغربي الذي قدم 
احد اف�شل العرو�س يف املونديال احلايل اأقله بني املنتخبات 
العربية، لي�س لديه ما يخ�شره و�شيلعب لتاأكيد عرو�شه وفك 
اإيران  اأمــام  قاتلني  اللتني خ�شرهما بهدفني  املباراتني  نح�س 
عن  هــدفــا  بــوحــدوز  عــزيــز  مهاجمه  �شجل  عــنــدمــا  �شفر1- 
بهدف  والــربتــغــال   ، بــالده  اخلــطــاأ يف مرمى منتخب  طريق 

لنجمه كري�شتيانو رونالدو، علما انه االأف�شل يف املباراتني.
واأكــــد مــــدرب املـــغـــرب، الــفــرنــ�ــشــي هــريفــيــه رونــــار يف تغريدة 
�شتكون  ا�شبانيا  �شد  االأطل�س  اأ�شود  مباراة  “توتري” ان  عرب 
“حلفظ ال�شرف”، “اإ�شبانيا... اآخر خطوة يف كالينينغراد... 

لنحفظ �شرفنا معا جميعا.. دميا )دائما( املغرب«.
من جهته، قال مهاجم ليغاني�س اال�شباين نور الدين اأمرابط 
ان “مباراة ا�شبانيا �شتكون �شعبة نظرا الأن املنتخب اال�شباين 

قوي وي�شم العبني ممتازين.«.
ا�شبانيا )حار�شا  يلعبون يف  5 العبني  احد  اأمرابط،  واأ�شاف 
حكيمي  ا�شرف  واملدافع  املحمدي  ومنري  بونو  يا�شني  املرمى 
والعب الو�شط في�شل فجر(، حمذرا اال�شبان “ا�شود االطل�س 

لن يخرجوا خايل الوفا�س من املونديال«.
كونه  حكيمي  اأ�شرف  للمدافع  خا�شة  اأهمية  املباراة  وتكت�شي 
رامو�س  �شريخيو  قــائــده  مــدريــد:  ريــال  زمــالئــه يف  �شيواجه 
ومناف�شيه على مركز الظهري االمين داين كارفاخال ونات�شو 
واملهاجم  ا�شين�شيو  وماركو  اي�شكو  الو�شط  والعبي  فرنانديز 
يف  زمــالئــي  �ــشــد  “�شاألعب  حكيمي  وقـــال  فا�شكيز.  لــوكــا�ــس 
الفريق، وهذا يجعل هذه املباراة مميزة للغاية، لكن ال مكان 

لل�شداقة يف امللعب«.

ا�سبانيا مطالبة بالحتفاظ 
بفل�سفتها اأمام املغرب 
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الفجر الريا�ضي

جتمع منتخبنا الوطني االأوملبي م�شاء ام�س يف 
الدويل،  لل�شفر عرب مطار دبي  ا�شتعداداً  دبي، 
االأثـــنـــني، ملع�شكره اخلـــارجـــي يف  الــيــوم  �ــشــبــاح 
يوليو   8 اإىل   25 مــن  الــفــرة  هولندا، خــالل 
الـــقـــادم، �ــشــمــن الــربنــامــج املــعــتــمــد مـــن جلنة 
لدورة  حت�شريا  الفنية،  والــ�ــشــوؤون  املنتخبات 
مدينة  �شت�شت�شيفها  التي  االآ�شيوية  االألــعــاب 
 1 ولغاية  اأغ�شط�س   14 من  للفرة  جاكارتا، 

�شبتمرب القادمني.
وكان البولندي ما�شيج �شكورزا مدرب االأبي�س 
لهذا  لالن�شمام  العباً   26 اأ�شتدعى  االأوملــبــي، 
املنذري، عبداهلل  �شلطان عبداهلل  املع�شكر هم: 

اأحمد  ال�شام�شي،  ح�شن  حممد  النقبي،  علي 
خالد  ال�شرجي،  �شلطان  �شامل  �شلطان،  را�شد 
حممد،  عبدالبا�شط  حممد  هـــالل،  اإبــراهــيــم 
عبدالرحيم  خــالــد  الــعــكــربي،  �شلمان  حمــمــد 
مبارك  خليفة  العامري،  عبدالرحمن  باوزير، 
عبداهلل  زايد  العطا�س،  احلمادي، حممد عمر 
العامري، اأحمد حممد العطا�س، عبداهلل غامن 
اإبراهيم  ماجد  اجل�شمي،  جا�شم  حمد  جمعة، 
�شرور، عمر جمعة ربيع، ح�شني عبداهلل، حممد 
اإ�ــشــمــاعــيــل خــالــد خمي�س،  خــلــفــان احلــرا�ــشــي، 
�شاهني �شرور الدرمكي، اأحمد ربيع الغيالين، 
جا�شم يعقوب البلو�شي، عبداهلل ح�شن النوبي، 

حممد خلفان امل�شماري.
فيما �شم اجلهازين االإداري والفني للمنتخب، 
من، مرف ال�شام�شي م�شرفا للمنتخب، جمال 
رافال  مدربا،  �شكورزا  ما�شيج  مديرا،  بوهندي 
جــانــا�ــس مــ�ــشــاعــدا لــلــمــدرب، خــالــد عــلــي جابر 
م�شاعدا للمدرب، نادر ملياغري مدربا للحرا�س، 
بدنية،  لــيــاقــة  مـــدرب  اإجــنــاتــيــوك  ووج�شيت�س 
مــريو�ــشــالف جــريكــل حملل مــبــاريــات، حممد 
تغذية،  طبيب  بلحوز  حم�شن  طبيب،  العربي 
كري�شتيان  طــبــيــعــي،  مــعــالــج  اجلــلــيــد  عــبــداهلل 
جمال  مدلك،  كوفاز  اإنــدرا�ــس  مدلك،  تانا�شي 

احلاج م�شوؤوال املهمات.

اأعلنت “اأكادميية فاطمة بنت مبارك للريا�شة الن�شائية” عن تنظيم 
خميمها ال�شيفي الثاين للبنات يف اأبوظبي، والذي �شي�شمل برناجماً 
�شهر،  قرابة  مــدى  على  الريا�شية  واالأن�شطة  الفعاليات  من  حافاًل 

وذلك يف “نادي اأبوظبي لل�شيدات” الذي مت افتتاحه موؤخراً.
وي�شت�شيف النادي اجلديد امل�شمم وفق اأعلى املعايري العاملية والذي 
والذي  ال�شيفي،  امل�شلحة” املخيم  القوات  “نادي �شباط  بجوار  يقع 
فر�شة  و15عاماً   5 بني  اأعمارهن  تــراوح  اللواتي  للفتيات  �شيتيح 
ما  الــفــرة  يف  الريا�شات  مــن  وم�شوقة  كبرية  مبجموعة  اال�شتمتاع 
ال�شباحة واجلمباز والفنون  اأغ�شط�س، مبا يف ذلك  8 يوليو و2  بني 

القتالية املختلطة، باالإ�شافة اإىل عدٍد من الريا�شات اجلماعية مثل 
امل�شمار  �شباقات  وكــذلــك  ال�شلة،  وكــرة  الــطــائــرة  والــكــرة  الــقــدم  كــرة 
واألعاب امليدان. و�شتحظى امل�شاركات بفر�شة االن�شمام اإىل ور�س عمل 
اإىل  اليدوية،  واحلــرف  الفنون  يف  واالإبـــداع  االأفـــالم  وم�شاهدة  فنية 
قّيمة  فر�شة  لهّن  �شتتيح  التي  املحرفة  الدرو�س  من  �شل�شلة  جانب 
القدم  املواهب املحلية، مبا يف ذلك مدربة كرة  للتعلم على يد نخبة 
القدم  رائــداً يف تطوير ثقافة كرة  التي لعبت دوراً  الطاهري  حورية 
الن�شائية يف دولة االإمارات، و�شلمى البو�شعيدي العبة الفريق االأول يف 
نادي الن�شر، اأول فريق وطني لكرة ال�شلة. ويف معر�س حديثها حول 

املخيم ال�شيفي، قالت فاطمة العلي من “اأكادميية فاطمة بنت مبارك 
الريا�شي  الربنامج  هــذا  نقدم  اأن  “ي�شعدنا  الن�شائية”:  للريا�شة 
والذي  تقريباً،  �شهر كامل  العا�شمة على مدار  ال�شابات يف  لل�شيدات 
اأحد الطرق املثالية للحفاظ على الن�شاط خالل ف�شل ال�شيف  يعد 
اأوقــاٍت ممتعة يف الوقت ذاتــه. ون�شعى من خالل تنظيم هذا  وق�شاء 
املخيم اإىل حتقيق ر�شالتنا املتمثلة يف توفري اأحدث املرافق واخلدمات 
التي تلبي احتياجات املراأة االجتماعية وال�شحية والبدنية، وتلهمها 
وال�شعادة.  الن�شاط  ي�شوده  لتنه�س بدورها كعن�شٍر فاعل يف جمتمع 
وحر�شنا اأن جنعل من النادي م�شاحة متعددة االأن�شطة توفر اأجواء 

اإىل  نتطلع  والذين  االأعمار،  االإماراتيات من جميع  للفتيات  مريحة 
الرحيب بهن يف �شهر يوليو«.

ومن املقرر اإدراج الفتيات يف املخيم ال�شيفي �شمن ثالث فئات عمرية؛ 
حيث ت�شم الفئة االأوىل الفتيات اللواتي تراوح اأعمارهن بني 6-5 
اأعوام والثانية للفتيات من 7 اإىل 10 اأعوام والثالثة للفتيات من 11 
15 عام. و�شُتقام الفعاليات املرتقبة كل يوم اعتباراً من ال�شاعة  اإىل 
لالن�شمام  الت�شجيل  وميكن  ظــهــراً،   2 ال�شاعة  ولغاية  �شباحاً   9
للمخيم مقابل 1800 درهم لكل م�شركة مع خ�شم بن�شبة 10% 

للم�شركة الثانية من االأخوات.

اأكادميية فاطمة للريا�سة الن�سائية تنظم خميمها ال�سيفي الثاين 8 يوليو

منتخبنا الوطني الأوملبي يتوجه 
ملع�سكره اخلارجي يف هولندا

ي�ساركون  وفار�سة  فار�سا   150
يف بطولة نادي فرو�سية 

ال�سارقة ال�سيفية الرابعة
يف  الــرابــعــة  ال�شيفية  البطولة  وال�شباق  للفرو�شية  ال�شارقة  نــادي  نظم 
االأول  قبل  ام�س  يوم  وال�شباق  للفرو�شية  ال�شارقة  بنادي  املغطاة  ال�شالة 
الفر�شان  ومــثــل  الــفــئــات.  وفــار�ــشــة مــن خمتلف  فــار�ــشــا   150 مبــ�ــشــاركــة 
امل�شاركون مدر�شة التدريب بنادي ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق ونادي دبي 
مندرة  ونادي  ال�شافنات  وا�شطبالت  للفرو�شية  عجمان  ونادي  للفرو�شية 
للفرو�شية ونادي جبل علي للفرو�شية ونادي الباهية للفرو�شية وا�شطبالت 
دوجامبينغ ونادي احلبتور للفرو�شية ونادي الفر�شان وا�شطبالت الع�شاكر 
�شوط  وهو  املبتدئني  االأول  ال�شوط  وجاء  ال�شعودية.  العربية  اململكة  من 
مع الزمن بجولة واحدة يتناف�س فيه الفر�شان على قطع امل�شار من دون 
وبلغ  �شم   70 ارتفاعها حتى  املحدد بحواجز ي�شل  الزمن  اأخطاء و�شمن 
اأخطاء  دون  مــن  امل�شار  منهم  انهى  فار�شاً   22 امل�شاركني  الفر�شان  عــدد 
واحدة  بجولة  الزمن  مع  �شوط  وهو  الثاين  ال�شوط  خ�ش�س  ..فيما   11
للفر�شان على قطع امل�شار من دون اأخطاء و�شمن الزمن املحدد بحواجز 
ي�شل ارتفاعها حتى 80 �شم مب�شاركة 38 فار�شاً، اأنهى منهم 14 فار�شاً 
بجولة  الزمن  مع  �شوط  فهو  الثالث  ال�شوط  اما  اأخطاء.  دون  من  امل�شار 
و�شمن  اأخــطــاء  دون  مــن  امل�شار  قطع  على  الفر�شان  فيه  يتناف�س  واحـــدة 
الزمن املحدد بحواجز ي�شل ارتفاعها حتى 100 �شم وبلغ عدد الفر�شان 

امل�شاركني 54 فار�شاً، اأنهى منهم 15 فار�شاً امل�شار من دون اأخطاء.
بجولة  �شوط  وهو  الرابع  بال�شوط  الرباعة  ال�شيفية  البطولة  واختتمت 
اأخطاء  امل�شار من دون  واحــدة �شد الزمن يتناف�س يف الفر�شان على قطع 
االأول  املركز  ونــال  �شم   120 حتى  ارتفاعها  ي�شل  بحواجز  زمن  وباأ�شرع 
وال�شباق  للفرو�شية  ال�شارقة  نــادي  من  اليحيائي  �شلطان  حمد  الفار�س 
على جواده بون جوبي وبزمن وقدره 55.81 ثانية فيما كان املركز الثاين 
للفار�س عمر ال�شواف من ا�شطبالت الع�شاكر على جواده الورا بزمن وقدره 
63.49 ثانية وذهب املركز الثالث للفار�س فرا�س حمامة من ا�شطبالت 
الرابع  املركز  وكــان   69.92 وقــدره  بزمن  لو�شي  جــواده  على  ال�شافنات 
بزمن  كوايتو  جــواده  ب�شحبة  العلي  ا�شطبالت  من  غريب  ه�شام  للفار�س 
وقدره 75.23 ثانية فيما كان املركز اخلام�س للفار�س نايف ال�شواف من 
ا�شطبالت الع�شاكر على جواده هلو وبزمن وقدرة 75.99 ثانية .. وح�شد 
للفرو�شية  ال�شارقة  نادي  من  املازمي  مراد  �شعيد  الفار�س  ال�شاد�س  املركز 

وال�شباق على جواده جر�شن فان دي وبزمن وقدره 77.74 ثانية.
الليثي  جابر  اأ�شرف  ال�شيد  االأوىل  املركز  اأ�شحاب  الفر�شان  بتتويج  وقــام 

املدير التنفيذي لنادي ال�شارقة للفرو�شية وال�شباق.
ال�شارقة  نـــادي  �شيحت�شنها  اخلام�شة  ال�شيفية  البطولة  اأن  اىل  ي�شار 
الذي  ال�شيفي  املو�شم  املقبل خالل  يوليو  6 من  يوم  وال�شباق  للفرو�شية 
ي�شم 10 بطوالت �شيفية يف ال�شالة املغطاة بالنادي وهذه البطوالت هي 
الر�شمي  املو�شم  ال�شتقبال  الفر�شان  قــدرات  وتنمية  املواهب  لثقل  فر�شة 

لبطوالت قفز احلواجز يف الدولة مع بداية �شهر اأكتوبر.

حلبة مر�سى يا�س و»بي.كي.اإي.
جلف« تتعاونان لالرتقاء بتجربة 

�سباقات الدراج يف املنطقة
 . .اإي  كــي   . “ بــي  �شركة  مــع  تعاونها  عــن  ام�س  يا�س  اأعلنت حلبة مر�شى 
جلف” التقنية لالرتقاء بتجربة �شباقات الدراج يف املنطقة عرب ا�شتخدام 
م�شار  طــول  على  تثبت  التوقيت  بنظام  خا�شة  حديثة  تكنولوجية  مزايا 

ال�شباق املخ�ش�س لهذه الفئة.
 “ جلف   . اإي   . .كــي  “بي  �شركة  تقدمها  التي   - املتطورة  التقنية  تهدف 
من  مزيدا  تف�شي  اإذ  احللبة  يف  املت�شابقني  ال�شائقني  خــربات  تعزيز  اإىل 
احلما�س والتحدي بينهم عند معرفتهم الوقت امل�شجل واملنجز لكل �شائق 
و بدقة متناهية. وحر�شت حلبة مر�شى يا�س على اختبار االأجهزة و املعدات 
التكنولوجية احلديثة موؤخرا خالل فعالية “رول را�شينج اإيدي�شن” �شمن 
لتكون  ر�شميا  اعتمادها  مت  عليه  وبــنــاء  الــــدراج  ل�شباقات  يــا�ــس  اأم�شيات 
التي تنظمها احللبة �شنويا ومنها  الدراج املختلفة  م�شتخدمة يف �شباقات 
جتارب �شباق الدراج، واأم�شيات دراج املفتوحة وحتدي يا�س �شوبر �شريت 

الذي تنطلق ن�شخته الرابعة يف �شهر اأكتوبر املقبل.
و�شهد حتدي يا�س �شوبر �شريت اإقباال متزايدا و بن�شبة و�شلت اإىل 75% 
من  الفئة  لهذه  الكبري  النجاح  هــذا  وب�شبب  االأوىل  ن�شختها  اإطــالق  منذ 
ال�شباقات و يف اإطار �شيا�شية احللبة اال�شراتيجية لتحقيق اأف�شل النتائج 
املمكنة من ريا�شة �شباقات ال�شيارات يف دولة قامت با�شتخدام تلك التقنيات 

احلديثة التي ت�شفي االأجواء حما�شة ومتعة �شمن بيئة اآمنة.
احللبة  اإن  يا�س  مر�شى  حللبة  التنفيذي  الرئي�س  العامري  الطارق  وقــال 
احلديثة  و  املتطورة  التكنولوجية  الو�شائل  اأحـــدث  با�شتخدامها  تتميز 
العامل  يف  تكنولوجيا  املتقدمة  ال�شباق  حلبات  اأكــرث  مــن  واحـــدة  وتعترب 
االتفاق  من  وكجزء  لــذا  االأو�ــشــط..  ال�شرق  يف  ال�شيارات  ريا�شة  وموطن 
بني اجلانبني �شن�شهد يف قادم االأيام تركيب جمموعة متطورة من املعدات 
واالأجهزة التقنية احلديثة بهدف تعزيز خربات ال�شائقني واإ�شفاء مزيد 
من احلما�س على �شباقات الدراج وتوفري فعاليات جديدة ت�شاف اإىل ريا�شة 
ال�شيارات يف املنطقة. واأعرب فيليب بي�شل املدير التنفيذي ل�شركة بي . كي 
. اإي . جلف - اأبوظبي اأن ال�شراكة التي جتمعهم و حلبة مر�شى يا�س تواكب 
روؤية احللبة واأهدافها لتكون من�شة التقاء االأبطال والتي ت�شهم يف جعل 
اأبوظبي الوجهة االأوىل، وبناء جمتمع وا�شع وم�شتدام لريا�شة ال�شيارات، 

وبناء وجهة الأكرث جتارب ريا�شة ال�شيارات اإثارة يف العامل.
امل�شتخدمة  االأنــظــمــة  مــن  تعزز  تقنية  اأنظمة  ابتكار  على  احلــر�ــس  واأكـــد 
لت�شبح �شباقات الدراج يف حلبة مر�شى يا�س اأكرث ال�شباقات حما�شة وحتديا 
لهذه الفئة. على �شعيد مت�شل اأعلنت حلبة مر�شى يا�س عودة فعالية “رول 
يونيو   29 يف  الـــدراج  ل�شباقات  يا�س  اأم�شيات  �شمن  اإيدي�شن”  را�شينج 
الــفــر�ــشــة خلو�س  املــبــتــدئــني  و  الــهــواة  للم�شاركني  تتيح  الــتــي  و  اجلــــاري 
التي ت�شهد �شعبية متزايدة  الــدراج  املغامرة و �شقل مهاراتهم يف �شباقات 
وتطورا ملحوظا، باالإ�شافة اإىل اأنها توفر الفر�شة املثالية الختبار قدرات 

ال�شائقني على م�شمار احللبة.

اختتمت بطولة الرماية املجتمعية حتت �شعار اأهل 
خم�شني  فــوق  العمرية  للفئة  العطاء  واملخ�ش�شة 
عاما والتي ا�شت�شافتها �شالة الرماية بنادي الذيد 
ملدة  للم�شاركني  مفتوحة  تدريبات  �شبقتها  والتي 

ثالث اأيام  
للم�شاركني  تــراثــي  م�شيف  البطولة  �شبق   وكما 
الإعطاء البطولة اجواء البهجة وال�شعادة وتاأطريها 
مبلتقى اجتماعي ريا�شي للم�شاركني نال ا�شتح�شان 

احل�شور.

ال�شارقة  جمل�س  مــن  بــرعــايــة  الــبــطــولــة  واأقــيــمــت 
البطولة  الــ�ــشــارقــة ومتــيــزت  بــحــكــومــة  الــريــا�ــشــي 
مبــ�ــشــاركــة وا�ــشــعــة مـــن جــمــيــع اأبـــنـــاء املــجــتــمــع من 
رماية  يف  ومتـــثـــلـــت  واملـــقـــيـــمـــني  املــــواطــــنــــني  ـــــــاء  اأب
 بــنــدقــيــة و�ــشــع اجلــلــو�ــس 10 مـــر �ــشــغــط هـــواء.
واأ�شفرت النتائج عن فوز خليفة عبد اهلل بن نومه 
دملوك  عبيد  مــبــارك  والــفــائــزالــثــاين  االأول  بــاملــركــز 
اهلل  عبد  والــرابــع  الطنيجي  را�شد  �شاوي  والثالث 
الزحمي واخلام�س �شلطان �شامل الكتبي وال�شاد�س 

والثامن  خ�شوين  را�ــشــد  وال�شابع  مــرخــان  غــريــب 
كال  قــام  البطولة  ختام  ويف  الزحمي.  حممد  علي 
من �شامل بن هويدن الكتبي رئي�س جمل�س االإدارة 
بــنــادي الــذيــد والــدكــتــور حــمــود خلف �ــشــامل مدير 
نادي الذيد بتوزيع اجلوائز على الفائزين بح�شور 
واإداريـــــني. مــوظــفــني  مــن  الــنــادي  منت�شبي   جميع 
نومه  بــن  عــبــداهلل  عــلــي  كاًل  من  الــبــطــولــة  واأدار 
ورا�شد  الندا�س  �شيف  وعبيد  العالف  عماد  ومعمر 

مرخان.

ال�شاعة احلادية  الريا�شي يف  دبي  ينظم جمل�س 
ع�شر �ــشــبــاح الــيــوم االثــنــني مبــقــره يف حــي دبي 
للت�شميم لالإعالن عن تفا�شيل بطولة برميري 

للفنون القتالية “بي جي �شي اإم اإم ايه«.
كــاًل من علي  ال�شحفي  املوؤمتر  ويتحدث خــالل 
للفنون  بــرميــري  بطولة  ورئــيــ�ــس  موؤ�ش�س  عــزيــز 

الريا�شة  ق�شم  مــديــر  الــبــنــاي  عـــادل  الــقــتــالــيــة، 
ونيكوالي  الــريــا�ــشــي،  دبـــي  مبجل�س  املجتمعية 
�شلوبودينوك ال�شريك املوؤ�ش�س للبطولة، والعب 
امللقب  را�شد حممدوف  الدويل  القتالية  الفنون 
املوؤمتر  و�شيح�شر  الرو�شي،  الذئب  اأو  بغورتيز 
امل�شاركني  الدوليني  املقاتلني  ال�شحفي عدد من 

اأحمدوف وعلي  يف البطولة مثل حممد �شلطان 
عي�شايوف وحممد اإ�شماعيلوف.

االأ�شئلة  لــطــرح  لــالإعــالمــيــني  الفر�شة  و�شتتاح 
اإجراء  ميكنهم  كما  والالعبني  املتحدثني  على 
بعد  املقاتلني  الالعبني  مع  ال�شحفية  املقابالت 

انتهاء املوؤمتر ال�شحفي.

نادي الذيد يختتم بطولة الرماية املجتميعة 

جمل�س دبي الريا�سي ينظم موؤمتر �سحفي 
لالإعالن عن بطولة فنون قتالية



االثنني  25   يونيو    2018  م   -   العـدد  12360  
Monday   25   June   2018  -  Issue No   12360الفجر الريا�ضي

1818

لوفرن : مودريت�س ي�ستحق 
الكرة الذهبية 

حتقيق مع �ساكريي وت�ساكا لحتفالهما »ال�سيا�سي« 

اعترب قطب دفاع املنتخب الكرواتي لكرة القدم ديان 
مل  مودريت�س  لوكا  الو�شط  العــب  قــائــده  ان  لــوفــرن 
ينظر اإليه اأبدا كاأحد الالعبني الذين ي�شتحقون نيل 
الأنــه ميثل  الــعــامل،  الذهبية الأف�شل العــب يف  الكرة 

بلدا �شغريا.
وقال مدافع ليفربول االإنكليزي “رمبا كان مودريت�س 
�شيحظى باهتمام اأكرث لو كان اأملانيا اأو اإ�شبانيا. ورمبا 
كان �شيتوج بالكرة الذهبية. لكن نظرا الأننا ننتمي اىل 

بلد اأ�شغر، فاإنه يحظى باهتمام اأقل مما ي�شتحقه«.
تدريبات  مبقر  �شحايف  مــوؤمتــر  يف  لــوفــرن  وا�ــشــاف 
�شان  مــديــنــة  �ــشــمــال  رو�ــشــيــنــو  الــكــرواتــي يف  املنتخب 
بطر�شبورغ “اأ�شتمتع حقا باللعب مع لوكا مودريت�س، 
الوقت  الـــعـــامل يف  الـــالعـــبـــني يف  اأفـــ�ـــشـــل  اأحـــــد  اإنـــــه 
ونعرف  الــقــدم  لــكــرة  عا�شقون  جميعا  نحن  احلـــايل 
ب�شكل  مودريت�س  و�شاهم  رائــع«.  العب  مودريت�س  اأن 
كــبــري يف تــاألــق كــرواتــيــا يف بــدايــة املــونــديــال احلايل 
وانت�شاريها الرائعني على نيجرييا 2-0 واالأرجنتني 
االول من ركلة  مباراة،  كل  بت�شجيله هدفا يف   ،0-3
جـــزاء، والــثــاين مــن ت�شديدة قــويــة رائــعــة مــن خارج 
املنطقة ا�شكنها الزاوية الي�شرى للحار�س االرجنتيني 

بطاقتها  كرواتيا  حجزت  وبف�شله،  كابايريو.  ويلي 
وبفارق  الرو�شي  للمونديال  النهائي  الــدور ثمن  اىل 
كبري من االهــداف، وهي مر�شحة بقوة الإنهاء الدور 

االول يف �شدارة املجموعة الرابعة.
االول  الــدور  يف  االخــرية  مباراتها  كرواتيا  وتخو�س 
الثالثاء �شد اي�شلندا، و�شيلجاأ مدربها زالتكو داليت�س 
العبني   6 ان  خ�شو�شا  ت�شكيلته،  يف  املـــــداورة  اىل 
مهددون باالإيقاف حل�شولهم على انذار بينهم ايفان 

راكيتيت�س واأنتي ريبيت�س وماريو ماندزوكيت�س.
بفارق  نقاط   6 بر�شيد  املجموعة  كرواتيا  وتت�شدر 
االرجنتني  امام  نقاط  و5  نيجرييا،  امام  نقاط   3
ــلــنــدا. ومتـــنـــي االرجـــنـــتـــني ونــيــجــرييــا اللتني  وايــ�ــش
اي�شلندا  بخ�شارة  النف�س  ايــ�ــشــا،  الــثــالثــاء  تلتقيان 

حلجز البطاقة الثانية يف املجموعة.
وعــلــق لــوفــرن عــلــى امــكــانــيــة الــدفــع بــالــبــدالء امام 
االأرجنتني  خمـــاوف  جــيــدا  “اأتفهم  قــائــال  اي�شلندا، 
ورغبتها يف روؤية كرواتيا تلعب بت�شكيلتها الكاملة يف 
املباراة القادمة، لكن علينا اأي�شا التفكري يف الالعبني 
الذين لديهم بطاقات �شفراء، وهذا هو م�شدر قلقنا 

نحن اأي�شا«.

فــتــح االحتــــاد الــــدويل لــكــرة الــقــدم “فيفا” 
املنتخب  بــحــق العـــبـــي  تــاأديــبــيــة  اإجــــــــراءات 
وغرانيت  �ــشــاكــريي  �ـــشـــريدان  الــ�ــشــويــ�ــشــري 
احتفالهما  خــلــفــيــة  عـــلـــى  الــ�ــشــبــت  تــ�ــشــاكــا 
�شربيا  مــرمــى  يف  الت�شجيل  بعد  ال�شيا�شي 

خالل لقاء الفريقني يف مونديال رو�شيا.
تــقــدمــت �ــشــربــيــا يف مـــبـــاراة اجلــمــعــة التي 
الدقيقة  منذ  بهدف  كالينينغراد  يف  اقيمت 
الطاولة،  قلبت  �شوي�شرا  ان  اال  اخلام�شة، 

وفازت يف الثواين االأخرية بنتيجة 1-2.
الــفــوز، حتى  ومــا ان �شجل �ــشــاكــريي هــدف 
يديه  وو�شع  ال�شرب،  امل�شجعني  نحو  توجه 

�شارة  را�ــشــمــا  مــعــاكــ�ــس،  ب�شكل  �ــشــدره  عــلــى 
رمز األبانيا  اللون،  املزدوج” االأ�شود  “الن�شر 
اىل  �شبقه  االأحــمــر.  علمها  يتو�شط  والـــذي 
ذلك م�شجل الهدف ال�شوي�شري االأول، ت�شاكا 

الذي تعود اأ�شوله اأي�شا اىل كو�شوفو.
وال�شعارات  الر�شائل  “فيفا” مينع  اأن  ومبا 
الــ�ــشــيــا�ــشــيــة يف املــــالعــــب، قــــرر فــتــح اجــــراء 
بحق  االأمــر  وكذلك  الالعبني  بحق  تاأديبي 
مـــــدرب �ــشــربــيــا مـــــالدن كــر�ــشــيــيــتــ�ــس الـــذي 
االأملــاين فيليك�س بريخ  طالب باحالة احلكم 
اىل حمكمة جــرائــم احلـــرب يف الهـــاي الأنه 
اللك�شندر  وا�شحة  جــزاء  ركلة  عــن  تغا�شى 

تعاون  بعدما   66 الدقيقة  يف  ميروفيت�س 
�ــشــتــيــفــان لــيــخــ�ــشــتــايــرن وفـــابـــيـــان �ـــشـــار على 

ا�شقاطه يف منطقة اجلزاء.
وفتح الالعبان عري�شا باب التاريخ. كو�شوفو، 
�شمال  الــواقــع  امل�شلمة  الغالبية  ذو  االقليم 
�شربيا  عن  انف�شال  حملة  يف  �شرع  األبانيا، 
حماوالت  بــلــغــراد  نــظــام  قمع   .1998 عــام 
االنف�شال امل�شلحة بقوة، ما دفع حلف �شمال 
االأطل�شي اىل التدخل يف مار�س و�شن غارات 
قواتها  فا�شطرت  ال�شربية،  العا�شمة  على 
78 يوما.  بعد  االن�شحاب من كو�شوفو  اىل 
املتحدة،  االمم  اإدارة  مــن  اأعـــوام  ع�شرة  بعد 

اأعلن االقليم ا�شتقالله بعد نزاع ح�شد 13 
األف قتيل. وعلى رغم ان كو�شوفو باتت دولة 
اأكـــرث مــن مــئــة دولة  بــهــا  م�شتقلة اعــرفــت 
االحتاد  من  دول  وخم�س  �شربيا  ت�شمل  )ال 
االأوروبي، ورو�شيا وال�شني(، اال انها ال تزال 

متعلقة عاطفيا بـاالأمة االألبانية.
تــاأديــبــيــة بحق  “فيفا” اجـــــراءات  فــتــح  كــمــا 
االحتاد ال�شربي لكرة القدم ب�شبب ت�شرفات 
اال�شتهجان  �شافرات  اأطلق  الــذي  جمهوره 
خــــالل عــــزف الــنــ�ــشــيــد الــ�ــشــويــ�ــشــري وبحق 
واملهينة  ال�شيا�شية  ال�شعائر  ورفــع  �شاكريي 

خالل املباراة.

جــــــــــدد العــــــــــب و�ــــــشــــــط املـــنـــتـــخـــب 
املخ�شرم  الــقــدم  لــكــرة  االأرجــنــتــيــنــي 
خافيري ما�ش�شريانو نفي ح�شول اأي 
�شامباويل  خورخي  املــدرب  مع  �شرخ 
على خلفية تعرث الفريق يف مباراتيه 
رو�شيا  مــــونــــديــــال  يف  االآن  حـــتـــى 

.2018
انتقادات قا�شية ل�شامباويل  ووجهت 
الــتــي تلقاها  املـــذلـــة  الــهــزميــة  بــعــد 
املنتخب  يف  ورفــاقــه  مي�شي  ليونيل 
على يد كرواتيا �شفر3- يف اجلولة 
املجموعة،  مــنــافــ�ــشــات  مـــن  الــثــانــيــة 
مهددا  “البي�شيلي�شتي”  جــعــل  مــا 
للمرة  االأول  الـــــدور  مـــن  بـــاخلـــروج 
اكتفى  بعدما   ،2002 منذ  االأوىل 
اي�شا بالتعادل يف مباراته االأوىل مع 

اي�شلندا 1-1.
ارجنتينية  اعـــالم  و�ــشــائــل  وحتــدثــت 
الالعبني  بـــني  �ـــشـــرخ  عـــن  وعـــاملـــيـــة 
والـــطـــاقـــم الـــفـــنـــي، وُذكــــــر حــتــى اأن 
باللقب  الفائز  بوروت�شاغا،  خورخي 
الفني  واملــديــر   1986 عــام  الــعــاملــي 
مهمة  �شي�شتلم  للمنتخب،  احلـــايل 
يف  “البي�شيليت�شي”  على  اال�ــشــراف 

مباراة الثالثاء �شد نيجرييا.
لــكــن مــا�ــشــ�ــشــريانــو اأكــــد االأحـــــد من 

برونيت�شي  يف  املــنــتــخــب  مــعــ�ــشــكــر 
طبيعية  املـــــدرب  مـــع  “العالقة  اأن 
اأنه  “من البديهي  متاما”، مو�شحا 
هذه  نرفع  بــاالنــزعــاج  ن�شعر  عندما 
اإذا مل نقم  املــدرب، الأننا  امل�شاألة اىل 

بذلك، ف�شنكون منافقني«.
توديع  �شفري  االأرجنتني على  وكانت 
النهائيات لوال اخلدمة التي قدمتها 
اي�شلندا  على  بفوزها  نيجرييا  لها 
-2�شفر، ما اأجل ح�شم هوية الفريق 
اىل  بكرواتيا  �شيلحق  الـــذي  الــثــاين 
ثمن النهائي عن هذه املجموعة اىل 

اجلولة االأخرية املقررة الثالثاء.
تاأهلها  االأرجـــــنـــــتـــــني  و�ـــشـــتـــ�ـــشـــمـــن 
يف حـــــال فــــوزهــــا عـــلـــى نــيــجــرييــا يف 
�ــشــان بــطــر�ــشــبــورغ، �ــشــرط عـــدم فوز 
�شيدخل  واإال  كرواتيا  على  اي�شلندا 
فارق  ح�شابات  يف  �ــشــامــبــاويل  رجـــال 
اال�شكندنايف  املنتخب  مــع  االأهــــداف 
النهائيات  اىل  اجلــــديــــد  الـــــوافـــــد 
 -2 )3- الرجــنــتــني حــالــيــا مــقــابــل 

الي�شلندا(.
باأن  “ندرك  مــا�ــشــ�ــشــريانــو  وكــ�ــشــف 
نكون  اأن  يــجــب  �ـــشـــعـــب...  الــو�ــشــع 
موحدين، اأن نعرب عن راأينا والقيام 
بكل ما هو ممكن لكي يدخل الفريق 

اىل املباراة باأف�شل و�شع ممكن«.
�شامباويل  يتخلى  اأن  املــرجــح  ومــن 
احلار�س  عـــن  الـــثـــالثـــاء  مــــبــــاراة  يف 
ويـــلـــي كـــابـــايـــريو الــــــذي لـــعـــب دورا 
اأمام  القا�شية  الــهــزميــة  يف  اأ�ــشــا�ــشــيــا 
االأول،  بالهدف  ت�شببه  بعد  كرواتيا 
واالعـــتـــمـــاد عــلــى فــرانــكــو اأرمــــــاين. 
خطة  عـــن  للتخلي  نــيــة  هــنــاك  كــمــا 
اللعب بثالثة مدافعني والعودة اىل 
العبني  اأربعة  مع  التقليدية  اخلطة 
يف اخلـــط اخلــلــفــي. ولــلــتــاأكــيــد على 
اأهــمــيــة الــتــ�ــشــامــن يف املــنــتــخــب قبل 
كان  نيجرييا،  �شد  امل�شريية  املباراة 
كالوديو  االأرجنتيني  االحتــاد  رئي�س 
تابيا حا�شرا اىل جانب ما�ش�شريانو 
ال�شحايف،  املوؤمتر  يف  بيليا  ولوكا�س 
وهو وجه ر�شالة “لدينا طلب واحد 
م�شاندة  وهــو  املنتخب  م�شجعي  من 
الفني،  الطاقم  هذا  املجموعة،  هذه 
التاأهل  نـــريـــد  الأنـــنـــا  احلـــلـــم،  وهـــــذا 

الثالثاء املقبل �شد نيجرييا«.
من�شبه  ا�شتلم  الـــذي  تابيا  واأعــــرب 
منذ اأكرث من عام بقليل، عن غ�شبه 
حــيــال الــ�ــشــائــعــات الــتــي حتــدثــت عن 
�شرخ بني الالعبني واملدرب، ال�شيما 
باأنها  اتهمها  الــتــي  االإعــــالم  و�ــشــائــل 
للمنتخب  ب�شرر  الت�شبب  “تريد 
“نريد ان مننح  االأرجنتيني«. وتابع 
امل�شجعني  لالأرجنتينيني،  الفر�شة 
الــذيــن هــم الــوحــيــدون الــذيــن لي�س 
لديهم نية �شيئة...”، كا�شفا “عقدنا 
تعرفون  الــــذيــــن  االجــــتــــمــــاع  هــــــذا 
عقده  اجتماع  اىل  ا�شارة  ب�شاأنه” يف 
الــ�ــشــبــت مـــع �ــشــامــبــاويل وجــــدد فيه 

الثقة باالأخري.
االعــــــــالم  و�ـــــشـــــائـــــل  اىل  وتــــــوجــــــه 
من  فــهــو  لــلــبــاقــي،  بــالــنــ�ــشــبــة  “اأما 
الرابعة  ال�شلطة  اأنتم  م�شوؤوليتكم. 
هذه  ملمار�شة  خمتلفة  طــرق  وهناك 
و�شائل  بـــاأنـــكـــم  تــــذكــــروا  الــ�ــشــلــطــة. 

ات�شال«.

ما�س�سريانو ينفي ال�سرخ مع �سامباويل  مباراة خريية دعما لالجئني  يف اإيطاليا
 

االإيطالية الت�شيو  العا�شمة  اللدودين يف  الغرميني  �شابقون من  �شارك العبون 
ال�شباب  املهاجرين  من  فريق  �شد  القدم  لكرة  خريية  مــبــاراة  يف  ال�شبت  ورومــا 

بهدف لفت االأنظار حول م�شري الالجئني يف ايطاليا.
وقاد الفريق االيطايل الذي فاز بنتيجة 4-1 على فريق من الالجئني وطالبي 
تومازي،  دامــيــانــو  ال�شابق  رومـــا  ا�ــشــطــورة  الــقــا�ــشــريــن،  مــن  وجميعهم  الــلــجــوء 
اىل جــانــب بــطــل مــونــديــال 1998 الــفــرنــ�ــشــي فــنــ�ــشــان كــانــديــال، والعــــب خط 
الو�شط ال�شابق يف روما �شيموين بريوتا. و�شرح ع�شو نقابة مدربي كرة القدم 
املتحدة  التابعة لالأمم  العليا لالجئني  املفو�شية  املباراة مع  االيطاليني، منظم 
واالحتاد االإيطايل لكرة القدم، مارت�شيلو مان�شيني “اأنا مقتنع باأن مبادرات كهذه 

مهمة جدا«.
وتابع “باإمكان عامل كرة القدم اأن يكون �شوتا لتعزيز العديد من القيم خ�شو�شا 
بني ال�شباب على غرار الت�شامن واالنفتاح مع اأولئك الذين، بدون اأن يرتكبوا اي 
خطاأ، وجدوا اأنف�شهم بني ليلة و�شحاها م�شطرين للعي�س يف اخلوف، بدون اأي 
ا�شتقرار«. وبعد التقاط �شور ال�شيلفي مع جنوم الـ “كالت�شو” ال�شابقني يف غرف 
تبديل املالب�س، احتفل املهاجرون ال�شباب بهدفهم الوحيد. وتعترب هذه املباراة 
لفتة جميلة يف خ�شم حالة التوتر التي ت�شهدها ايطاليا حول م�شاألة املهاجرين 
مبنع  املتطرف  اليمني  من  القادم  �شالفيني  ماتيو  الداخلية  وزيــر  وعــد  اأن  منذ 
و�شول املهاجرين اىل ايطاليا والت�شجيع على ترحيلهم. وبدوره، اعترب تومازي 
لي�س فقط يف اإيطاليا بل يف اوروبا  ال�شيء،  بع�س  الالجئني خا�س  “الراأي جتاه 
عامة. +االآخر+ خميف، ومن املفيد دعم االن�شطة التي باإمكانها ان ت�شاعد على 
القدم  كرة  اأن  “نعرف  كانديال  اكد  بــدوره،  امل�شتقبل«.  النه  االجتماعي،  الدمج 
لي�س لها لون اأو حدود. ال�شيء اجليد الذي نحن واثقون منه عندما نكون على 

ار�س امللعب: نكون جميعا معا«.
وهي املباراة الثانية التي تقام حتت ا�شم “مع الالجئني” دعما للمهاجرين غري 
اطار  وقد نظمت يف  �شبان،  �شابقني ومهاجرين  قدم  كرة  ال�شرعيني بني العبي 

اليوم العاملي لالجئني الذي يحتفل به يف 20 يونيو.

الربازيلي،  املنتخب  العب  ت�شرفات  كثريون  انتقد 
نيما ردا �شيلفا، خالل املباراة مع منتخب كو�شتاريكا 
الــربازيــل بهدفني  فـــازت فيها  قبل يــومــني، والــتــي 

مقابل ال �شيء.
وذكرت �شحيفة “ماركا” االإ�شبانية، اأن نيمار �شتم 
زميله يف املنتخب، تياغو �شيلفا، الذي يحمل �شارة 
قائد املنتخب، بعد اأن اأعاد االأخري الكرة اإىل ملعب 
توقف  بعد  الريا�شية،  الـــروح  اإطـــار  يف  كو�شتاريكا 

املباراة يف الدقيقة 83.
اأخ  مثل  “اإنه  قــولــه:  تياغو  عــن  ال�شحيفة  ونقلت 

اإىل نيمار، م�شيفا:  اإ�شارة  �شغري بالن�شبة يل”، يف 
“لكن اليوم اأ�شعر باحلزن الأنه اأهانني عندما اأعدت 

الكرة اإىل كو�شتاريكا«.
اأمر  اأن ينفجر، وهذا  “نيمار يجب  اأن  واأكــد تياغو 
اأنه  واأعتقد  كــبــرية،  م�شوؤولية  يحمل  اإنــه  طبيعي، 
التي  الثالثة”،  للمباراة  هــدوءا  اأكــرث  االآن  �شيكون 

�شتكون �شد �شربيا االأربعاء املقبل.
وذكرت ال�شحيفة اأن نيمار �شتم خالل املباراة اأحد 
اأكرث  احتجاجه  واأبــدي  كو�شتاريكا،  منتخب  العبي 

من مرة على قرارا احلكم يف املباراة نف�شها.

نيمار يزعزع املنتخب الربازيلي.. ويهني زميله الأوروغواي تفتقد خيمينيز يف مباراة رو�سيا 
�شيفتقد منتخب االأوروغواي لكرة القدم خدمات مدافعه خو�شيه ماريا خيمينيز يف املباراة 
ملونديال  االأوىل  املجموعة  مناف�شات  من  الثالثة  اجلولة  يف  امل�شيفة  رو�شيا  �شد  الفا�شلة 

م�شوؤولو املنتخب. اأفاد  ما  بح�شب  الفخذ،  يف  ا�شابة  ب�شبب   2018
واأفاد احتاد االأوروغواي للعبة ان قلب دفاع اأتلتيكو مدريد اال�شباين “لن يتم اأخذ م�شاركته 

�شامارا. يف  االثنني  يف االعتبار للمباراة �شد رو�شيا” اليوم 
و�شتكون املباراة حا�شمة يف حتديد مت�شدر املجموعة بعدما �شمنت االأوروغواي ورو�شيا بلوغ 
ثمن النهائي على ح�شاب م�شر وال�شعودية. وفازت رو�شيا يف املباراتني االأوليني على ال�شعودية 
-5�شفر وم�شر 3-1، بينما فازت االأوروغــواي على م�شر -1�شفر بهدف �شجله خيمينيز 
يف الدقيقة قبل االأخرية من املباراة، وعلى ال�شعودية -1�شفر. ويالقي اأول وثاين املجموعة 
االأوىل يف ثمن النهائي، ثاين واأول املجموعة الثانية تواليا. وتتناف�س ثالث منتخبات على 
بطاقتي املجموعة الثانية هي الربتغال وا�شبانيا واإيران، علما ان اجلولة االأخرية الفا�شلة 

لهذه املجموعة تقام اليوم االثنني اأي�شا، وجتمع بني ا�شبانيا واملغرب، والربتغال واإيران.

طلبت اجلمعية العمومية لنادي �شبورتينغ ل�شبونة الربتغايل 
لــكــرة الــقــدم امــ�ــس مــن رئــيــ�ــس الــنــادي بــرونــو دي كارفاليو 
التي  اخلــطــرية  االزمـــة  خلفية  على  من�شبه  مــن  اال�شتقالة 

يعي�شها نادي العا�شمة.
عمومية  جمعية  لعقد  النادي  اىل  املنت�شبون  االع�شاء  ودعي 
للت�شويت على ا�شتمرار دي كارفاليو )46 عاما( يف من�شبه 
التي عرفت يف وقت متاأخر من  النتيجة  من عدمه، فجاءت 
بقليل   71% مــن  اكــرث  �ــشــوت  اذ  الــلــيــل، يف غــري م�شلحته 

)9400 �شوت( ل�شالح ا�شتقالة الرئي�س وفريق عمله.
و�شرح دي كارفاليو لدى خروجه من اجتماع اجلمعية “لن 
�شبتمرب   8 يف  �شتجري  التي  االنتخابات  يف  مر�شحا”  اكــون 
ادارة موقتة  �ــشــتــتــوىل جلــنــة  الــتــاريــخ  ذلـــك  املــقــبــل، وحــتــى 
الــنــادي. واوقــفــت احــدى الهيئات القيادية يف  اال�ــشــراف على 
ممار�شة  عن  كارفاليو  دي  الرئي�س  املا�شي  اال�شبوع  الــنــادي 
القرار غري �شرعي ورف�س  اعترب االخــري هذا  وظائفه، وقد 
االلتزام به. واعلن دي كارفاليو االثنني، بعد قرار ايقافه عن 

ممار�شة عمله، تعيني ال�شربي �شيني�شا ميخايلوفيت�س مدربا 
للفريق مبوجب عقد “حتى 30 يونيو 2021«.

خمرج  ايــجــاد  ال�شبت  الــنــادي  يف  امل�شجلون  االع�شاء  وحـــاول 
لالزمة التي اندلعت بعد االعتداء على افراد الفريق منت�شف 
مايو بعدما اقتحمت جمموعة من م�شجعيه مركز التدريب 
غرف  وحطمت  التدريبي  والطاقم  الالعبني  على  واعــتــدت 
املالب�س وروعت العاملني يف النادي. وانتخب دي كارفاليو يف 
م�شوؤوال عن  واعترب   ،2017 يف  انتخابه  اعيد  ثم   ،2013
االزمة واالجواء امل�شمومة يف النادي، وطالب اع�شاء قياديون 
وم�شجعون نافذون با�شتقالته من من�شبه رئي�شا ل�شبورتينغ 

الذي توج اآخر مرة يف بطولة الدوري املحلي عام 2002.
الدوليون  بينهم  العــبــني  ت�شعة  ف�شخ  االزمــــة،  انـــدالع  وبــعــد 
وروي  فرناندي�س  وبرونو  مارتينز  وجيل�شون  كارفاليو  وليام 
عقودهم  دو�ــشــت،  بــا�ــس  الهولندي  اىل  بــاالإ�ــشــافــة  باتري�شيو 
من طرف واحــد، فيما ترك املــدرب جورجي جيزو�س النادي 

ال�شعودي. الهالل  مع  “وديا” ووقع 

عمومية �سبورتينغ ل�سبونة تطلب 
ا�ستقالة رئي�س النادي

العدد 12360 بتاريخ 2018/6/25   
       اإعادة اإعالن بالن�صر

   فـي  الدعوى 2018/1686  جتاري جزئي
ان  االقــامــة مبا  م  جمهول حمل  م  ذ  �س   - للمقاوالت  املدعي عليه /1-كيلي  اىل 
املدعي/ �شركة امبا لتجارة مواد البناء - �س ذ م م وميثله / اأجني نبيل حممود  قد 
للمدعية  توؤدي  بان  املدعي عليها  بالزام  املطالبة  الدعوى ومو�شوعها  اأقام عليك 
درهما(  و�شبعون  وت�شعمائة  الــف  وخم�شون  )�شتة  درهـــم(   56.970( وقـــدره  مبلغ 
والفائدة القانونية بواقع  12% والزام املدعي عليها الر�شوم  وامل�شروفات ومقابل 
اتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم االثنني  املوافق 2018/6/25 ال�شاعة 8.30 
�س بالقاعة Ch1.C.13 لذا فاأنت مكلف باحل�شور اأو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�شتندات للمحكمة قبل اجلل�شة بثالثة اأيام على 

االأقل ويف حالة تخلفك فان احلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�صم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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الفجر الريا�ضي
اأملانيا تعتذر لل�سويد على الحتفالت املبالغ بها 

تقدم املنتخب االأملاين لكرة القدم باإعتذار من مناف�شه ال�شويدي 
على خلفية االحتفاالت املبالغ بها التي قام بها العبوه واأفراد من 
جهازه الفني قرب دكة البدالء اال�شكندينافية، بعد الفوز الذي 

حققه املان�شافت يف مباراتهما خالل مناف�شات كاأ�س العامل.
ومنح طوين كرو�س منتخب بالده فوزا مثريا على ال�شويد �شمن 
اجلولة الثانية من املجموعة ال�شاد�شة ملونديال رو�شيا، بت�شجيله 
هدف الفوز 2-1 يف الدقيقة اخلام�شة من الوقت بدل ال�شائع.
وكان اأبطال العامل يف حاجة ما�شة لهذا الفوز للبقاء يف املناف�شة 
الــنــهــائــي، بعد  لــلــدور ثــمــن  املــوؤهــلــتــني  عــلــى احـــدى البطاقتني 

خ�شارتهم املفاجئة يف اجلولة االأوىل اأمام املك�شيك �شفر1-.
واأثــــــارت االحـــتـــفـــاالت االملــانــيــة عــلــى مــقــربــة مـــن دكـــة البدالء 

ال�شويدية، حفيظة مدرب املنتخب اال�شكندينايف وت�شبب باإ�شكال 
بني الطرفني.

وتقدم املنتخب االملاين عرب ح�شابه على “توير” باعتذار عما 
النهاية،  يف  بامل�شاعر.  م�شحونة  مباراة  “كانت  مو�شحا  جــرى، 
بع�س ردود الفعل اأو حركات جهازنا الفني حيال الدكة ال�شويدية 
باالأمور”،  للقيام  الطريقة  لي�شت  هــذه  جـــدا.  عاطفية  كــانــت 

م�شيفا “اأور�شاتكا!” )“عذرا” باللغة ال�شويدية(.
اإداريي املنتخب االملاين  وكانت لقطات املباراة اأظهرت قيام اأحد 
نحو مقاعد بدالء ال�شويد لالحتفال ب�شكل ا�شتفز مدرب االأخري 

يانه اندر�شون.
اأثــــــاروا حــقــا حفيظتي  “لقد  و�ــشــرح االأخــــري مــا جـــرى بــقــولــه 

بحركات  والقيام  نحونا  رك�شهم  خــالل  من  غا�شبا  وجعلوين 
على مقربة منا«.

وتابع “كان هناك الكثري من النا�س املنزعجني حقا على مقاعد 
البدالء. قاتلنا ملدة 95 دقيقة. يفر�س اأنه عندما تطلق �شافرة 
النهاية عليك امل�شافحة وامل�شي يف طريقك. كنت غا�شبا حقا. 
هم مل يفعلوا ذلك: حتتفلون معا وتركون خ�شمكم غارقا يف 

حزنه. ال يجب الت�شرف بهذا الطريقة«.
واأكــد املــدرب االملــاين يواكيم لــوف من جهته عــدم �شلوعه مبا 
“بعد �شافرة النهاية، كنت وم�شاعدي نركز على  جرى. قائال 
الــتــي ح�شلت جتاه  احلــركــات  اأر  نحتفل، مل  كنا  اأخـــرى،  اأمـــور 

مقاعد ال�شويد، على االطالق«.

بعد اأربعة اأهداف يف مباراتني، مل حت�شم الربتغال بعد 
كرة  يف  العامل  لكاأ�س  النهائي  ثمن  الــدور  اىل  عبورها 
القدم 2018 يف رو�شيا، ويتعني على النجم كري�شتيانو 
رونالدو ان يتم مهمته اليوم االثنني يف مواجهة منتخب 

ايراين ال يزال مناف�شا قويا.
الـــهـــدف الـــربتـــغـــايل هـــو ثــمــن الـــنـــهـــائـــي... و�ـــشـــدارة 
2016، هل  اأوروبــا  الثانية. الربتغال بطلة  املجموعة 
املجموعة  يف  اال�شبانية  جارتها  من  موقعا  اف�شل  هي 
اإنهاء  فر�شة  اأوروبا” اأمــام  “برازيليو  �شيكون  الثانية؟ 
الدور االأول يف �شدارة املجموعة اذا حققوا، يف مواجهة 
املغرب  تالقي  التي  ا�شبانيا  من  اأف�شل  نتيجة  ايـــران، 
اليوم اأي�شا يف كالينينغراد، يف التوقيت نف�شه )18،00 

ت غ( ملباراة الربتغال واإيران املقامة يف �شاران�شك.
تت�شاوى الربتغال وا�شبانيا يف كل �شي 

فوز  مــن  نقاط  اأربـــع  املجموعة.  يف 
وتعادل، اأربعة اأهداف ل�شاحلهما، 

منهما...  كـــل  مــرمــى  يف  هـــدف 
الـــوحـــيـــد هـــو نقاط  الــفــيــ�ــشــل 
الــلــعــب الــنــظــيــف الــتــي منحت 

ا�شبانيا �شدارة املجموعة.
االثــــــنــــــني، �ـــشـــيـــكـــون الــــتــــاأهــــل 

وال�شدارة على املحك.
مـــنـــتـــخـــب اأ�ــــــشــــــود االأطــــلــــ�ــــس 

تلقيه  بــعــد  املــنــافــ�ــشــة  ودع  الــــذي 
بل�شان  وعــد  مــبــاراتــني،  يف  خ�شارتني 
ان  رونـــار  هريفيه  الفرن�شي  مــدربــه 

يف  ا�شبانيا،  �شد  املــونــديــال  ينهي 
بعد  االأوىل  املغربية  امل�شاركة  يف 
غياب 20 عاما، كما كانت حاله 
انه  “اظهار  الـــربتـــغـــال،  امــــام 
مع  قدم”  كـــرة  يلعب  منتخب 

امليل اىل “املخاطرة«.
تــعــادل املــغــرب او فــوزه ي�شبان 
ب�شرط  الــربتــغــال،  م�شلحة  يف 

ان يــفــوز املــنــتــخــب االأخــــري على 
املدرب  التي ي�شرف عليها  اإيــران 

الربتغايل كارلو�س كريو�س.
بـ  امللقب  ايــران  منتخب  فاجاأ 

فاز  الـــذي  ميلي”  “تيم 
على املغرب يف مباراته 

)-1�شفر(،  االوىل 
بتنظيمه  اجلــمــيــع 
و�ـــــــــشـــــــــالبـــــــــتـــــــــه 

الــــــدفــــــاعــــــيــــــة 
مــــواجــــهــــة  يف 

ا�ـــشـــبـــانـــيـــا، ومل 
بــــهــــدف  اإال  يــــخــــ�ــــشــــر 

دييغو  للمهاجم  “حمظوظ” 
الكرة  بــعــدمــا حتــولــت  كــو�ــشــتــا 
اأثناء  الــ�ــشــبــاك  ركــبــتــه اىل  مــن 

حماولة ت�شتيت دفاعية.
لفريق  الــ�ــشــابــق  املــــــدرب  حــيــا 
الفرن�شي  جرمان  �شان  باري�س 
غي الكومب املنتخب االيراين، 
وقال يف ت�شريح لوكالة فران�س 
القبعة  “ب�شراحة، ترفع  بر�س 
ا�شبانيا(.  )�ــشــد  ايـــران  ملــبــاراة 
كــانــت مـــبـــاراة ممــيــزة عــلــى كل 

اال�شعدة«.
بالدفاع  يــقــومــوا  “مل  واو�ـــشـــح 

ب�شكل  لـــعـــبـــوا  لـــقـــد  فــــقــــط، 
جــيــد يف كـــل املـــراحـــل، لكن 

تكون  الكبرية  املنتخبات 
احيانا حمظوظة«.

ويعترب املدرب 

املخ�شرم ان املنتخب االيراين متتع بنقطة قوة مميزة 
كانت “اإدارة املباراة ب�شكل جيد. كان االعتقاد ال�شائد ان 
هذا املنتخب �شي�شت�شلم خالل �شاعة، لكن حدث العك�س 

متاما«.
وت�شكل ت�شريحات الكومب اخبارا لكري�شتيانو رونالدو 
لي�شوا يف حــاجــة اىل مثل هذه  انــهــم  لــو  ورفــاقــه حتى 
الربتغايل  املدرب  ايــران. وقال  الن�شائح الكت�شاف قوة 
فرناندو �شانتو�س “مباراة ا�شبانيا-ايران كانت، ا�شافة 
من  لنا،  ممتازا  حتذيرا  �شكلت  املغرب،  �شد  اللقاء  اىل 

الالعبني اىل املدربني«.
“تاأثر  الــربتــغــالــيــة  لل�شحافة  تــ�ــشــريــحــات  يف  اأ�ــشــاف 
العبونا مبا �شاهدوه يف مباراة ا�شبانيا-ايران، وتدربوا 
على هذا اال�شا�س”، موؤكدا “�شتكون املهمة معقدة اكرث 

مما يتخيله البع�س«.
اأر�س  اأقدامهم  تطاأ  ان  قبل  الربتغاليون  �شيعرف 
الثانية  جمموعتهم  مت�شدر  كــان  اذا  ما  امللعب 
�شيقابل يف ثمن النهائي رو�شيا او االوروغواي 
يح�شم  لقاء  يف  �شاعات  قبل  يتقابالن  اللذين 
�شدارة املجموعة االأوىل بني منتخبني �شمنا 
التاأهل اىل الدور ثمن النهائي على ح�شاب م�شر 

وال�شعودية.
تتفادى  ان  الــربتــغــال  اىل  بالن�شبة  االأفــ�ــشــل 
بخربة  يتمتع  الـــذي  االأوروغـــــواي  منتخب 
دولــيــة اأكــرب مــن الــرو�ــشــي، ويــقــوده قلب 
الــــدفــــاع ديــيــغــو غــــوديــــن، ويــ�ــشــم يف 
العيار  مـــن  مــهــاجــمــني  �ــشــفــوفــه 
كافاين  اإدين�شون  هما  الثقيل 

ولوي�س �شواريز.
على  ذلـــــــــــك،  اىل  ا�ــــــشــــــافــــــة 
الـــربتـــغـــالـــيـــني عــــــدم املــــغــــاالة 
واال�ــشــتــخــفــاف بــاملــنــافــ�ــس الن 
هــزميــتــهــم تـــوؤهـــل ايــــــران اىل 
بــيــنــمــا يفيد  الـــنـــهـــائـــي،  ثــمــن 
التعادل الربتغال “التي جاءت 
بجميع  لــلــفــوز  رو�ـــشـــيـــا  اىل 
املدافع  مبارياتها” بح�شب 

جوزيه فونتي.
ولتحقيق هدفها، تعتمد 
اأ�شا�شي  ب�شكل  الربتغال 
عـــلـــى رونــــــالــــــدو، جنم 
البالغ  مـــدريـــد  ريـــــال 
ويـــــدرك  عــــامــــا،   33
انـــــــه يــــخــــو�ــــس اآخـــــر 
مـــــونـــــديـــــال لـــــه يف 

رو�شيا.
يـــــــخـــــــيـــــــب  مل 
التوقعات  رونــالــدو 
االأوليني.  املباراتني  يف 
يت�شارك حاليا �شدارة ترتيب 
روميليو  البلجيكي  مــع  الــهــدافــني 
لوكاكو، باأربعة اأهداف �شجل ثالثة 
منها هاتريك يف مرمى ا�شبانيا يف 

املباراة االأوىل.
وحيا �شانتو�س النجم قائال 
بورتو.  نبيذ  مثل  “انه 
ي�شتفيد  كــيــف  يــعــرف 
حد  اقـــــ�ـــــشـــــى  اىل 
مـــــــن طــــاقــــاتــــه 

وعمره«.

رونالدو يتاأهب لالنق�سا�س على ايران 

كان العبو املنتخب االأملاين لكرة القدم �شيعقدون مهمتهم اأكرث 
لو ا�شتمع طوين كرو�س لزمالئه يف الثواين االأخرية من املباراة 
التي جمعت اأبطال العامل بال�شويد يف مونديال رو�شيا 2018.

كان  مــا   ،1-1 بالتعادل  املــبــاراة  الإنــهــاء  اأملــانــيــا يف طريقها  بــدت 
اللقب واخلــروج من  بالتنازل عن  �شيجعلها مهددة ب�شكل كبري 
الدور االأول، وذلك حتى الدقيقة اخلام�شة االأخرية من الوقت 
بدل ال�شائع، وحتديدا حتى الثواين الـ30 االأخرية من الدقائق 

اخلم�س التي اأعطاها احلكم.
لكن تيمو فرينر انتزع خطاأ على اجلهة الي�شرى ملنطقة اجلزاء 
ال�شويدية، فانربى لها كرو�س بطبيعة احلال كونه االخت�شا�شي 
يف الكرات الثابتة، وعندما و�شل اىل مكان اخلطاأ �شمع �شراخا 

من مقاعد البدالء.
كان املدافع مات�س هوميل�س الذي غاب عن اللقاء ب�شبب اال�شابة، 
حيث طالب �شانع العاب ريال مدريد االإ�شباين باأن يلعب الكرة 
داخل  برا�شه  زمــالئــه  اأحــد  يتابعها  اأن  اأمــل  على  املنطقة  داخــل 
يلعب  بان  منه  طالبا  بقوة  “�شرخت  هوميل�س  وك�شف  املرمى. 
الكرة داخل املنطقة”، م�شيفا ب�شكل مازح “بعدها اأخذت مقعدي 

يف غرفة املالب�س«.
تنفيذ  عن  كرو�س  ثني  حــاول  الــذي  الوحيد  هوميل�س  يكن  مل 
بنف�شه كونه  اقــرب منه ماركو روي�س واثقا  الركلة احلــرة، بل 
كان �شاحب هدف التعادل مبا�شرة بعد انطالق ال�شوط الثاين، 
باأن ي�شمح له بتنفيذها  طالبا من العب بايرن ميونيخ ال�شابق 
وال�شعبة  ال�شيقة  الــزاويــة  رغــم  مبا�شرة  ت�شديدها  اأمـــل  على 

“قلت له... ح�شنا، ل�شت  جدا. ثم روى كرو�س ما ح�شل بعدها 
نفتح  لكي  الكرة  نحرك  بــاأن  قررنا  »بعدها  م�شيفا  مقتنعا”، 

زاوية الت�شديد«.
والباقي يعرفه العامل باأجمعه و�شورة الكرة تدخل ال�شباك 

لروي�س  الكرة  كرو�س  حــرك  االأوىل.  ال�شفحات  ت�شدرت 
ريـــال مدريد  الــعــاب  و�ــشــددهــا �شانع  االأخـــري  لــه  فثبتها 

ومنح  البعيدة  الي�شرى  الــزاويــة  اأ�شكنها  رائعة  قوية 
املانيا الفوز 2-1، ليبقي على اآمالها بالتاأهل اىل 

اأهمية خا�شة  الهدف  وارتــدى  النهائي.  ثمن 
لكرو�س الأنه كان ال�شبب يف تقدم املنتخب 

الكرة  مــــرر  بــعــدمــا  الـــ�ـــشـــويـــدي 
منت�شف  يف  خــاطــئ  ب�شكل 

ا�شتغلها  فريقه  ملعب 
اال�ـــشـــكـــنـــدنـــافـــيـــون يف 

االنطالق بهجمة مرتدة 
اأوال  �شريعة جاء منها هدف 

كرو�س  على  و�شيكون  تويفونن. 
الثالثة  اجلــولــة  يف  الــفــوز  ورفـــاقـــه 

باأكرث  اجلنوبية  كــوريــا  على  االأخــــرية 
بطاقتهم  عــلــى  لــلــحــ�ــشــول  هــــدف  مـــن 

الثانية  املـــبـــاراة  نتيجة  عــن  الــنــظــر  بغ�س 
وال�شويد  نقاط(   6( املت�شدرة  املك�شيك  بني 

�شريكة املانيا يف املركز الثاين )3 نقاط(.

 ماذا لو ا�ستمع كرو�س لزمالئه؟ 

كان يف اإمكان املغربي اأ�شرف حكيمي املولود يف مدريد الدفاع عن األوان 
مدافع  لكن  احلـــدادي،  منري  غــرار  على  القدم  لكرة  اال�شباين  املنتخب 
ريال مدريد اتخذ قرارا مغايرا للمهاجم الكاتالوين النادم على خياره، 
“ال  �شد  حميمة  مبواجهة  العامل  كاأ�س  يف  االأوىل  م�شاركته  و�شينهي 

روخا«.
مثل العديد من الالعبني املزدوجي اجلن�شية، واجه الالعبان ال�شابان 

اأولياء  ن�شاأة  بلد  اأو  امليالد  بلد  اختيار  مبكر:  وقت  يف  املع�شلة  هذه 
االمور. اختار منري احلدادي )22 �شنة( الذي ولد يف لي�شكوريال 

بر�شلونة،  يف  اللعبة  فنون  وتعلم  مدريد  العا�شمة  ب�شواحي 
الدفاع عن األوان املنتخب اال�شباين الذي اأ�شركه ملدة 

وذلــك �شد  الر�شمية،  املباريات  يف  دقيقة   13
مباراة  يف   2014 �شبتمرب  يف  مقدونيا 

انتهت بفوز ا�شباين كا�شح 1-5.
ـــاء هـــــــذه الــــدقــــائــــق  ـــن ـــث ـــت ـــش ـــا� وب

القليلة، مل توجه الدعوة اىل 
احلــدادي بعد ذلــك. عندما 

املغربي  املـــنـــتـــخـــب  دعــــــاه 
لــلــدفــاع عــن األـــوانـــه يف 

الرو�شي،  املــونــديــال 
رفـــــ�ـــــس االحتـــــــاد 

)فيفا(  الـــدويل 
اإتـــــاحـــــة ذلــــك، 
يـــنـــفـــع  ومل 
ف  �شتئنا ال ا

الــذي تقدم 
بــــــه اأمــــــــام 
حمــــكــــمــــة 
لتحكيم  ا

األوان  عن  الدفاع  له  يحق  ال  القرار.  هذا  تغيري  الريا�شي “كا�س” يف 
بالن�شبة حلكيمي )19  امل�شري خمتلفا  كان  ا�شبانيا.  اآخر غري  منتخب 
عــامــا( الــــذي اخــتــار مــبــكــرا املــغــرب وخــا�ــس مــعــه مباراته 
الدولية االوىل عام 2016، موازاة مع ت�شلقه 
ان�شمامه  ريــال مــدريــد حتى  املــراتــب يف 
من  كـــان  وبــالــتــايل  االأول،  لــفــريــقــه 
الت�شكيلة  �شمن  اختياره  الطبيعي 
الـــر�ـــشـــمـــيـــة الأ�ـــــشـــــود االطـــلـــ�ـــس يف 

مونديال رو�شيا.
له  مــبــاراة  اأول  كانت  باأنها  ن�شعر  »مل 
علق  هكذا  برنابيو”،  �شانتياغو  مبلعب 
زين  الفرن�شي  وقتها  مدريد  ريــال  مــدرب 
الدين زيدان، وهو منده�س تقريبا، عندما 
دفع بحكيمي للمرة االوىل يف الليغا اال�شبانية 

�شد ا�شبانيول يف اكتوبر )0-2(.
اأمامه  �ــشــنــحــت  حـــال  ويف  مــلــتــزم،  “هو  يــ�ــشــيــف 

فر�شة، ي�شتغلها«.
كان  مثلما  تكن  مل  املــونــديــال  يف  حكيمي  بــدايــة 
خ�شارتني  اىل  بـــالده  منتخب  بــتــعــر�ــس  يتمنى 
متتاليتني )�شد ايران والربتغال بنتيجة واحدة 

�شفر1-( واإق�شائه املبكر.
ال�شريع  االأميـــن  الظهري  لكن 
م(   1،79( والـــــطـــــويـــــل 
امل�شاهمة  عــلــى  والــــقــــادر 
هـــجـــومـــيـــا، حـــر�ـــس على 
توجيه ال�شكر للم�شجعني 

املغاربة على دعمهم.
فيديو  �شريط  يف  حكيمي  وقــال 
لو  “حتى  توير:  يف  ح�شابه  على  اخلمي�س  ن�شر 
للغاية  �شعداء  فنحن  �شاحلنا  يف  النتائج  تكن  مل 
ونــ�ــشــكــركــم عــلــى حتــمــلــك عــنــاء الــ�ــشــفــر للمجيء 
اأن  “�شنحاول  م�شيفا  اأجلنا”،  مــن  رو�ــشــيــا  اىل 
نعطيكم م�شاعر الفرحة يف املباراة االأخرية، الأنكم 

ت�شتحقون ذلك«.
قد يكون اأ�شرف ي�شعر بالدوار بالنظر اىل م�شريته 
الثالثة  الدرجة  من  واحــد  عام  يف  انتقل  الكروية. 
اىل  امللكي،  للنادي  الرديف  الفريق  مع  اال�شبانية 
كاأ�س  يف  بــالده  منتخب  �شفوف  يف  اأ�شا�شي  مركز 

العامل.
14 مباراة دولية  الذي خا�س  الواعد  املدافع  ياأمل 
اإ�شبانيا  باأف�شل طريقة �شد  العاملية  اإنهاء البطولة  يف 

العزيزة جدا على قلبه، على رغم مرارة االإق�شاء.
“ماركا”  ل�شحيفة  ت�شريح  يف  “املريينغي”  مــدافــع  وقــال 
للحلم  حــدا  “ت�شع  روخا”،  “ال  �شد  املــبــاراة  ان  اال�ــشــبــانــيــة، 
العامل(.  كاأ�س  يف  )امل�شاركة  �شغري  منذ  به  اأحلم  كنت  الــذي 
حاولت ان ا�شتمتع به قدر امل�شتطاع”، م�شريا اىل انه �شعيد 
كارفاخال  وداين  رامــو�ــس  و�شريخيو  اي�شكو  مبواجهة 

الذين يلعب اىل جوارهم يف �شفوف ريال مدريد.
وحذر قائال “�شاألعب �شد زمالئي يف الفريق، 
وهذا يجعل هذه املباراة مميزة للغاية، لكن ال 

مكان لل�شداقة يف امللعب«.

الختيار ال�سائب للمغربي املدريدي حكيمي 

لكرة  التون�شي  للمنتخب  الطبي  الفريق  اعلن 
م�شاركة  اأنهت  اال�شابة  ان  االأحــد  ام�س  القدم 
العــبــيــه ديـــــالن بـــــرون و�ــشــيــام بـــن يــو�ــشــف يف 
مونديال رو�شيا، و�شيغيبان بالتايل عن املباراة 
�شد بنما يف اجلولة الثالثة االأخرية للمجموعة 

ال�شابعة.
فيديو  ال�شملي يف  �شهيل  املنتخب  وقال طبيب 
ن�شر على ال�شفحة الر�شمية لالحتاد التون�شي 
الإ�شابتني  حــالــتــني  “هناك  فــيــ�ــشــبــوك  عــلــى 
متنعان كل من برون وبن يو�شف من املوا�شلة 

يف كاأ�س العامل«.
عــلــى م�شتوى  مــ�ــشــاب  بـــرون  “ديالن  واأو�ـــشـــح 
للعالج،  ا�ــشــابــيــع  �ــشــتــة  اىل  ويــحــتــاج  الــركــبــة 
ول�شيام بن يو�شف ا�شابة على م�شتوى الفخذ 
يوا�شال  لن  لذلك  ا�شابيع  �شتة  كذلك  تتطلب 

املونديال«.
االأول  الـــ�ـــشـــوط  خـــــالل  الـــالعـــبـــان  واأ�ـــشـــيـــب 
 .5-2 الثانية �شد بلجيكا  للمباراة يف اجلولة 
املناف�شة  الذي خرجوا من  ن�شور قرطاج  وكان 
بلجيكا  اأمـــام  االأولــيــني  املــبــاراتــني  بخ�شارتهم 

مباراتهم  يف  فقدوا  قد   ،2-1 انكلرا  وقبلها 
االأوىل جهود احلار�س معز ح�شن ب�شبب اإ�شابة 

قوية يف الكتف االأي�شر.
وتلقت تون�س �شربتني موجعتني قبل مونديال 
امل�شاكني  يــو�ــشــف  قـــائـــدهـــا  بــاإ�ــشــابــة  رو�ـــشـــيـــا، 

)الركبة( وطه يا�شني اخلني�شي )الفخذ(.
للمجموعة  االأخـــــرية  الــثــالــثــة  اجلــولــة  وتــقــام 
مع  تــونــ�ــس  فتلعب  املــقــبــل،  اخلمي�س  ال�شابعة 
مباراة  يف  وبلجيكا  انكلرا  تلتقي  بينما  بنما، 

�شتحدد مت�شدر املجموعة يف الدور االأول.

الإ�سابة تنهي م�سوار برون وبن 
يو�سف مع تون�س 

بعد خطاأ وهدف.. 
منقذ اأملانيا يرد بقوة

لكرة  االأملـــــــاين  املــنــتــخــب  العــــب  رد 
هدف  م�شجل  كرو�س،  توين  القدم، 
�شمن   1-2 الــ�ــشــويــد  عــلــى  الـــفـــوز 
ال�شاد�شة  املـــجـــمـــوعـــة  مـــنـــافـــ�ـــشـــات 
الذين  االأملــان  على  رو�شيا،  ملونديال 
انتقدوا الالعبني بعد اخل�شارة �شد 
املك�شيك، بينما اعترب مدربه يواكيم 
لوف اأن احلظ �شاهم يف الفوز االأول 

الأبطال العامل.
“بالطبع  االأملـــــــاين:  الــنــجــم  وقــــال 
الــهــدف االأول كـــان بــعــد خــطــاأ مني 
لدينا  ولي�س  نتعافى  اأن  علينا  االآن 
وقت كثري قبل اأن نكون م�شطرين 
نلعب  اأن  وعلينا  كــوريــا  على  للفوز 

ب�شكل مقنع«.
واأ�شاف: “مت انتقادنا كثريا، وب�شكل 
اأنـــه ميكن  اإال  جــزء منها،  مــربر يف 
اأملانيا  يف  الكثريين  اإن  اأي�شا  القول 

كانوا �شيفرحون بخروجنا اليوم«.
املنتخب  مــدرب  اأو�ــشــح  مــن جانبه، 
بالفوز  حمظوظني  “كنا  االأملــــاين: 
يف الوقت بدل ال�شائع وقلب التاأخر 
يف نهاية املطاف كان فوزا م�شتحقا 
بذلك.  والتزمنا  باأنف�شنا  اآمنا  الأننا 
بـــروح معنوية  انــنــا نحظى  اأظــهــرنــا 
على  عمليا  ح�شلت  وال�شويد  جيدة 

فر�شتني فقط«.
حتى  حتــ�ــشــل  “االأخطاء  وتــــابــــع: 
لتوين كرو�س يف اإ�شارة اإىل متريرته 
بالهدف  تــ�ــشــبــبــت  الـــتـــي  اخلـــاطـــئـــة 
�شجل  الأنــــه  �ــشــعــيــد  اأنــــا  لـــذا  االأول، 

الهدف«.
اأقل  راأينا عددا  “اليوم  لوف:  وقال 
التي  ال�شيئة  التمريرات  من  بكثري 
املــكــ�ــشــيــك، وعندما  بــهــا �ــشــد  قــمــنــا 
ن�شغط نحو االأمام، ميكن خلطاأ اأن 

يوؤدي دائما اإىل تلقي هدف«.



م�سعوذ يكوي ل�سان امراأة ل�سفائها 
طبيب  قــام  اأن  بعد  �ــشــديــدة،  حلـــروق  الهند  يف  مري�شة  تعر�شت 
ديفي  جــاثــا  وكــانــت  ل�شفائها.  حمــاولــة  يف  بــالــنــار،  بكّيها  حمــتــال 
)25 عاماً( من بايل يف والية راج�شتان الهندية، تعاين من وعكة 
تتح�شن،  مل  حالتها  لكن  امل�شت�شفى،  اإىل  نقلها  اقت�شت  �شحية، 
مما دفع بع�س اأقربائها، اإىل االعتقاد باأن اأرواحاً �شريرة ت�شكنها، 
�شيخاً  امل�شعوذ  وا�شتخدم  ل�شفائها.  مب�شعوذ  اال�شتعانة  واقرحوا 
من احلديد لكّي اأجزاء عديدة من ج�شم املري�شة، مما زاد حالتها 
�شوءاً، وبات غري قادرة على النطق، وباتت ت�شعر باآالم �شديدة اأكرث 
وقت  ويف  الربيطانية.  ميل  ديلي  �شحيفة  بح�شب  ال�شابق،  مــن 
على  القب�س  واألقت  احلــادثــة،  يف  ال�شرطة حتقيقاً  فتحت  الحــق، 
يزالون  ال�شكان يف والية راج�شتان، ال  اأن  ُيذكر  امل�شعوذ.  الطبيب 
وعلى  االأمـــرا�ـــس،  لــعــالج  كو�شيلة  والــ�ــشــعــوذة،  بال�شحر  يــوؤمــنــون 
الرغم من اأن الكي بالنار اإجراء حمظور يف البالد، اإال اأن العديد 

من امل�شعوذين، ال يزالون ي�شتخدمونه يف اخلفاء.

كلمة عن�سرية تطيح موظفا 
وامل�شل�شالت  االأفــالم  خلدمة  االأمريكية  نيتفلك�س  �شركة  طــردت 
التلفظ  على  له  عقابا  با�شمها،  املتحدثني  كبري  االإنــرنــت،  عرب 

بكلمة ذات مدلول عن�شري اأثناء حديثه مع زمالئه يف العمل.
املطرود، جوناثان  امل�شوؤول  فاإن  نيوز"،  "�شكاي  نقلت  ما  وبح�شب 
ال�شمراء  الب�شرة  اأ�ــشــحــاب  اإىل  ت�شيء  بكلمة  تلفظ  فـــرايـــدالن، 
فرايدالن،  عــن  العن�شرية  الكلمة  و�ــشــدرت  االأقـــل.  على  مرتني 

خالل اجتماع للعالقات العامة بال�شركة، قبل عدة اأ�شهر.
اأمام  اأخـــرى  الكلمة مــرة  بــاأيــام، نطق فــرايــدالن ذات  وبــعــد ذلــك 

موظفني من ذوي الب�شرة ال�شمراء.
باأمر  �شمع  اإنــه  ها�شتينغ،  ريد  لل�شركة،  التنفيذي  الرئي�س  وقــال 
الكلمة العن�شرية حني �شدرت عن املتحدث يف املرة الثانية، فاتخذ 
ال�شركة،  املطرود يف  واأثنى ها�شتينغ على م�شاهمة  قرارا بطرده. 
لكنه انتقد يف الوقت نف�شه عدم وعيه بخطورة الق�شايا املتعلقة 

بالتنوع العرقي وما لها من ح�شا�شية.
املطرود  املتحدث  عن  �شدرت  التي  العن�شرية  الكلمة  اأن  واأ�شاف 

الذي عمل �شبع �شنوات يف ال�شركة، ال تتما�شى مع قيم املوؤ�ش�شة.

ح�سلت على فرياري وحطمتها يف ثوان
دقــائــق من  بعد  فـــرياري،  نــوع  مــن  �شيارة  امـــراأة �شينية  حطمت 
الثمن  باهظة  ال�شيارة  على  ال�شيطرة  فقدت  عندما  ا�شتئجارها، 

على اإحدى الطرق ال�شريعة.
الريا�شية  ال�شيارة  ا�شطدام  حلظة  "مروعة"  لقطات  واأظــهــرت 
بحاجز حديدي مبنت�شف الطريق، بعد االنزالق من على االأر�شية 
املمطرة. وارتطمت �شيارة ال�شيدة ال�شينية باحلاجز بقوة، قبل اأن 
االآخــر من  الطرف  دبليو" على  اأم  "بي  نوع  ب�شيارة من  ت�شطدم 
الطريق، يف مدينة وينلنغ ال�شينية، وذلك بعد دقائق من اإخراجها 

من حمل التاأجري.
األف   663 �شعرها  يبلغ  التي   ،"458 "فرياري  ال�شيارة  وظهرت 

دوالر، حمطمة من االأمام، عقب احلادث.
وهي  ظهرت  ال�شينية  ال�شيدة  اإن  ميل"  "ديلي  �شحيفة  وقــالــت 
تتباهى ب�شيارتها امل�شتاأجرة، يف فيديو �شورته بنف�شها قبل احلادث 

بلحظات.
وقالت ال�شيدة يف الفيديو: "اأقود �شيارة فرياري للمرة االأوىل. اإنه 

بالفعل ال�شعور االأكرث روعة".
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اليابان تف�سل ال�سعرة مبر�سد مذهل
يعتمد مر�شد فلكي يف اليابان، على ماء نقي خال�س الأجل حتديد النجوم امليتة و�شط الفلك، لكن البحوث التي 

جترى فيه ما تزال بعيدة عن االأ�شواء.
اإىل درجة  املر�شد ت�شل قوتها  ا�شتخدامها يف  التي يجري  النقية  املياه  فاإن  اإن�شايدر"،  "بزن�س  نقلت  وبح�شب ما 

كبرية، اإذ تكفي يف حال �شكبها، لتفكيك املعادن وف�شل ال�شعرة عن عنا�شرها املغذية.
واأقيم املر�شد حتت االأر�س باألف مر على مقربة من مدينة هيدا، و�شط غربي اليابان، وهو بذلك واحد من اأكرث 

املن�شاآت العلمية فرادة.
ويتاألف املر�شد من خزان اأ�شطواين كبري من الفوالذ يبلغ ارتفاعه 41 مرا وقطره مر واحد وي�شم  50.000 

طن من املاء النقي.
وينق�شم احلجم داخل االأ�شطوانة الفوالذية بوا�شطة اأ�شطوانة داخلية من الفوالذ ي�شل ارتفاعها 36 مرا وقطرها 

34 مرا.
جو  يف  النا�شئة  والنيوترينوات  ال�شم�شية  النيوترينوات  ودرا�شة   الربوتون  حتلل  اأبحاث  الإجنــاز  املر�شد  وي�شعى 

االأر�س، باالإ�شافة اإىل مراقبة اأي ظواهر مهمة حتدث يف املجرة.
 15 النيوترينو، ي�شاهي يف حجمه  اأو مر�شد عداد  النوكليونات  وي�شاهي حجم مر�شد "�شوبر كاميوكا" لتحليل 

بناية من عدة طوابق.
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طرد عاملة مطعم حركت ال�ساي بيديها
يف  ظهرت  اأن  بعد  عملها،  مــن  االأمريكية  املطاعم  اأحــد  يف  عاملة  ُطـــردت 
بتحريك  تقوم  وهي  االجتماعي،  التوا�شل  مواقع  تناقلته  فيديو  مقطع 

ال�شاي بيديها.
ظهرت  بــوك،  في�س  االجتماعي  التوا�شل  موقع  على  املن�شور  الفيديو  ويف 
ميزوري  بـــواليـــة  فينغرز"  "ت�شيكن  �شل�شلة  مــطــاعــم  اأحــــد  يف  الــعــامــلــة 
بح�شب  كبري،  وعــاء  داخــل  بيديها  ال�شاي  بتحريك  تقوم  وهي  االأمريكية، 

موقع �شكرمنتو �شي بي اإ�س غلوبال.
و�شارعت �شل�شلة املطاعم اإىل االعتذار عن الواقعة، عرب �شفحتها يف الفي�س 
بوك، مع من�شور قالت فيه "يحر�س موظفونا البالغ عددهم اأكرث من 19 
األف موظف على �شالمة منتجاتنا، ولن نت�شامح مع الت�شرفات التي تهدد 
تيفاين  مطعم  يف  وقعت  التي  باحلادثة  علمنا  وحاملا  املرتفعة،  معايرينا 
�شربينغز، اأطلقنا حتقيقاً �شاماًل، واتخذنا االإجراءات الالزمة، مبا يف ذلك 
فيه  تظهر  الــذي  الفيديو  اأن  يذكر  عملها".  من  املتورطة  املوظفة  ف�شل 
العاملة، وهي تنتهك معايري ال�شحة يف املطعم، حظي باأكرث من 600 األف 

م�شاهدة، منذ ن�شره يف وقت �شابق من االأ�شبوع املا�شي.

الديناميت يف حماولة ل�سرقة �سّراف 
هّز انفجار متجراً يف منطقة كين�شينجتون بوالية فيالدلفيا ليلة االأربعاء 
بالديناميت من قبل  اآيل  الهدف هو جهاز ماكينة �شراف  وكان   ، املا�شي 

رجل وامراأة جمهولني.
واأفادت االأنباء اأن �شرطة فيالدلفيا األقت القب�س على امراأة م�شتبه بها فى 
وقت مبكر من �شباح اخلمي�س، بعد �شاعات قليلة من االنفجار الذي وقع 
املــراأة معلقة اإىل حني العثور على  ليلة االأربعاء. وال تزال االتهامات �شد 

امل�شتبه به االآخر.
وتظهر لقطات اأمنية امراأة ت�شع الديناميت يف جهاز ال�شراف االآيل، قبل 

اأن ميالأ الدخان واحلطام املكان، بح�شب �شحيفة �شي بي اإ�س نيوز.
وقال موظف يف املتجر، طلب عدم ذكر ا�شمه، اإن االنفجار هز املبنى باأكمله، 
وكان هناك اأ�شرار كبرية يف اجلزء العلوي من جهاز ال�شراف االآيل، ولكن 

العمالت النقدية مل تتعر�س الأذى.
ال�شعب،  "من  �شمول  �شكوت  �شرطة فيالدلفيا  دائــرة  وقــال كبري مفت�شي 
امل�شوؤولون غري  يــزال  وال  االآيل".  ال�شّراف  انفجار خزنة  وجــود  حتى مع 
متاأكدين بعد من اأي �شلة بني احلادثة، وثالثة حوادث اأخرى تنطوي على 

متفجرات يف املدينة يف االأ�شبوعني املا�شيني. 

خرب حمزن 
مل�ستخدمي اآيفون 

اأن �شركة  اإعــالمــيــة  تــقــاريــر  ذكـــرت 
اإطـــــالق  تـــاأجـــيـــل  قـــــــررت  "اأبل" 
من�شات ال�شحن الال�شلكي الأجهزة 
اأن  لــهــا  تــبــني  بــعــدمــا  "اآيفون"، 
ال�شحن ال�شلكي ال يزال اأف�شل من 

حيث ال�شرعة والوقت.
واأجـــلـــت الــ�ــشــركــة مــوعــد االإطــــالق 
املقبل  �ــشــبــتــمــرب  اإىل  يــونــيــو  مـــن 
االأجهزة  بربجمة  خا�شة  الأ�شباب 
نقلت  مــــــا  وفــــــــق  وتـــــطـــــويـــــرهـــــا، 
اإطالق  اأن  قالت  التي  "بلومربغ"، 
حاليا  الال�شلكي  ال�شحن  من�شة 
 X اآيــفــون  �شرفع مــن �شعر جــهــاز 
دوالر   999 نحو  حاليا  يبلغ  الــذي 
واأو�شحت  االأمريكية.  االأ�ــشــواق  يف 
على  حــالــيــا  تعمل  اأبـــل  اأن  تــقــاريــر 
ــــة واخـــــتـــــبـــــار الــــعــــديــــد من  جتــــرب
اجلديد  جــهــازهــا  يف  الــتــعــديــالت 
لــلــتــاأكــد مـــن قـــدرتـــه عــلــى تقدمي 
الأجهزة  املتعدد  الال�شلكي  ال�شحن 
كــــاأن ي�شحن  اأبــــل يف وقــــت واحـــــد، 
هواتف اآيفون وال�شاعة الذكية "اأبل 
ووت�س". وياأتي التاأخري اأي�شا وفق 
التقارير التي اأ�شارت اإليها �شحيفة 
للتاأكد  الربيطانية،  ميل"  "ديلي 
اأي مــ�ــشــاكــل من  مـــن عــــدم وجـــــود 
ارتفاع درجة حــرارة االأجهزة  حيث 
عند ال�شحن، وكذلك ملعاجلة بع�س 
وتعرف  االأخـــرى.  التقنية  العيوب 
اأنها  على  الال�شلكي  ال�شحن  ميزة 
الذكية  الـــهـــواتـــف  لــ�ــشــحــن  تــقــنــيــة 
ميكن  الــتــي  االأدوات  مــن  وغــريهــا 
تو�شيل،  دون  بــالــطــاقــة  تعمل  اأن 
و�شعها  امل�شتخدمني  من  وتتطلب 
عـــلـــى �ــشــطــح مــغــنــاطــيــ�ــشــي، وهي 
ال�شحن  بــا�ــشــم  املــعــروفــة  الــتــقــنــيــة 
."near-field" "اال�شتقرائي" اأو 

اجلريان املزعجون 
ي�سيبون باأمرا�س عقلية

عــن جامعة جنوب  �ــشــادرة  درا�ــشــة حديثة  ك�شفت 
بالقرب  الــ�ــشــكــن  اأن  كــوبــنــهــاغــن،  يف  الــــدمنــــارك 
مــن جـــريان مــزعــجــني يــزيــد مــن خــطــر االإ�شابة 
با�شطرابات عقلية. واأو�شح باحثون من اجلامعة 
اأن االإقامة بجوار بيوت ي�شدر عنه �شجيج ي�شاعف 
احتمال االإ�شابة با�شطرابات عقلية، كما اأنه يزيد 
من فر�س االإ�شابة بحاالت االإجهاد احلاد مبعدل 

ثالثة اأ�شعاف، مقارنة مع اجلريان الهادئني.
اأن معدل االكتئاب اأعلى مرتني  ووجدت الدرا�شة 
على مقربة من  ي�شكنون  الذين  االأ�شخا�س  لدى 

بيوت مزعجة، بخالف من يحظون ب�شكن هادئ.
واعتمدت الدرا�شة على عينة من 7 اآالف �شخ�س 
�شاألتهم  ثــم  مــرتــفــعــة،  اأبــنــيــة  يف  اأغــلــبــهــم  ي�شكن 
باالرتياح  �شعورهم  العقلية ومدى  حول �شحتهم 
املئة  اأربــعــني يف  اأن  واأظــهــر اال�شتطالع  والــهــدوء. 
عــانــوا االإجـــهـــاد ب�شبب دخــولــهــم يف مــ�ــشــادات مع 
اأن ع�شرة يف املئة من   اجلــريان املزعجني، ال�شيما 

نقا�شات اجلريان تنتهي العنف.

م�ست�سفى ل�ستقبال مدمني الإنرتنت
نف�شي  اأول مركز  بريطانيا الفتتاح  ي�شتعد م�شت�شفى يف 
لــعــالج االإدمـــــــان عــلــى االإنــــرنــــت، بــتــمــويــل مـــن خدمة 
"�شكاي  نقلت  ما  وبح�شب  الــبــالد.  يف  الوطنية  ال�شحة 
لندن، خالل  غــرب  اأبــوابــه يف  �شيفتح  املركز  فــاإن  نيوز"، 
اأ�شبوعني، و�شيبداأ خدماته بالركيز على الذين يعانون 
اإدمــــان األــعــاب الــفــيــديــو ثــم �ــشــريكــز يف وقـــت الحـــق على 
هرنييتا  النف�شية،  االأخ�شائية  وتقول  االإنرنت.  اإدمــان 
املركز  اإن  النف�شية،  امل�شحة  موؤ�ش�شة  وهي  جونز،  بــاودن 
�شي�شهر على تقدمي العالج للمدمنني، ف�شال عن اإ�شداء 

الن�شيحة لالآباء واإجراء البحوث.
األعاب  اإدمــان  اأدرجــت  العاملية قد  وكانت منظمة ال�شحة 
الفيديو �شمن ا�شطرابات ال�شحة العقلية، ما دفع هيئات 

�شحية اإىل التفكري يف فتح مراكز لعالج ال�شحايا.
على  يقبلون  ممن  فقط  قليلة  ن�شبة  اإن  املنظمة  وتقول 
ي�شتطيعون  ال  حيث  بــاالإدمــان  ي�شابون  الفيديو  األــعــاب 

التحكم يف اأنف�شهم اأمام الت�شلية االفرا�شية.
الذين  "املدمنني"  عــــدد  اإىل  املــ�ــشــتــ�ــشــفــى  يــ�ــشــر  ومل 

�شي�شتقبلهم الأجل العالج خالل االأ�شابيع املقبلة.

تفجر نف�سها بـالديناميت  على الهواء
21 عاما  العمر  يف م�شهد مفاجئ و�شعت فتاة تبلغ من 
جلنة برنامج اكت�شاف املواهب "اأمريكان جوت تالنت" يف 
ماأزق مرعب بعد تفجري نف�شها. وفقا ملا ن�شرته �شحيفة 
ديلي ميل الربيطانية و�شعت الفتاة نف�شها داخل تابوت 
ثم  خــوذة  وارتــدت  املتفجرة،  الديناميت  باأ�شابع  ممتلئ 
باإحكام،  عليها  اأغلق  الذي  التابوت اخل�شبي  داخل  نامت 
ت�شب  مل  وكاأنها  الفتاة  ظهرت  التابوت.  الفتاة  وفجرت 
اأقــدمــت على تلك اخلــطــوة اجلريئة  بــ�ــشــوء، وكــانــت قــد 

ب�شبب تاريخ عائلتها يف االأعمال اجلريئة.

تكت�سف اأن جارتها هي اأختها املفقودة
اكت�شف �شيدة اأمريكية اأم�شت �شبع �شنوات يف البحث عن 
اأختها املفقودة، اأّن جارتها التي انتقلت قبل فرة ق�شرية 

اإىل املنزل املجاور، ما هي اإال اأختها التي تبحث عنها.
رزمة  �شاهدت  قد  عــامــاً(،   31( هاري�س  هيالري  وكانت 
داون جون�شون )50 عاماً(،  ا�شم جارتها  بريدية، حتمل 
اأنهما  لتكت�شف  والـــدهـــا،  ا�ــشــم  عــن  تــ�ــشــاألــهــا  اأن  وقــــررت 
عام  تــويف  الــذي  كلوز،  وايني  االأب  ا�شم  نف�س  تت�شاركان 

.2002
املفقودة،  اأختها  عن  البحث  يف  �شنوات  هيالري  واأم�شت 
ومل يحالفها احلظ، حتى انتقلت داون اإىل املنزل املجاور 
يف مدينة وين�شكن�شن االأمريكية يف العام املا�شي، بح�شب 

�شحيفة ديلي ميل الربيطانية.
قبل  للتبني  و�شعا  قد  تايلور  و�شقيقها  هيالري  وكانت 
نحو 30 عاماً، وقررت البحث عن عائلتها احلقيقية، عند 
العمر  من  تبلغ  اليوم  باتت  التي  �شتيال،  بابنتها  حملها 
والديها  ا�شم  عن  التبني  وكالة  لها  وك�شفت  �شنوات،   7
احلقيقيني، لكنها �شعرت بحزن �شديد، عندما علمت اأن 

والها تويف قبل عدة �شنوات. �سارون لوران�ش خالل ح�سورها امل�سروع الفني اإجنيل فود ال�سنوي الثالث يف لو�ش اأجنلو�ش ، كاليفورنيا. )ا ف ب(

يوتيوب يطلق خدمة حتقق 
مداخيل لأ�سحاب احلقوق

غالباً  الذي  يوتيوب،  اأعلن موقع 
املوؤلفني  اإعطائه  لعدم  ُينتقد  ما 
اأنه �شيتيح لهم حتقيق  حقوقهم، 
اأربــــاح مــن خـــالل خــدمــة جديدة 

مدفوعة االأجر.
وقـــــال نــيــل مـــوهـــان املـــ�ـــشـــوؤول يف 
العائدات  معظم  "حالياً،  يوتيوب 
املُعِلنون..  �ــشــركــاوؤنــا  مــ�ــشــدرهــا 
�شنوا�شل اال�شتثمار يف االإعالنات 
ل  نح�شّ اأن  اأيـــ�ـــشـــاً  نـــريـــد  لــكــنــنــا 
املزيد.. ينبغي اأن يتمكن املُبدعون 

من احل�شول على املال".
الغاية  لــهــذه  يــوتــيــوب  واأطــلــقــت 
ممرب�شيب"  "ت�شانل  خــــدمــــة 
مقابل  قـــنـــوات(  يف  )اال�ــــشــــراك 
تتيح  �ـــشـــهـــريـــاً  دوالرات   4،99
ومقاطع  املبا�شر  الــبــّث  م�شاهدة 
وغري  ور�شائل  اإ�شافية  مو�شيقية 

ذلك.
و�ــشــيــكــون بـــاإمـــكـــان الــفــنــانــني اأن 
متعّلقة  منتجات  للبيع  يعر�شوا 
والقبعات  القم�شان  مثل  بعملهم 

وما اإىل ذلك.
ينتقد  احلـــــــــــايل،  الــــــوقــــــت  ويف 
ال  الأنــه  يوتيوب  موقع  الكثريون 
من  ب�شيط  جــزء  �شوى  يخ�ش�س 
الدخل للفنانني اأ�شحاب احلقوق 
ُتن�شر  التي  واملقاطع  االأغـــاين  يف 

عليه.

البكترييا الزرقاء.. بارقة اأمل للحياة على املريخ
اكت�شف باحثون و�شيلة قد متكن الب�شر يوما من 
اإىل  تو�شلوا  بعدما  املريخ،  �شطح  على  التنف�س 
لالأوك�شجني  ثابتا  م�شدرا  متثل  دقيقة  كائنات 
وتزيد من احتمال بدء حياة ب�شرية على الكوكب 
امل�شتقبل"  لـ"مر�شد  تقرير  بح�شب  االأحــمــر، 

التابع ملوؤ�ش�شة دبي للم�شتقبل.
املا�شية،  اجلمعة  الــبــاحــثــني،  مــن  فــريــق  ون�شر 
اإىل  "�شاين�س" تو�شلت  درا�شة جديدة يف دورية 
امت�شا�س  على  قــادرة  الزرقاء"  "البكترييا  اأن 
يف  الأوك�شجني  وحتويله  الكربون  اأوك�شيد  ثاين 

اأكرث البيئات جدبا على االأر�س.
التمثيل  عملية  الــزرقــاء  البكترييا  وت�شتخدم 
ال�شوئي كي تنتج الطاقة، لكنها تفعل ذلك حتت 

مقدار ب�شيط من �شوء ال�شم�س.
الــبــكــتــرييــا تعي�س يف  اإن هـــذه  الــبــاحــثــون  وقـــال 
اجلنوبية  القطبية  والـــقـــارة  مــوهــايف  �ــشــحــراء 
وحتى خارج حمطة الف�شاء الدولية، ولذا يبدو 

القا�شية على  الــظــروف  قـــادرة على حتمل  اأنــهــا 
املريخ.

ت�شتطيع  الــزرقــاء  البكترييا  اأن  العلماء  ووجــد 
احلياة حتى يف اأكرث اأجزاء املحيطات عمقا.

وت�شري نتائج الدرا�شة اإىل اإمكان اإر�شال البكترييا 
الـــزرقـــاء اإىل املــريــخ كــي تــنــتــج االأوكــ�ــشــجــني يف 

امل�شتعمرات امل�شتقبلية.
واأو�شح الباحثون اأن البكترييا الزرقاء ت�شتخدم 
نوعا خا�شا من الكلوروفيل، ي�شمى الكلوروفيل-

اإف، لــتــحــول االأ�ــشــعــة احلـــمـــراء واالأ�ــشــعــة حتت 
اإىل طاقة، وهو ما يف�شر قدرتها على  احلمراء 
اإليها كميات   ت�شل  التي  البيئات  احلياة يف هذه 

�شئيلة من ال�شوء.
وقال املوؤلف امل�شاعد يف الدرا�شة، اإملار�س كرو�شز، 
لكن  العلمي،  كاخليال  ذلــك  يبدو  قد  بيان:  يف 
وكاالت الف�شاء وال�شركات اخلا�شة حول العامل 

حتاول تنفيذ هذه الفكرة.

هل ميغان ماركل حامال؟ 
وهذا راأي والدها

ترددت العديد من االأخبار تفيد ان  ميغان ماركل  حامل، وان حملها 
كان ال�شبب بارتدائها لف�شتان وا�شع.

ووفقا لو�شاءل اعالمية اجنبية افادت ان والد ماركل عرّب عن �شعادته 
متمنيا لها ال�شعادة يف حياتها، وا�شار اىل انه مل ي�شتبعد  هذا االأمر، 
معلال ان عالقة الثنائي كانت قوّية جدا قبل الزواج، فمن املمكن ان 
تكون حامال، اال انه اّكد انها مل تخربه بهذا االأمر، معربا عن خوفه 

ان تنجب اوالدها دون ان تعّرفهم على جّدهم.
هاري   تزوجت من  االأمري  قد  كانت  ماركل  ميغان  ان  ذكــره  اجلدير 

منذ فرة وجيزة.


