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جمل�س الوزراء : اخلمي�س 13 �سبتمرب عطلة
راأ�س ال�سنة الهجرية للوزارات واجلهات االحتادية

•• اأبوظبي-وام:

اعتمد جمل�س الوزراء يوم اخلمي�س املوافق 13 �سبتمرب اجلاري عطلة 
الهجرية  ال�سنة  راأ���س  مبنا�سبة  الدولة  يف  االحتادية  واجلهات  للوزارات 
على اأن ي�ستاأنف الدوام الر�سمي يوم االأحد 16 �سبتمرب اجلاري. وبهذه 
اإىل مقام  التهاين والتربيكات  اآي��ات  اأ�سمى  ال��وزراء  املنا�سبة رفع جمل�س 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة " حفظه اهلل 
"، واإىل اأخيه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي "رعاه اهلل" داعيا املوىل عز وجل 
اأن يعيد هذه املنا�سبة الكرمية على �سموهما مبوفور ال�سحة والعافية. 
كما هناأ املجل�س �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
ال�سمو  اأ�سحاب  واإخ��وان��ه  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
االإمارات  دول��ة  و�سعب  االإم���ارات،  حكام  لالحتاد  االأعلى  املجل�س  اأع�ساء 

العربية املتحدة واالأمتني العربية واالإ�سالمية بهذه املنا�سبة. 

اإغاثة  برنامج  تختتم  االإن�سانية  خليفة 
مت�سرري الفي�سانات يف �سمال ال�سودان

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة)حفظه اهلل( ودعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
�سمو  ومتابعة  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �سوؤون 
االإن�سانية.. نهيان لالأعمال  اآل  زايد  بن  رئي�س موؤ�س�سة خليفة  الرئا�سة 
اأجنز وفد املوؤ�س�سة مهمته االإغاثية االأخرية من برنامج اإغاثة للمتاأثرين 
اخلرطوم   اجتاحت  التي  ال�سيول  من  املت�سررة  االأ���س��ر  اآالف  وم�ساعدة 
قو�سابي  منطقة  يف  امل�ساعدات  ق��دم  حيث  ال��ب��الد  م��ن  متفرقة  واأج���زاء 

مبحلية الدبة يف الوالية ال�سمالية.                          )التفا�سيل �س6(
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•• دبي-وام:

اأعلنت دولة االإم��ارات - يف اإجناز 
عربي جديد - اختيار اأول رائدي 
علي  ه��زاع  هما  اإماراتيني  ف�ساء 
عبدان خلفان املن�سوري و�سلطان 
����س���ي���ف م���ف���ت���اح ح���م���د ال���ن���ي���ادي 
الف�ساء  وك���ال���ة  م���ع  ب���ال���ت���ع���اون 
الرو�سية "رو�سكو�سمو�س" وذلك 
و�سابة  ����س���اب   4000 ب���ني  م���ن 
لالختبارات  تقدموا  اإم��ارات��ي��ني 
لرواد  االإم������ارات  ب��رن��ام��ج  �سمن 
تاأهيل  اإىل  ال����ه����ادف  ال���ف�������س���اء 

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
www.alfajrnews.ae

حممد بن زايد خالل ا�ستقباله قائد القيادة املركزية االأمريكية    )وام(

قوات ال�سرعية اليمنية حترر مناطق جديدة يف �سعدة معقل املتمردين احلوثيني

الرئي�س ال�سيني يتوجه الإلقاء كلمته امام قادة افريقيا )رويرتز(

يف اإجناز عربي تاريخي.. الإمارات تعلن عن اأول رائدي ف�ضاء اإماراتيني اإىل حمطة الف�ضاء الدولية
حممد بن را�سد: اأحالمنا تعانق الف�ساء.. و�سبابنا يرفعون راأ�سنا لل�سماء
حممد بن زايد: ال حدود لطموحاتنا يف حتقيق مزيد من االإجنازات لوطننا

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 

للقوات امل�سلحة ام�س يف ق�سر ال�ساطئ الفريق اأول 
االأمريكية،  املركزية  القيادة  قائد  فوتيل  جوزيف 
اللقاء..  خالل  االأمريكي  وامل�سوؤول  �سموه  وبحث 

العالقات الثنائية.                 )التفا�سيل �س2(

التحالف يوؤكد تورط احلوثيني بتجارة املخدرات وتهديد املالحة

ال�سرعية ت�ستعيد مناطق مهمة مبعقل احلوثيني
ال�سني تغدق 60 مليارا وم�ساعدات ع�سكرية جمانية على اأفريقيا

ب�سرب  ت��ه��دد  اإ���س��رائ��ي��ل 
العراق يف  اإي��ران  �سواريخ 

•• القد�س املحتلة-رويرتز:

�سمني،  ب�����س��ك��ل  اإ���س��رائ��ي��ل  ه����ددت 
اإيرانية  ع�����س��ك��ري��ة  ق��ط��ع  ب�����س��رب 
يف ال���ع���راق ك��م��ا ف��ع��ل��ت م����رات عدة 
تقارير  ذك���رت  اأن  ب��ع��د  ���س��وري��ا،  يف 
�سواريخ  نقلت  طهران  اأن  م��وؤخ��را 
�سيعية  ميلي�سيات  اإىل  ب��ال�����س��ت��ي��ة 

تقاتل بالوكالة عنها هناك.
االإ�سرائيلي  اجل��ي�����س  وزي����ر  وق����ال 
اأف��ي��غ��دور ل��ي��ربم��ان، خ��الل موؤمتر 
"نراقب  ام�س:  املحتلة،   بالقد�س 
بالتاأكيد،  �سوريا  يف  يحدث  ما  كل 
االإيرانية  ل��ل��ت��ه��دي��دات  وبالن�سبة 
فاإننا ال نق�سر اأنف�سنا على االأرا�سي 
ال�سورية فح�سب"، وفق "رويرتز". 
هذا  ك��ان  اإذا  عما  ���س��وؤال  على  وردا 
ليربمان:  ق����ال  ال����ع����راق،  ي�����س��م��ل 
"اأقول اإننا �سنتعامل مع اأي تهديد 
ي��ه��م م�����س��دره. حرية  اإي�����راين وال 
بحرية  ونحتفظ  كاملة  اإ�سرائيل 
الت�سرف". واأواخر اأغ�سط�س ذكرت 
�سواريخ  نقلت  اإي����ران  اأن  ت��ق��اري��ر 
بال�ستية ق�سرية املدى للميلي�سيات 

املوالية لها يف العراق

لفروف: لن نقبل الو�ضع لأجل غري م�ضمى
قوات االأ�سد تنتظر االأوامر ملهاجمة اإدلب

•• عوا�صم-وكاالت:

قالت م�سادر مطلعة باأن قوات النظام تنتظر االأوامر لبدء الهجوم على 
اإدلب، م�سرية اإىل اأن النظام ح�سد ع�سكريا على جميع اجلبهات الإطالق 
الهجوم يف اأرياف حماة اجلنوبي الغربي، واإدلب ال�سرقي والغربي، وحلب 

الغربي واجلنوبي .
واأمتت قوات النظام ا�ستعداداتها يف ريف الالذقية ال�سرقي للهجوم على 

مناطق املعار�سة، ي�سل منها اإىل ج�سر ال�سغور بريف اإدلب الغربي.
من جانبه قال املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان اإن تاأخري انطالق الهجوم 
االأطراف  جميع  ير�سي  تركي  ح��ل  ع��ن  البحث  اإىل  اأ�سا�سي  ب�سكل  يعود 
رو�سية  اىل م�ساع  ا�سافة  ال�سمالية،  املنطقة  املعركة يف  اأن يجنب  وميكن 

للتو�سل اىل ت�سوية مع ف�سائل ال�سمال اي�سا
ري ف�سائل املعار�سة عمليات حت�سني وحفر اأنفاق وخنادق يف حماولة  وتجُ
الإعاقة اأي تقدم م�ستقبلي للنظام، تزامنا مع نزوح مدنيني نحو مناطق 

�سيطرة القوات الرتكية يف عفرين.
ع��ن وزي���ر اخل��ارج��ي��ة �سريغي  الرو�سية  االإع����الم  وك��ال��ة  ذل���ك، نقلت  اىل 
الفروف قوله، ام�س االثنني، اإنه ال ميكن تقبل الو�سع يف حمافظة اإدلب 
الفروف  اإىل  "اإنرتفاك�س"  وك��ال��ة  ون�سبت  م�سمى.  غ��ري  الأج��ل  ال�سورية 
قوله اأمام طالب جامعيني يف مو�سكو اإن حلكومة النظام ال�سوري، حليفة 

مو�سكو، كل احلق يف الق�ساء على امل�سلحني يف املحافظة ال�سمالية.
حول  ل��الف��روف  مماثلة  ت�سريحات  م��ن  يومني  بعد  الت�سريحات  ت��اأت��ي 

اإدلب، حيث قال اإن املحادثات م�ستمرة الإقامة ممرات اإن�سانية يف اإدلب.
ال�سوري لها كامل احل��ق يف تعقب من  النظام  اإن حكومة  وق��ال الف��روف 
االأخ�سر  ال�سوء  ي�سبه  اإدلب، فيما  "االإرهابيني" واإخراجهم من  �سّماهم 

ل�سن النظام ال�سوري عملية ع�سكرية يف اإدلب.

•• عوا�صم-وكاالت:

مدعومة  ال�سرعية  ق��وات  نفذت 
ال�سرعية،  دع���م  حت��ال��ف  ب���ق���وات 
�سيطرت  االثنني، عملية مباغتة 
م�سائل  ج��ب��ال  على  خاللها  م��ن 
مديرية  يف  ال��ر���س��ي��ف��ة  وج���ب���ال 
معقل  ���س��ع��دة،  مبحافظة  ك��ت��اف 

احلوثيني �سمايل اليمن.
نيوز  "�سكاي  مل���را����س���ل  ووف����ق����ا 
امل�سرتكة   ال��ق��وات  ف���اإن  عربية"، 
التحالف  م��ن  وب��اإ���س��ن��اد  اليمنية 
الدويل  ال��ط��ري��ق  ع��ل��ى  �سيطرت 
الرياح يف حمور كتاف  اأم  باتاه 
م�سادر  ع���ن  ون���ق���ل  ����س���ع���دة،  يف 
ميدانية قولها اإن العملية ال تزال 

م�ستمرة حتى هذه اللحظة.
�سيطرت  اآخ�������ر  ���س��ع��ي��د  وع����ل����ى 
قرية  ع���ل���ى  ال���ع���م���ال���ق���ة  األ�����وي�����ة 
الدريهمي  مدينة  جنوب  الكوعة 
بعد معارك  مبحافظة احلديدة، 
احلوثي  ميلي�سيات  م��ع  عنيفة 
اأف��ادت به  املوالية الإي��ران، وفقما 

م�سادر حملية.
القوات  اأن  امل�������س���ادر  واأ����س���اف���ت 
امل�سرتكة دفعت تعزيزات جديدة 
الدريهمي  م��دي��ن��ة  حم��ي��ط  اإىل 

•• بكني-وكاالت:

ع��ر���س ال��رئ��ي�����س ال�����س��ي��ن��ي �سي 
جني بينغ، ام�س االثنني، متويال 
جديدا الأفريقيا بقيمة ت�سل اإىل 
جزء  و�سطب  دوالر  مليار   60
م���ن دي����ون ال�����دول االأك�����ر فقرا 
امل�ساعدات  وموا�سلة  ال��ق��ارة،  يف 
لبع�س  "املجانية"  ال��ع�����س��ك��ري��ة 

دول القارة ال�سمراء.
اف��ت��ت��اح قمة  خ����الل  ك��ل��م��ت��ه  ويف 
مهمة مع قادة اأفارقة، تعهد �سي 
بتنمية يراها وميل�سها املواطنون 
يف ال��ق��ارة ويف ال��وق��ت ذات��ه تكون 

�سديقة للبيئة وم�ستدامة.
ونفت ال�سني ممار�سة دبلوما�سية 
عر�س  وياأتي  الدين"،  "م�سيدة 
�سي بعد اأن تعهد مببلغ مماثل يف 
القمة ال�سابقة يف جنوب اأفريقيا 

قبل ثالث �سنوات.
للقادة يف  واأ�ساف �سي، يف كلمته 
ق��اع��ة ال�����س��ع��ب ال��ك��ربى يف بكني 
 15 ي�سمل  اجلديد  التمويل  اأن 
م�ساعدات  �سورة  يف  دوالر  مليار 
ب���دون ف��ائ��دة وقرو�سا  وق��رو���س 
م��ي�����س��رة وخ��ط��ا ائ��ت��م��ان��ي��ا بقيمة 

و�سندوقا  دوالر،  م��ل��ي��ار   20
ال�سينية  ل���ل���ت���ن���م���ي���ة  خ����ا�����س����ا 
االأفريقية بع�سرة مليارات دوالر، 
ل���ل���واردات من  و���س��ن��دوق��ا خا�سا 

اأفريقيا بخم�سة مليارات دوالر.
اإن  ال�������س���ي���ن���ي  ال���رئ���ي�������س  وق�������ال 
�ستلقى  ال�����س��ي��ن��ي��ة  ال�������س���رك���ات 
ت�����س��ج��ي��ع��ا ع��ل��ى ا���س��ت��ث��م��ار م���ا ال 
ي��ق��ل ع��ن ع�����س��رة م��ل��ي��ارات دوالر 
يف القارة خالل ال�سنوات الثالث 

املقبلة.
�سطب  �سيجري  اأن���ه  ���س��ي  وت��اب��ع 

ديون حكومية من قرو�س �سينية 
بدون فائدة ت�ستحق يف نهاية عام 
فقرية  اأفريقية  ل��دول   2018
ودول نامية بال حدود بحرية يف 

القارة اأو جزر �سغرية.
التعاون  يحقق  اأن  "يجب  وق��ال 
ال�سيني االأفريقي مزايا ملمو�سة 
واأفريقيا  ال�����س��ني  يف  ل��ل�����س��ع��وب 

تكون ظاهرة للعني وملمو�سة".
�ستنفذ  ال�����س��ني  اأن  ���س��ي  وذك�����ر 
اخل�سراء  للتنمية  م�سروعا   50

وحماية البيئة يف اأفريقيا.

امل�ساعدات.
اجلي�س  ق�����وات  اأن  اإىل  واأ�����س����ار 
ال��ي��م��ن��ي ت��وا���س��ل ت��ق��دم��ه��ا على 

جبهات خمتلفة يف اليمن.
و��������س�������رح امل�����ال�����ك�����ي م�������ن خ�����الل 
اإطالق  مناطق  تفاعلية  خريطة 
ال���������س����واري����خ ال��ب��ال��ي�����س��ت��ي��ة من 
اململكة  باتاه  اليمنية  االأرا�سي 
العربية ال�سعودية، م�سرياً اإىل اأن 
التي  البالي�ستية  ال�سواريخ  عدد 
اململكة  على  امليلي�سيات  اأطلقتها 

موؤخراً بلغ 185 �ساروخاً.
واأ�سار اإىل اأن امليلي�سيات احلوثية 
الدويل  القانون  تنتهك  م��ازال��ت 
املناطق  ب��ا���س��ت��ه��داف  واالإن�����س��اين 
امليلي�سيات  اأن  م���وؤك���داً  امل��دن��ي��ة، 
لتفادي  تعز  املدار�س يف  ت�ستخدم 

اال�ستهداف من قوات التحالف.
احل���وث���ي���ون  اإن  امل���ال���ك���ي  وق�������ال 
م���ت���ورط���ون ب���ت���ج���ارة امل����خ����درات، 
م�سرياً اإىل اأنهم يهددون املالحة 
البحر  يف  ال���ع���امل���ي���ة  وال����ت����ج����ارة 

االأحمر.
بالتف�سيل  امل���ال���ك���ي  ����س���رح  ك��م��ا 
احلوثية  االأه��داف  والفيديوهات 
التي مت ا�ستهدافها من قبل قوات 

التحالف موؤخراً.

على جبهة ال�ساحل الغربي، حيت 
ح�سار  العمالقة  األ��وي��ة  ت��وا���س��ل 
يتح�سنون  ال���ذي���ن  امل���ت���م���ردي���ن 

باملدنيني داخل املدينة.
امليدانية،  التطورات  ه��ذه  وتاأتي 
ب��ع��د ي���وم���ني م���ن اإع������الن ق���وات 
من  وب��دع��م  اليمنية،  ال�سرعية 
على  �سيطرتها  التحالف،  ق��وات 

�سل�سلة جبلية يف الكدحة.
و����س���ن���ت ط����ائ����رات حت���ال���ف دعم 
غارات  ع��دة  اليمن،  يف  ال�سرعية 
�سعدة  يف  متفرقة  مناطق  على 
و عمران، و�سملت الغارات اأهدافا 
وحرف  وب��اق��م  �سدا  مديريات  يف 

�سفيان.
اىل ذلك، قال العقيد ركن تركي 

امل��ال��ك��ي، امل��ت��ح��دث ب��ا���س��م حتالف 
ام�س  ال��ي��م��ن،  يف  ال�سرعية  دع���م 
التحالف  ق����ي����ادة  اإن  االث����ن����ني، 
تقبل بنتائج حتقيق جلنة تقييم 

احلوادث.
ج��اء ذل��ك خ��الل موؤمتر �سحايف 
مازال  التحالف  اأن  خ��الل��ه  اأك���د 
مل�����رور �سفن  ال��ت�����س��ه��ي��الت  ي���ق���دم 

حممد بن زايد ي�ستقبل قائد القيادة املركزية 
االأمريكية ورئي�س اجلمعية الوطنية ال�سنغالية

واإر�سال رواد ف�ساء اإماراتيني اإىل 
مهام  لتنفيذ  اخل��ارج��ي  الف�ساء 

علمية.
اإىل  ال��رائ��دي��ن  اأح����د  و�سينطلق 
ال��ق��ادم كاأول  اأب��ري��ل  ال��ف�����س��اء يف 
الف�ساء  اإىل  اإماراتي  ف�ساء  رائد 
يف م��ه��م��ة م���دت���ه���ا ع�������س���رة اأي�����ام 
���س��م��ن ب��ع��ث��ة ف�����س��اء رو���س��ي��ة اإىل 
حم��ط��ة ال��ف�����س��اء ال��دول��ي��ة على 
 12 اإ���س-  اإم  منت مركبة �سويوز 
الف�سائية و�سيكون رائد الف�ساء 

الثاين احتياطي له.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  وه����ن����اأ 

نائب  اآل مكتوم  را�سد  حممد بن 
ال����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
"رعاه اهلل"  دب���ي  ال�����وزراء ح��اك��م 
والنيادي  امل���ن�������س���وري  م���ن  ك���ال 
"هزاع  على اختيارهما حيث قال 
و�سلطان ميثالن مرحلة جديدة 
ل�سباب االإمارات.. ويرفعان �سقف 
طموحات اأجيال جديدة بعدهما" 
.. م�سيفا �سموه "اأحالمنا تعانق 
الف�ساء.. و�سبابنا يرفعون راأ�سنا 
على  يرتكز  وم�ستقبلنا  لل�سماء.. 

اأ�سا�س علمي را�سخ".
واأ�سار �سموه اإىل اأن " لدينا اليوم 
الربنامج الوحيد الإطالق م�سبار 
ولدينا  امل���ن���ط���ق���ة..  يف  ل��ل��م��ري��خ 
بن�سبة  االأق���م���ار  �سناعة  ق����درات 
ف�ساء  رواد  ولدينا   .. %  100
مواطنون .. ولدينا قطاع ف�سائي 
مليار  ل20  ت�سل  ب��ا���س��ت��ث��م��ارات 
درهم .. واالأه��م.. لدينا االإن�سان 
ال����ذي ال ���س��ق��ف ل��ط��م��وح��ات��ه اإال 
ال�سماء .. اخلال�سة: اأن االن�سان 
العربي "ي�ستطيع" اإذا توفرت له 

الظروف..." .
)التفا�سيل �س2(

العبادي يتقدم ر�سميًا للربملان بت�سكيل الكتلة االأكرب 
•• بغداد-وكاالت:

اأعلن حتالف حمور �سائرون "االإ�سالح والبناء"، ام�س االثنني، ت�سجيله 
ال�سدر  حتالف  الكتلة  هذه  وت�سم  العراقي،  الربملان  يف  االأك��رب  الكتلة 

والعبادي واحلكيم وعالوي والنجيفي.
اإىل  نائباً   184 توقيعات  تقدمي  عن  والبناء  االإ���س��الح  حتالف  واأعلن 

رئي�س ال�سن، باعتباره الكتلة النيابية االأكرب.
ا�سم  على  اللحظة  حتى  االت��ف��اق  يتم  مل  "العربية" ب��اأن��ه  قناة  واأف���ادت 
رئي�س الربملان ونائبيه. واأ�سافت اأن هناك توقعات بتاأجيل اختيار رئي�س 

الربملان ونائبيه اإىل فرتة غري حمددة.
وقدم رئي�س الوزراء املنتهية واليته، رئي�س حتالف الن�سر حيدر العبادي 

وثيقة، �سملت ان�سمام اأكر من 10 تكتالت من الكتل الفائزة.
اليوم  �سباح  ب��داأت  قد  العراقي  ال��ن��واب  ملجل�س  االأوىل  اجلل�سة  وكانت 
الثالث من �سبتمرب اأيلول اجلاري بعد �ساعتني من التاأخري عن املوعد 
املقرر، بكلمة رئي�س اجلمهورية فوؤاد مع�سوم، دعا فيها الكتل ال�سيا�سية 

اإىل االلتزام بالتوقيتات الد�ستورية لت�سكيل احلكومة.
وقال جا�سم احللفي، ع�سو حتالف �سائرون، اإن جل�سة اليوم �ستعلق ملدة 

الثالث. الرئا�سات  منا�سب  ت�سمية  على  لالتفاق  �ساعة   72
االنتخابات  يف  ال��ف��ائ��زي��ن  امل��ر���س��ح��ني  جميع  ام�����س  جل�سة  ح�سر  وق���د 
الت�سريعية العراقية، والتي جرت يف الثاين ع�سر من مايو اأيار املا�سي، 
الأداء الق�سم القانوين واإعالن الكتلة الربملانية االأكرب عدداً، التي تكون 

على عاتقها ت�سكيل احلكومة اجلديدة.

يوم ثامن من املعارك قرب العا�سمة الليبية 
•• طرابل�س-اأ.ف.ب:

ا�ستمرت املعارك اأم�س لليوم الثامن 
جمموعات  ب�����ني  ال�����ت�����وايل  ع���ل���ى 
اجلنوبية  ال�����س��اح��ي��ة  يف  م�����س��ل��ح��ة 
حيث  طرابل�س  الليبية  للعا�سمة 
 47 اأ�سبوع  منذ  املواجهات  اأوقعت 
ق��ت��ي��ال ع��ل��ى االق����ل ب��ح�����س��ب وزارة 
انفجارات  دوي  ��م��ع  و���سجُ ال�����س��ح��ة. 
خالل ال�سباح من و�سط طرابل�س.

وا������س�����ار م���ت���ح���دث ب���ا����س���م اأج����ه����زة 
���دع���ى اأ���س��ام��ة ع��ل��ي اىل  االغ���اث���ة يجُ
م�سارف  ع���ل���ى  م���واج���ه���ات  وق������وع 
اإجالء  تعذر  اأن��ه  م�سيفا  العا�سمة 

اأ�سر عالقة جراء املعارك.
"املجموعات  اإن  امل��ت��ح��دث  وق�����ال 
املوؤدية  ال��ط��رق��ات  ت��غ��ل��ق  امل�����س��ل��ح��ة 
دون  حت��ول  وبالتايل  مواقعها  اىل 

و�سول امل�ساعدات واال�سعافات".
معارك  اىل  اأي�����س��ا  ���س��ه��ود  واأ����س���ار 
وادي  ح����ي  يف  خ�����س��و���س��ا  ع��ن��ي��ف��ة 

الربيع يف جنوب �سرق العا�سمة.
ل���وزارة  ج��دي��دة  ح�سيلة  واأ����س���ارت 
ال�سحة اىل �سقوط 47 قتيال على 
غالبيتهم  ج��ري��ح��ا  و129  االق���ل 
من املدنيني يف املواجهات امل�ستمرة 
املا�سي بني  اآب اغ�سط�س   27 منذ 
يف  متناف�سة  م�سلحة  جم��م��وع��ات 

وكالة  واأ����س���ارت  العا�سمة.  ج��ن��وب 
�سبه  ن�����س��اط  اىل  ب���ر����س  ف���ران�������س 
وحركة  طرابل�س  و�سط  يف  طبيعي 
نحو  وك��ان  املعتاد.  من  اأ�سهل  �سري 
اأعمال  اإث����ر  ّف����روا  معتقل   400
�سغب االح��د يف �سجن عني زارة يف 

ال�ساحية اجلنوبية لطرابل�س.

الدخان يت�ساعد من موقع �سقوط قذيفة على خمييم للنازحني يف طرابل�س
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اأخبـار الإمـارات
حممد بن زايد يبحث مع قائد القيادة املركزية 

االأمريكية العالقات الثنائية 
•• اأبوظبي-وام:

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة ام�س 
اأول جوزيف فوتيل قائد القيادة املركزية االأمريكية. وبحث �سموه وامل�سوؤول االأمريكي  يف ق�سر ال�ساطئ الفريق 
خالل اللقاء.. العالقات الثنائية بني دولة االإمارات العربية املتحدة والواليات املتحدة االأمريكية ال�سديقة و�سبل 
اإىل عدد من  اإ�سافة  الدفاعية والع�سكرية،  البلدين يف املجاالت  التن�سيق والتعاون بني  ا�ستعرا�سا  تطويرها، كما 
الق�سايا ذات االهتمام امل�سرتك. ح�سر اللقاء معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير دولة ل�سوؤون الدفاع و�سعادة 
اأركان القوات امل�سلحة ومعايل يو�سف مانع  الفريق الركن مهند�س عي�سى �سيف بن عبالن املزروعي نائب رئي�س 

العتيبة �سفري الدولة لدى الواليات املتحدة االأمريكية والوفد املرافق للم�سوؤول االأمريكي.

حممد بن زايد ي�ستقبل رئي�س اجلمعية الوطنية ال�سنغالية

مزيدا من التقدم واالزدهار.
م��ن ج��ان��ب��ه ح��م��ل ���س��اح��ب ال�سمو 

حتياته لفخامة الرئي�س ال�سنغايل 
و�سعبها  ل��ل�����س��ن��غ��ال  مت���ن���ي���ات���ه  و 

اآل نهيان..  ال�سيخ حممد بن زايد 
رئي�س اجلمعية الوطنية ال�سنغالية 

ال�سديق كل خري وتقدم ورفعة.
���س��م��وه و رئ��ي�����س اجلمعية  ب��ح��ث  و 
عالقات  ال�����س��ن��غ��ال��ي��ة  ال���وط���ن���ي���ة 
ال����ت����ع����اون ب�����ني دول�������ة االإم����������ارات 
وال�������س���ن���غ���ال واإم�����ك�����ان�����ات واآف�������اق 
م�سالح  ي����خ����دم  مب����ا  ت���ط���وي���ره���ا 

البلدين و�سعبيهما.
دور  اأهمية  اإىل  اجلانبان  وت��ط��رق 
الق�سايا  م��ع��اجل��ة  يف  ال���ربمل���ان���ات 
دورها  تفعيل  و  �سعوبها  تهم  التي 
يف دعم حقوق ال�سعوب و م�ساحلها 
اإىل  ال��دول��ي��ة  امل��ح��اف��ل  يف خمتلف 
الق�سايا  م���ن  ع����دد  ب��ح��ث  ج���ان���ب 
االهتمام  ذات  والدولية  االإقليمية 

امل�سرتك.
ح�سر جمل�س �سموه .. �سمو ال�سيخ 
طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
�سمو  و  ال��ع��ني  منطقة  يف  احل��اك��م 
نهيان  اآل  حممد  بن  �سيف  ال�سيخ 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ا���س��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
جمل�س  يف  ام�����س  امل�سلحة  للقوات 
م�سطفى  م���ع���ايل  ال��ب��ح��ر  ق�����س��ر 
الوطنية  اجل��م��ع��ي��ة  رئ��ي�����س  ن��ي��ا���س 
يزور  ال��ذي  »ال��ربمل��ان«  ال�سنغالية 
البالد حاليا وذلك بح�سور معايل 
القبي�سي  ع��ب��داهلل  اأم���ل  ال��دك��ت��ورة 
رئي�سة املجل�س الوطني االحتادي.

اللقاء حتيات  معاليه خالل  ونقل 
فخامة ماكي �سال رئي�س جمهورية 
ال�سيخ  ال�سمو  ل�ساحب  ال�سنغال 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
الدولة حفظه اهلل و �ساحب ال�سمو 
ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان و 
�سعبها  و  االم��ارات  لدولة  متنياته 

اآل  زاي��د  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  �سمو  و 
نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�س�سة 
زايد بن �سلطان اآل نهيان لالأعمال 
اخلريية واالإن�سانية والفريق �سمو 
اآل نهيان  زاي����د  ب��ن  ���س��ي��ف  ال�����س��ي��خ 
وزير  ال��وزراء  رئي�س جمل�س  نائب 
الداخلية و �سمو ال�سيخ من�سور بن 

زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �سوؤون الرئا�سة و �سمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�سيخ 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي����وان  رئ��ي�����س 
اآل  زاي���د  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ  �سمو  و 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة 
االإن�سانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د 

و  اخل���ا����س���ة  االإح���ت���ي���اج���ات  وذوي 
بن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال�سيخ  �سمو 
�ساحب  م�ست�سار  نهيان  اآل  خليفة 
ال�سمو رئي�س الدولة و �سمو ال�سيخ 
خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان 
ومعايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل 

نهيان وزير الت�سامح.

يف اإجناز تاريخي.. الإمارات تعلن عن اأول رائدي ف�ضاء عرب اإىل حمطة الف�ضاء الدولية

حممد بن را�سد: اأحالمنا تعانق الف�ساء.. و�سبابنا يرفعون راأ�سنا لل�سماء
حممد بن زايد: ال حدود لطموحاتنا يف حتقيق مزيد من االإجنازات لوطننا

ولدينا  امل���ن���ط���ق���ة..  يف  ل��ل��م��ري��خ 
بن�سبة  االأق���م���ار  ���س��ن��اع��ة  ق����درات 
ف�ساء  رواد  ولدينا   .. %  100
مواطنون .. ولدينا قطاع ف�سائي 
مليار  ل20  ت�سل  ب��ا���س��ت��ث��م��ارات 
دره��م .. واالأه��م.. لدينا االإن�سان 
اإال  ���س��ق��ف ل��ط��م��وح��ات��ه  ال����ذي ال 
اأن االن�سان  ال�سماء .. اخلال�سة: 
له  توفرت  اإذا  »ي�ستطيع«  العربي 

الظروف..«.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  وخ���ت���م 
حممد بن را�سد بالقول »االإمارات 
حتلق عاليا يف الف�ساء.. و�سبابنا 

ميثلون كل ال�سباب العربي«.
م��ن ج��ان��ب��ه ه��ن��اأ ���س��اح��ب ال�سمو 

بلوغ هذا الهدف ياأتي ثمرة عمل 
�سباب الوطن وجهدهم وعطائهم 

املتوا�سل.
اإن��ه »مثلما ال حدود  �سموه  وق��ال 
للف�ساء.. فال حدود لطموحاتنا 
يف حتقيق م��زي��د م��ن االإجن����ازات 
ل���وط���ن���ن���ا«.. م�����س��ريا ���س��م��وه اإىل 
العربية  االإم����ارات  دول��ة  �سعي  اأن 
ال�سمو  ���س��اح��ب  ب��ق��ي��ادة  امل��ت��ح��دة 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�سيخ 
اإىل  اهلل«  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س 
رحلة  ف���اع���ل يف  ب�����دور  االإ����س���ه���ام 
من  ياأتي  الف�ساء..  اإىل  الب�سرية 
التواجد  ع��ل��ى  احل��ر���س  منطلق 
يف املن�سات العاملية املتقدمة التي 

تخ�س�س »طيار ع�سكري« من كلية 
خليفة بن زايد اجلوية. وميتلك 
اأربعة  على  تزيد  املن�سوري خربة 
احلربي  ال��ط��ريان  يف  ع��ام��ا  ع�سر 
وق������د خ�������س���ع مل���ج���م���وع���ة ب���رام���ج 
وخارجها  ال����دول����ة  يف  ت��دري��ب��ي��ة 
متقدمة  تخ�س�سية  دورات  منها 
وتدريب  ال���غ���رق  م���ن  ال��ن��ج��اة  يف 
على الدوران وقوة الت�سارع ت�سل 
العلم  م��ن��اورات  9 جي وعلى  اإىل 
املتحدة  ال�����والي�����ات  يف  االأح����م����ر 
االأم���ريك���ي���ة. وم��ن��ذ ع���ام 2016 
تاأهل هزاع املن�سوري ليكون طيار 
وي�سغل  منفرد  ج��وي  ا�ستعرا�س 
على   FCF طيار  من�سب  حاليا 

نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حممد 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل 
من  كال  امل�سلحة  للقوات  االأع��ل��ى 
باجتيازهما  والنيادي  املن�سوري 
قدراتهما  واإث����ب����ات  االخ���ت���ب���ارات 
الربنامج  ه���ذا  يف  واإم��ك��ان��ات��ه��م��ا 
الف�سائي .. متمنيا لهما التوفيق 
العلمية  املهام  تنفيذ  يف  والنجاح 

املوكلة اإليهما.
هزاع  اإجن�����از  اأن  ���س��م��وه  واأ����س���اف 
تقدمي  يف  ورغ��ب��ت��ه��م��ا  و���س��ل��ط��ان 
اإ���س��اف��ة وط��ن��ي��ة ن��وع��ي��ة.. يعك�س 
تطلعات �سباب االإمارات وعزميتهم 
�ستى  املراتب ويف  اأعلى  تبوء  نحو 
اأن  اإىل  �سموه  م�سريا  امل��ج��االت.. 

من �ساأنها خدمة الب�سرية.
املن�سوري والنيادي  وكان كل من 
قد جنحا يف الو�سول اإىل املرحلة 
النهائية من الرت�سيحات من اأ�سل 
اأن اجتازوا  4،022 متقدم وبعد 
6 مراحل من االختبارات الطبية 
وجمموعة  واملتقدمة  والنف�سية 
من املقابالت ال�سخ�سية بالتعاون 
االأمريكية  ال��ف�����س��اء  وك���ال���ة  م���ع 
الطبية  واالخ����ت����ب����ارات  »ن���ا����س���ا« 
الف�ساء  وك�����ال�����ة  يف  امل���ت���ق���دم���ة 

الرو�سية »رو�سكو�سمو�س«.
وي��ب��ل��غ ه���زاع ع��ل��ي ع��ب��دان خلفان 
حا�سل  وهو  عاما   34 املن�سوري 
على بكالوريو�س يف علوم الطريان 

.F-16B60 طائرة
اأم����ا ���س��ل��ط��ان ���س��ي��ف م��ف��ت��اح حمد 
ال��ن��ي��ادي ف��ي��ب��ل��غ م���ن ال��ع��م��ر 37 
ع��ل��ى �سهادة  ع��ام��ا وه����و ح��ا���س��ل 
الدكتوراة يف تكنولوجيا املعلومات 
» منع ت�سرب البيانات« من جامعة 
 University ج���ري���ف���ي���ث 
عام  اأ���س��رتال��ي��ا  يف   Griffith
اأمن  يف  املاج�ستري  وعلى   2016
املعلومات وال�سبكات من اجلامعة 
هند�سة  يف  وب��ك��ال��وري��و���س  ذات���ه���ا 
االإل��ك��رتون��ي��ات واالت�����س��االت من 
 University جامعة برايتون
يف اململكة املتحدة   Brighton
ال���ع���ام يف  ال��ت��ع��ل��ي��م  ب��رن��ام��ج  واأمت 

•• دبي-وام:

اأعلنت دول��ة االإم���ارات - يف اإجناز 
عربي جديد - اختيار اأول رائدي 
ه��زاع علي  اإم��ارات��ي��ني هما  ف�ساء 
عبدان خلفان املن�سوري و�سلطان 
����س���ي���ف م���ف���ت���اح ح���م���د ال���ن���ي���ادي 
الف�ساء  وك����ال����ة  م����ع  ب���ال���ت���ع���اون 
وذلك  »رو�سكو�سمو�س«  الرو�سية 
و�سابة  ����س���اب   4000 ب���ني  م���ن 
لالختبارات  ت��ق��دم��وا  اإم��ارات��ي��ني 
���س��م��ن ب��رن��ام��ج االإم������ارات ل���رواد 
تاأهيل  اإىل  ال�����ه�����ادف  ال���ف�������س���اء 
واإر�سال رواد ف�ساء اإماراتيني اإىل 
مهام  لتنفيذ  اخل��ارج��ي  الف�ساء 

علمية.
و���س��ي��ن��ط��ل��ق اأح����د ال���رائ���دي���ن اإىل 
ال���ق���ادم كاأول  اأب���ري���ل  ال��ف�����س��اء يف 
اإىل الف�ساء  اإم��ارات��ي  رائ��د ف�ساء 
يف مهمة مدتها ع�سرة اأيام �سمن 
حمطة  اإىل  رو���س��ي��ة  ف�����س��اء  بعثة 
الف�ساء الدولية على منت مركبة 
الف�سائية   12 اإ�����س-  اإم  ���س��وي��وز 
الثاين  ال��ف�����س��اء  رائ����د  و���س��ي��ك��ون 

احتياطي له.
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  وه����ن����اأ 
نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
رئ��ي�����س جمل�س  ال����دول����ة  رئ��ي�����س 
ال������وزراء ح��اك��م دب���ي »رع�����اه اهلل« 
والنيادي  امل���ن�������س���وري  م����ن  ك����ال 
»هزاع  ق��ال  حيث  اختيارهما  على 
جديدة  مرحلة  ميثالن  و�سلطان 
ل�سباب االإمارات.. ويرفعان �سقف 
طموحات اأجيال جديدة بعدهما« 
.. م�سيفا �سموه »اأحالمنا تعانق 
راأ�سنا  الف�ساء.. و�سبابنا يرفعون 
على  يرتكز  وم�ستقبلنا  لل�سماء.. 

اأ�سا�س علمي را�سخ«.
واأ�سار �سموه اإىل اأن » لدينا اليوم 
الربنامج الوحيد الإطالق م�سبار 

اململكة  من  املعلومات  تكنولوجيا 
املتحدة عام 2001.

ويعمل النيادي مهند�س ات�ساالت 
واإل���ك���رتون���ي���ات وب���اح���ث���ا يف اأم���ن 
العمل  يف  خ��ربة  ولديه  املعلومات 
االإماراتية  امل�سلحة  القوات  ل��دى 
يف ه��ن��د���س��ة اأم����ن ال�����س��ب��ك��ات منذ 

العام 1999 حتى اليوم.
وقد �سارك يف عدد من املوؤمترات 
بحث  اأوراق  ول����دي����ه  ال����دول����ي����ة 
م��ن�����س��ورة يف دوري�����ات دول���ي���ة كما 
����س���ارك يف ور�����س ع��م��ل يف جمال 
تكنولوجيا املعلومات يف موؤمترات 

عاملية داخل وخارج الدولة.
را�سد  ب����ن  م���رك���ز حم���م���د  وك������ان 
برنامج  اأط�����ل�����ق  ق�����د  ل���ل���ف�������س���اء 
»االإمارات لرواد الف�ساء« يف �سهر 
باب  فتح  حيث   2017 دي�سمرب 
من  ل��ك��ل  االإل���ك���رتوين  الت�سجيل 
واجلدارة  الكفاءة  نف�سه  يف  يجد 
كي يكون اأول رائد ف�ساء اإماراتي. 
لرواد  االإم���ارات  برنامج  وي�ستمل 
تدريب  م���راح���ل  ع��ل��ى  ال��ف�����س��اء 
املر�سحون  فيها  يتخطى  مكثفة 
عدة مراحل من التدريب و�سيقوم 
الربنامج يف نهاية فرتة التدريب 
اإىل اإر�سال اأول رائد ف�ساء اإماراتي 
الدولية  ال��ف�����س��اء  حم��ط��ة  اإىل 
ا�ستك�ساف  م��ه��ام  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
حكومة  حددته  ملا  طبقا  الف�ساء 

دولة االإمارات العربية.
وحم��ط��ة ال��ف�����س��اء ال���دول���ي���ة هي 
مبثابة قمر �سناعي �سخم �سالح 
حلياة الب�سر فيه وت��دور يف مدار 
وحتمل  االأر�����س  ح���ول  منخف�س 
ع���ل���ى م��ت��ن��ه��ا ط���اق���م���ا م����ن �ستة 
�ساعة   35 يق�سون  ف�����س��اء  رواد 
علمية  اأبحاث  اإج��راء  يف  اأ�سبوعيا 
مبختلف التخ�س�سات الفيزيائية 

والبيولوجية.

نا�سر الهاملي ي�سيد باختيار اأول رائدي 
ف�ساء اإماراتيني ملحطة الف�ساء الدولية

•• دبي-وام:

والتوطني  الب�سرية  امل����وارد  وزي���ر  الهاملي  ث��اين  ب��ن  نا�سر  م��ع��ايل  اأ���س��اد 
باإختيار هزاع املن�سوري و�سلطان النيادي كاأول رائدي ف�ساء على امل�ستوى 
�سي�سجالن  اأنهما  يف  ثقته  عن  واأع��رب   .. الدولية  الف�ساء  ملحطة  العربي 
له  ت�سريح  يف   - معاليه  ق��ال  و  الف�ساء.  ع��امل  يف  ومتميزا  الفتا  ح�سورا 
الكبري  الدعم  اأح��د ثمار  االم��ارات��ي يعد  ه��ذا االجن��از  اإن   - املنا�سبة  بهذه 
الذي تقدمه قيادتنا الر�سيدة ل�سباب الوطن وروؤيتها الثاقبة التي ت�سدت 
االن�سان  اع��داد  و  لتمكني  و�سعها  مت  التي  اال�سرتاتيجيات  و  اخلطط  يف 
امل�ستقبل  متطلبات  مع  يتواكب  مبا  ومهاراته  وقدراته  و�سقل  االم��ارات��ي 
الواعد لدولة االمارات. و اأ�ساف معاليه اإن هذا االجناز يوؤكد كفاءة �سباب 
االمارات و متيزهم و جاهزيتهم و قدرتهم على حماكاة التطور مبختلف 
ال��ذي يبعث على الفخر  االأم��ر  الف�ساء وهو  ري��ادة  اأ�سكاله ومن بني ذلك 
غد  �سناعة  يف  بفاعلية  ت�سهم  التي  امل�سرفة  النماذج  هذه  مبثل  واالعتزاز 

م�سرق لدولة االمارات يف ظل القيادة الر�سيدة.

�سرطة اأبوظبي حتذر من روابط اإلكرتونية مقر�سنة ت�ستويل على بيانات الهواتف املتحركة
•• اأبوظبي-وام:

روابط  انت�سار  م��ن  اأبوظبي  �سرطة  ح��ذرت 
بيانات  ت�����س��ت��ه��دف  م��ق��ر���س��ن��ة  اإل���ك���رتون���ي���ة 
با�ستخدام  املتحركة  الهواتف  م�ستخدمي 
اأ�ساليب احتيال متطورة مبجرد فتحها عرب 

و�سائل التوا�سل االجتماعي.
وط���ال���ب���ت اجل���م���ه���ور ب�������س���رورة ع�����دم فتح 
خطوات  وتفعيل  امل�سدر  جمهولة  الروابط 
الرتا�سل  ت��ط��ب��ي��ق��ات  تتبعها  ال��ت��ي  االأم�����ان 
الفوري مثل “الوات�ساب” عند اإعادة ت�سجيل 

اأرقام الهواتف املتحركة.
مدير  املزروعي  اأحمد  عمران  العقيد  وقال 
اجلنائية  والتحقيقات  التحريات  مديرية 
ق�سم  اإن  اجلنائي  االأم���ن  قطاع  يف  ب��االإن��اب��ة 

اإدارة  يف  االإل��ك��رتون��ي��ة  اجل���رائ���م  م��ك��اف��ح��ة 
املديرية  يف  اجلنائية  وامل��ب��اح��ث  التحريات 
اأ�سخا�س  ب��ت��ع��ر���س  ت��ف��ي��د  ب���الغ���ات  ت��ل��ق��ى 
على  اال�ستيالء  مت  بعدما  اب��ت��زاز  لعمليات 
روابط  عرب  ال�سخ�سية  و�سورهم  بياناتهم 

م�سبوهة.
واأ�سار اإىل خماطر هذه العمليات االحتيالية 
غري  بطرق  االأم���وال  �سرقة  ت�ستهدف  التي 
الفتا  االإن��رتن��ت..  ا�ستغالل  ع��رب  م�سروعة 
ال���ع���امل من  م���ن دول  ال��ع��دي��د  م��ع��ان��اة  اإىل 
تكرار هذه اجلرمية التي طالت م�ستخدمي 
موؤكدا   .. االج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���س��ل  و���س��ائ��ل 
اأهمية التوعية املجتمعية للت�سدي ملثل هذه 

املمار�سات اخلاطئة.
ون�سح املزروعي بعدم حفظ امللفات الهامة يف 

الهواتف مما قد يتم ا�ستغاللها بالقر�سنة 
اإلكرتونية  رواب��ط  اأي  فتح  ع��دم  جانب  اإىل 
ومتكني  امل�سدر  معلومة  غ��ري  اأو  م�سبوهة 
تطبيقات  ع���رب  امل��ت��ب��ع��ة  احل���م���اي���ة  و����س���ائ���ل 
الرتا�سل الفوري وا�ستخدام برامج معتمدة 
كلمات  م�ساركة  وع��دم  الفريو�سات  ملكافحة 
االأ�سباب  كانت  مهما  �سخ�س  اأي  مع  امل��رور 
اإىل ج��ان��ب ال��ت��اأك��د م��ن اإع����ادة ال��ه��ات��ف اإىل 
اأية  م��ن  خ��ل��وه  م��ن  وال��ت��اأك��د  امل�سنع  �سبط 

بيانات اأو �سور قبل بيعه.
ي�سار اإىل اأن �سرطة اأبوظبي اأطلقت حمالت 
االبتزاز  اأ���س��ال��ي��ب  م��ن  فيها  ح���ذرت  ت��وع��ي��ة 
االإل���ك���رتوين واالح��ت��ي��ايل ال��ه��ات��ف��ي ف�سال 
عن ن�سر تفا�سيل ل�سبطيات بهدف تثقيف 
اأفراد املجتمع برفع م�ستويات احل�س االأمني 

يتوجب  اآم��ن��ة  واإر���س��ادي��ة  وق��ائ��ي��ة  باأ�ساليب 
ع�سابات  ب��راث��ن  يف  للوقوع  تنبا  اتباعها 

االح��ت��ي��ال وا���س��ت��ن��زاف م��دخ��رات��ه��م بو�سائل 
خمادعة.
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اأخبـار الإمـارات
ديوان املحا�سبة يوقع مذكرة تفاهم مع نظريه املجريهزاع بن زايد ي�سيد باختيار اأول رائدي ف�ساء اإماراتيني للم�ساركة يف رحلة اإىل الف�ساء

•• اأبوظبي-وام:

نائب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ه���زاع  ال�سيخ  �سمو  اأ���س��اد 
باإعالن  اأبوظبي  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
دول��ة االإم���ارات ام�س- يف اإجن��از عربي جديد - عن 
اإماراتيني هما هزاع علي  اأول رائ��دي ف�ساء  اختيار 
�سيف مفتاح  و���س��ل��ط��ان  امل��ن�����س��وري  خ��ل��ف��ان  ع��ب��دان 
حمد النيادي بالتعاون مع وكالة الف�ساء الرو�سية 
»رو���س��ك��و���س��م��و���س« وذل���ك م��ن ب��ني 4000 ���س��اب و 
اإماراتيني تقدموا لالختبارات �سمن برنامج  �سابة 

االإمارات لرواد الف�ساء الهادف اإىل تاأهيل و اإر�سال 
رواد ف�ساء اإماراتيني اإىل الف�ساء اخلارجي لتنفيذ 
بهذه  ل��ه  ت�سريحات  يف  �سموه  وق��ال  علمية.  مهام 
املن�سوري  ع��ب��دان خ��ل��ف��ان  ع��ل��ي  ه����زاع   »: امل��ن��ا���س��ب��ة 
النيادي �سابان مميزان  و�سلطان �سيف مفتاح حمد 
م��ن عيال زاي��د اخ��ت��ريا ليكونا ممثلي االإم����ارات يف 
لهذه  اختيارهما  م���ربوك   .. الف�ساء  اإىل  رحلتنا 
التوفيق  ك��ل  لهما  راج��ني  الكبرية  الوطنية  املهمة 
وال�سداد و اأن يكونا م�سدر اإلهام الأقرانهما ال�سباب 

يف �ساحات التميز و االإبداع ».

•• اأبوظبي-وام:

وقع ديوان املحا�سبة ام�س مذكرة تفاهم مع ديوان املحا�سبة يف دولة 
اإجراءات  نزاهة  بتقييم  يعنى  برنامج  الإع���داد  التعاون  ب�ساأن  املجر 
امل�سرتيات العامة مل�ساريع تقنية املعلومات مبا يف ذلك تبادل اخلربات 

يف خمتلف اأوجه الرقابة املالية يف القطاع العام.
وقع املذكرة - يف مقر الديوان يف اأبوظبي - من جانب الدولة معايل 
رئي�س  املحا�سبة  دي���وان  رئي�س  العميمي  �سعيد  ب��ن  ح��ارب  ال��دك��ت��ور 
امل��ج��ر م��ع��ايل ال���س��زل��و دوموكو�س  منظمة االن��ت��و���س��اي وم��ن ج��ان��ب 

رئي�س مكتب املحا�سبة.
وي�سعى الطرفان من خالل مذكرة التفاهم اإىل تطوير برنامج رقابي 
مرحلة  من  بدءا  املعلومات  تقنية  مل�ساريع  العامة  بامل�سرتيات  يعنى 

حتديد  خ��الل  م��ن  وذل��ك  والتنفيذ  الرت�سية  مرحلة  حتى  ال�سراء 
ال�سمانات  التي ميكن من خاللها و�سع  االأ�سا�سية  التحكم  عنا�سر 
الالزمة حلماية عمليات ال�سراء من خمتلف اأ�سكال الف�ساد وبالتايل 
احلفاظ على االأموال العامة اإ�سافة اإىل اأن الطرفني �سيعمالن على 
تقييم الربنامج ب�سكل دوري واإدخال التح�سينات املطلوبة عليه �سعياً 
يكون  حتى  االنتو�ساي  منظمة  يف  املخت�سة  اجل��ه��ات  م��ن  العتماده 

متاحاً لبقية االأجهزة الرقابية.
وتت�سمن مذكرة التفاهم �سعي الطرفني لدرا�سة مقرتحات وحلول 
واملمار�سات  امل��ايل  الف�ساد  اأ�سكال  احلد من  ت�ساهم يف  اأن  �ساأنها  من 
العام و�سبل مواجهة اجلرائم االقت�سادية مثل غ�سل  باملال  ال�سارة 
اإ�سافة اإىل التدابري الوقائية التي ميكن الأي بلد اتخاذها  االأموال 

حلماية نف�سها من االحتيال والف�ساد.

بالهول الفال�سي : االإمارات تبداأ مرحلة جديدة على �سعيد بناء و تطوير منظومتها الف�سائية
•• اأبوظبي-وام:

ق���ال م��ع��ايل ال��دك��ت��ور اأح���م���د بن 
عبد اهلل حميد بالهول الفال�سي 
وزير دولة ل�سوؤون التعليم العايل 
رئي�س جمل�س  املتقدمة  واملهارات 
للف�ساء  االإم������ارات  وك��ال��ة  اإدارة 
الف�ساء  رائ���دي  ع��ن  االإع���الن  اإن 
ال��ل��ذي��ن ���س��ي��ح��ل��ق��ان ب��ا���س��م دولة 
اأفق جديد ي�سعنا  االإم��ارات نحو 
نفاخر  تناف�سية  مكانة  يف  ال��ي��وم 
خاللها  م���ن  ون����ب����داأ  االأمم  ب��ه��ا 
التطوير  م���ن  ج���دي���دة  م��رح��ل��ة 
وجميع  ال��ف�����س��ائ��ي��ة  مل��ن��ظ��وم��ت��ن��ا 

ال��ت��ف��وق وال��ت��م��ي��ز ي���وؤك���دون فيها 
امتالكهم اأعلى امل�ستويات العلمية 

االإمارات  برنامج  اإىل  املتقدمني 
ال��ذي��ن جنحوا يف  الف�ساء  ل���رواد 
امل��ت��ع��ددة واعترب  ق��ط��ع م��راح��ل��ه 
لل�سري على  لهم  قويا  دافعا  ذلك 
تطوير  على  والعمل  ذات��ه  النهج 
مهاراتهم لرفع ا�سم االإم��ارات يف 

خمتلف املحافل العاملية.
واأث���ن���ى ب��ال��ه��ول ال��ف��ال���س��ي على 
ب���ن را�سد  ف���ري���ق م���رك���ز حم��م��د 
اأ������س�����رف على  ال�������ذي  ل���ل���ف�������س���اء 
الربنامج وط��وره خ��الل خمتلف 
والت�سفيات  االخ��ت��ب��ارات  م��راح��ل 
االإم�����ارات  وك���ال���ة  م���ع  بالتن�سيق 

للف�ساء.

التي  واملهنية  العلمية  القطاعات 
جهود  مع  وثيقا  ارتباطا  ترتبط 
لنجاحات  اال����س���ت���دام���ة  حت��ق��ي��ق 

الدولة.
واأكد معاليه يف ت�سريحات له يف 
هذا ال�سدد اأن هذا االإعالن يوؤكد 
الروؤية الثاقبة لقيادتنا الر�سيدة 
مهمة  اأعينها  ن�سب  و�سعت  التي 
ب��ن��اء االإن�������س���ان االإم����ارات����ي الذي 
وتطوير  ح�����س��ارة  �سفري  �سيظل 
يحمل على عاتقه ر�سالة الت�سامح 

وال�سالم اإىل العامل.
ال����وط����ن  �����س����ب����اب  اإن  واأ��������س�������اف 
ي�����س��ط��رون م��رح��ل��ة ج���دي���دة من 

ريادة  من  �ستتمكن  مقبلة  اأجيال 
م�ستقبل قطاع الف�ساء بكفاءاتهم 

ومهاراتهم املتقدمة.
و قال اإن اخلربات التي �سيح�سل 
االإماراتيون  الف�ساء  رواد  عليها 
خ���الل ال��ع��م��ل ع��ل��ى م��نت حمطة 
ال��ف�����س��اء ال���دول���ي���ة ���س��ت�����س��ه��م يف 
الف�سائية  املهام  م�ستوى  تطوير 
امل�ساريع  خمتلف  ودع���م  ل��ل��دول��ة 
البحثية التي يجري العمل عليها 
واخللفيات  املوؤهالت  اإىل  بالنظر 
هوؤالء  ب��ه��ا  يتمتع  ال��ت��ي  العلمية 
الرواد بني الطريان وتكنولوجيا 
بجميع  معاليه  واأ�ساد  املعلومات. 

واملهنية لدفع الدولة نحو حتقيق 
ط��م��وح��ات��ه��ا ال��ف�����س��ائ��ي��ة ال��ت��ي ال 
ب�سمة  ���س��ي�����س��ع��ون  و  ل��ه��ا  ح����دود 
امل�ساعي  يف  للم�ساهمة  االإم����ارات 
الب�سرية  خ���دم���ة  ن��ح��و  ال��ع��امل��ي��ة 
وم�����س��رية امل��ع��رف��ة االإن�����س��ان��ي��ة يف 

علوم الف�ساء.
اختيار  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  ون������وه 
االإماراتيني  ال��ف�����س��اء  رواد  اأول 
تنمية  وخ��ط��ط  ل�سيا�سات  جن���اح 
وتاأهيل الكوادر الب�سرية العلمية 
وال��ت��ق��ن��ي��ة ور����س���ال���ة م���ف���اده���ا اأن 
علمية  بقاعدة  حتظى  االإم����ارات 
وتاأ�سي�س  بناء  على  ق��ادر  ومنهاج 

»االإمارات للف�ساء« : االإعالن عن اأول رائدي ف�ساء اإماراتيني حلظة تاريخية

اأمانة تنفيذي اأبوظبي  تعلن القائمة النهائية للمتاأهلني مب�سابقة اأبوظبي من خالل عيونكم

•• اأبوظبي-وام: 

املهند�س  ال���دك���ت���ور  ����س���ع���ادة  اأك�����د 
ن��ا���س��ر االأح���ب���اب���ي مدير  حم��م��د 
اإن  للف�ساء  االإم�����ارات  وك��ال��ة  ع��ام 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اإع������الن 
نائب  اآل مكتوم  را���س��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
ال�������وزراء ح��اك��م دب����ي »رع�����اه اهلل« 
اإماراتيني  ف�ساء  رائ��دي  اأول  عن 
ع���ب���دان خلفان  ع��ل��ي  ه�����زاع  ه��م��ا 
مفتاح  �سيف  و�سلطان  املن�سوري 
يف  تاريخية  حلظة  النيادي  حمد 
م�سرية الدولة وقطاعها الف�سائي 

ه��ذا االإع���الن تقرتب م��ن حتقيق 
روؤي���ة امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ زاي���د بن 
اهلل  ط��ي��ب   - ن��ه��ي��ان  اآل  ���س��ل��ط��ان 
ثراه - لو�سول االإن�سان االإماراتي 
اهلل«  »رح��م��ه  ك��ان  اإذ  الف�ساء  اإىل 
عليه  �سار  ال��ذي  النهج  و�سع  م��ن 
�سبعينيات  منذ  الف�سائي  القطاع 
ال�����ق�����رن امل����ا�����س����ي وك�������ان �����س����رارة 
�سمن  ال��دول��ة  طموحات  انطالق 
هذه  اأن  معتربا   .. الف�ساء  قطاع 
اللحظة خري تكرمي الإرثه الكبري 
يف الوقت الذي حتتفي فيه الدولة 

بعام »عام زايد«.
واأك��د اأن دول��ة االإم���ارات بقطاعها 

واأعرب االأحبابي عن فخره برواد 
جرى  الذين  االإماراتيني  الف�ساء 
م���راح���ل عديدة  ب��ع��د  اخ��ت��ي��اره��م 
م���ن االخ���ت���ب���ارات ال�����س��ع��ب��ة حيث 
النخبة  ن��ادي  خاللهم  من  دخلت 
رواد  ال����ت����ي مت���ل���ك  ال���������دول  م�����ن 
القدرات  ب��اأع��ل��ى  يتمتعون  ف�ساء 
والعلمية  وال��ع��ق��ل��ي��ة  اجل�سمانية 
الف�سائية  امل��ه��ام  تتطلبها  ال��ت��ي 
الف�ساء  املعقدة على منت حمطة 

الدولية.
عمل  ف��ري��ق  اإىل  بال�سكر  وت��وج��ه 
م��رك��ز حم��م��د ب��ن را���س��د للف�ساء 
لهذا  ال���ن���اج���ح���ة  االإدارة  ع���ل���ى 

اخلارطة  على  موقعها  بها  تر�سخ 
الف�سائية العاملية.

له  ت�سريحات  يف  االأحبابي  وق��ال 
االإمارات  رج��ال  اإن  املنا�سبة  بهذه 
و  ال��ف�����س��اء  �سيعانقون  ال�سجعان 
ع��ن دولة  االأم��ث��ل��ة  اأروع  ي��ق��دم��ون 
�سوى  ن�������س���اأت���ه���ا  ع���ل���ى  مي�������س  مل 
ع��ق��ود ق��ل��ي��ل��ة اإال اأن���ه���ا جن��ح��ت يف 
الذين  اأجيال من االأبطال  اإجناب 
ت�سلحوا بالعلم واملعرفة لينطلقوا 
اإىل  الذهبية  ال�سحراء  رم��ال  من 
الف�ساء  ا�ستك�ساف  غ��م��ار  خ��و���س 

الوا�سع خدمة للب�سرية«.
االإم�������ارات مع  اإن دول����ة  واأ����س���اف 

ال���ف�������س���ائ���ي ال����واع����د ت���دخ���ل من 
خالل هذا االإعالن ع�سرا جديدا 
واملناف�سة  ال����ري����ادة  ���س��ع��ي��د  ع��ل��ى 
توؤكد  و  وال���ع���امل���ي���ة  االإق���ل���ي���م���ي���ة 
طموحاتها  اإىل  ال��و���س��ول  عزمها 
يف  عنها  اأع��ل��ن��ت  ال��ت��ي  الف�سائية 
جرى  التي  امل��ب��ادرات  م��ن  العديد 
القليلة  ال�سنوات  خ��الل  اإطالقها 
املا�سية و�سيرتقب �سعب االإمارات 
رواد  اأول  اإط���الق  موعد  االآن  م��ن 
الف�سائية  امل��ح��ط��ة  اإىل  ال��ف�����س��اء 
املقبل  اأب���ري���ل  ���س��ه��ر  ال���دول���ي���ة يف 
والذي �سيكون حلظة فخر جلميع 

اأبناء هذا الوطن.

الطموح  ال����وط����ن����ي  ال����ربن����ام����ج 
ب��ال��ت��ن�����س��ي��ق م���ع وك���ال���ة االإم������ارات 
ه���وؤالء  اأن  اإىل  واأ����س���ار  ل��ل��ف�����س��اء. 
ال����رواد ق���دوة الأج��ي��ال ق��ادم��ة من 
الذي  الطموح  االإم��ارات��ي  ال�سباب 
نهجهم  ع���ل���ى  ل��ل�����س��ري  ���س��ي�����س��ع��ى 
الوطني  الف�سائي  القطاع  لدفع 
نف�سه  بالوقت  العاملية م�سيدا  اإىل 
ب���ج���ه���ود ج��م��ي��ع ال���ع���ام���ل���ني على 
االإماراتيني  الف�ساء  رواد  برنامج 
وكل من �ساهم يف و�سول الربنامج 
متمنيا  الهامة  اللحظة  ه��ذه  اإىل 
وال���ن���ج���اح يف  ال��ت��وف��ي��ق  ل��ه��م دوام 
خدمة الوطن والقطاع الف�سائي.

•• اأبوظبي-وام:

للمجل�س  العامة  االأم��ان��ة  اأعلنت 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي الإم�����������ارة اأب����وظ����ب����ي 
يف  للمتاأهلني  النهائية  القائمة 
م�����س��اب��ق��ة “ اأب��وظ��ب��ي م���ن خالل 
اخلام�سة  ب���دورت���ه���ا  عيونكم” 
ت�سم  وال���ت���ي   2018/2017
اأ�سل  من  متاأهلة  م�ساركة   284
4678 م�ساركة متنوعة ت�سلمتها 
امل�سابقة تقدم بها 1885 م�ساركاً 
وبزيادة  دول��ة،   92 وم�ساركة من 
امل�������س���ارك���ات  ع�����دد  يف   134%

مقارنة بالدورة ال�سابقة.
�سعيد  حميد  اأك��د  املنا�سبة  وبهذه 
م�سابقة  فريق  رئي�س  املن�سوري 
عيونكم  خ������الل  م����ن  اأب����وظ����ب����ي 
اإم������ارة  اأن   ،-2018  2017
البّناء  نهجها  ت��وا���س��ل  اأب��وظ��ب��ي 
املبدعني  وت���ب���ن���ي  ال����س���ت���ق���ط���اب 
الفئات  خمتلف  م��ن  وامل��وه��وب��ني 
املجاالت  خم��ت��ل��ف  ويف  ال��ع��م��ري��ة 
م�سابقة  ب����ات����ت  وق������د  ال���ف���ن���ي���ة، 
عيونكم”  خ��الل  م��ن  “اأبوظبي 
ة حتتفي باملبدعني وتكّرمهم  من�سّ
على اإجن��ازات��ه��م، وحت��ف��ّزه��م على 
التعريف  �سبيل  يف  امل��زي��د  تقدمي 
اأبوظبي كملتقى للتعارف  مبكانة 

والت�سامح يف املنطقة والعامل.
اإمارة  متتلك   : امل��ن�����س��وري  وق���ال 
متميزة،  ع��امل��ي��ة  �سمعة  اأب��وظ��ب��ي 
وي���ت���ج���ل���ى ذل�����ك يف ع�����دد ال�����دول 

م�����ن اجل����ام����ع����ات وال����ك����ل����ي����ات يف 
للم�سابقة  احل����ال����ي����ة  ال�����������دورة 
اجل���ام���ع���ات  ع������دد  اأن  م���و����س���ح���ا 
حملية  جامعة   57 بلغ  امل�ساركة 
ال  الطلبة  ف��ئ��ة  اأن  واأك����د  وع��امل��ي��ة 
االأخرى  الفئات  ع��ن  اأهمية  تقل 
وتقدمي  امل�ساركة  فر�سة  ملنحهم 
باأنف�سهم  وال��ت��ع��ري��ف  اإب��داع��ات��ه��م 
ن��ق��ط��ة انطالق  اأب��وظ��ب��ي  ل��ت��ك��ون 
فنانني  لي�سبحوا  منهم،  للعديد 
على  مرموقني  وكّتابا  ومبدعني 

م�ستوى العامل.
وت����وج����ه ب��ال�����س��ك��ر ل���ف���ري���ق عمل 
اأب����وظ����ب����ي م����ن خالل  م�����س��اب��ق��ة 
ال��ت��ح��ك��ي��م التي  ع��ي��ون��ك��م و جل��ن��ة 
املحليني  امل��ح��ّك��م��ني  ت�����س��م خ���رية 

ال��ت��ي ت��ق��دم م��ن��ه��ا امل�����س��ارك��ون يف 
كما  دول��ة   92 والبالغة  امل�سابقة 
متتلك االإمارة اليوم من املقومات 
ت�سّدر  م��ن  م��ا ميّكنها  وال��ع��وام��ل 
امل�����س��ه��د ال���ث���ق���ايف وال����ف����ّن����ي على 
بف�سل  وذل���ك  امل��ن��ط��ق��ة،  م�ستوى 
الر�سيدة  القيادة  روؤى وتوجيهات 
ال���ت���ي ت����وّف����ر ال���ف���ر����س ك���اف���ة يف 
وت�سجيعهم  ال�سباب  تنمية  �سبيل 
باملحفزات  واإم��داده��م  ومتكينهم 
اأ�سلوب  واالإب�����داع  التميز  ل��ي��ك��ون 
م�ستويات  الأعلى  بهم  ي�سل  حياة 

النجاح والتفوق.
واأ����س���ار رئ��ي�����س ف��ري��ق م�����س��اب��ق��ة “ 
اأب���وظ���ب���ي م���ن خ����الل ع��ي��ون��ك��م “ 
واملتميزة  النوعية  امل�����س��ارك��ة  اإىل 

وال��دول��ي��ني ال��ذي��ن ب��ذل��وا جهوداً 
التقييم،  ع��م��ل��ي��ة  اأث����ن����اء  ح��ث��ي��ث��ة 
اإيجابية  �سورة  ر�سم  يف  و�ساهموا 
ع���ن ال�����دور ال��ك��ب��ري ال����ذي تلعبه 

اأبوظبي يف احت�سان املبدعني.
و�سيتم تكرمي الفائزين مبختلف 
جوائز امل�سابقة يف حفل كبري يقام 

منت�سف �سبتمرب اجلاري.
من  “اأبوظبي  م�����س��اب��ق��ة  ومت��ث��ل 
االأدوات  اإح���دى  عيونكم”  خ��الل 
اأبوظبي  اإم��ارة  لهوية  الرتويجية 
وقيمها، وتهدف الإبراز اجلغرافيا 
وثقافتها  االإم��������ارة  يف  امل��ت��ن��وع��ة 
املتجذرة التي امتزجت باحلداثة، 
العمراين  ال��ت��ط��ور  اإىل  اإ����س���اف���ة 
ت�سهده  ال����ذي  وال��ف��ن��ي  وال��ث��ق��ايف 

االإم��ارة، وا�سلوب احلياة واملعي�سة 
فيها.

بدورتها  امل�������س���اب���ق���ة  وت�����س��م��ن��ت 
واحلياة  الطبيعة  ف��ئ��ات  احلالية 
ال���ربي���ة و امل���دي���ن���ة وال���ع���م���ران و 
الثقافة  و  ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة  امل�����س��اه��د 
و  واحل��ي��اة  املجتمع  و  وال��ت��ق��ال��ي��د 
اإىل  اإ���س��اف��ة  وال��رتف��ي��ه،  الريا�سة 
جوائز خا�سة ب�سور منطقة العني 
ومنطقة الظفرة .. ومت الأول مرة 
م�ساركات  ا���س��ت��ق��ب��ال  امل�����س��اب��ق��ة  يف 
���ور هوية  �������سّ تجُ ال���ف���ي���دي���و، وال���ت���ي 
اأب��وظ��ب��ي م��ن خ��الل م���واد فلمية 
مبتكرة، عالوة على ت�سوير حياة 
���س��رائ��ح امل��ج��ت��م��ع امل��خ��ت��ل��ف��ة التي 

ت�سكن اأبوظبي وتعمل بها.
اخلام�سة  ال���������دورة  خ�����الل  ومت 
جديدة  ج���وائ���ز  اإ����س���اف���ة  ك���ذل���ك 
كتابة  اأف�����س��ل  ج���ائ���زة  ت��ت��م��ث��ل يف 
باللغتني  اأبوظبي،  اإبداعية ت�سف 
وكذلك  واالجن��ل��ي��زي��ة،  ال��ع��رب��ي��ة 
اأف�����س��ل ع��م��ل ف��ن��ي ع���رب خمتلف 
اإىل  اإ���س��اف��ة  الت�سكيلية،  ال��ف��ن��ون 
اختيار  م��ن  ���س��ورة  اأف�سل  ج��ائ��زة 
اجلمهور، والتي يتم خاللها منح 
الت�سويت  مت  �سورة  اأك��ر  جائزة 
ع��ل��ي��ه��ا م���ن ق��ب��ل اجل��م��ه��ور، عرب 
للم�سابقة،  االل����ك����رتوين  امل���وق���ع 
وي�����س��ت��م��ر ال��ت�����س��وي��ت ح��ت��ى 10 

�سبتمرب.

 

•• اأبوظبي -وام:

تتواىل م�سرية االإجن��ازات لدولة االإم��ارات التي جنحت يف حتويل 
االأر����س بدعم من  واق��ع معا�س على �سطح  و  اإىل حقيقة  االأف��ك��ار 
اجن��از عربي جديد متثل  ام�س عن  اأعلنت  التي  الر�سيدة  القيادة 
يف االن��ت��ق��ال اإىل م��رح��ل��ة ت��رج��م��ة ال��ف��ك��رة م��ن ع��ل��ى االأر������س اإىل 
الف�ساء وذلك بعد االإعالن عن ا�سمي اأول رائدي ف�ساء اماراتيني 

�سيتوجهان اإىل حمطة الف�ساء الدولية.
الذي  النجاح  ال��ذي يعزز فيه ه��ذا االإجن���از م��ن �سفر  ال��وق��ت  ويف 
ال�سنوات  خ��الل  االأ���س��ع��دة  خمتلف  على  االإم�����ارات  دول���ة  حققته 
املا�سية فاإنه ي�سهم يف رفع �سقف طموحات ال�سباب االإماراتي وهم 
الفئة التي تراهن عليها القيادة ملوا�سلة النه�سة ال�ساملة مل�سرية 
له  املغفور  املوؤ�س�س  القائد  قواعدها  اأر�ساها  التي  والتطور  اخلري 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه منذ اأكر من اأربعة 

عقود خلت.
و لعل الر�سالة االأ�سمى من وراء االإعالن عن ا�سمي رائدي الف�ساء 
االإماراتيني يكمن يف اأنهما ميثالن كل ال�سباب العربي الذي ميلك 
من الكفاءة والقدرة التي متكنهم من �سنع امل�ستقبل املزدهر لالأمة 
العربية جمعاء اإذا توفرت لهم الظروف و هذه هي الغاية » االأهم 
كما  ال�سماء«  اإال  لطموحاته  �سقف  ال  ال��ذي  االن�سان  لدينا  اأن  يف 
اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 

الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي.
كذلك فاإن من الر�سائل الوا�سحة التي حملها االإجناز االإماراتي 
اجلديد يف جمال الف�ساء تلك التي ت�سدت فيما عرب عنه �ساحب 
اأب��و ظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  ال�سمو ال�سيخ حممد بن زاي��د 
التي  التحدي  ق��درة   « يف  ومتثلت  امل�سلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
املراتب  اأعلى  بلوغ  االإم��ارات والعزمية واالإ�سرار على  ابن  ميلكها 
اأن��ه مثلما ال ح��دود للف�ساء.. فال حدود  وال��ذي يعك�س حقيقة   «

لطموحاتنا يف حتقيق مزيد من االإجنازات لوطننا.
اإطار  ي��اأت��ي االإع���الن ع��ن ا�سمي رائ���دي الف�ساء االم��ارات��ي��ني يف  و 
وت�سمن   2017 العام  يف  ال��دول��ة  د�سنته  ال��ذي  الف�ساء  برنامج 
ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة وط��ن��ي��ة ط��م��وح��ة �ست�سعى م��ن خ��الل��ه��ا االم����ارات 
خطة  على  اع��ت��م��ادا  ال��ق��ادم��ة  املرحلة  خ��الل  الف�ساء  ال�ستك�ساف 
طموحة اأي�سا متتد لنحو قرن من الزمن تت�سمن اعداد وتاأهيل 
رواد ف�ساء اماراتيني وبناء جممع لالأقمار ال�سناعية و الو�سول 
مب�سبار االأمل اإىل املريخ يف العام 2021 وتنتهي ببناء م�ستوطنة 

ب�سرية على الكوكب االأحمر بحلول العام 2117.
وح�سب الر�سد املتخ�س�س الذي قام به عدد من املوؤ�س�سات العاملية 
�ستنعك�س  االإم��ارات��ي  الف�ساء  برنامج  يف  الطموحة  اخلطة  ف��اإن 
القادمة  ال�سنوات  يف  الوطني  االقت�ساد  على  االيجابية  ب��اآث��اره��ا 
املكت�سبات التي �ست�سهم  وذلك من خالل حتقيق حزمة ثرية من 
يف جمملها ببلوغ الهدف اال�سرتاتيجي للدولة واملتمثل يف حتقيق 
اقت�ساد تناف�سي يعتمد على املعرفة واالبتكار. و جمددا فاإن االجناز 
امل�ساهمة  على  ال��دول��ة  ق���درة  ي��وؤك��د  الف�ساء  ق��ط��اع  االإم���ارات���ي يف 
بفاعلية يف �سباق احل�سارات و امل�ساركة يف تقدمي ا�سهامات علمية 
ومعرفية جديدة للب�سرية و هي املرتكزات التي انطلقت منها فكرة 
ار�سال رواد ف�ساء اإماراتيني ين�سمون اإىل فريق العلماء يف حمطة 

الف�ساء الدولية خالل �سهر اأبريل املقبل.
كتب / حممد جالل الري�ضي
املدير التنفيذي لوكالة اأنباء المارات

يف خطوة عربية رائدة 
.. الإمارات ت�ضل 

باإجنازاتها اإىل الف�ضاء

دائرة النقل تدعو مالك الدراجات 
اجلديدة اإىل ت�سجيلها اإلكرتونيا

•• اأبوظبي- وام: 

دعت “دائرة النقل يف اأبوظبي” املراجعني اأ�سحاب الدراجات اجلديدة اإىل 
الت�سجيل عرب النظام االإلكرتوين املعتمد واملتفق عليه بني �سرطة اأبوظبي 
بجودة  االرت��ق��اء  على  م��ن حر�سها  ان��ط��الق��اً  وذل���ك  التجارية  وال��وك��االت 

اخلدمات وحت�سينها وفق اأف�سل املمار�سات العاملية.
اأ�سحاب الدراجات املائية - التي �سبق ت�سجيلها لديها -  وطالبت الدائرة 
باإعادة ترخي�سها يف مديرية ترخي�س ال�سائقني واالآليات بقطاع العمليات 
املركزية ب�سرطة اأبوظبي وذلك “جماناً” اعتبارا من ام�س لتعزيز االلتزام 

مبعايري و�سروط ال�سالمة العامة.
الالئحة  املائية ح�سب  الدراجة  ت�سجيل  �سروط  ال�سدد  واأو�سحت يف هذا 
ال�سادرة  الدراجات  التنفيذية اخلا�سة برتخي�س وتاأجري وا�ستعمال تلك 
عن الدائرة وتت�سمن توفري فاتورة �سراء موثقة، و�سهادة االإفراج اجلمركي 
يف حال كانت م�ستوردة من اخلارج و وثيقة تاأمني �سارية املفعول ملدة 13 
الدائرة  لل�سركات و يف حال عدم توفر وثيقة ملكية يجب مراجعة  �سهراً 
ال�سخ�س  مبلكية  يفيد  الرتخي�س  ل�سلطة  موجه  خطاب  على  للح�سول 
للدراجة املائية لغايات الت�سجيل، فيما حددت ر�سوم لوحة االأرقام ب�”60” 
درهما، اإ�سافة اإىل ذلك يجب توفري معدات ال�سالمة العامة وارتداء �سرتة 

النجاة، و�سرورة حمل امللكية الإظهارها لل�سلطات الرقابية عند طلبها.
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اأخبـار الإمـارات

�سالمة  وت����اأم����ني  ال��ب��ن��اي��ة  اإخ������الء 
الراحة  متطلبات  وتوفري  ال�سكان، 

لهم.
التحرك  اأن  ال��ب��ل��دي��ة  واأ����س���اف���ت 
و�سركاوؤها  اأب���دت���ه  ال���ذي  ال�����س��ري��ع 
العليا  للقيم  ان��ع��ك��ا���س��ا  ي��اأت��ي  اإمن���ا 
احلكيمة  قيادتنا  عليها  حتث  التي 
اأق�سى  ت��وف��ري  ب���وج���وب  وامل��ت��م��ث��ل��ة 
م�ستويات االأمن وال�سالمة جلميع 
ال�����س��ك��ان وخ�����س��و���س��ا يف احل����االت 
وبف�سل  اأن�����ه  م�����س��رية  ال���ط���ارئ���ة، 
املوؤ�س�سات  ه�����ذه  ج���ه���ود  ت�����س��اف��ر 
الوطنية متت عملية تاأمني البناية 
واإخالئها من ال�سكان والبدء فعليا 

يف اإزالتها.
ودع��������ت ال���ب���ل���دي���ة ج���م���ي���ع م���الك 
وم����دي����ري ال���ب���ن���اي���ات وال����وح����دات 
جانب  اإعطاء  اأهمية  اإىل  العقارية 
اأهمية  للمباين  ال��دوري��ة  ال�سيانة 
توفري  يف  ل����دوره����ا  ن���ظ���را  ك���ب���رية 
متطلبات االأمن وال�سالمة لل�سكان 
املالئم،  احل�ساري  امل�سكن  وتوفري 
بامل�سوؤولية  الكبرية  ثقتها  م��وؤك��دة 
املجتمعية والذاتية التي يتمتع بها 
وحر�سهم  البنايات  م��الك  جميع 

دائ��م��ا يف م��د ي��د ال��ع��ون وامل�����وؤازرة، 
ب�سرعة كبرية عملية  اأجنزت  حيث 
تاأمني ال�سكن املوؤقت جلميع �سكان 
ال��ب��ن��اي��ة م��ن امل�����س��ت��اأج��ري��ن، وذلك 
ت�����س��ي��دا ل��ق��ي��م دول������ة االإم��������ارات 
امل��ت��ح��دة وق��ي��ادت��ه��ا ب�ساأن  ال��ع��رب��ي��ة 
ال�����س��ك��ان وتوفري  ���س��الم��ة  ح��م��اي��ة 
احل��ي��اة احل�����س��اري��ة ل��ه��م يف جميع 

الظروف واالأحوال.
كما وجهت البلدية ال�سكر اجلزيل 
اإىل الدفاع املدين واأطقم االإ�سعاف 
الذين حر�سوا على الوجود امل�ستمر 
خدمات  وتقدمي  البناية  موقع  يف 
الأي  واال�ستعداد  وامل�ساندة  الدعم 
واحل���م���د هلل مت���ت جميع  ط������ارئ، 
اأي  وق�����وع  دون  ب��ن��ج��اح  ال��ع��م��ل��ي��ات 
حاالت اأو اإ�سابات، وال�سكر مو�سول 
الأدنوك للتوزيع حلر�سها على نقل 
واإخالء جميع اأ�سطوانات الغاز من 
ال�سقق وتاأهيل البناية لعملة الهدم 

دون وقوع اأي مفاجاآت.

موؤ�ضرات واإجراءات
اأك�����دت بلدية  ع��ل��ى ال�����س��ع��ي��د ذات����ه 
حتققت  اأن����ه����ا  اأب����وظ����ب����ي  م���دي���ن���ة 

واملعاينة مت التاأكد من وجود �سروخ 
االأر�سي  ال����دور  ب��اأع��م��دة  ج�سيمة 
مائلة  �سروخ  وج��ود  اإىل  باالإ�سافة 
االأر�سي  الطابق  وج�سور  بحوائط 
املتخ�س�سون  واأو���س��ى  وامل��ي��زان��ني، 
تراخي�س  اإدارة  يف  ال��ه��ن��د���س��ي��ون 
البناية  ب��ه��دم  ال��ب��ل��دي��ة  يف  ال��ب��ن��اء 
ال�سالمة  كونها ال تت�سمن عوامل 
ال�سكان  ع��ل��ى  خ��ط��ورة  ولت�سكيلها 
باالإ�سافة  وامل��ارة،  املجاورة  واملباين 
ولوحظ  ال��ع��ام،  املظهر  لت�سويهها 
م��ن خ���الل اأخ���ذ ال���ق���راءات هبوط 
املبنى مما ا�ستوجب اإخالء ال�سكان 
من املوقع وا�ستمرار مراقبة املبنى 
�ساعة،  وع�سرين  الأرب���ع  اح���رتازي���اً 
البناية،  ه��دم  ق��رار  بالفعل  و�سدر 
التحتية  البنية  قطاع  توجيه  ومت 
باإجراءات  بالبدء  البلدية  واأ�سول 
توفري  م��ع  امل��ذك��ور  للمبنى  ال��ه��دم 
العامة  ال�������س���الم���ة  اح����ت����ي����اط����ات 

ومراقبة املبنى ب�سكل م�ستمر.

خطوات وقائية
على  و���س��رك��اوؤه��ا  البلدية  حر�ست 
احليطة  درج�������ات  اأق�������س���ى  ات����خ����اذ 

بيئة  واإي��ج��اد  ال�سكان  �سالمة  على 
�سمة  م���ع  ت��ت��ن��ا���س��ب  راق���ي���ة  �سكنية 
العاملية وتتوافق  اأبوظبي و�سمعتها 
مع قيم الدولة وحر�سها على حياة 

االإن�سان و�سالمته.

حترك ميداين 
مبجرد  اأن����ه����ا  ال���ب���ل���دي���ة  واأك����������دت 
الناحية  م��ن  البناية  و�سع  درا���س��ة 
الهند�سية والفنية قامت بالتن�سيق 
اإخالء  عملية  لتنفيذ  ال�سركاء  مع 
اأ�سادت  البناية، و�سمن هذا االإطار 
التي  االأم���ن���ي���ة  ب��امل��ظ��ل��ة  ال��ب��ل��دي��ة 
�سواء  اأب���وظ���ب���ي  ���س��رط��ة  وف���رت���ه���ا 
ل�����س��ك��ان ال��ب��ن��اي��ة، واحل���ف���اظ على 
ممتلكاتهم ومقتنياتهم اأو للمحيط 
ال��ق��ري��ب م��ن ال��ب��ن��اي��ة، م��ع��رب��ة عن 
اأبوظبي  �سرطة  حلر�س  تقديرها 
اكتمال  حتى  ال�سكان  م�ساندة  على 
من  املهمة  املمتلكات  نقل  عمليات 

ال�سقق.
واأث������ن������ت ال���ب���ل���دي���ة ع���ل���ى ت�����اوب 
ومبادرتها  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
االإن�ساين  دورها  القيمة من خالل 
واخل���ريي وال��وط��ن��ي امل��ع��ه��ود منها 

الفنية  احل����ال����ة  م����ن  ال����ف����ور  ع���ل���ى 
بعد  �سيما  ال  للمبنى  والهند�سية 
غري  ب��اه��ت��زازات  ال�����س��ك��ان  �سعر  اأن 
طبيعية تبني اأنها ناتة عن ت�سدع 
املبنى،  لهيكل  ال��داع��م��ة  االأع���م���دة 
اإجراءات  اتخاذ  وبناء على ذلك مت 
فريق  م��ن  ب��الغ  ورود  خلفية  على 
واالأزمات  الطوارئ  الإدارة  اأبوظبي 
ال�سكان  ب�����س��ع��ور  ي��ف��ي��د  وال����ك����وارث 
ومتت  امل��ذك��ورة  البناية  يف  باهتزاز 
يف  واحل�����س��ور  ال��ف��وري��ة  اال�ستجابة 
املوقع فورا، كما ن�سقت البلدية مع 
التخاذ  اال�سرتاتيجيني  ال�سركاء 
واتخذ  ال���الزم���ة،  ال��ت��داب��ري  جميع 
بالكامل  ال��ب��ن��اي��ة  ب���اإخ���الء  ال���ق���رار 
الدفاع  اإدارة  مب�ساندة  ال�سكان  من 
املدين باالإ�سافة اىل تاأمني املوقع.

اأبوظبي  مدينة  بلدية  ق��ام��ت  كما 
ب���ات���خ���اذ ك���اف���ة اح��ت��ي��اط��ات االأم����ن 
بناء  خ��الل  م��ن  العامة  وال�سالمة 
���س��ور م��وؤق��ت ح���ول ال��ب��ن��اي��ة وعزل 
تاأمني  ب��ه��دف  ع��ن حميطه  امل��وق��ع 

�سالمة املنطقة املجاورة للبناية. 
واأو�سحت البلدية اأنها بعد عمليات 
الك�سف والتقييم االإن�سائي للمبنى 

البناية  م���ع  ال��ت��ع��ام��ل  يف  واحل�����ذر 
امل�ستقرة،  ال���غ���ري  حل��ال��ت��ه��ا  ن���ظ���را 
معايري  م���ع  ت��ت��ط��اب��ق  ال  وك���ون���ه���ا 
لذلك  ال�سالمة،  ومتطلبات  البناء 
بالبدء  ال���ب���ل���دي���ة  م��ه��ن��د���س��و  ق�����ام 
ب�سكل عاجل بتدعيم هيكل البناية 
امل��ت�����س��رر ب��ق��وال��ب ح��دي��دي��ة �سلبة 
ت�ستهدف  خ��ر���س��ان��ي��ة  وت��رم��ي��م��ات 
���س��م��ان ع���دم ان��ه��ي��ار امل��ب��ن��ى ب�سكل 
اأثناء عمليات الهدم،  مفاجئ وكلي 
بتفريغ  املخت�سة  الفرق  قامت  كما 
البناية من جميع ا�سطوانات الغاز، 
تدعيم  ع��م��ل��ي��ة  ا���س��ت��ه��دف��ت  وق�����د 
اإىل  ال�سكان  دخ��ول  �سمان  البناية 
املهمة  م��ق��ن��ي��ات��ه��م  ���س��ق��ق��ه��م الأخ����ذ 
التعر�س  دون  ال��ب��ن��اي��ة  وم����غ����ادرة 
ل�سالمتهم،  ت��ه��دي��د  اأو  اأذى  الأي 
ال�سكان  ع��ل��ى دخ����ول  اأ����س���رف  وق���د 
مركز  ���س��رط��ة  رج�����ال  امل��ب��ن��ى  اإىل 
العبث  عدم  ل�سمان  وذلك  املدينة، 
من قبل الغرباء مبمتلكات ال�سكان 

ومقتنياتهم. 

تقييم م�ضتمر
مدينة  بلدية  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأعمال  اأبوظبي  بلدية مدينة  بداأت 
هدم واإزالة بناية برجية مكونة من 
يف  الزاهية  منطقة  يف  طابقاً   13
الك�سف  تاأكيد  بعد  وذلك  اأبوظبي، 
ح�سول  الفنية  واملعاينة  الهند�سي 
الهيكل  يف  وت�����س��ق��ق��ات  ت�����س��دع��ات 
ا�ستوجب  مم��ا  للبناية،  االأ���س��ا���س��ي 
لتاليف  ال�سريعة  االإج���راءات  اتخاذ 
جراء  ت��ت��اأت��ى  اأن  ميكن  اأخ��ط��ار  اأي 
اأن  حيث  للبناية،  احل���ايل  ال��و���س��ع 
البناية مل تعد �ساحلة لل�سكن وال 
وا�سرتاطات  م��ع��اي��ري  م��ع  تتطابق 
البناء يف اأبوظبي، وال توفر اأي قدر 

من االأمان ل�ساكنيها.
البلدية  االإط��ار نوهت  و�سمن هذا 
جميع  ع���ل���ى  ي���ت���وج���ب  اأن��������ه  اإىل 
ال��ت��ق��دم بطلبات  ال��ع��ق��ارات  م���الك 
الوحدات  اإ�سغال  �سهادة  ال�ست�سدار 
مطلب  وه��و  البلدية  من  العقارية 
اإ�سغال  �سهادة  اإلزامي، حيث حتقق 
الوحدات العقارية الفائدة واملنفعة 
وامل�ستاأجر  وامل�ستثمر  العقار  ملالك 
اأو امل�ستفيد من العقار، وتوفر قدرا 
كبريا من االأم��ان للعقار، ومتد يف 
عمره االفرتا�سي وتعزز اخلدمات 

املتكاملة.

ت�ضافر اجلهود
مدينة  بلدية  اأع��رب��ت  جانبها  م��ن 
�سكرها  ع���م���ي���ق  ع������ن  اأب�����وظ�����ب�����ي 
وت��ق��دي��ره��ا ل���ل���دور ال��ك��ب��ري ال���ذي 
اال�سرتاتيجيون  ال�����س��رك��اء  ل��ع��ب��ه 
يف م��واج��ه��ة ه��ذه احل��ال��ة الطارئة 
الإدارة  اأبوظبي  فريق  يف  متمثلني 
ال�����ط�����وارئ واالأزم����������ات وال����ك����وارث 
و���س��رط��ة اأب��وظ��ب��ي، ال��دف��اع املدين 
اأبوظبي،  ونيابة  االأح��م��ر  ،ال��ه��الل 
للتوزيع،  اأبوظبي  و�سركة  واأدن��وك 
ال�سحي  لل�سرف  اأبوظبي  و�سركة 
تقدمي  على  وحر�سهم  واالإ�سعاف، 
والذي  امل��وؤث��ر  اللوج�سيتي  ال��دع��م 
االأ���س��ا���س��ي يف عملية  ال�����س��ب��ب  ك���ان 

دوري  ب�����س��ك��ل  ت����ق����وم  اأب����وظ����ب����ي 
الفنية  احل���ال���ة  ع��ل��ى  ب��ال��ك�����س��ف 
وال���ه���ن���د����س���ي���ة جل���م���ي���ع امل���ب���اين 
اخت�سا�ساتها  ���س��م��ن  ال���واق���ع���ة 
و�سروط  معايري  مع  ومطابقتها 
اأبوظبي  يف  ب��ه��ا  امل��ع��م��ول  ال��ب��ن��اء 
 376 ي��ق��ارب  ومت��ت خمالفة م��ا 
الثالث  ال�����س��ن��وات  م��ب��ن��ى خ����الل 

املا�سية.
اأبوظبي  مدينة  بلدية  دع��ت  كما 
االإعالم  و�سائل  اأم�س عرب جميع 
املحلية املالك ومديري الوحدات 
اأهمية  اإىل  وال��ع��ق��اري��ة  ال�سكنية 
اإجراء ال�سيانة الوقائية الدورية 
اأف�سل  ت��وف��ري  بهف  امل��ب��اين  على 
وال�سالمة  االأم�������ان  م�����س��ت��وي��ات 

جلميع ال�سكان.
ال�سيانة  نظام  اأن  البلدية  وبينت 
من  املعتمد  النظام  هو  الوقائية 
مدى  على  للرقابة  البلدية  قبل 
باأعمال  ال���ع���ق���ار  م���دي���ر  ال����ت����زام 
تتم  والتي  لها  املخطط  ال�سيانة 
عنا�سر  دوري�����ة جل��م��ي��ع  ب�����س��ورة 
العقار الداخلية واخلارجية ويتم 
وبرامج  ج���داول  ح�سب  تنفيذها 
���س��ي��ان��ة زم��ن��ي��ة حم�����دد، واأك�����دت 
تندرج  اخل��ط��وة  ه��ذه  اأن  البلدية 
التخطيط  دائ����رة  ح��ر���س  �سمن 
توفري  على  والبلديات  العمراين 
وال�سالمة  االأم��ن  معايري  اأق�سى 
جلميع �سكان العقارات و�ساغليها، 
م���واج���ه���ة كافة  ذات�����ه  وب���ال���وق���ت 
العام،  امل��ظ��ه��ر  اأ���س��ك��ال م�����س��وه��ات 
من  ب��امل��ب��اين  العناية  اأن  م�سرية 
العام  وامل���ظ���ه���ر  ال���ه���ي���ك���ل  ح���ي���ث 
اأولوية  ت�سكل  ال�سكن  و�سالحية 
تتوافق  اأن  الأهمية  نظرا  ق�سوى 
متطلبات  م��ع  امل��ب��اين  وت��ت��ط��اب��ق 
اأبوظبي،  يف  البناء  ك��ود  و���س��روط 
احتوائها  ���س��رورة  ذات��ه  وبالوقت 
من  ال��ت��ي  العامة  اخل��دم��ات  على 
احل�ساري  ال�سكن  توفري  �ساأنها 
املتكاملة  واخل�����دم�����ات  امل����الئ����م 

جلميع �سكان هذه العقارات .

حاكم الفجرية يت�سلم ن�سخة من كتاب 
ق�سايا االإن�سان

•• الفجرية -وام:

ت�سلم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س االأعلى حاكم الفجرية ن�سخة من كتاب “ ق�سايا 
االإن�سان” ملوؤلفته الدكتورة وفاء اأحمد وذلك خالل ا�ستقبال �سموه لها ام�س يف ق�سره بالرميلة.

يتناول الكتاب عددا من الق�سايا االإن�سانية و الدور االماراتي املتميز على م�ستوى العامل يف هذا ال�سدد .. ويناق�س 
الدور الرائد الذي قام به املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ رحمه اهلل “ باعتباره رمزا اإن�سانيا عامليا.

وي�سمل الكتاب ا�ستعرا�سا ال�سرتاتيجية دولة االإمارات يف جمال دعم الق�سايا االإن�سانية على م�ستوى العامل وتعزيز 
اجلوانب االجتماعية التي حت�سن جودة احلياة و معي�سة االإن�سان.

ح�سر اللقاء �سعادة حممد �سعيد ال�سنحاين مدير الديوان االأمريي بالفجرية.

•• اأبوظبي-وام:

عقد جهاز اأبوظبي للرقابة الغذائية ممثال بوحدة رقابة 
ال�سنوي  اللقاء  ام�س  التعليمية  واملوؤ�س�سات  امل�ست�سفيات 
الت�ساوري ملوردي املدار�س يف اإمارة اأبوظبي مب�ساركة دائرة 
ال�سحة يف اأبوظبي ودائرة التعليم واملعرفة ودائرة التنمية 
ومعهد  واملطابقة  للجودة  اأبوظبي  وجمل�س  االقت�سادية 
للتعليم  اأبوظبي  معهد  بجانب  التطبيقية  التكنولوجيا 
لتعريف  اجلهاز  م�ساعي  اإط��ار  يف  وذل��ك  املهني  والتدريب 
اأ�سحاب املن�ساآت الغذائية با�سرتاطاته ال�سحية ودورهم يف 
تطبيق االأنظمة والقوانني املعمول بها و�سمن ا�ستعداداته 

.2019  - للعام الدرا�سي 2018 
جمال  يف  العاملني  م��ن  احل�سور  تعريف  اللقاء  وت��ن��اول 
توريد االأغذية للمدار�س باجلهاز واأهم اإجنازاته يف جمال 
ال�سحية  اال�سرتاطات  على  واطالعهم  الغذائي  التفتي�س 
ال�سل�سلة  مراحل  خ��الل  الغذاء  �سالمة  ل�سمان  املطلوبة 
الغذائية واالأنظمة االأخرى ذات العالقة وت�سليط ال�سوء 

على املالحظات التي تتكرر اأثناء التفتي�س واأهم ال�سكاوى 
واأبرز  املا�سي  الدرا�سي  العام  خ��الل  اجلهاز  تلقاها  التي 
اأ�سحاب  ليقوم  التفتي�س  اأث��ن��اء  ر���س��دت  ال��ت��ي  امل��خ��ال��ف��ات 
واتخاذ  لها  اجل��ذري��ة  االأ�سباب  مبعرفة  الغذائية  املن�ساآت 
م�ستقبال.  لتفاديها  املطلوبة  الت�سحيحية  االإج�����راءات 
ووجه اجلهاز خالل اللقاء موردي املدار�س باتخاذ التدابري 
اإىل  اإ�سافة  الغذائية  املنتجات  �سالمة  ل�سمان  الوقائية 
املن�ساآت  اأ�سحاب  مع  للنقا�س  اللقاء  من  ج��زء  تخ�سي�س 
الغذائية واال�ستماع اإىل اأ�سئلتهم ومقرتحاتهم والرد على 
كمتعاملني  ر�ساهم  حتقيق  يف  ي�ساهم  مبا  ا�ستف�ساراتهم 
ومب����ا ي��ن��ع��ك�����س ع��ل��ى ت��ط��وي��ر م��ن�����س��اآت��ه��م ورف�����ع م�ستوى 
للرقابة  اأبوظبي  جهاز  وي��ويل  فيها.  الغذائية  ال�سالمة 
مقا�سف  على  والتفتي�س  للرقابة  كبرية  اأهمية  الغذائية 
املدار�س احلكومية واخلا�سة ومتابعة كل ما يتعلق باملواد 
الغذائية املقدمة فيها وتوفري ال�سروط ال�سحية املنا�سبة 
يف هذه املقا�سف ملا لها من تاأثري كبري على �سحة االأطفال 

والطلبة وامل�ستهلكني لهذه املواد.

حمد ال�سرقي ي�ستقبل اأع�ساء جمل�س الفجرية لل�سباب
•• الفجرية -وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س االأعلى 
الدولة  ال�سبابي يف  العمل  يلعبه قطاع  ال��ذي  الهام  ال��دور  الفجرية  حاكم 
واإ�سهاماته املتجددة يف دعم التنمية ال�ساملة وحتقيق روؤية دولة االإمارات 
يف خمتلف املجاالت. و�سدد �سموه خالل ا�ستقباله ام�س بق�سره بالرميلة 
احلكومية  اجل��ه��ات  ت��ع��اون  اأهمية  على  لل�سباب  الفجرية  جمل�س  اأع�ساء 
قد  اأي��ة حتديات  لل�سباب حلل  الفجرية  االإم���ارة مع جمل�س  يف  واخلا�سة 
و  االأع��م��ال  ري���ادة  و  التوظيف  و  التعليم  االإم����ارة يف جم��ال  �سباب  ت��واج��ه 
تنفيذ  يف  والنجاح  التوفيق  املجل�س  الأع�ساء  متمنيا  الراهنة..  ق�ساياهم 
مبادراتهم وخطط عملهم املقبلة. وا�ستمع �سموه اإىل �سرح تف�سيلي قدمه 
اأع�ساء املجل�س حول املبادرات الرئي�سية وامل�ساريع التي اأطلقها و نفذها يف 
دورته ال�سنوية احلالية.. واطلع على خطة عمل املجل�س املقبلة التي تهدف 
اإىل خلق ا�ستدامة يف قطاع العمل ال�سبابي وت�سخري طاقاته خلدمة الوطن 
وحتقيق روؤيته اال�سرتاتيجية ال�ساملة. ح�سر اللقاء �سعادة حممد �سعيد 

ال�سنحاين مدير الديوان االأمريي بالفجرية.

اأبوظبي للرقابة الغذائية  يلتقي موردي املدار�س يف االإمارة

بلدية مدينة اأبوظبي ت�ضيد بالدور الذي لعبه ال�ضركاء ال�ضرتاتيجيون يف مواجهة هذه احلالة الطارئة 

البلدية تبداأ اأعمال اإزالة بناية برجية مت�سدعة يف الزاهية

�ضهادة الإ�ضغال اإلزامية وحتقق �ضالمة ال�ضاكن وتزيد العمر الفرتا�ضي للمباين
ظهرت ت�ضدعات يف هيكل البناية تهدد �ضالمة ال�ضكان فاُتخذ قرار الهدم فورًا وتاأمني �ضكن موؤقت جلميع ال�ضكان
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اأخبـار الإمـارات
حنيف القا�سم يثمن اختيار االإمارات لل�سراكة العاملية الإنهاء العنف نحو االأطفال

•• دبي-وام:

مركز  رئي�س  القا�سم  ح�سن  حنيف  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ثمن 
منظمات  اختيار  العاملي  واحل���وار  االن�سان  حلقوق  جنيف 
واملتعلقة  االن�سانية  ال�سوؤن  يف  املتخ�س�سة  املتحدة  االمم 
ب��ح��ي��اة االأط���ف���ال وح��م��اي��ت��ه��م دول����ة االم������ارات ل��ل��دخ��ول يف 

ال�سراكة العاملية الإنهاء العنف نحو االطفال.
واأك���د اأن ه��ذه امل��ب��ادرة ال��دول��ي��ة ت��اأت��ي تقديرا ل��دع��م قيادة 
الدولة الر�سيدة وتعزيزا لرعاية �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
مبارك رئي�سة االحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س االأعلى 
التنمية  ملوؤ�س�سة  االأع��ل��ى  الرئي�سة  وال��ط��ف��ول��ة  ل��الأم��وم��ة 
عربية  دول��ة  اأول  هي  االم���ارات  اأن  اإىل  م�سريا   .. االأ�سرية 

تلحق بال�سراكة العاملية الإنهاء العنف املوجه لالأطفال. وقال 
ال��دول الرائدة التي تعمل  اإن االم��ارات من  معايل القا�سم 
وفق النظم واخلطط الوطنية الإنهاء العنف نحو االطفال 
..م�سددا على حر�س قيادة الدولة على توفري املناخ املنا�سب 
لتنمية وتطوير حياة االطفال من خالل اال�ستعانة باآليات 
امل��ح��ددة يف خطة  االه���داف  م��ع  يتواكب  فكرية نوعية مب��ا 
واأفاد بان  2030 حلماية االطفال والن�ساء.  التنمية لعام 
املبادرة تعد اجنازا جديدا للدولة وتعزيزا ملكانتها الدولية 
وريادتها يف االعمال االن�سانية والتي بداأها القائد املوؤ�س�س 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” وا�ستمرت 
نهجا ودعما من وعي قيادة االمارات برئا�سة �ساحب ال�سمو 
“حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  ال�سيخ 

مكتوم  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  اهلل” و�ساحب 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه 
اهلل” و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة واخوانهم 
ال�سمو حكام االم��ارات. وا�ساد رئي�س مركز جنيف  ا�سحاب 
حلقوق االن�سان بجهود املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة 
برئا�سة �سمو ال�سيخة فاطمة بنت مبارك يف رعاية االطفال 
من  حلمايتهم  والت�سريعات  القوانني  اإ�سدار  يف  وامل�ساهمة 
العنف ايل جانب التنظيم وامل�ساركة يف املوؤمترات والفعاليات 
املعارف لبناء  الدولية املتخ�س�سة لتبادل اخلربات وتعزيز 
امل�ستقبل من خالل اعداد وتاأهيل اجيال جديدة حمافظة 

على هويتها ومواكبة لع�سرها.

بلحيف النعيمي يفتتح قمة مدن امل�ستقبل يف العامل العربي 2018 بدبي

و�سناع القرار يف هذا القطاع .
عبداهلل  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  ل��ف��ت  و 
ب��ل��ح��ي��ف ال��ن��ع��ي��م��ي يف ك��ل��م��ة ل���ه يف 
ينتظر  اجل��م��ي��ع  اأن  اإىل  االإف���ت���ت���اح 
خمرجات داعمة لتوجه احلكومات 
امل�ستقبلية  ب����امل����دن  ي��ت��ع��ل��ق  ف��ي��م��ا 
توفري  يف  ال����ق����م����ة  دور  م������وؤك������دا 
الفر�س اجلديدة الداعمة للتحول 

احل�سري لل�سنوات املقبلة.
تطوير  وزارة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  ذك����ر  و 
ال�سيخ  وب��رن��ام��ج  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 

اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم 
»رعاه  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء  جمل�س 
اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة 
نظرا لدورهما يف دفع عجلة التقدم 
وحتقيق  واالإجتماعي  االإقت�سادي 
ال�����س��ع��ادة امل��ن�����س��ودة مل��ج��ت��م��ع دول���ة 

االإمارات .
اأن دولة االإمارات وبتوجيهات  واأكد 

على البيئة اأمر من �ساأنه اأن يجعل 
تطورا  اأك���ر  امل��ج��ت��م��ع��ات  م�ستقبل 
الأفراد  ال�سعادة  وحتقيق  وحت�سرا 
تن�سده  ال���ذي  االأم����ر  وه���و  املجتمع 

دولة االإمارات.
اإ�ست�سافة  اأن  اإىل  معاليه  ل��ف��ت  و 
2018 يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل  م����دن  ق��م��ة 
الرفيعة  امل���ك���ان���ة  ع���ل���ى  ي�����دل  دب�����ي 
الريادي  وموقعها  االإم��ارات  لدولة 
واال�سكان  التحتية  البنية  قطاع  يف 
والعاملي  االإقليمي  امل�ستويني  على 

زاي�������د ل����الإ�����س����ك����ان ي���������س����ريان وف���ق 
التكنولوجيا  ب���ني  امل�����زج  ���س��ي��ا���س��ة 
ال��ذك��ي��ة و امل��ع��اي��ري امل�����س��ت��دام��ة يف 
اإن�ساء املجمعات ال�سكنية احلكومية 
م���ا ي��دع��م ال����روؤي����ة ال��ع��ام��ة لدولة 
اأن قطاعي  اإىل  االإم��ارات .. م�سريا 
يعتربان  واالإ�سكان  التحتية  البنية 
ال��ت��ي حتظى  القطاعات  اأب���رز  اأح���د 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  ب��اإه��ت��م��ام 
رئي�س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  خليفة 
�ساحب  و  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 

القيادة الر�سيدة حري�سة على بناء 
مرافق  ذات  ذك��ي��ة  م�ستقبلية  م��دن 
االإ�ستدامة  على  باالإعتماد  متميزة 
واالأب������ن������ي������ة اخل�����������س�����راء وح����ل����ول 
يف  ي�سهم  م��ا  البيئة  على  املحافظة 
امل�ستدام  ال��ت��ط��ور  م��ن��ظ��وم��ة  دع����م 
وي��ع��زز امل��ك��ان��ة االإق��ت�����س��ادي��ة لدولة 
بناء  اأن  اإىل  م��ن��وه��ا   .. االإم��������ارات 
باأحدث  تتمتع  التي  امل�ستقبل  مدن 
وحلول  واملباين  املرافق  تكنولوجيا 
واملحافظة  املتجددة  الطاقة  توليد 

وم��دى الدعم الكبري ال��ذي حتظى 
به هذه القطاعات من قبل القيادة 
اأن  ل��ل��دول��ة .. م��و���س��ح��ا  ال��ر���س��ي��دة 
القمة متثل حلقة و�سل بني الرواد 
الذكية  امل������دن  ت���ط���وي���ر  جم�����ال  يف 
يف  االأث���ر  بالغ  ملخرجاتها  و�سيكون 
دع����م ت��وج��ه دول����ة االإم�������ارات فيما 
البعد  ذات  امل�ستقبل  مب��دن  يتعلق 

التكنولوجي الذكي.
تطوير  وزارة  اأن  م��ع��ال��ي��ه  اأك�����د  و 
ال�سيخ  وب��رن��ام��ج  التحتية  ال��ب��ن��ي��ة 

•• دبي-وام:

عبداهلل  ال���دك���ت���ور  م���ع���ايل  اإف���ت���ت���ح 
وزير  النعيمي  بلحيف  حممد  ب��ن 
رئي�س  ال��ت��ح��ت��ي��ة  ال��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر 
زايد  ال�سيخ  برنامج  اإدارة  جمل�س 
ل��الإ���س��ك��ان اأم�����س ف��ع��ال��ي��ات ال����دورة 
اخلام�سة من قمة مدن امل�ستقبل يف 
العامل العربي 2018 التي تنظمها 
ال�����وزارة وال��ربن��ام��ج ب��ال��ت��ع��اون مع 
اي�ست«  ميدل  »اإك�سبوتريد  �سركة 
»�سوفتيل  بفندق  ي��وم��ني  وت�ستمر 
مب�ساركة  ب���دب���ي   « ج���م���ريا  ن��خ��ل��ة 
القرار مبجال مدن  ال��رواد و�سناع 
و  املحلية  امل�ستويات  على  امل�ستقبل 

االإقليمية والعاملية.
التي ح�سرها عدد   - القمة  ومتثل 
من امل�سوؤولني يف اجلهات االحتادية 
م�ساركا  واملحلية و اأكر من 750 
و70 خبريا دوليا - فر�سة فريدة 
امل�ستقبل  م���دن  ب��ق��ط��اع  للمعنيني 
وامل�����س��اك��ن ك��ون��ه��ا ت��وف��ر ل��ه��م نظرة 
بالتكنولوجيا  ت��ت��ع��ل��ق  م�ستقبلية 
املدن  بناء  يف  امل�ستخدمة  احلديثة 
العمل  فر�س  لديهم  وتعزز  الذكية 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ع��ل��ى  واالإط�����الع 
لقاء  خ��الل  م��ن  امل��ج��ال  يف  العاملية 
مم��ث��ل��ي ال������دول ال����رائ����دة وال������رواد 

خطط  على  يركزان  لالإ�سكان  زايد 
الداعمة  االإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة  التنمية 
ل��ل��م��دن ال��ذك��ي��ة وت��ع��د االإم�����ارات يف 
طليعة الدول يف جمال تطوير املدن 
الذكية مبنطقة ال�سرق االأو�سط من 
القائمة  العديدة  م�ساريعها  خالل 
على االإبتكار واملوجهة لقاطنيها يف 

خمتلف القطاعات.
و اأ���س��اف م��ع��ايل ال��دك��ت��ور عبداهلل 
مدن  ق���م���ة  اإن  ال��ن��ع��ي��م��ي  ب��ل��ح��ي��ف 
عاملية  م��ن�����س��ة  مت���ث���ل  امل�����س��ت��ق��ب��ل 
ال�سركات  ك��ربي��ات  ح��ول��ه��ا  يجتمع 
البنى  بتطوير  املعنية  واملوؤ�س�سات 
العامل  دول  م��ن  املتطورة  التحتية 
امل�ستثمرين  كبار  ع��ن  ف�سال  كافة 
واأ�سحاب االأفكار اخلالقة واملبدعة 
ي�����س��ه��م��ون يف ر���س��م مالمح  ال��ذي��ن 
تاأ�سي�س مدن امل�ستقبل من الناحية 
التكنولوجية والبيئية واالإقت�سادية 

وغريها من املجاالت ذات ال�ساأن .
و ي��ن��اق�����س اخل�����رباء امل�����س��ارك��ون يف 
املهمة  الق�سايا  من  العديد  القمة 
ال����ت����ي مت����ث����ل ت����وج����ه احل����ك����وم����ات 
الذكاء  واأب���رزه���ا  املقبلة  لل�سنوات 
الذكية  واحل��ك��وم��ة  االإ���س��ط��ن��اع��ي 
واأمن  ال�سخمة  البيانات  ومعاجلة 
والبنية  ال����ذك����ي  وال���ت���ن���ق���ل  امل������دن 

التحتية الذكية واالإ�ستدامة .

•• اأبوظبي -وام:

ا�ستقبل معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير 
دولة ل�سوؤون الدفاع يف مقر الوزارة يف اأبوظبي 
مارتينيز  رام��ون  فريناندو  �سعادة  ام�س  �سباح 
الدولة.  ل���دى  االأرج���ن���ت���ني  ���س��ف��ري ج��م��ه��وري��ة 
القائمة بني  العالقات  اللقاء بحث  ومت خالل 
املجاالت  م��ن  العديد  يف  ال�سديقني  البلدين 
بجانب مناق�سة املوا�سيع ذات االهتمام امل�سرتك 
وتبادل وجهات النظر حولها. ح�سر اللقاء عدد 

من كبار �سباط وم�سوؤويل وزارة الدفاع.

وزير الدولة ل�سوؤون الدفاع ي�ستقبل �سفري االأرجنتني

املجال�س التعليمية 3 بعدما كانوا 5 ومدراء النطاق 18 من 27

اإعادة توزيع املدار�س على مديري النطاقات بن�سيب كل واحد من 17 ل� 24  
15 جممعًا بدبي والإمارات ال�ضمالية  على  موزعة  طالبا  و538  األف   147 ت�ضم  مدر�ضة  ... يتولون اإدارة 367 

•• دبي- حم�صن را�صد 

اأعلنت وزارة الرتبية والتعليم موؤخراً ، قوائم املجال�س التعليمية الثالثة التي 
�سيتم العمل بها بامليدان الرتبوي بدءاً من العام الدرا�سي اجلاري 2018-
بعد تقلي�سها من  وذلك    ، ال�سمالية  واالمارات  دبي  على  موزعة   ،  2019
خم�س جمال�س لثالثة فقط ، وخروج مدير جمل�س للتقاعد وترفيع حممد 
اخلمريي مدير املجل�س اخلام�س لدرجة م�ست�سار ، حيث مت توزيع وت�سكني 
27 مدير نطاق مت  الثالثة ، بعدما كانوا  املجال�س  على  نطاق  مدير   18
املفا�سلة فيما بينهم واختيار الكفاءات »وفق تقييم مدراء املجال�س ال مدراء 
املدار�س« واعفاء 9 مدراء نطاق وحتويلهم ملدراء اأوائل ، وتراوح ن�سيب كل 
االأوائل  امل��دراء  ت��راوح ن�سيب  ، فيما  24 مدر�سة  17 اىل  مدير نطاق من 
من 5 مدار�س ل� 9 ، وحر�ست ال��وزارة كما ذكر م�سدر قيادي بالوزارة على 
موؤخراً  فتم   ، املدر�سي  الهيكل  يف  االإداري���ة  الوظائف  كافة  يف  ال�سواغر  �سد 
رفع القوائم التي اجتازت املقابالت ل�سغل وظيفة لروؤ�ساء وحدات » لل�سوؤون 

االكادميية و�سوؤون الطلبة واخلدمات املدر�سية« ، على اأن يتم اإعادة توزيعهم 
بعد توفري البديل مبدار�سهم ، كما مت توزيع مديري النطاقات واملوظفني 

وفق امل�ستجدات وحمتوى ومهام املجال�س التعليمية يف املرحلة املقبلة.
املدار�س  عدد  اإجمايل  بلغ   ، التعليمية  املجال�س  ت�سكيل  اإح�سائيات  وبح�سب 
 367 ال�سمالية،  وامل��ن��اط��ق  دب��ي  يف  املجال�س  تلك  مظلة  حت��ت  تعمل  ال��ت��ي 
مدر�سة، بواقع 71 مدر�سة يف دبي، و69 يف ال�سارقة، و34 يف عجمان، و17 
ال�سرقية،  ال�سارقة  يف  و43  اخليمة،  راأ���س  يف  مدر�سة  و79  القيوين،  ام  يف 
ال��ذي يرتاأ�سه  االأول  امل��دار���س يف املجل�س  ، حيث بلغ ع��دد  و54 يف الفجرية 
القطاع  122 يف  بواقع   ، 123 مدر�سة  ال�سحي  االأول خالد  املجل�س  مدير 
املجل�س  اإ�سراف  يعمل حتت  ال��ذي  الثاين  القطاع  واح��دة يف  ومدر�سة  االأول 
االأول ، فيما بلغ اأجمايل املدار�س يف املجل�س الثاين 111 مدر�سة، ويرتاأ�سه 
جميلة املهريي ، اأما املجل�س الثالث فجاء برئا�سة جنالء الدروي�سي، وي�سم 
االأول ، و8 للقطاع الثاين، ف�سال عن  للقطاع   110 بواقع  مدر�سة،   118
�سمن القطاع الثاين، و 24 مدر�سة يف القطاع االول تعمل حتت  مدرا�س   9

اإ�سراف القطاع الثاين.
روؤية  وف��ق   ، وت�سكينهم  توزيعهم  مت  ال��ذي��ن  ال��ن��ط��اق  م���دراء  يخ�س  وفيما 
مدراء املجال�س وم�ست�سار القطاع حممد اخلمريي ووكيلة القطاع للعمليات 
النطاق »فتحية  املجل�س االول من مديري  ، فيتكون  املدر�سية فوزية ح�سن 
ال�سحي وموزة الغناة وامل القحطاين وعائ�سة الكلباين وعائ�سة ال�سام�سي 
وكلثم  ح��زام  »�سيخة  من  كل  الثاين  املجل�س  ي�سم  فيما   حميد«،  و�ساحلة 
املعال ومرمي فوزان،  الرحمن  الغوي�س وح�سة ر�سيد وامينة خمي�س وعبد 
يف وقت تكون املجل�س الثالث من »وداد ال�سحي ومنى �ساهني ومرمي الزعابي 

وعائ�سة اجل�سمي ورا�سد الكندي و�سيخة البدواوي«.
خمتلف  يف  مدر�سياً  جممعا   15  ، الثالثة  التعليمية  املجال�س  وت�سمنت 
االإمارات دبي واالمارات ال�سمالية ، تتمثل تلك املجمعات يف ال�سهيد طارق – 
الوداي، وجلفار، والراعفه ، واملطاف -املعريي�س، و�سمل واحلديبية، وم�سايف، 
واأذن  والرم�س،  القيوين،  واملعال-اأم  الربيرات،   وراأ�س اخليمة-  والقا�سمية، 
الوطنية، واملنامة، وفاطمة بنت مبارك- اخلران، واجلزيرة احلمراء، واملعال 

اأم القيوين، والذيذ فلج املعال، والثميد مليحة ، واملدام.
مدار�س  م���دراء  منهم   ، اأول  م��دي��ر   29 على  ال��ت��وزي��ع  ق��وائ��م  ا�ستملت  كما 
بعد فرتة  اإال  اأول  ت�سكينهم كمدير  يتم  لن  اأول  اليهم مهام مدير  وا�سندت 
اإختبار قد ت�سل لعام درا�سي ، ومنهم مدراء النطاق الذين مت اإعفائهم من 
مهام مدير نطاق للعمل كمدير اأول ، مت توزيعهم على القطاعات واملجمعات 
املدر�سية ، يف وقت جاء اإجمايل الطلبة يف مدار�س تلك املجال�س ، 147 األف 
و538 طالب وطالبة، بواقع 7500 يف املجمعات املدر�سية ال�سهيد طارق – 
الوادي وجلفار، و الراعفه، و8735 يف جممعات املطاف- املعريي�س، و�سمل 
اخليمة-  وراأ����س  والقا�سمية،  جممعات  يف  و7823   ، وم�سايف  واحلديبية، 
الربيرات، واملعال-اأم القيوين، و7817 يف جممعات الرم�س، واأذن الوطنية، 
اخلران،  م��ب��ارك-  بنت  جممعات” فاطمة  على  م��وزع��ة  و8096  وامل��ن��ام��ة، 
واجلزيرة احلمراء، واملعال اأم القيوين. و6552 يف مل من الذيذ فلج املعال، 
األف و15 طالبا وطالبة �سمن املجل�سني  ، وامل��دام. و101  والثميد مليحة 

الثاين والثالث.

املوارد الب�سرية والتوطني و�سرطة ال�سارقة توقعان 
مذكرة تفاهم مبجال تبادل معلومات �سوق العمل

االحتادية للموارد الب�سرية  و دبي العطاءتطلقان 
حملة لتعليم االأطفال يف البلدان النامية

•• دبي-وام:

الب�سرية  امل��������وارد  وزارة  وق���ع���ت 
وال����ت����وط����ني م����ذك����رة ت���ف���اه���م مع 
ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  القيادة 
تبادل  ال���ت���ع���اون يف جم����ال  ب�����س��اأن 
امل��ت��وف��رة من  ب��ي��ان��ات ���س��وق العمل 
احلكومي  اال�ستعالم  نظام  خ��الل 

االإلكرتوين الذكي.
وق����ع امل����ذك����رة ����س���ع���ادة حم��م��د بن 
امل�ساعد  ال��وك��ي��ل  ال��ن��ع��ي��م��ي  ���س��ق��ر 
بوزارة  امل�ساندة  اخلدمات  ل�سوؤون 
امل��������وارد ال��ب�����س��ري��ة وال���ت���وط���ني و 
بن  مبارك  عبداهلل  العميد  �سعادة 
ل�سرطة  العام  القائد  نائب  عامر 

ال�سارقة.
النعيمي  ب��ن ���س��ق��ر  وق����ال حم��م��د 
ياأتي  ال��ت��ف��اه��م  م��ذك��رة  ت��وق��ي��ع  اإن 
يف اإط������ار ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال������وزارة 
�سوق  ا�ستقرار  اإىل �سمان  الرامية 
منظومة  تعزيز  خالل  من  العمل 
واجلهات  ال������وزارة  ب���ني  ال�����س��راك��ة 
يف  واملحلية  االحت��ادي��ة  احلكومية 
والبيانات  املعلومات  تبادل  جم��ال 
بهدف  امل�سرتكة  امل�ساريع  وتنفيذ 
حت�����س��ني اخل����دم����ات االأم������ر ال���ذي 
ي�����س��ه��م يف حت���ق���ي���ق روؤي��������ة دول����ة 
جهود  م��ث��م��ن��ا   2021 االإم�������ارات 
ال�سارقة  ل�سرطة  العامة  القيادة 

•• دبي-وام:

للموارد  االحتادية  الهيئة  اأطلقت 
مع  بالتعاون  احلكومية  الب�سرية 
دبي العطاء حملة خريية اإن�سانية 
“�ساهم يف تعليمه”  �سمن مبادرة 
االأطفال  تعليم  ل��دع��م  املجتمعية 
املحتاجة  املجتمعات  يف  وال�سباب 

حول العامل.
وقال حممود املرزوقي مدير اإدارة 
اإن  الهيئة  يف  احلكومي  االت�����س��ال 
“مد  حملة  �سمن  ت��اأت��ي  احل��م��ل��ة 
الهيئة  م���ب���ادرات  اإح����دى  العون” 
باكورة  وت��ع��د  زايد”  “عام  خ��الل 
الهيئة  ب�����ني  امل���ت���م���ي���ز  ل���ل���ت���ع���اون 
تمعهما  ال��ل��ت��ني  ال��ع��ط��اء  ودب����ي 
�سامية  واأه�����داف  م�����س��رتك��ة  روؤي����ة 
التفاهم  م��ذك��رة  يف  ت��اأط��ريه��ا  مت 
وال��ت��ع��اون االإن�����س��اين امل��وق��ع��ة بني 

اجلانبني موؤخرا.

واأو�سح اأن احلملة اخلريية تهدف 
الفقراء  ال���ط���الب  م�����س��اع��دة  اإىل 
الدول  من  العديد  يف  واملحتاجني 
التعليم  موا�سلة  ب��ه��دف  النامية 
ومتكينهم من نيل اأب�سط حقوقهم 
وااللتحاق  ال��ت��ع��ل��ي��م  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة 
باملدار�س حالهم حال بقية اأقرانهم 
اأن  اإىل  ال��ع��امل.. الفتا  اأط��ف��ال  من 
التربع بثالثني درهما كفيل مبنح 
ط��ف��ل واح����د ف��ر���س��ة ال��ت��ع��ل��م ملدة 
اأ�سبوع يف البلدان النامية يف حني 
اأن التربع بت�سعني درهما من �ساأنه 
التعلم  ح���ق  ���س��م��ان  امل�����س��اه��م��ة يف 

لطفل ملدة ثالثة اأ�سابيع.
الهيئة  اأن  امل��رزوق��ي  وب��ني حممود 
م�ستوى  ع��ل��ى  احل��م��ل��ة  اأ����س���ه���رت 
الفر�سة  ملنح  االحت��ادي��ة  احلكومة 
الوزارات  موظفي  من  عدد  الأك��رب 
للم�ساركة  االحت����ادي����ة  واجل���ه���ات 
يف دع��م احلملة وذل���ك م��ن خالل 

مواقع  ع��ل��ى  املختلفة  ح�����س��اب��ات��ه��ا 
اإدارة  ونظام  االجتماعي  التوا�سل 
م���ع���ل���وم���ات امل��������وارد ال��ب�����س��ري��ة يف 
“بياناتي”..  االحت��ادي��ة  احلكومة 
ل�����س��رائ��ح وفئات  ال���دع���وة  م��وج��ه��ا 
املجتمع كافة لدعم احلملة واإجناح 

اأهدافها النبيلة.
م��ن ج��ان��ب��ه اأع����رب ع��ب��داهلل اأحمد 
ال�������س���ح���ي رئ���ي�������س ال���ع���م���ل���ي���ات يف 
للهيئة  امتنانه  ع��ن  ال��ع��ط��اء  دب��ي 
الب�سرية  ل����ل����م����وارد  االحت�����ادي�����ة 
احلكومية ملنحها الفر�سة ملختلف 
م���وظ���ف���ي ال��������������وزارات واجل����ه����ات 

اإجن���اح  يف  للم�ساهمة  االحت���ادي���ة 
تعليمه”  يف  “�ساهم  م�����ب�����ادرة 
من  لها  �سيكون  وال��ت��ي  املجتمعية 
دون ���س��ك اأث���ر ط��وي��ل االأم����د على 
حياة االأطفال املحرومني واأ�سرهم 

وجمتمعاتهم.
واأ���س��ار اإىل اأن ه��ذه امل��ب��ادرة تعك�س 
التزام الهيئة الرا�سخ تاه تقدمي 
وتنموي  اإن�ساين  بعد  ذات  خدمات 
مبختلف  االرت�����ق�����اء  ����س���اأن���ه���ا  م����ن 
ال�سيما  وال�������س���رائ���ح  ال���ق���ط���اع���ات 
لالأطفال  ال�سليم  التعليم  توفري 

وال�سباب يف البلدان النامية.

 MOHRE ال���ذك���ي  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
�سر  وكلمة  تعريفي  ا�سم  بوا�سطة 

يتم منحها مل�ستخدمي اجلهة.
���س��ع��ادة العميد  اأ����س���اد  م��ن ج��ان��ب��ه 
ب��ن عامر بجهود  ع��ب��داهلل م��ب��ارك 
والتوطني  الب�سرية  امل���وارد  وزارة 
ال�������دول�������ة و  روؤي������������ة  يف حت����ق����ي����ق 
قطاعات  ب�����س��اأن  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ات��ه��ا 
تعزيز  ع���ل���ى  وح���ر����س���ه���ا  ال���ع���م���ل 
���س��وق العمل  م��ن��اخ اال���س��ت��ق��رار يف 
التدابري  و  م��ن خ���الل اخل��ط��وات 
التي تتخذها يف هذا املجال وعرب 
مع  ال��ت��وا���س��ل  ت��ع��زي��ز  اإىل  �سعيها 
واملوؤ�س�سات  ال���ق���ط���اع���ات  ج��م��ي��ع 

وتعاونها الدائم مع الوزارة.
واأو�سح النعيمي اأن مذكرة التفاهم 
املعلومات  ت����وف����ري  اإىل  ت����ه����دف 
خدمة  خ������الل  م�����ن  وال����ب����ي����ان����ات 
االإلكرتوين  احلكومي  اال�ستعالم 
ال���ذك���ي و ه���ي ع���ب���ارة ع���ن تطبيق 
بتطويره  ق��ام��ت  ذك���ي  ال���ك���رتوين 
احلكوميني  ال�سركاء  ملنح  ال���وزارة 
بعمل  ال��ع��الق��ة  ذات  وامل��وؤ���س�����س��ات 
عن  اال�ستعالم  �سالحية  ال����وزارة 
قاعدة  يف  املتاحة  اخلدمات  بع�س 
عرب  اإل��ي��ه��ا  ال��دخ��ول  يتم  بياناتها 
www. االل���ك���رتون���ي���ة  ب��واب��ت��ه��ا 
عرب  اأو   mohre.gov.ae

املعنية بخدمة املجتمع.
واأكد ابن عامر اأن مذكرة التفاهم 
���س��ت�����س��ه��م يف ت��ر���س��ي��خ ال�����س��راك��ة و 
اجلانبني  ب���ني  ال���ق���ائ���م  ال���ت���ع���اون 
امل������ج������االت وخ���دم���ة  يف خم���ت���ل���ف 
تعزيز  يف  امل�����س��رتك��ة  اأه���داف���ه���م���ا 
االأم����ن و اال���س��ت��ق��رار يف ال��دول��ة و 
قطاعات  و  ع����ام  ب���وج���ه  امل��ج��ت��م��ع 
بوجه خا�س من  واالأعمال  العمل 
وامل�ساورات  املعلومات  تبادل  خالل 
امل���������س����ت����م����رة بني  واالت�������������س������االت 
اجلانبني والتي متكن من حتقيق 

االأهداف والغايات امل�سرتكة.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
و دعم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان 
من�سور  ال�سيخ  �سمو  ومتابعة  امل�سلحة  للقوات 
الوزراء  رئي�س جمل�س  نائب  نهيان  اآل  زايد  بن 
خليفة  موؤ�س�سة  رئي�س  الرئا�سة  ���س��وؤون  وزي���ر 

اأجنز   .. االإن�سانية  نهيان لالأعمال  اآل  زايد  بن 
وف���د امل��وؤ���س�����س��ة مهمته االإغ��اث��ي��ة االأخ����رية من 
برنامج اإغاثة للمتاأثرين وم�ساعدة اآالف االأ�سر 
العا�سمة  اجتاحت  التي  ال�سيول  من  املت�سررة 
اخلرطوم واأجزاء متفرقة من البالد حيث قدم 
امل�ساعدات يف منطقة قو�سابي مبحلية الدبة يف 

الوالية ال�سمالية.
م��وؤ���س�����س��ة خليفة  م�������س���وؤول يف  م�����س��در  وق�����ال 
للمت�سررين  االإغ��اث��ي  الربنامج  اإن  االإن�سانية 

ال�سقيق  ال�سودان  يف  وال�سيول  الفي�سانات  من 
ي��اأت��ي ام��ت��داد ل��ل��دور االإن�����س��اين ال��رائ��د للعون 
للوقوف  االإم���ارات  دول��ة  به  تقوم  التي  املبا�سر 
العوامل  التي تتاأثر نتيجة  ال�سعوب  اإىل جانب 

الطبيعية مثل الزالزل والفي�سانات.
�سرح  اإىل  ا���س��ت��م��ع  ال��وف��د  اأن  امل�����س��در  واأ����س���اف 
معتمد  عبدالرحمن  عبدالكرمي  الدكتور  من 
واالأمطار  ال�سيول  اإن  ق��ال  ال��ذي  الدبة  حملية 
 42 و  كلي  ب�سكل  م��ن��زال   56 ان��ه��ي��ار  اإيل  اأدت 

م��ن��زال ب�سكل ج��زئ��ي م��وزع��ة ب��ني ال��ق��رى التي 
ت�سررت من جراء االأمطار الغزيرة التي هطلت 

يف هذه املنطقة املنكوبة.
امل�ساعدات  م��ن  امل�ستفيدون  اأ���س��اد  جهتهم  م��ن 
ي�سهد  التي  االإن�سانية  االإم���ارات  دول��ة  مبواقف 
لها العامل حيث تكون دائما بجانب املحتاجني 
عند الكوارث والنزاعات واحلروب .. موؤكدين اأن 
�سعب ال�سودان لن ين�سى اأن االإمارات وموؤ�س�سة 
خليفة االإن�سانية من اأوىل املوؤ�س�سات االإن�سانية 

العاجلة  امل�ساعدات  لتقدمي  ال��ن��داء  لبت  التي 
من  والتخفيف  االأ�سا�سية  االحتياجات  وتوفري 

عبء الفي�سانات وال�سيول.
اأن م�ساعدات االإمارات جاءت  واأكد امل�ستفيدون 
القدير  العلي  اهلل  داع��ني   .. املنا�سب  وقتها  يف 
اأن يحفظ االإم��ارات وي��دمي عليها نعمة االأمن 

واالأمان يف ظل قيادتها الر�سيدة.
اآل نهيان  اأن موؤ�س�سة خليفة بن زايد  ي�سار اإىل 
اإن�سانية  اإغ��اث��ة  اأط��ل��ق��ت  االإن�����س��ان��ي��ة  ل��الأع��م��ال 

من  طنا   30 بحمولة  ط��ائ��رة  و���س��ريت  عاجلة 
من  للتخفيف  وذل��ك  االأ�سا�سية  االإغاثية  امل��واد 
�سمن  والفي�سانات  ال�سيول  مت�سرري  معاناة 
ال�سودان  يف  االأ�سقاء  لدعم  املتوا�سلة  جهودها 
وقيادتها  االإم��������ارات  ح���ر����س  ي��ع��ك�����س  م���ا  وه����و 
والتخفيف  ال�����س��وداين  ال�سعب  على  ال��ر���س��ي��دة 
والفي�سانات  ال�سيول  كارثة  جراء  معاناته  من 
يف  الطبيعية  احل��ي��اة  دورة  اإع���ادة  يف  وامل�ساهمة 

هذا البلد ال�سقيق.

•• ال�صارقة-الفجر:

ر�سدت موؤ�س�سة القلب الكبري املوؤ�س�سة االإن�سانية 
العاملية املعنية مب�ساعدة الالجئني واملحتاجني 
مقراً  ال�سارقة  م��ن  تتخذ  وال��ت��ي  ال��ع��امل  ح��ول 
اإن�ساء  ل�سالح  اأمريكي  دوالر   240،750 لها 
مركز جمتمعي يف حلب يهدف اإىل تعزيز جهود 
الالجئني  ل�����س��وؤون  امل��ت��ح��دة  االأمم  م��ف��و���س��ي��ة 

لتوفري اأن�سطة احلماية املجتمعية.
اأمريكي  دوالر   40،557 املوؤ�س�سة  وخ�س�ست 
امل�ساعدة  ت��ق��دمي  اإىل  ت��ه��دف  م���ب���ادرة  لتنفيذ 
النقدية ملدة �سهر ل� 143 عائلة عراقية الجئة 
االأردن وخا�سة  املناطق احل�سرية يف  تعي�س يف 

االأ�سر التي تعيلها الن�ساء.
ج���اء ذل���ك ب��ع��د م��ب��ادرت��ني خ��ريي��ت��ني ا�ستهدفا 
اأطلقتا  والعراقيني،  ال�سوريني  الالجئني  دعم 

بال�سراكة مع املفو�سية ال�سامية لالأمم املتحدة 
ل�����س��وؤون ال��الج��ئ��ني، وت��وج��ه��ت��ا ل���ذوي االأي����ادي 
املحلي  املجتمع  اأبناء  من  واملتربعني  البي�ساء، 
املجتمعي  امل��رك��ز  وي��ه��دف م�سروع  االإم���ارات���ي.  
لل�سوريني  امل��ت��زاي��دة  االح��ت��ي��اج��ات  تلبية  اإىل 
بال�سراع  املتاأثرة  واملجتمعات  داخلياً  النازحني 
الوثائق  تقدمي  ب�سكل خا�س على  الرتكيز  مع 
احل�سول  من  متكنهم  التي  واملدنية  القانونية 
حماية  لهم  وت�سمن  واالأرا���س��ي،  امل�ساكن  على 
�سبل  تعزيز  على  امل��رك��ز  يعمل  كما  اأط��ف��ال��ه��م، 
لق�سايا  اال�ستجابة  واآليات  املجتمعية  الوقاية 

العنف املبني على النوع االجتماعي.
ال����ت����ي ت�سد  امل���������س����اري����ع  اأح��������د  امل�����رك�����ز  ي���ع���د 
 2019-2018 لعام  املوؤ�س�سة  ا�سرتاتيجية 
بهدف و�سع برنامج طويل املدى الإعادة تاأهيل 
العائالت ال�سورية النازحة داخلياً ودعم جهود 

اإعادة بناء حلب. وقالت مرمي احلمادي، مدير 
ملّحة  حاجة  “هناك  الكبري:  القلب  موؤ�س�سة 
ل�سمان  االجتماعي  الدعم  �سبكات  بناء  الإع��ادة 
عي�س كرمي الأ�سر الالجئني والنازحني داخلياً 
الزكاة  الأم���وال  و�سيكون  ال��ط��وي��ل.  امل���دى  على 
حيث  من  امل��دى  بعيد  تاأثري  تقدميها  مت  التي 
تعزيز جهودنا وجهود املفو�سية ال�سامية لالأمم 
امل��ت��ح��دة ل�����س��وؤون ال��الج��ئ��ني ن��ح��و دم���ج هوؤالء 
دعمهم  خ���الل  م���ن  امل��ج��ت��م��ع  يف  امل�ست�سعفني 
الالزمة  التحتية   والبنية  املالية  بامل�ساعدات 
املعي�سية  الظروف  ت��اوز  على  ت�ساعدهم  التي 

التي يواجهونها«. 
“اأتاحت حملة الزكاة التي  واأ�سافت احلمادي: 
اطلقتها موؤ�س�سة القلب الكبري الأفراد املجتمع 
اأر�س  ع��ل��ى  واالأم�����ان  ب��ال��راح��ة  ينعمون  ال��ذي��ن 
الذين  باأولئك  التفكري  االإم��ارات  فر�سة  دولة 

امل�ستقبل،  م���ن  واخل�����وف  ال��ف��ق��ر  م���ن  ي��ع��ان��ون 
املجتمع هي  ب��اأن خدمة  االإمي���ان  م��ن  انطالقاً 
واح����دة م��ن اأن��ب��ل االأف���ع���ال ال��ت��ي ق��د ي��ق��وم بها 
الفطر  وعيد  الكرمي  رم�سان  و�سهر  االإن�سان، 
االإن�ساين  ال��واج��ب  الأداء  مثالية  ف��ر���س��ة  ك��ان��ا 
اأكد  جانبه،  وم��ن  اإي��ج��اب��ي«.  التغيري  واإح����داث 
توبي هارورد، مدير مكتب مفو�سية الالجئني 
يف االإمارات على اأهمية هذه امل�ساعدات: “تعتز 
موؤ�س�سة  مع  تمعها  التي  بال�سراكة  املفو�سية 
القلب الكبري، كما نثمن وقوف �سعب االإمارات 
وتقدميهم العون لالجئني خالل �سهر رم�سان 
على  الكرمية  امل�ساهمة  هذه  �ستمكننا  الكرمي. 
من  اأك��رب  لعدد  العي�س  و�سبل  احلماية  تقدمي 

الالجئني والنازحني ق�سراً يف املنطقة.« 
الكبري” - بدعم من احلكومة  “القلب  وتقدم 
العديد  اخلا�سة-   وال�سركات  املجتمع  واأف���راد 

وامل�ساريع  االإن�سانية من خالل   امل�ساعدات  من 
االإغ��اث��ي��ة  وال��ت��ن��م��وي��ة يف امل��ن��اط��ق ال��ت��ي ت�سهد 
حروباً ونزاعات حول العامل، مع الرتكيز ب�سكل 
االإن�سانية  اال�سرتاتيجيات  تعزيز  على  خا�س 
الرامية اإىل م�ساعدة الالجئني على بدء حياة 
التي  ال���دول  واالن���دم���اج يف جمتمعات  ج��دي��دة 
العائالت  ت��اأه��ي��ل  ج��ان��ب  اإىل  ف��ي��ه��ا،  ي��ع��ي�����س��ون 
النازحة داخلياً وتقدمي امل�ساعدة القانونية لهم 
وتوفري خدمات التعليم و�سبل العي�س الكرمي. 

تاأ�س�ست يف  الكبري  القلب  اأن موؤ�س�سة  اإىل  ي�سار 

مايو 2015، بعد عدد من املبادرات واحلمالت 
التي اأطلقتها �سمو ال�سيخة جواهر بنت حممد 
امل��وؤ���س�����س��ة بحماية  ال��ق��ا���س��م��ي. وت��ت��م��ث��ل روؤي�����ة 
واملحتاجني، ومتكينهم،  وامل�ست�سعفني  الفقراء 
وتوفري �سبل العي�س الكرمي، ولتحقيق اأهدافها، 
ت�سرف املوؤ�س�سة حالياً على اأربعة �سناديق، وهي: 
�سندوق دعم االأطفال الفل�سطينيني، و�سندوق 
الالجئني والنازحني داخلياً ، و�سندوق متكني 
ال��ف��ت��ي��ات، و���س��ن��دوق ال�����س��رق االأو����س���ط و�سمال 

اأفريقيا.

»خليفة االإن�سانية« تختتم برنامج اإغاثة مت�سرري الفي�سانات يف �سمال ال�سودان

بال�ضراكة مع املفو�ضية ال�ضامية لالأمم املتحدة ل�ضوؤون الالجئني 

»القلب الكبري« تخ�س�س مبادرتني لدعم الالجئني العراقيني وال�سوريني  
•توزيع م�ضاعدات بقيمة 40,557 دولر اأمريكي على 143 عائلة عراقية يف الأردن
من م�ضاعدات م�ضروع املركز املجتمعي يف حلب �ضنويًا  ي�ضتفيد  نازح  األف   12 •

خريية النعيمي توزع 2000 ق�سيمة خالل م�سروع »برنامج الطالب«
•• عجمان ـ الفجر 

النعيمي  را�سد  بن  حميد  موؤ�س�سة  نفذت 
)برنامج  ال���رتب���وي  م�����س��روع��ه��ا  اخل��ريي��ة 
العام الدرا�سي  الطالب( تزامنا مع بداية 
م��ن خ��الل ت��وزي��ع ك��وب��ون��ات بقيمة 100 
دره�����م ل��ك��ل ك���وب���ون ل��ت�����س��ت��ه��دف 2000 
الدخل  ذوي  ف���ئ���ة  م����ن  وط���ال���ب���ة  ط���ال���ب 
امل��ح��دود واالأي���ت���ام، ح��ي��ث ي��ه��دف امل�سروع 
كاهل  ع��ل��ى  امل���ادي���ة  االأع���ب���اء  تخفيف  اإىل 
االأ����س���ر امل��ح��ت��اج��ة وت�����س��ج��ي��ع ال��ط��ل��ب��ة من 
اع�ساء  ليكونوا  واالأيتام  املحتاجة  الفئات 

فاعلني يف املجتمع كما اإن امل�سروع �سي�سهم 
يحتاجه  ما  ل�سراء  الطالب  حاجة  �سد  يف 
واأدوات  وقرطا�سيه  مدر�سية  حقيبة  م��ن 
ال�سيخة  لقاء  خ��الل  ذل��ك  ج��اء  مدر�سية. 
ع����زة ب��ن��ت ع���ب���داهلل ال��ن��ع��ي��م��ي م���دي���ر عام 
موؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي اخلريية 
و�سعادة علي ح�سن مدير منطقه عجمان 
اللقاء  وخ��الل  املوؤ�س�سة،  مبقر  التعليمية 
مت ا�ستعرا�س م�ستجدات امليدان الرتبوي 
ل��ل��ع��ام الدرا�سي  ال��ت��ي مت��ت  وال��ت��ج��ه��ي��زات 
واحتياجات  اال�ستعدادات  وبحث  اجلديد 
اجلديد  الدرا�سي  بالعام  اخلا�سة  الطلبة 

املنطقة  مدير  واثنى  2018-2019م  
قبل  من  املبذولة  اجلهود  على  التعليمية 
موؤ�س�سة حميد بن را�سد النعيمي اخلريية 
االإن�سانية واالجتماعية والرتبوية واأهمية 
يخدم  مب��ا  املجتمعية  ال�����س��راك��ات  ت��ع��زي��ز 
فئات و�سرائح املجتمع ب�سكل عام والطلبة 
اأع��دت موؤ�س�سة حميد  ب�سكل خا�س. حيث 
بن را�سد النعيمي اخلريية يف وقت �سابق 
درهم   100 بقيمة  امل��در���س��ي��ة  ال��ق�����س��ائ��م 
ل�����س��راء م��ا ي��ح��ت��اج��ه ال��ط��ال��ب م��ن اأدوات 
ت���وزي���ع���ه���ا ع���ل���ى م���دار����س  م���در����س���ي���ة ومت 
م��ن��ط��ق��ة ع��ج��م��ان ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة وامل����دار�����س 

للخطة  تطبيقا  وذل��ك  ب��االإم��ارة  اخلريية 
اال�سرتاتيجية اخلا�سة باملوؤ�س�سة يف تعزيز 
ال�سراكة املوؤ�س�سية واملجتمعية بني املوؤ�س�سة 

واملوؤ�س�سات الرتبوية والتعليمية.
عبداهلل  ب���ن���ت  ع�����زة  ال�����س��ي��خ��ة  ا�����س����ادت  و 
بن  حميد  ملوؤ�س�سة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  النعيمي 
را�سد النعيمي اخلريية بالدور الذي يقوم 
ب���ه م���دي���ري وم���دي���رات م���دار����س املنطقة 
والكادر التعليمي خلدمة الطلبة وال�سعي 
يف توفري البيئة املنا�سبة له متمنية جلميع 
درا�سيا  عاما  التدري�سية  والهيئة  الطلبة 
موفقا مليئا باالإجنازات واالأفكار املبدعة.

•• راأ�س اخليمة - الفجر:

لقي �سخ�س من اجلن�سية االآ�سيوية يف العقد الثاين من عمره 
م�سرعه متاأثراً بجروحه البليغة اإثر حادث ده�س تعر�س له 
العقد  يف  مواطن  يقودها  مركبة  قبل  من  االأول  اأم�س  م�ساء 

الرابع من عمره على طريق املطار الداخلي براأ�س اخليمة .
وتف�سياًل ، قال الرائد �سامل حممد بورقيبة رئي�س ق�سم املرور 
والدوريات ب�سرطة راأ�س اخليمة اإىل ورود بالغ لغرفة العمليات 
املركزية بالقيادة العامة عند متام ال�ساعة )10:00( م�ساء 
وعلى   ، ده�س  ح��ادث  اإىل  �سخ�س  بتعر�س  يفيد  االأول  اأم�س 
ال��ف��ور حت��رك��ت دوري����ات ال�����س��رط��ة مب��رك��ز ���س��رط��ة الدقداقة 
ال�سامل و�سيارات االإ�سعاف واالإنقاذ اإىل موقع البالغ ، وتبني 

عند التحقيقات املبدئية باأن ال�سخ�س االآ�سيوي عرب الطريق 
دون التاأكد من خلوه من املركبات القادمة من اجلانب االآخر 
، حيث كانت مركبة بقيادة املواطن ت�سري عليه وحاول تفاديه 
اإال اأنه ا�سطدم به واأدى اإىل وفاته على الفور ، ومت نقل املتويف 
اإىل امل�ست�سفى متهيداً لت�سليمه اإىل ذويه الإمتام مرا�سم الدفن 
اإىل  م��ل��ف احل����ادث  ك��م��ا مت حت��وي��ل   ، املتبعة  االأ����س���ول  ح�سب 

اجلهات املخت�سة ال�ستكمال االإجراءات القانونية الالزمة .
ودعا بورقيبة جميع امل�ساة اإىل �سرورة التقيد بقوانني ال�سرب 
والتقيد  للم�ساة  املخ�س�سة  االأم���اك���ن  م��ن  وال��ع��ب��ور  وامل����رور 
باالأنظمة التي ت�سمن ال�سالمة للجميع وخا�سة اأثناء الفرتة 
التاأكد من  ، ويجب  الروؤية  الليل لتدين م�ستوى  اأو  امل�سائية 

خلو الطريق من املركبات قبل العبور .

•• اأبوظبي-الفجر: 

الرعاية  م��راف��ق  اأح���د  اأبوظبي”،  كلينك  “كليفالند  م�ست�سفى  يطلق 
ال�سحية عاملية امل�ستوى التابعة ل�سركة مبادلة لال�ستثمار، حملة ت�ستمر 
الدموية،  واالأوع��ي��ة  القلب  اأم��را���س  ح��ول  التوعية  لن�سر  كامل  �سهر  مل��دة 
وذلك ا�ستعداداً لالحتفال بيوم القلب العاملي الذي ي�سادف 29 �سبتمرب 
“تعرف على قلبك”  من كل ع��ام.  تهدف احلملة التي تقام حتت عنوان 
اإىل تعزيز معرفة اجلمهور باالحتياطات املمكن اتخاذها للحد من خطر 

االإ�سابة باأمرا�س القلب واالأوعية الدموية، التي كانت ال�سبب يف حدوث 
العام 2016 ح�سب  دائرة ال�سحة  يف  الوفيات  حاالت  من  املائة  يف   37
يف اأبوظبي. كما تركز على اأهمية الفحو�سات الدورية والعوامل الرئي�سة 
امل�سببة الأمرا�س القلب، مثل التاريخ العائلي والتغذية والريا�سة واالإقالع 
عن التدخني.  وتت�سمن فعاليات احلملة ندوات توعية وجل�سات ت�سخي�س 
وال�سركات  املوؤ�س�سات  امل�ست�سفى وي�ست�سيفها عدد من  اأطباء  ي�سارك فيها 
احلكومية خالل �سهر �سبتمرب. كما خ�س�س امل�ست�سفى لهذه املبادرة موقعاً 
االأثر  املوقع معرفة  ل��زوار  تتيح  القلب  لتقدير عمر  اآل��ة  ي�سم  اإلكرتونياً 

الذي تركه اأ�سلوب حياتهم على �سحة قلوبهم واخلطوات املمكن اتخاذها 
ملمار�سة  ون�سائح  �سحية  الأط��ب��اق  و�سفات  امل��وق��ع  ي�سم  كما  لتح�سينها. 
الريا�سة.  ويف هذا ال�ساأن، قال د. فرا�س بدر، طبيب اأخ�سائي يف اأمرا�س 
القلب  اأمرا�س  “متثل  اأبوظبي”:  “كليفالند كلينك  القلب يف م�ست�سفى 
كلينك  “كليفالند  ي�سهم  التي  الرئي�سية  امل�ساكل  من  وهي  كبرياً  حتدياً 
اأبوظبي” يف معاجلتها. فهو يوفر للمر�سى عالجات متطورة، كما يدعم 
احلد  �سبل  حول  الوعي  ن�سر  اإىل  الرامية  املجتمعية  احلمالت  من  ع��دداً 
م��ن ع��وام��ل خ��ط��ورة االإ���س��اب��ة ب��ه��ذه االأم���را����س وت�سجيع اجل��م��ه��ور على 

اإىل  احل��اج��ة  لتجنب  لياقتهم  على  واحل��ف��اظ  �سحي  حياة  اأ���س��ل��وب  ات��ب��اع 
م�ست�سفى  يف  الدموية  واالأوعية  القلب  معهد  ي�سم  اجلراحي«.   التدخل 
العامل  االأطباء واجلراحني يف  اأف�سل  اأبوظبي” بع�س  “كليفالند كلينك 
الذين يتمتعون بخربات وا�سعة يف جمال ت�سخي�س وعالج احلاالت القلبية 
املختلفة، وقد اأجرى املعهد عدداً من اجلراحات التي ت�سهدها املنطقة الأول 
مرة، ومنها اإ�سالح ال�سمام التاجي بوا�سطة اجلراحة الروبوتية واإجراء 
جمازة ال�سريان التاجي بوا�سطة التنظري واجلراحات املتطورة ال�ستئ�سال 

اأورام القلب، كما طبق اأول برنامج ملراقبة القلب عن بعد يف املنطقة. 

بهدف ن�ضر التوعية باأمرا�س القلب والأوعية الدموية 

» كليفالند كلينك اأبوظبي« يطلق حملة »تعرف على قلبك« مبنا�سبة يوم القلب العاملي

وفاة اآ�سيوي ده�سًا يف راأ�س اخليمة
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:
نهيان  اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  م��ع��ايل  ا�ستقبل 
االأول بح�سور معايل  اأم�س  الت�سامح يف ق�سره  وزير 
املجل�س  رئ��ي�����س��ة  القبي�سي  ع��ب��داهلل  اأم����ل  ال��دك��ت��ورة 
رئي�س  ن��ي��ا���س  م�سطفى  م��ع��ايل  االحت�����ادي  ال��وط��ن��ي 
والوفد   “ ال��ربمل��ان   “ ال�سنغالية  الوطنية  اجلمعية 
امل��راف��ق ل��ه. ح�سر ال��ل��ق��اء ع��دد م��ن اأع�����س��اء املجل�س 
و�سعادة اأحمد �سبيب الظاهري االأمني العام و �سعادة 
اإبراهيم �سوري �سيال �سفري جمهورية ال�سنغال لدى 

اآل  م��ب��ارك  ب��ن  نهيان  ال�سيخ  ال��دول��ة. ورح��ب معايل 
ال�سنغايل  ال��ربمل��اين  ال��وف��د  واأع�����س��اء  برئي�س  نهيان 
البلدين  ب���ني  االأخ���وي���ة  ال��ع��الق��ات  ع��م��ق  م���وؤك���دا   ..
ال��دور الكبري الذي قام به  اإىل  ال�سديقني .. م�سريا 
“ طيب  اآل نهيان  ال�سيخ زاي��د بن �سلطان  املغفور له 
اهلل ثراه “ يف تر�سيخ وتوطيد هذه العالقات وي�سري 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  نهجه  على 
فيه  ملا  “حفظه اهلل” وذل��ك  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل 

م�سلحة �سعبي البلدين.
رئي�س  ملعايل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  ومتنى 

الربملان ال�سنغايل والوفد املرافق النجاح والتوفيق يف 
مهمتهم اأثناء زيارتهم الر�سمية للدولة.

من جانبه اأكد رئي�س الربملان ال�سنغايل حر�س بالده 
على تعزيز العالقات الربملانية الثنائية وتوطيد اأوجه 
التعاون امل�سرتك مع دولة االإمارات يف املجاالت كافة 
.. م�سيدا بالنه�سة ال�ساملة التي ت�سهدها االإمارات يف 

ظل القيادة احلكيمة للدولة.
واأقام معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان ماأدبة 
الربملان  رئي�س  نيا�س  م�سطفى  ملعايل  تكرميا  غ��داء 

ال�سنغايل والوفد املرافق.

نهيان بن مبارك ي�ستقبل رئي�س الربملان ال�سنغايل

•• اأبوظبي - وام:
رئي�س  نيا�س  م�سطفى  م��ع��ايل  اأك���د 
اجل��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ال�����س��ن��غ��ال��ي��ة “ 
تقف  االإم����ارات  دول���ة  اأن  الربملان” 
العامل  القوى اخل��رية يف  يف مقدمة 
م��ن خ���الل م��واق��ف��ه��ا امل�����س��رف��ة تاه 
ق�سايا ال�سعوب االإن�سانية، وت�سديها 
ل����ت����داع����ي����ات ال������ك������وارث واالأزم����������ات 
التي  اجلريئة  التنموية  ومبادراتها 
الدولية  امل�����س��اع��ي  يف  ف��رق��ا  حت����دث 

للحد من وطاأة املعاناة االإن�سانية.
ونقل نيا�س خالل لقائه ام�س مبقر 
هيئة الهالل االأحمر الدكتور حممد 
للهيئة  العام  االأمني  الفالحي  عتيق 
�سكر وتقدير حكومة و�سعب ال�سنغال 
اآل  زاي����د  ب��ن  ال�����س��ي��خ ح��م��دان  ل�سمو 
منطقة  يف  احل����اك����م  مم���ث���ل  ن���ه���ي���ان 
الهتمامه  ال��ه��ي��ئ��ة  رئ��ي�����س  ال��ظ��ف��رة 

لالأو�ساع  امل�ستمرة  ومتابعته  الدائم 
توجيهاته  و  ال�سنغال  يف  االإن�سانية 
امل�ستمرة بالوقوف اإىل جانب �سعبها 

ومد يد العون وامل�ساندة له.
اأ�ساد نيا�س باجلهود التي ت�سطلع بها 
دولة االإمارات لتح�سني جودة احلياة 
يف  ال�سعفاء  كاهل  عن  املعاناة  ورف��ع 
م��ن��اط��ق ال��ن��زاع��ات وال���ك���وارث حول 
ال���ع���امل خ��ا���س��ة يف اأف���ري���ق���ي���ا، وق���ال 
تعزز  ال�����س��دد  ه����ذا  يف  ج��ه��وده��ا  اإن 
جم����االت ال��ت�����س��ام��ن االإن�����س��اين بني 
ال�سعوب، وتزيد من ر�سيد االإمارات 
وتوؤكد  ال��رح��ب��ة،  العطاء  �ساحات  يف 
�سدق توجهاتها اخلرية ومقا�سدها 
اأر�ساه  الذي  القومي  النبيلة ونهجها 
فقيد االأمة ون�سري االإن�سانية املغفور 
اآل نهيان  له ال�سيخ زايد بن �سلطان 

اهلل ثراه«. “طيب 
و اأع�����رب ع���ن ت��ق��دي��ر ب����الده جلهود 

ه��ي��ئ��ة ال���ه���الل االأح���م���ر االإم����ارات����ي 
ب���ق���ي���ادة ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح����م����دان بن 
زاي�����د اآل ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل���اك���م يف 
م��ن��ط��ق��ة ال��ظ��ف��رة رئ��ي�����س ال��ه��ي��ئ��ة يف 
م�ساندة الق�سايا االإن�سانية لل�سعوب 
االأف��ري��ق��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��اين م���ن وط���اأة 
امل�ستمرة  م�ساندتها  مثمنا  الظروف 
ل��ل�����س��رائ��ح ال�����س��ع��ي��ف��ة واالأ�����س����ر ذات 

الع�سر ال�سديد يف ال�سنغال.
و ب���ح���ث ن���ي���ا����س م����ع امل�������س���وؤول���ني يف 
ال����ه����الل االأح����م����ر ت���ع���زي���ز جم����االت 
ال���ت���ع���اون االإن�������س���اين ال��ق��ائ��م��ة بني 
ال�ساحة  ع��ل��ى  و���س��رك��ائ��ه��ا  ال��ه��ي��ئ��ة 
ال�����س��ن��غ��ال��ي��ة يف خم��ت��ل��ف اجل���وان���ب 
اإقامة  اأمله يف  واأع��رب عن  احليوية، 
�سراكة ا�سرتاتيجية يف جمال كفالة 
تالميذ  وهيئة  الهيئة  ب��ني  االأي��ت��ام 
اأكر  ترعى  التي  ال�سنغايل  ال��وط��ن 
لهم  وت��وف��ر  �سنغايل  يتيم  األ���ف  م��ن 

وال�سحية  التعليمية  احتياجاتهم 
“ نتطلع  اأ���س��اف:  واالج��ت��م��اع��ي��ة. و 
للتعاون يف هذا ال�سدد ملا للهيئة من 
خربة طويلة و كفاءة عالية يف جمال 
كفالة االأيتام حول العامل و اأن ميتد 
ه���ذا ال��ت��ع��اون اإىل جم����االت اأخ���رى 
ال�ساحة  حتتاجها  وتنموية  اإن�سانية 
اأن�����ه مت  “ .. م��و���س��ح��ا  ال�����س��ن��غ��ال��ي��ة 
اإعداد  على  االجتماع  خ��الل  االتفاق 
يف  ال�����س��روري��ة  باالحتياجات  قائمة 
للهيئة  ورف��ع��ه��ا  امل���ج���االت  خم��ت��ل��ف 

لدرا�ستها وال�سروع يف تنفيذها.
م����ن ج���ان���ب���ه اأك������د ال���دك���ت���ور حممد 
الهيئة  م��ب��ادرات  اأن  الفالحي  عتيق 
خا�سة  ال�سنغال  و  عامة  اأفريقيا  يف 
ت��د امل��ت��اب��ع��ة و االه��ت��م��ام م��ن �سمو 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ال�����س��ي��خ ح��م��دان 
احتياجات  بتلبية  دائما  يوجه  ال��ذي 
كل  بجانبهم يف  وال��وق��وف  االأ���س��ق��اء 

اإن ما  وال����ظ����روف، وق����ال  االأح�������وال 
ت�سطلع به الهيئة من جهود اإن�سانية 
ع��ل��ى ال�����س��اح��ة ال�����س��ن��غ��ال��ي��ة ه���و من 
امل�ستهدفني  ت��اه  واجباتها  �سميم 
من خدماتها هناك موؤكدا اأن الهيئة 
تعزيز  ���س��ب��ي��ل  و���س��ع��ا يف  ت���دخ���ر  ل���ن 
ال�سنغال  يف  اأن�����س��ط��ت��ه��ا  و  ب��راجم��ه��ا 
االإن�سانية  م�سوؤوليتها  من  انطالقا 
وحت��ق��ي��ق��ا ل��ت��ط��ل��ع��ات��ه��ا يف احل���د من 
واأطلع  االإن�����س��ان��ي��ة.  امل���ع���ان���اة  وط�����اأة 
اأم���ني ع��ام ال��ه��الل االأح��م��ر امل�سوؤول 
يف  الهيئة  حت��رك��ات  ع��ل��ى  ال�سنغايل 
خم��ت��ل��ف ال�����س��اح��ات وامل���ن���اط���ق التي 
والكوارث  االأزم���ات  تعاين من وط��اأة 
يف  وم�ساريعها  براجمها  جانب  اإىل 

ال�سنغال خالل ال�سنوات املا�سية.
ال���ل���ق���اء م���ن ج���ان���ب الهالل  ح�����س��ر 
االأح��������م��������ر ف�����ه�����د ع�����ب�����د ال����رح����م����ن 
العام  االأم�������ني  ن���ائ���ب  ���س��ل��ط��ان  ب����ن 

مبارك  ورا�سد  الدولية،  للم�ساعدات 
امل���ن�������س���وري ن����ائ����ب االأم��������ني ال���ع���ام 
ح�سره  فيما  ال��دول��ي��ة،  للم�ساعدات 
�سفري  �سيال  �سوري  اإبراهيم  �سعادة 

جمهورية ال�سنغال لدى الدولة.
الربامج  ق��ي��م��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 

الهالل  التي نفذتها هيئة  وامل�ساريع 
االأحمر يف ال�سنغال بلغت 61 مليونا 
ت�سمنت  درهما  و671  األفا  و842 
التنموية واالإن�سائية  امل�ساريع  تنفيذ 
بتكلفة بلغت 41 مليونا و899 األفا 
و247 درهما، وامل�ساعدات املقطوعة 

بقيمة 8 ماليني و926 األفا و761 
 8 دره���م���ا، وك���ف���االت االأي���ت���ام بقيمة 
ماليني و504 اآالف و423 درهما، 
العاجلة  االإغ��اث��ات  تكلفة  بلغت  فيما 
األفا  و512  م��ل��ي��ون��ني  وال���ط���ارئ���ة 

و240 درهما.

•• احلديدة-وام:

االأحمر  ال���ه���الل  “هيئة  ت��وا���س��ل 
الداعمة  ج��ه��وده��ا   “ االإم����ارات����ي 
للمحافظات واملدن اليمنية املحررة 
م����ن خ�����الل ت��ن��ف��ي��ذ ال���ع���دي���د من 
اخلدمية  و  التنموية  امل�����س��روع��ات 
ال�سعب  اح��ت��ي��اج��ات  تتلم�س  ال��ت��ي 
الغذائية  ال�سالل  ت��وزي��ع  اليمني  
على املواطنني لتلبية احتياجاتهم 
الفورية مبا يدعم ا�ستقرار االأ�سر 
املعي�سة  ���س��ب��ل  ت��وف��ري  و  ال��ي��م��ن��ي��ة 
احل�سنة لالأ�سقاء اإ�سافة اإىل تبني 
املبادرات االجتماعية على ال�ساحة 
تطلعات  حت��ق��ق  وال���ت���ي  ال��ي��م��ن��ي��ة 
يواجه  ال������ذي  ال��ي��م��ن��ي  ال�������س���ب���اب 
حت��دي��ات ك��ب��رية م��ن اأج���ل حتقيق 
ح��ل��م��ه يف اال���س��ت��ق��رار االأ�����س����ري و 
معاناته  وط�������اأة  م����ن  ال��ت��خ��ف��ي��ف 
االإن�����س��اين الراهن  ال��و���س��ع  ج���راء 
نتيجة االأحداث يف اليمن و تر�سد 
وك��ال��ة اأن��ب��اء االإم�����ارات “ وام” يف 
مبادرات  و  م�ساريع  التقرير  ه��ذا 
االإماراتي  االأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة 
اليمنية كافة خالل  املحافظات  يف 

ا�سبوع.
االآالف  “الهيئة”  وزع������ت  ف���ق���د 
اإىل  اإ�سافة  الغذائية  ال�سالل  من 
تنفيذ  اإىل جانب  االأ�سا�سية  ال�سلع 
التنموية  امل�سروعات  م��ن  العديد 
ا�ستح�سانا  الق��ت  التي  واخلدمية 
كبريا من االأ�سر اليمنية املت�سررة 
احلوثي  ميلي�سيات  انتهاكات  م��ن 

املوالية الإيران �سدهم.
م�������س���روع حفر  ال��ه��ي��ئ��ة  د���س��ن��ت  و 
بالطاقة  ارتوازية تعمل  بئرا   23
ال�سم�سية ومزودة مبحطات حتلية 
على امتداد ال�ساحل الغربي لليمن 
تروي ظماأ 58 األف مواطن ميني 
 “ “ �سقيا االإم���ارات  �سمن مبادرة 
من  تعاين  التي  املناطق  يف  وذل��ك 
ي�سمن  مب��ا  انعدامها  و  امل��ي��اه  �سح 

ا�ستقرار االأ�سر اليمنية يف موطنها 
ال�سرورية  اح��ت��ي��اج��ات��ه��ا  تلبية  و 
ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن م��ع��ان��ات��ه��ا ج���راء 
الظروف االإن�سانية الراهنة نتيجة 

االأحداث يف اليمن.
“�سقيا  م�������ب�������ادرة  وت���������س����ت����ه����دف 
�ساحب  اأطلقها  ال��ت��ي  االإمارات” 
ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن را�سد 
الدولة  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  م��ك��ت��وم  اآل 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 
“رعاه اهلل” توفري املياه ال�ساحلة 
خلم�سة ماليني �سخ�س يف الدول 
امل�سدر  ه��ذا  �سحا يف  ت��ع��اين  ال��ت��ي 

احليوي.
وي����ت����م ت���ن���ف���ي���ذ م���������س����روع االآب��������ار 
االرت����وازي����ة ب�����س��ك��ل م��ت��ك��ام��ل فهو 
االآب������ار  اإىل ج���ان���ب ح���ف���ر  ي�����س��م��ل 
اإ�سافة  ال�����س��خ  ب��خ��ط  ت��و���س��ل��ي��ه��ا 
و  ال�������س���خ  وح��������دات  ت���رك���ي���ب  اإىل 
املواقع  اإىل  ت�سل  متديدات  تنفيذ 
ي�����س��ه��م يف توفري  امل�����س��ت��ه��دف��ة مب���ا 
النقية  امل���ي���اه  م���ن  ك��اف��ي��ة  ك��م��ي��ات 
امل�ستفيدة  والقرى  املناطق  ل�سكان 
من امل�سروع يف مديريات اخلوخة و 
التحيتا و الدريهمي وبيت الفقيه 

وزبيد واحل�سينية.
ويف ال�سياق ذاته - د�سنت “الهيئة” 
م�سروع حفر بئر مياه ارتوازية يف 
ملديرية  ال��ت��اب��ع��ة  ال��وع��رة  منطقة 
احلديدة  حم��اف��ظ��ة  يف  اخل���وخ���ة 
وذل������ك ���س��م��ن ج���ه���ود االإم���������ارات 
ال�ساحلة  امل��ي��اه  لتوفري  امل�ستمرة 
ل��ل�����س��رب ل��ل��م��واط��ن��ني ال��ي��م��ن��ي��ني و 
املناطق  ���س��ك��ان  اح��ت��ي��اج��ات  تلبية 
املياه  �سح  من  تعاين  التي  املحررة 
�ستعمل  التي  البئر  م��ن  لي�ستفيد 
 2600 اأك��ر  ال�سم�سية  بالطاقة 
�سكان  اإىل  اإ���س��اف��ة  م��واط��ن مي��ن��ي 
توزيع  وذل��ك عرب  املجاورة  القرى 
400 لرت  �سعة  م��ي��اه  خ���زان   48

للواحد على مواقع خمتلفة .
االأحمر  ال���ه���الل  ه��ي��ئ��ة  ن��ظ��م��ت  و 
اجلماعي  ال����ع����ر�����س  االإم�������ارات�������ي 
اليمن  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى  ال�������س���اد����س 
والثاين يف مدينة املكال يف حمافظة 
ح�����س��رم��وت و ا���س��ت��ف��اد م��ن��ه 200 
�ساب وفتاة �سمن �سل�سلة االأعرا�س 
�ساحب  بها  وج��ه  التي  اجلماعية 
اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
نائب  اأب���وظ���ب���ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 

امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع���ل���ى  ال��ق��ائ��د 
و  اليمني  ال�سباب  ا�ستقرار  لدعم 
�ساب   2400 منها  ي�ستفيد  التي 

وفتاة يف 8 حمافظات مينية.
و ق��دم��ت دول����ة االإم������ارات حمطة 
املوؤقتة  اليمنية  للعا�سمة  كهرباء 
م���ي���ج���اوات   120 ب����ق����درة  ع������دن 
دوالر  م���ل���ي���ون   100 وب���ت���ك���ل���ف���ة 
ل���ت���ح�������س���ني اخل������دم������ات امل���ق���دم���ة 
للمواطنني اليمنيني ويف مقدمتها 
تركيب  و�سيتم   .. ال��ط��اق��ة  ق��ط��اع 
امل��ح��ط��ة ال��ت��ي ت�����س��م حم��رك��ا يعد 
بالعامل  الطاقة  اأكرب مولدات  من 
يف  وت�سغيلها  احل�����س��وة  منطقة  يف 

اأكتوبر املقبل.
ر�ست يف  اإماراتية قد  �سفينة  كانت 
املقدمة  املحطة  متنها  وعلى  عدن 
اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�س�سة  م��ن 
نهيان لالأعمال االإن�سانية يف اإطار 
الدعم االإماراتي امل�ستمر للقطاعات 
احليوية ويف مقدمتها “الطاقة« . 
حمطة  م�����س��روع  تنفيذ  يحظى  و 
الكهرباء بالعا�سمة املوؤقتة باهتمام 
مبا�سر من القيادة الر�سيدة لدولة 
اإطار امل�سوؤولية  االإم��ارات وذلك يف 

ال�سعب  نحو  ل��الإم��ارات  االإن�سانية 
الدعم  وت��ق��دمي  ال�سقيق  اليمني 
معاناته  م���ن  للتخفيف  ال�����س��خ��ي 
جراء انتهاكات ميلي�سيات احلوثي 
امل��وال��ي��ة الإي���ران وت��دم��ريه��ا البنى 
ال��ت��ح��ت��ي��ة وا����س���ت���ه���داف م���ق���درات 

ال�سعب اليمني.
دفعة  االإم�����ارات  دول���ة  �سلمت  ك��م��ا 
املجهزة  ال�������س���ي���ارات  م���ن  ج���دي���دة 
واخل��ا���س��ة ب���دوري���ات االأم����ن العام 
�ساحل  م��دي��ري��ات  اإىل  وال�����س��رط��ة 
�سمن  وذلك  ح�سرموت  حمافظة 
االأجهزة  لدعم  املتوا�سلة  جهودها 
االأمنية لتثبيت االأمن واال�ستقرار 
ذلك  ليوؤكد  اليمنية  املحافظة  يف 
حر�س االإمارات على دعم االأ�سقاء 
يف ال���ي���م���ن ب���ك���ل م����ا ي���ع���زز االأم�����ن 
املحررة  املحافظات  يف  واال�ستقرار 
التي  ح�سرموت  حمافظة  خا�سة 
ق���دم���ت من���وذج���ا رائ���ع���ا يف حفظ 

االأمن واال�ستقرار .
وق����د ت�����س��ل��م��ت اأج����ه����زة االأم������ن يف 
من  م���رك���ب���ة   157 ح�������س���رم���وت 
املدين  ل��ل��دف��اع  اآل���ي���ات   4 �سمنها 
ب��ك��ام��ل ت��ه��ي��زات��ه��ا و م��ع��دات��ه��ا و 

بتكلفة  بولي�سية  نارية  دراجة   60
درهم  مليون   20 بلغت  اإجمالية 

اإماراتي .
الهالل  توزيعات  التقرير  ر�سد  و 
االأحمر االإماراتي خالل ال�سهرين 
احلديدة  حم��اف��ظ��ة  يف  امل��ا���س��ي��ني 
غذائية  �سلة  األ��ف   72 اإىل  لت�سل 
االأ�سا�سية  ال�����س��ل��ع  اإىل  اإ����س���اف���ة 
مواطن  اآالف   504 منها  ا�ستفاد 
ميني من بينهم 360 األف طفل و 
ما يقارب 75 األف امراأة لتخفيف 
اإعانتها  و  اليمنية  االأ���س��ر  م��ع��ان��اة 
االإن�سانية  ال���ظ���روف  ت����اوز  ع��ل��ى 
ال�سعبة جراء انتهاكات ميلي�سيات 
التجويع  �سالح  اتباعها  و  احلوثي 

والتخويف �سد املدنيني .
االأحمر  الهالل  هيئة  ت�ستهدف  و 
املواطنني  حياة  حت�سني  االإماراتي 
وطاأة  م��ن  التخفيف  و  اليمنيني 
امل���ع���ان���اة ع���ن ك��اه��ل��ه��م وذل�����ك عن 
اأك����رب عدد  اإىل  ال���و����س���ول  ط��ري��ق 
احتياجات  لتلبية  امل�ستفيدين  من 
االأهايل من املواد الغذائية و تنفيذ 
امل�سروعات التنموية التي ت�سهم يف 
عودة  و  اليمنية  االأ���س��ر  ا���س��ت��ق��رار 

احلياة اإىل طبيعتها .
االأحمر  ال��ه��الل  هيئة  وا���س��ل��ت  و 
ت���وزي���ع امل�������س���اع���دات االإن�����س��ان��ي��ة و 
مديريتي  اأه�����ايل  ع��ل��ى  االإغ���اث���ي���ة 
حمافظة  يف  الدريهمي  و  التحيتا 
تاأهيل  اإىل  اإ�����س����اف����ة  احل�����دي�����دة 
لتلبية  ال�������س���رب  م���ي���اه  حم���ط���ات 
لالأ�سر  ال�����س��روري��ة  االح��ت��ي��اج��ات 
تاوز  على  وم�ساعدتها  اليمنية 
التي  ال�سعبة  املعي�سية  ال��ظ��روف 
االإن�ساين  ال��و���س��ع  ج���راء  تعي�سها 
فيه  ت�������س���ب���ب���ت  ال���������ذي  ال�������راه�������ن 
ميلي�سيات احلوثي املوالية الإيران 
�سلة   4500 “ “الهيئة  وزع��ت  و 
غذائية اإ�سافة اإىل ال�سلع االأ�سا�سية 
مديريتي  يف  اليمنية  االأ���س��ر  على 
منها  ا�ستفاد  الدريهمي  و  التحيتا 
ميني  مواطن   500 و  األفا   31
من بينهم 22 األفا و500 طفل و 
ما يقارب 4800 ام��راأة وذل��ك يف 
امل�ساعدات  اإط��ار تقدمي مزيد من 
اليمنية  لالأ�سر  العاجلة  االإغاثية 
امل��ن��اط��ق والقرى  ال���ق���ادرة يف  غ��ري 
وزعت  كما   .. للمديريتني  التابعة 
اأهايل  على  غذائية  �سلة   1500

تعز  حمافظة  يف  حيفان  مديرية 
تابعة  قرية   12 ال��ت��وزي��ع  لي�سمل 
ت�سيري  اإىل  اإ�سافة  املديرية  ل��ذات 
اإغ���اث���ي���ة اإىل  ق���اف���ل���ة م�������س���اع���دات 
احلديدة  حمافظة  من  للنازحني 
حمافظة  يف  ال����رب����اط  خم���ي���م  يف 

تنب.
االإماراتية  امل�����س��اع��دات  ت�سمنت  و 
دع�����م حم���ط���ات م���ي���اه ال�������س���رب يف 
م���دي���ري���ة ال��ت��ح��ي��ت��ا ع����رب اإر�����س����ال 
امل�سخات  الإ���س��الح  هند�سي  فريق 
و تاأهيلها مبا ي�سمن توفري املياه 
املت�سررة  اليمنية  النظيفة لالأ�سر 
اآث��ار الدمار الذي  و التخفيف من 
و عودة  ميلي�سيات احلوثي  خلفته 
احلياة اإىل طبيعتها وذلك يف اإطار 
الدعم الذي تقدمه دولة االإمارات 

مل�ساعدة االأ�سقاء يف اليمن.
و رفد “الهالل” امل�ست�سفى الريفي 
حمافظة  يف  ال��ت��ح��ي��ت��ا  مب���دي���ري���ة 
وامل�ستلزمات  ب���االأدوي���ة  احل��دي��دة 
الطبية �سمن خطة الهالل لدعم 
القطاع الطبي يف ال�ساحل الغربي 
مب����ا ي�����س��م��ن حت�����س��ني اخل���دم���ات 
اليمنية  لالأ�سر  املقدمة  العالجية 
اإ�سافة اإىل تد�سني حملة مكافحة 
وباء حمى ال�سنك يف مديرية عتق 
املواطنني  لدعم  �سبوة  مبحافظة 

اليمنيني و رفع املعاناة عنهم .
ذراعها  ع���رب  االإم�������ارات  ت���واك���ب  و 
االإن�سانية الهالل االأحمر عمليات 
حت����ري����ر امل�����دي�����ري�����ات وامل����������دن يف 
املزيد  بتقدمي  احلديدة  حمافظة 
من امل�ساعدات االإن�سانية والغذائية 
التنموية  امل�������س���روع���ات  ت��ن��ف��ي��ذ  و 
القطاعات  دع�����م  و  اخل���دم���ي���ة  و 
ب���ه���دف حت�سني  ك���اف���ة  احل���ي���وي���ة 
الذين  اليمنيني  امل��واط��ن��ني  ح��ي��اة 
اإن�����س��ان��ي��ة �سعبة  ي��ع��ان��ون اأو���س��اع��ا 
امل���رتدي و  املعي�سي  ال��و���س��ع  ج���راء 
التي  الراهنة  االإن�سانية  الظروف 

مير بها اليمن .

رئي�س الربملان ال�سنغايل: االإمارات تقف مبقدمة القوى اخلرية يف العامل

»الهالل« ي�سارك اليمنيني اأفراحهم وينفذ م�ساريع تنموية ت�سئ حياتهم وتروي ظماأهم
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العدد 12418 بتاريخ 2018/9/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سريينا للت�سميم الداخلي ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2600011 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/مرمي مبارك �سحمي جابر االحبابي من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ مرمي مبارك �سحمي جابر االحبابي من 50% اىل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد ثاين جمعه الهاملي

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم تاري من/�سريينا للت�سميم الداخلي ذ.م.م
SERENA INTERIOR DESIGN LLC

اىل/�سريينا للت�سميم الداخلي- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
SERENA INTERIOR DESIGN SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

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

العدد 12418 بتاريخ 2018/9/4

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/الفرهيد لالجهزة  التنمية االقت�سادية بان  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب االلكرتونية رخ�سة رقم:1015823 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد �سالح يا�سر الهطايل %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبيد علي خمي�س خلفان الكعبي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12418 بتاريخ 2018/9/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/االحتاد للقطارات دي بي 

CN  قد تقدموا الينا بطلب اأوبري�سنز ذ.م.م رخ�سة رقم:1558654 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة دويت�سي بان انرتنا�سيونال اأوبري�سنز جي ام بي ات�س
Deutsche Bahn International Operations GmbH

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف دي بي �سينكر ريل )يو كيه( ليمتد

DB schenker RAIL )UK( LIMITED

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

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12418 بتاريخ 2018/9/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/مغ�سلة 

االيدي الف�سية لغ�سيل وكوي املالب�س
رخ�سة رقم:CN 1179922  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12418 بتاريخ 2018/9/4

اإعــــــــــالن
التقوى  ال�س�����ادة/�سالون  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب للرجال رخ�سة رقم:1132168 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سباع �سعيد غامن النعيمي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سالح النخريه بطي حارب ال�سام�سي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  االقت�سادية  التنمية 
االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12418 بتاريخ 2018/9/4

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/الورد  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

البلدي خلدمات ال�سيافة
رخ�سة رقم:CN 2303572  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12418 بتاريخ 2018/9/4

اإعــــــــــالن
ال�س�����ادة/حمل  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

موريد ح�سني لبيع االبقال واملوا�سي
رخ�سة رقم:CN 1167063  قد تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12418 بتاريخ 2018/9/4

اإلغاء اإعالن �ضابق
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بخ�سو�س الرخ�سة 
التجاري كراون لل�سفر  CN باال�سم  رقم:2240122 
ذ.م.م بالغاء طلب تعديل الرخ�سة واعادة الو�سع كما 

كان عليه �سابقاً.
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية االقت�سادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

االجراءات املذكورة. 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12418 بتاريخ 2018/9/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/الرائد الدولية للتدريب والتطوير ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1160877 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ر�سوانه بيكم حممد غوث حمي الدين من �سريك اىل مالك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ ر�سوانه بيكم حممد غوث حمي الدين من 50% اىل %100
 PIONEER INTERNATIONAL امل�ساريع  الدارة  الدولية  الرائد  وبيع/حذف  تنازل  ال�سركاء  تعديل 

PROJECTS MANAGEMENT
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�سم تاري من/الرائد الدولية للتدريب والتطوير ذ.م.م

PIONEER INTERNATIONAL TRAINING & DEVELOPMENT LLC
اىل/الرائد الدولية الدارة ال�سركات اخلا�سة- �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

PIONEER INTERNATIONAL PRIVATE MANAGEMENT COMPANIES-  SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل عنوان/من ابوظبي ابوظبي- �سارع الظفرة- بناية �سعيد عبيد املزروعي مكتب رقم 1201 اىل ابوظبي 

جزيرة ابوظبي غرب 35 135370 135370 �سركة انرتنا�سيونال كابيتال تريدجن ذ.م.م
تعديل ن�ساط/ا�سافة خدمات ادارة ال�سركات واملوؤ�س�سات اخلا�سة )7010009(

تعديل ن�ساط/حذف التدريب على برامج احلا�سب االيل )8549012(
تعديل ن�ساط/حذف التدريب على االعمال والنظم االدارية )8549013(

اأربعة ع�سر  فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية خالل 
يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة 

حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12418 بتاريخ 2018/9/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/ذا بنتلي للديكور

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1902810 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*1 اىل 1*1

تعديل ا�سم تاري من/ذا بنتلي للديكور
THE BENTLY DECORATION

اىل/ذا بنتلي للمقاوالت والديكور
THE BENTLY CONTRACTING & DECORATION

تعديل ن�ساط/ا�سافة مقاوالت م�ساريع املباين بانواعها )4100002(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

منوذج اإعالن الن�ضر عن انتقال امللكية 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك : طارق ا�سماعيل احلو�سني

DIAMANTE rosa : طلب انتقال ملكية العالمة التجارية
املودعة بالرقم : 249896   بتاريخ : 2016/3/8

يانات االأولوية : 2016/7/25
باإ�سم :  روزا لال�ستثمار والوكاالت التجارية 

وعنوانه : �سارع الن�سر ابوظبي هاتف 0504465105 االمارات العربية املتحدة.
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 14 جموهرات م�سنوعة من الذهب واالملا�س.
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت اليه امللكية: طارق ا�سماعيل حممد �سيار احلو�سني
االمارات   0504465105   tq20002@gmail.com امييل:  اأبوظبي  اأ  خليفة   46204 ���س.ب:  عنوانة: 

العربية املتحدة
تاريخ انتقال امللكية: 2018/7/16

تاريخ التاأ�سري: 2018/7/24

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

منوذج اإعالن الن�ضر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / املالك :

MINGS CHAMBER : طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية
املودعة بالرقم : 296592   بتاريخ : 2018/8/7

باإ�سم :  �سركة تابليز لالغذية ذ.م.م 
وعنوانه :ابوظبي- ابوظبي- �سارع املرور- معك�سر اآل نهيان- خلف بناية املعمورة- برج )واي(- بلوك )�سي( 

الطابق الرابع هاتف: 026156026 �سندوق الربيد 33779.
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة : 35 اإدارة املطاعم.
MINGS باللون االحمر ا�سفلها كلمة CHAMBER باللون  و�سف العالمة: هي عبارة عن كلمة 

اال�سود تعلوها عالمة III ثالثة خطوط افقية باللون اال�سود وحتتها = عالمة ي�ساوي باللون اال�سود. 
 ming اال���س��رتاط��ات : احل��م��اي��ة ل��ل��ع��الم��ة يف جمملها م��ع ع���دم امل��ط��ال��ب��ة ب��ح��ق ح�����س��ري ع��ن ال��ك��ل��م��ات

العادي. الو�سع  يف  حده  على  كل   chamber
فعلي من لدية اإعرتا�س علي ذلك اأن يتقدم به مكتوبا الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االإقت�ساد اأو اإر�سالة 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

العدد 12418 بتاريخ 2018/9/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/كافترييا زهرة الروي�س

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1206067 

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*2 اىل 1*1

تعديل ا�سم تاري من/كافترييا زهرة الروي�س

AL RUWAIS FLOWER CAFETERIA

اىل/مطعم زهرة الروي�س

ZAHRAT RUWAIS RESTURANT

تعديل ن�ساط/ا�سافة مطعم )5610001(

تعديل ن�ساط/حذف بيع الوجبات اخلفيفة )كافترييا( )5610003(

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

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12418 بتاريخ 2018/9/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سل�سبيل للمقاوالت وال�سيانه العامه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1013445 

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

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم تاري من/�سل�سبيل للمقاوالت وال�سيانه العامه

SALSABEEL CONTRACTING & GENERAL MAINTENANCE

اىل/�سل�سبيل للمقاوالت وال�سيانه العامه - �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

 SALSABEEL CONTRACTING GENERAL MAINTENANCE -

SOLE PROPRIETORSHIP LLC

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

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12418 بتاريخ 2018/9/4

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون تالل البحر للحالقة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1098008 
null*null تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�ساحة 1*3.80 اىل

تعديل ا�سم تاري من/�سالون تالل البحر للحالقة
TELAL AL BAHAR MAN SALOON

اىل/ج�ست �سوكوال
JUST CHOCOLA

تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع الزهور والنباتات الطبيعية - بالتجزئة )4773302(
تعديل ن�ساط/ا�سافة بيع ال�سوكوالته - بالتجزئة )4721014(

تعديل ن�ساط/حذف ق�س وت�سفيف ال�سعر واحلالقة للرجال فئة ثالثة )9602101.3(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�سوؤولة 

عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12418 بتاريخ 2018/9/4

اإعــــــــــالن
لل�سيانه  ك�سمري  ال�س�����ادة/نور  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامه ذ.م.م رخ�سة رقم:1411294 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عو�س ح�سن فرحان ح�سن %51
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة ار�ساد حممود فريد ح�سني %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف �سعيد عبيد �سعيد اخلمريي الزعابي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ار�ساد حممود فريد ح�سني
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 278762     بتاريخ :  2017/8/27
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�سم:       جمموعة ال�سري )�س. ذ. م. م.(
وعنوانه:    �س ب 6647 ، دبي ، االمارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
واخل�سروات  – الفواكه  اللحوم  – م�ستخرجات  ال�سيد  وطيور  وحيوانات  وال��دواج��ن  واالأ�سماك  اللحوم 
املحفوظة املجففة واملطهية – جيلى ، املربى ، الفواكهة املطبوخة بال�سكر – البي�س واللنب احلليب وغري 

ذلك من منتجات االألبان – الزيوت واالأدهان ال�ساحلة لالأكل . 
الواقعة بالفئة: 29

الكلمات  حتتها  االأبي�س  باللون  الالتينية  باالأحرف   Spinneys FOOD و�سف العالمة : الكلمات
  kettle cooked crispsوحتتها االأح��م��ر  باللون  الهالبينو  بطعم  البطاطا  مقرم�سات  العربية 
باللون  الالتينية  باالأحرف   jalapeno االأخ��ري  ال�سطر  ويف  الفاحت  االأ�سفر  باللون  الالتينية  باالأحرف 

االأحمر . جميع الكلمات على خلفية �سوداء. 
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 279411     بتاريخ :  2017/9/11
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م:       حممد حمبوب عامل عبد العزيز 
املتحدة العربية  وعنوانه:    �س ب 90812 – دبي – االمارات 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
ال�سعر ؛ م�ستح�سرات  التجميل ؛ غ�سول  ال�سابون ؛ م�ستح�سرات  ؛  العطرية  الزيوت  ؛  البخور  ؛  العطور 
معاجني  ؛  والك�سط  البقع  واإزال��ة  وال�سقل  التنظيف  م�ستح�سرات  ؛  الغ�سيل  م��واد  من  وغريها  التبيي�س 

االأ�سنان. 
الواق�عة بالفئة:3

و�سف العالمة : الكلمة Truelove  باالأحرف العربية والالتينية باللونني االأبي�س واالأ�سود . 
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 278154     بتاريخ :  2017/8/14
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م: �سنغهاي يوداو اي-كومري�س كو. ليمتد
وعنوانه:    روم 102، بيلدينج 4، بنمرب 110، الين 1380، جيانغدونغ رود، بادونغ نيو دي�سرتيكت، �سنغهاي، 

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

م�ستح�سرات تميل ؛ غزل قطني الأغرا�س التجميل ؛ اأقنعة تميلية ؛ قطع من �سابون الزينة ؛ حليب 
منظف الأغرا�س الزينة ؛ غ�سول ال�سعر ؛ �سامبو ؛ زيوت اأثريية ؛معاجني ا�سنان؛ عطور. 

الواق�عة بالفئة: 3
و�سف العالمة :  كلمات باالأحرف ال�سينية   

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

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 278153     بتاريخ :  2017/8/14
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م: �سنغهاي يوداو اي-كومري�س كو. ليمتد
وعنوانه:    روم 102، بيلدينج 4، بنمرب 110، الين 1380، جيانغدونغ رود، بادونغ نيو دي�سرتيكت، �سنغهاي، 

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

م�ستح�سرات تميل ؛ غزل قطني الأغرا�س التجميل ؛ اأقنعة تميلية ؛ قطع من �سابون الزينة ؛ حليب 
منظف الأغرا�س الزينة ؛ غ�سول ال�سعر ؛ �سامبو ؛ زيوت اأثريية ؛معاجني ا�سنان؛ عطور. 

الواق�عة بالفئة: 3
TST يف �سطر  TST TIN’SECRET باالأحرف الالتينية ؛ احل��روف  الكلمات    : و�سف العالمة 

TIN’SECRET وحتتها الكلمة
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418
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االأحبابي: ا�ستثناء مالك الق�سائم ال�سكنية من الر�سوم مقابل امل�سرف املركزي ي�سدر درهما تذكاريًا مبنا�سبة اإطالق منظومة املدر�سة االإماراتية
االأعمال الزراعية �سي�سهم يف تعزيز جمتمعات م�ستدامة •• اأبوظبي-وام:

ت��ذك��اري��ا مبنا�سبة  دره��م��ا  �سي�سدر  اأن���ه  امل��رك��زي  االإم����ارات  اأع��ل��ن م�سرف 
اليوم  اإطالق منظومة املدر�سة االإماراتية وذلك اعتبارا من  االإع��الن عن 

الثالثاء.
وقال امل�سرف املركزي - يف بيان له - اإن قطر الدرهم التذكاري يبلغ 24 
مليمرتا ووزنه 6.10 جرام ويتكون خليطه املعدين من النيكل والنحا�س 
ويبقى وجه الدرهم دون تغيري ويت�سمن اخللف �سعار املنا�سبة. علما باأن 
هذا الدرهم التذكاري �سيطرح يف التداول عن طريق فروع امل�سرف املركزي 

وفقا لالإجراءات املعتادة .

•• ابوظبي- وام:

اأكد معايل فالح حممد االأحبابي رئي�س دائرة التخطيط العمراين 
والبلديات يف اأبوظبي اأن قرار ا�ستثناء مالك الق�سائم ال�سكنية من 
�سداد ر�سوم تراخي�س وتديد املظالت اخلارجية يف حال قيامهم 
�سيخدم  الق�سائم  التجميلية خارج حدود هذه  الزراعية  باالأعمال 
اأبوظبي اال�سرتاتيجية الرامية اإىل حت�سني  حتقيق اأهداف خطة 
معايري جودة احلياة يف االإمارة اإىل جانب االإ�سهام يف تعزيز هدف 

تخطيط وتطوير جمتمعات م�ستدامة ومتكاملة.

القرار اجلديد يندرج  اإن تطبيق  وق��ال معاليه - يف ت�سريح له - 
وال�سحة  العام  املظهر  على  احلفاظ  قانون  بنود  تفعيل  اإط��ار  يف 
ملمو�سة  اإيجابية  اآث��ار  له  �سيكون  تطبيقه  واأن  العامة؛  وال�سكينة 

على حت�سني جودة احلياة يف جميع اأنحاء اإمارة اأبوظبي.
الق�سائم  م��الك  ويحفز  ال��ق��رار  ه��ذا  تطبيق  »�سي�سجع   : واأ���س��اف 
تميل  اإىل  تهدف  مبتكرة  الأ�ساليب  وفًقا  التفكري  على  ال�سكنية 
البهجة  تجُدخل  اأو �سلبة  باأعمال زراعية  ال�سكنية  الق�سائم  حميط 
املحيطة  االأج������واء  تلطيف  وت�����س��ه��م يف  ال��ن��ف��و���س  ع��ل��ى  وال�����س��رور 

بامل�ساكن.

التغري املناخي والبيئة واالحتادية للرقابة النووية تتعاونان يف الرقابة البيئية وتطوير الكوادر

�ضمن مبادرة اهتمام 

قطاع مدينة املرفاأ يحتفل بيوم املراأة االإماراتية

•• دبي-وام:

املناخي  ال���ت���غ���ري  وزارة  وق����ع����ت 
الهيئة  مع  تفاهم  مذكرة  والبيئة 
االحت����ادي����ة ل��ل��رق��اب��ة ال���ن���ووي���ة يف 
م���ق���ر ال���ه���ي���ئ���ة ب���اأب���وظ���ب���ي وذل����ك 
وتعزيز  والتعاون  التن�سيق  بهدف 
الطرفني.  ب���ني  امل�����س��رتك  ال��ع��م��ل 
و���س��ه��د م��ع��ايل ال��دك��ت��ور ث���اين بن 
التغري  وزي������ر  ال�����زي�����ودي  اأح����م����د 
عبداهلل  وم��ع��ايل  والبيئة  املناخي 
ن��ا���س��ر ال�����س��وي��دي رئ��ي�����س جمل�س 
للرقابة  االحت���ادي���ة  الهيئة  اإدارة 
االتفاقية  توقيع  مرا�سم  النووية 

فر�س  وي��ع��زز  للطرفني  م�سافة 
التقدم لهما لكي يحقق كل طرف 
روؤي���ت���ه اخل��ا���س��ة ور����س���اء عمالئه 
املجاالت  وال��ت��ع��اون يف  و���س��رك��ائ��ه؛ 
باملواد  املتعلقة  امل�سرتكة  البحثية 
يف  امل�ستقبلي  والتعاون  االإ�سعاعي 
وقيا�سات  م��ع��دالت  تقييم  جم���ال 
املوارد  يف  االإ�سعاعية  امل��واد  تركيز 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة؛ وال���ت���ع���اون يف اإع����داد 
وتطوير الت�سريعات املتعلقة باملواد 
اإىل  اإ�سافة  وتاأثرياتها  االإ�سعاعية 
التعاون  على  الطرفان  اتفق  ذلك 
العمل  جم������االت  يف  امل�����س��ت��ق��ب��ل��ي 
والبيئة  املناخي  بالتغريجُّ  املتعلقة 

خمتلف  يف  وال���ت���ع���اون  احل���دي���ث���ة 
والتدريبية  ال��ع��م��ل��ي��ة  امل����ج����االت 
وامل��ه��ن��ي��ة وت���ط���وي���ر ال����ك����وادر ويف 
امل����ج����االت  ويف  اخل��������ربات  ت����ب����ادل 
باملواد  املتعلقة  امل�سرتكة  البحثية 
يف  ال��ت��ع��اون  اإىل  باالإ�سافة  امل�سعة 
اإع����داد وت��ط��وي��ر ال��ت�����س��ري��ع��ات ذات 
تعاون  جم�����االت  اأي  ويف  ال�����س��ل��ة 
يتفق  ���س��ل��ة  ذات  اأخ����رى  وت��ن�����س��ي��ق 
باأهداف  وتتعلق  ب�ساأنها  الطرفان 
ه����ذه امل����ذك����رة. وم����ن ج��ان��ب��ه قال 
ك��ري�����س��رت ف��ي��ك��ت��ور���س��ن ان�����ه منذ 
للرقابة  االحتادية  الهيئة  تاأ�سي�س 
وا�سحة  م��ه��م��ة  ول��دي��ه��ا  ال��ن��ووي��ة 

ال��ت��ي وق��ع��ه��ا م���ن ج��ان��ب ال�����وزارة 
�سعادة �سلطان علوان وكيل الوزارة 
بينما  امل���ن���اط���ق  ل��ق��ط��اع  امل�����س��اع��د 
كري�سرت  الهيئة  ج��ان��ب  م��ن  وق���ع 
للهيئة  ال��ع��ام  امل��دي��ر  ف��ي��ك��ت��ور���س��ن 

االحتادية للرقابة النووية.
واأك�����د ���س��ع��ادة ���س��ل��ط��ان ع���ل���وان اأن 
توقيع املذكرة ياأتي يف اإطار التعاون 
احلكومة  موؤ�س�سات  خمتلف  ب��ني 
التعاون  ذل����ك  يف  مب���ا  االحت����ادي����ة 
املناخي  بالتغريجُّ  املتعلق  العمل  يف 
ومراقبة  ر���س��د  ب��ه��دف  وال��ب��ي��ئ��ة 
من  امل�ستقبل  وا�ست�سراف  البيئة 
خالل ا�ستخدام التقنيات واالأجهزة 

والبيئة  املجتمع  حماية  وه��ي  اأال 
واال�سعاعية  النووية  املخاطر  من 
توقيع  اأن  اإىل  ..م�����س��ريا  املحتملة 
التغري  وزارة  مع  التفاهم  مذكرة 
املناخي والبيئة ميثل خطوة مهمة 
�سوف ت�ساهم يف تعزيز التعاون بني 

اجلهتني حلماية املجتمع.
مذكرة  مبوجب  الطرفان  وي�سعى 
املجاالت  يف  التعاون  اإىل  التفاهم 
واملهنية  وال���ت���دري���ب���ي���ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 
املختلفة وت��ب��ادل اخل���ربات مب��ا يف 
الثقافة  جم����ال  يف  اخل�����ربة  ذل����ك 
امل��وؤ���س�����س��ي��ة ع��ل��ى ن��ح��و مي��ك��ن معه 
م��ت��ب��ادل��ة وقيمة  م��ن��ف��ع��ة  حت��ق��ي��ق 

الظفرة  منطقة  ب��ل��دي��ة  احتفلت   
مم���ث���ل���ة  ب���ق���ط���اع خ����دم����ات امل����دن 
و���س��واح��ي��ه��ا مب��دي��ن��ة امل���رف���اأ بيوم 
املراأة االإماراتية حتت �سعار “املراأة 
مع مئوية  زايد” تزامناً  نهج  على 
حممد  عتيق  را���س��د  بح�سور  زاي��د 
لقطاع  التنفيذي  املدير  الرميثي 
– املرفاأ  املدن و�سواحيها  خدمات 
ونخبة  القطاع  باالإنابة وموظفات 
من �سيدات وقيادات املجتمع املحلي 
م��وؤ���س�����س��ات وج��ه��ات حكومية.   م��ن 
الرميثي  را�سد  رح��ب  البداية  ويف 
على  و�سكرهن  احلا�سرات  بجميع 

تفاعلهن االإيجابي. 
واأك�����د اأن امل���راأة االإم��ارات��ي��ة حتظى 
باهتمام كبري من قيادتنا الر�سيدة 
بقيادة �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة 
الدولة،  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن 
حفظه اهلل، ومبتابعة حثيثة من اأم 
االإمارات �سمو ال�سيخة فاطمة بنت 
الن�سائي  االحت����اد  رئ��ي�����س��ة  م��ب��ارك 
ال����ع����ام رئ��ي�����س��ة امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى 
الرئي�س  وال���ط���ف���ول���ة  ل���الأم���وم���ة 

خالقة ومبدعة  يف جم��ال خدمة 
الوطن.

تناول االحتفال الذي نظمه فريق 
م����ب����ادرة اه���ت���م���ام وب���ال���ت���ع���اون مع 
من  العديد  املجتمع  خدمات  اإدارة 
وال�سعادة  التقدير  وبرامج  املحاور 
االأول عر�س  امل��ح��ور  ت��ن��اول  ح��ي��ث 
زايد  ال�سيخ  مقوالت  تناول  فيديو 
بن �سلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه 
وفيلم تناول اح�سائيات واأرقام عن 
اإجن������ازات امل������راأة االإم���ارات���ي���ة. ويف 
اأمام  املجال  فتح  مت  الثاين  املحور 
�سيدات  من  والقياديات  املوظفات 
املجتمع املحلي للم�ساركة يف ق�س�س 
جناح ومتيز املراأة االإماراتية حيث 
امل��ن�����س��وري مديرة  ف��اط��م��ة  ق��ال��ت 
مبدينة  االأ�سرية  التنمية  موؤ�س�سة 
االإماراتية حققت  امل��راأة  ب��اأن  املرفاأ 
اإجن���������ازات غ����ري م�����س��ب��وق��ة خالل 
م�سريتها على مدى االأربعني �سنة 
واأ�سبحت  التوقعات  فاقت  املا�سية 
العامل.  ن�����س��اء  ب���ني  م��ك��ان��ت��ه��ا  ل��ه��ا 
ح�سورها  االإماراتية  املراأة  واأثبتت 

واجنازات  كبرية  مكا�سب  حققت  
االأ�سعدة  خم��ت��ل��ف  ع���ل���ى  رف���ي���ع���ة 

االأ�سرية،  التنمية  ملوؤ�س�سة  االأعلى 
واأ�����س����اف ب�����اأن امل�������راأة االإم���ارات���ي���ة 

اليوم  امل��راأة  واأ�سبحت  وامل�ستويات 
فعالة وموؤثرة وذات طاقة اإن�سانية 

تن�سيق  جم����االت  واأي  ال��ط��رف��ني 
وت���ع���اون وع���م���ل م�����س��رتك اأخ����رى 

وا�ست�سراف امل�ستقبل عرب ا�ستخدام 
التقنيات واالأجهزة احلديثة لدى 

بعد  فيما  الطرفان  ب�ساأنها  يتفق 
وترتبط بنطاق املذكرة.

م����ن ب����اق����ات اخل�������س���وم���ات ع���ل���ى ) 
حم������الت امل�����ج�����وه�����رات وال����ذه����ب 
واالأملا�س وال�سالونات الن�سائية (.  

والقياديات  امل��وظ��ف��ات  تكرمي  ومت 
مبنح  املحلي  املجتمع  �سيدات  م��ن 
���س��ه��ادات ���س��ك��ر وت��ق��دي��ر م���ن قبل  
تقديرا  للقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر 
لهن  متمنيا  امل��ت��م��ي��زة  جل��ه��وده��ن 
م��زي��دا م��ن التقدم وال��ن��ج��اح. ومت 
ال�سعادة  ن��ب�����س  ا���س��ت��ب��ي��ان  اإط����الق 
موؤ�سر  ل��ق��ي��ا���س  ال��ل��ح��ظ��ي  ال���ذك���ي 

واملتميز  الفاعل  وعطاءها  القوي 
خمتلف  يف  وط����ن����ه����ا  خ�����دم�����ة  يف 
من  متكنت  حيث  العمل  جم���االت 
الو�سول اإىل التوازن بني اجلن�سني 
ب��و���س��ول��ه��ا اإىل ك��اف��ة امل��ن��ا���س��ب يف 
واخلا�س.  احل��ك��وم��ي  ال��ق��ط��اع��ني 
اإطالق  الرابع   املحور  ت�سمن  كما 
الإ�سعاد  اه���ت���م���ام  ب����اق����ات  م����ب����ادرة 
برنامج  م��ب��ادرات  �سمن  املوظفات 
التنفيذي  امل��دي��ر  قبل  م��ن  اهتمام 
جمموعة  اإه���داء  ت�سمنت  للقطاع 

للموظفات  وال����ر�����س����ا  ال�������س���ع���ادة 
���س��ي��دات املجتمع  وامل�����س��ارك��ات م��ن 
الربامج  ه����ذه  م�����س��اه��م��ة  وم�����دى 
واالأن�����س��ط��ة يف ت��وف��ري ب��ي��ئ��ة عمل 
باالرتقاء  ت�ساهم  واإيجابية  �سعيدة 
ب��االأداء. وتكرمياً ملوظفات البلدية 
قامت اإدارة املوارد الب�سرية ببلدية 
املوظفات  باإهداء  الظفرة   منطقة 
�سمن  م���ب���ك���ر  خ��������روج  ����س���اع���ت���ني 
اه��ت��م��ام الإ�سعاد  ب��رن��ام��ج  م��ب��ادرات 

املوظفات.

نظارة االأمل الذكية .. فتح جديد للمكفوفني و�سعاف الب�سر
•• دبي-وام:

اأمال جديدا ملاليني  الوطنية نظارة ذكية متثل  ال�سركات  اإح��دى  طرحت 
جمال  يف  حثيثة  جهود  بعد  وذل��ك  ال��ع��امل  يف  الب�سر  و�سعاف  املكفوفني 
بها  ق��ام  والتطبيقات  اال�سطناعي  وال��ذك��اء  الربجميات  وتطوير  البحث 

فريق من اخلرباء واملخت�سني.
معاجلة  وح��دة  اىل  اإ�سافة  احل�سا�سات  من  العديد  على  النظارة  حتتوي 
بيانات �سغرية تو�سع يف اجليب و يربط بينهما �سلك رفيع وميكن التحكم 
بها عن طريق اللم�س يف الذراع االأمين للنظارة وتتم معاجلة البيانات عن 

ال�سوت لتمكنه  الذكاء اال�سطناعي وتقدميها للكفيف عن طريق  طريق 
من معرفة كل ما يهمه من حوله وهي عبارة عن جهاز حتكم يف اجليب 
مرتبط مع النظارة التي حتتوي على �سماعات مدجمة و�سماعات خارجية 
وم��ي��ك��رف��ون ع��ايل ال��دق��ة وت��رت��ب��ط ب��االن��رتن��ت ع��ن ط��ري��ق ال���واي ف��اي اأو 

.Full HD ال�سريحة املدجمة مع كامري عالية الدقة
وتوفر » نظارة االأمل » 25 خدمة مهمة يحتاجها الكفيف و�سعيف الب�سر 
من  التحذير  خدمة  مثل  والعملية  اليومية  حياته  يف  ا�سا�سية  كخدمات 
العقبات والتعرف على اال�سخا�س املحيطني به و حالة الطق�س والتحكم يف 
الرميوت كنرتول و التعرف اإىل االألوان الختيار املالب�س املنا�سبة والنقود و 

اتاه القبلة ومواعيد ال�سالة.
للمنتجات  الباركود  ق��راءة  ال�سوتية  املحا�سرات  ت�سجيل  للطالب  تتيح  و 
والتقاط ال�سور بطريقة �سهلة وقراءة الكتب وال�سحف وقائمة االطعمة 
و  العربية  منها  ل��غ��ات  ب��ع��دة  وغ��ريه��ا  االآيل  وال�����س��راف  احلا�سب  و�سا�سة 

االجنليزية .
الكفيف من  ال��ت��ي متكن  املحيطة  البيئة  و���س��ف  خ��دم��ة  ال��ن��ظ��ارة  ت��ق��دم  و 
التعرف على االأ�سياء من حوله من �سيارات و�سوارع و اأثاث و اأجهزة وبيئات 
و  التجارية  العالمات  على  التعرف  اإىل  اإ�سافة  الكثري  وغريها  مكتبية 
املاركات العاملية ون�سبة اال�ساءة يف املكان املتواجد فيه لكي يتجنب الوقوف 

يف االأم��اك��ن اخل��ط��رة ال��ت��ي ق��د تعر�سه ل��ل��ح��وادث ب�سبب ع��دم روؤي��ت��ه من 
الغري.

و قال املهند�س بندر �سعد البدنة مدير الت�سويق بال�سركة املنتجة اإن نظارة 
االأمل متثل عهدا جديدا يف اجهزة خدمة املكفوفني و�سعاف الب�سر والتي 
املكفوفني باال�ستقاللية بحياتهم اخلا�سه والعملية وت�ساعدهم يف  متكن 
اإنتاج النظارة جاء بعد  اإىل  االندماج يف بيئات العمل و املدار�س .. م�سريا 
اأنف�سهم من خالل اأخذ احتياجاتهم و تلبية  بحث وتطوير مع املكفوفني 
ما ميكن منها عن طريق النظارة ممثلة يف فريق عمل متمكن قام بتذليل 

كثري من العقبات وال�سعاب جلعل هذا العمل واقع ملمو�س.

افتتاح املركز الطبي مل�ست�سفى كينغز كوليدج لندن يف دبي
•• دبي-وام:

الطبي  املركز  ام�س  بدبي  اأفتتح 
كوليدج  كينغز   « مل�ست�سفى  التابع 
من�ساأة  اأول  ي��ع��د  ال�����ذي  ل���ن���دن« 
هيئة  مل���ع���اي���ري  خ���ا����س���ع���ة  ط��ب��ي��ة 
الربيطانية  ال�سحية  اخل��دم��ات 
مر�سى  منطقة  يف  ر�سميا  تفتتح 

دبي.
افتتح املركز معايل حميد حممد 
لهيئة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  ال��ق��ط��ام��ي 
اأحمد  وم���ع���ايل  ب���دب���ي  ال�����س��ح��ة 
ال���ط���اي���ر رئ��ي�����س جمل�س  ح��م��ي��د 
كوليدج  »ك��ن��غ��ز  م�ست�سفى  اإدارة 
بح�سور  االإم����������ارات  يف  ل����ن����دن« 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  �سميث  اإي��ان 
�سعادة  و  ل���ن���دن  يف  امل�����س��ت�����س��ف��ى 
العام  امل���دي���ر  ال���رق���ب���اين  حم��م��د 
ل�سركة دبي لالإ�ستثمار ال�سناعي 

وعدد من م�سوؤويل الهيئة.
وق�����ال م���ع���ايل ال��ق��ط��ام��ي خالل 
اإ�سافة  امل��رك��ز ميثل  اإن  االإف��ت��ت��اح 
الطبية  املن�ساآت  ملجموعة  مهمة 
عاملية امل�ستوى التي حتت�سنها دبي 
ال�سيما اأنه يتبع اأحد امل�ست�سفيات 
ال��ع��امل��ي��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة م��وؤك��دا اأن 
تواجد من�ساآت طبية رائدة يزيد 
من فر�س ح�سول اأفراد املجتمع 

ح�سة بو حميد : االإعالن عن اأول رائدي ف�ساء 
اإماراتيني حلظة تاريخية يف امل�سرية املتوا�سلة للدولة

•• دبي -وام:

اكدت معايل ح�سة بنت عي�سى بو حميد وزيرة تنمية املجتمع اأن االإعالن عن 
اإماراتيني وهما هزاع املن�سوري و�سلطان النيادي هو حلظة  اأول رائدي ف�ساء 
ير�سخ موقعها يف  وازده��اره��ا مبا  الدولة  لتقدم  املتوا�سلة  امل�سرية  تاريخية يف 

�سدارة دول العامل مبجاالت متعددة.
لها  ت�����س��ري��ح  يف   - م��ع��ال��ي��ه��ا  واأك��������دت 
التاريخي  االإجن���از  ه��ذا  اأن   - باملنا�سبة 
البعيدة  ال��روؤي��ة  ل��وال  ك��ان ليتحقق  م��ا 
والدعم  ال��ر���س��ي��دة  ل��ل��ق��ي��ادة  وال��ث��اق��ب��ة 
فئات  خمتلف  تتلقاه  ال��ذي  والتحفيز 
وخ�سو�سا  االإم��������ارات  دول�����ة  جم��ت��م��ع 
ال�سيخ  ال�����س��م��و  ال�����س��ب��اب م���ن ���س��اح��ب 
خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
ال�سيخ  ال�سمو  و���س��اح��ب  اهلل«  »حفظه 
حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 
حاكم  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
دبي »رعاه اهلل« و�ساحب ال�سمو ال�سيخ 

حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�سلحة. 
املتحققة  املتوا�سلة  التاريخية  باجنازاتها  االإم���ارات  دول��ة  اإن  معاليها  وقالت 
ب�سواعد اأبنائها من اجلن�سني هي االأ�سرة الكبرية لنا جميعا .. م�سرية اإىل اأنه 
منذ تاأ�سي�س االإمارات عام 1971 حر�س املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل 
نهيان »طيب اهلل ثراه« على اأن تكون االإمارات اأر�س خري وبركة ميتد تاأثريها 
بنجاح اأبنائها اإىل املنطقة والعامل باأ�سره . واأو�سحت اأن ال�سيخ زايد »رحمه اهلل« 
اهتم باالإن�سان وركز على مبداأ تاأ�سي�س جمتمع قوي قائم على اأ�سرة متما�سكة 
مرتاحمة وكثمرة لهذا املبداأ فاإننا نرى اليوم اأبناء االإمارات ناجحني ومتميزين 
روؤية  �سمن  العامل  دول  اأف�سل  من  االإم���ارات  واأ�سبحت  التخ�س�سات  كافة  يف 

االإمارات 2021 و�ستكون اأف�سلها وفقاً ملئوية االإمارات 2071.

املعهد الدويل للت�سامح يبحث 
التعاون مع �سنغافورة

•• دبي -وام:

بحث الدكتور حمد ال�سيخ اأحمد ال�سيباين الع�سو املنتدب للمعهد الدويل 
�سبل  العاملية  اآل مكتوم  را�سد  ملوؤ�س�سة مبادرات حممد بن  التابع  للت�سامح 
ت�سني  لوبيت  م��ع  امل�����س��رتك  االه��ت��م��ام  ذات  امل��و���س��وع��ات  و  ال��ت��ع��اون  تعزيز 
القن�سل العام جلمهورية �سنغافورة بح�سور العميد اأحمد خلفان املن�سوري 

اأمني عام جائزة حممد بن را�سد للت�سامح.
الت�سامح  املعهد يف تعزيز قيم  ال�سنغافوري على دور  العام  القن�سل  واأثنى 
دولة  ت�سهدها  التي  احل�سارية  بالنه�سة  م�سيدا   ... “عامليا”  ال�سالم  و 

االإمارات العربية املتحدة على خمتلف االأ�سعدة.

دولة  به  تت�سم  ال��ذي  العام  املناخ 
االإم��ارات و مدينة دبي على وجه 
لتو�سيع  امل���ج���ال  ف��ت��ح  ال��ت��ح��دي��د 
القطاع  يف  اال����س���ت���ث���م���ار  ن���ط���اق 
بعد  يوماً  يتنامى  الذي  ال�سحي 

االآخر ب�سكل الفت.
م���ن ن��اح��ي��ت��ه ق���ال م��ع��ايل اأحمد 
حميد الطاير اإنه “باإعتماد هذه 
اإىل  امل��رت��ك��زة  اجل��دي��دة  املنهجية 
االأدلة الطبية يف مركزنا الطبي 

تناف�سية  �سحية  خ��دم��ات  ع��ل��ى 
ع���ال���ي���ة اجل�������ودة وي����ع����زز ق�����درات 
اأكر  ويجعله  ال�سحي  ال��ق��ط��اع 

ا�ستجابة للمتطلبات امل�ستقبلية.
حزمة  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه  اأ����س���ار  و 
الت�سهيالت االإ�ستثمارية املتوفرة 
و  امل�ست�سفيات  ج��ذب  م��ن  ع���ززت 
ومتعددة  العاملية  الطبية  املراكز 
عن  ف�سال  دب���ي  اإىل  اجلن�سيات 
ال��ن��ظ��م و  ال��ل��وائ��ح و  اأن م���رون���ة 

ن�سارك  ف���اإن���ن���ا  دب����ي  م��ر���س��ى  يف 
رعاية  ن��ظام  اإىل  الو�س������ول  يف 
املعايري  ب��اأع��ل��ى  م��ل��ت��زم  ���س��ح��ي��ة 
العاملية.. وما ن�سهده اليوم جمرد 
�سنوا�سل  و  للم�ست�سفى  ب��داي��ة 
ت��و���س��ع��ن��ا ل��ن��ف��ت��ت��ح الح��ق��ا يف دبي 
الذي  اجل��دي��د  م�ست�سفانا  هيلز 
يت�سمن مائة �سرير ليتكامل مع 
يف  كينغز  م�ست�سفى  يف  خدماتنا 

لندن” .
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان : الفجر 

املدير  ال�����س��ام�����س��ي  ر����س���ا خ��ل��ف  ك�����س��ف��ت 
امل�ساندة  اخل���دم���ات  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
وتطوير امل�ساريع يف موؤ�س�سة املوا�سالت 
ال��ع��ام��ة – ع��ج��م��ان ع���ن ت��اأه��ي��ل 766 
����س���ائ���ق وم�������س���رف���ة ح����اف����الت امل����دار�����س 
مب��رك��ز ال���ت���دري���ب ال��ت��اب��ع ل��ل��م��وؤ���س�����س��ة ، 
العام  ل��ب��دء  اال���س��ت��ع��دادات  وذل���ك �سمن 
االهتمام  اإىل  اجل��اري، م�سرية  الدرا�سي 
اأعلى  على  وامل�سرفات  ال�سائقني  بتاأهيل 
التدريبية  ال���دورات  خ��الل  من  م�ستوى 
امل�ستمرة التي من �ساأنها تر�سيخ مفهوم 
االأداء املتميز والتعامل واإداراتها يف حال 
من  الطماأنينة  على  يبعث  مما  حدوثها 
اأول��ي��اء االأم��ور واإدارة امل��دار���س على  قبل 
ابنائنا الطلبة، ومبا ي�سمن االأداء املتميز 
يف تقدمي اخلدمة. واأ�سافت اأن املوؤ�س�سة 
النقل  لدعم قطاع  كبريا  اهتماما  تويل 
تنقل  و���س��ائ��ل  ت��وف��ري  ل�سمان  امل��در���س��ي 
اآمنه ومريحة جلميع الطالب ، وحتقيق 

خ��دم��ة متميزة من  ت��ق��دمي  ال���ري���ادة يف 
يف  للم�ساركني  احلثيثة  املتابعة  خ��الل 
الدورات التدريبية لتحقيق روؤية ور�سالة 
التدريبي  ال��ربن��ام��ج  وي�سمل  املوؤ�س�سة. 
على  وامل�سرفات  ال�سائقني  تدريب  على 

االإ���س��ع��اف��ات االأول���ي���ة وف���ن ال��ت��ع��ام��ل مع 
احلافلة  واخ�����الء  وال��ط��ال��ب��ات  ال��ط��ل��ب��ة 
ب�سالمة  امل��ت��ع��ل��ق��ة  االإج�������راءات  وج��م��ي��ع 
اأث��ن��اء �سعودهم ون��زول��ه��م من  ال��ط��الب 

احلافلة. 

•• راأ�س اخليمة - الفجر

ان��ط��ل��ق اأم�������س يف ج��م��ع��ي��ة االإم�����ارات 
اخليمة  براأ�س  االجتماعية  للتنمية 
ال���ربن���ام���ج ال���ت���دري���ب���ي االأق��������وى يف 
اال�ستجابة حلاالت الطوارئ مب�ساركة 
180 �ساب و�سابه من خمتلف اإمارات 
تدريب  اإىل  ي�����س��ع��ى  ال����ذي  ال���دول���ة، 
يف  املجتمع  واأف���راد  ال�سباب  وتاأهيل 
يف  اال�ستجابة  جهود  وم�ساندة  دع��م 
حاالت الطوارئ واالأزمات والكوارث 
يف  واملكت�سبات  االأرواح  على  للحفاظ 
لفرتة  ال��ربن��ام��ج  وي�ستمر  ال��دول��ة، 
ثالثة  يت�سمن  متتاليني  ا�سبوعيني 
واملتقدمة  االأ�سا�سية  هم:  م�ستويات 

والتخ�س�سية.
ونجُف��ذت الدورة بالتعاون مع برنامج 
الربنامج  ه��و  �ساند  ويعترب  �سان�د، 

يف  لال�ستجابة  ال��ت��ط��وع��ي  ال��وط��ن��ي 
ح��االت ال��ط��وارئ يف دول��ة االإم���ارات، 

 2009 ع���ام  يف  عملياته  ب���داأ  ح��ي��ث 
ال���ربن���ام���ج  اإدارة  ع���ل���ى  ���������س����رف  ويجُ

. وي��ع��م��ل �ساند  م��وؤ���س�����س��ة االإم������ارات 
مدربني  م���ت���ط���وع���ني  ت���وف���ري  ع���ل���ى 

وم���وؤه���ل���ني ل��ل��ت��ع��ام��ل م����ع احل�����االت 
متقدمة  ا�ستجابة  وف���رق  ال��ط��ارئ��ة 

املوؤ�س�سات  وم�����س��ان��دة  ل��دع��م  ج��اه��زة 
والهيئات القائمة املعنية باال�ستجابة 

اأف�سل  الربنامج  ويعتمد  للطوارئ. 
ال�سعيد  ع��ل��ى  ال��دول��ي��ة  امل��م��ار���س��ات 
العاملي والتي تتمثل يف هيئة الدفاع 
املدين يف ال�سويد، وفريق اال�ستجابة 
ال���والي���ات  يف   CERT ل���ل���ط���وارئ 
املتحدة االأمريكية. ومن خالل هذه 
تفعيل  اإىل  اجلمعية  ت�سعى  ال���دورة، 
مبادرات وبرامج مبتكرة ال�ستقطاب 
العمل  يف  ل���ل���م�������س���ارك���ة  ال���������س����ب����اب 
واالجتماعي.  واالن�ساين  التطوعي 
متا�سياً مع روؤية القيادة الر�سيدة يف 
دول��ة االإم��ارات التي ت�سعى اإىل خلق 
لتحقيق  لل�سباب  ر�س  الفجُ من  املزيد 
�ساركة  للمجُ ودجم���ه���م  ط��م��وح��ات��ه��م 
ونه�سة  التنمية  م�سرية  يف  الفعالة 

وتقدم الوطن.

•• راأ�س اخليمة – الفجر

د���س��ن ال���ل���واء ع��ل��ي ع��ب��د اهلل ب��ن علوان 
ال��ن��ع��ي��م��ي ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ل�����س��رط��ة راأ����س 
امل�����روري�����ة  “ثقف”  دوري���������ة  اخل���ي���م���ة 
���س��م��ن ج��ه��وده��ا ال��ت��وع��وي��ة يف حت�سني 
ال�سالمة املرورية على الطرق الداخلية 
اأعلى  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ب����االإم����ارة  واخل���ارج���ي���ة 
اأمناً  اأك��ر  الطرق  جعل  يف  امل�ستهدفات 
لوزارة  اال���س��رتات��ي��ج��ي  للهدف  و���س��واًل 
املرورية  احل����وادث  تقليل  يف  الداخلية 
وم��ا ينتج عنها م��ن اإ���س��اب��ات ووف��ي��ات ، 
العامون ومدراء  امل��دراء  وذلك بح�سور 
االإدارات وروؤ�ساء االأق�سام واالأفرع وعدد 

من ال�سباط.
واأك���د ال��ق��ائ��د ال��ع��ام ب���اأن ال��دوري��ة التي 
ج���اءت م��ن ف��ك��رة واإع�����داد امل�����س��اع��د اأول 
منت�سبي  اأحد  كندر  اأحمد عبد احلميد 
باإدارة  امل���روري  واالإع���الم  التوعية  ف��رع 
امل����رور وال���دوري���ات ق��د اأك����دت ع��ل��ى دور 
امل��ج��ت��م��ع يف احلفاظ  ات����اه  ال�����س��رط��ة 
الطريق  اأرواح م�ستخدمي  على �سالمة 

بااللتزام  ل��ل��ج��م��ي��ع  ���س��ري��ح��ة  ودع������وة 
ل�سمان  وامل�����������رور  ال�������س���ري  ب����ق����وان����ني 

�سالمتهم و�سالمة االآخرين .
واأو���س��ح ب���اأن ه��ذه ال��دوري��ة ت��ه��دف اإىل 
لتفادي  للجميع  املرورية  التوعية  ن�سر 
ال��وق��وع ب��احل��وادث امل��روري��ة وت�ستهدف 

الوعي  لرت�سيخ  املجتمع  ���س��رائ��ح  ك��اف��ة 
ب���اأه���م���ي���ة ات����ب����اع ال���ق���واع���د واالأن���ظ���م���ة 
املرورية للوقاية من �سر هذه احلوادث 
، واأكد باأن �سرطة راأ�س اخليمة حتر�س 
التطويرية  امل��ق��رتح��ات  ت�سجيع  ع��ل��ى 
واالأفكار االإبداعية للو�سول اإىل التميز 

جلمهور  املقدمة  خدماتها  يف  وال��ري��ادة 
االبتكار  اإىل  دائما  وتدعم   ، املتعاملني 
مبنت�سبي  واع��ت��زازه  فخره  عن  معرباً   ،
العطاء  كل  بذلهم  على  العامة  القيادة 
باخلدمات  واالرت���ق���اء  ال��ع��م��ل  لتطوير 
ال��ط��م��وح��ات املرجوة  ي��ت��واف��ق م���ع  مب���ا 

كندر  اأح���م���د  اأول  ل��ل��م�����س��اع��د  وت���ق���دم   ،
والعرفان على جهوده  والثناء  باالإ�سادة 
باأنه  م�سرياً   ، ب��االإخ��ال���س  لها  امل�سهود 
ركائز  دع��م  يف  ي�ساهمون  ال��ذي��ن  ي��ق��در 
خ���الل عطاءاتهم  م��ن  االأم���ن���ي  ال��ع��م��ل 

واإ�سهاماتهم االإيجابية .
اأحمد  اأول  امل�ساعد  ق��ال   ، جانبه  وم��ن 
ك���ن���در ب���اأن���ه ن��ت��ي��ج��ة ت��وج��ي��ه��ات ودع���م 
توليد  على  العامة  بالقيادة  امل�سوؤولني 
االأف��ك��ار والبحث ع��ن ك��ل م��ا ه��و جديد 
الفكرة  ه�����ذه  اإىل  ت���و����س���ل   ، وح����دي����ث 
الدوريات  اإح�����دى  حت��وي��ل  يف  امل��ب��ت��ك��رة 
“ثقف  اإىل دورية حتت م�سمى  املرورية 
االأزرق  ال��ل��ون��ني  ب��ا���س��ت��خ��دام  املرورية” 
فيها طباعة �سور  روع��ي  واالأحمر وقد 
عن ال�سالمة املرورية ، �سعياً منه �سمن 
منظومة  تطوير  يف  اخت�سا�سه  نطاق 
اأفكار  وابتكار  ب���االإدارة  التوعوي  العمل 
جديدة تعمل على جذب انتباه واإعجاب 
املدار�س  ف��ئ��ة ط��ل��ب��ة  اجل��م��ي��ع وخ��ا���س��ة 
واالأط����ف����ال وت��ع��م��ل ع��ل��ى ك�����س��ب ثقتهم 

واإ�سعادهم والتجاوب ب�سكل اأكرب.

•• دبي-وام:

التو�سيالت  دب���ي ع��ن االن��ت��ه��اء م��ن  ك��ه��رب��اء وم��ي��اه  اأع��ل��ن��ت هيئة 
اإىل  اإ���س��اف��ة  م�ساريع  الأرب��ع��ة  ذك��ي��ة  ع����دادات  وت��رك��ي��ب  الكهربائية 
الذكي  “منارتي”  وع��م��ود  الكهربائية  ال�����س��ي��ارات  ل�سحن  حمطة 
وذلك �سمن حممية املرموم التي مت االإعالن عنها حممية طبيعية 
للنباتات واحليوانات والطيور املحلية واملهاجرة، لتكون بذلك اأكرب 
وجهة بيئية �سياحية تت�سمن 20 م�سروعاً ت�سارك يف تنفيذها ت�سع 

جهات حكومية وت�ستهدف ا�ستقطاب مليون زائر �سنوياً.
�ستة  خ���الل  م��ن  املرموم”  “حممية  ت��ط��وي��ر  يف  الهيئة  وت�����س��اه��م 
عن  النظيفة  بالطاقة  املحمية  ت��زوي��د  ت�سمل  حيوية  م�سروعات 
ال�سم�سية  ل��ل��ط��اق��ة  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن  ط��ري��ق جم��م��ع حم��م��د 
امل�ستدامة؛  التنمية  وتعزيز  البيئة  على  احل��ف��اظ  يف  للم�ساهمة 
املحمية  من�ساآت  اأعلى  الكهرو�سوئية  ال�سم�سية  االأنظمة  وتركيب 
وتركيب  دبي”؛  “�سم�س  مبادرة  خالل  من  الهيئة  ب�سبكة  وربطها 
الكهربائية  ال�����س��ي��ارات  ل�����س��ح��ن  االأخ�سر”  “ال�ساحن  حم��ط��ات 
للت�سجيع على ا�ستخدام ال�سيارات ال�سديقة للبيئة؛ وتوفري اأحدث 
يف  ت�سهم  متطورة  بخوا�س  تتميز  التي  الذكية  ال��ع��دادت  تقنيات 
تعزيز منط حياة ذكي و�سديق للبيئة؛ وتركيب اأعمدة “منارتي” 
�سحن  ت�سمل  م��ب��ت��ك��رة  وت��ط��ب��ي��ق��ات  م��زاي��ا  تت�سمن  ال��ت��ي  ال��ذك��ي��ة 
ذكية  ا�ست�سعار  واأنظمة  تفاعلية،  و�سا�سات  الكهربائية،  ال�سيارات 
تقي�س العوامل البيئية املحيطة، وخدمة االإنرتنت وغريها؛ اإ�سافة 
العاملية  املعايري  اأعلى  وفق  للمياه  حديثة  حتتية  بنية  تطوير  اإىل 
املياه جلميع م�سروعات  الهيئة لتوفري  �سبكة  مبا ي�سمن جاهزية 
املحمية. وقال �سعادة �سعيد حممد الطاير، الع�سو املنتدب الرئي�س 

امل�ساهمة يف  على  اإننا نحر�س  دبي  ومياه  كهرباء  لهيئة  التنفيذي 
اخلطة ال�ساملة التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل 
“رعاه اهلل” لتطوير حممية املرموم وتعزيز مكانتها كمنطقة جذب 
التنمية  دعم جهود  ن�سارك يف  اأن  وي�سعدنا  رائ��دة،  و�سياحي  ثقايف 
وحتقيق  واالجتماعية،  والبيئية  االقت�سادية  بجوانبها  امل�ستدامة 
2071، واالإ�سهام يف جعل دولة االإمارات  اأهداف مئوية االإم��ارات 
اأف�سل دول العامل، حيث طورنا مفهومن��ا لال�س��تدامة  واحدة من 

لي�س��مل �سل�س��لة املوردي��ن واملجتم�ع واالقت�س�اد ف�ي اإم�ارة دبي.
اأن الهيئة لديها خطة وا�سحة يف جمال الطاقة النظيفة  وا�ساف 
يف اإطار ا�سرتاتيجية دبي الطاقة النظيفة 2050 التي تهدف اإىل 
االأخ�سر،  واالقت�ساد  النظيفة  للطاقة  عاملياً  مركزاً  دبي  تكون  اأن 
االإمارة  يف  النظيفة  الطاقة  ن�سبة  وزي��ادة  الطاقة  م�سادر  وتنويع 

لت�سل اإىل %75 بحلول عام 2050.
واأ�سار اإىل اأن جممع حممد بن را�سد اآل مكتوم للطاقة ال�سم�سية، 
ال����ذي ي��ق��ع ���س��م��ن حم��م��ي��ة امل���رم���وم، ي��ع��د اأك����رب م�����س��روع للطاقة 
ال�سم�سية يف موقع واحد يف العامل، و�ست�سل قدرته االإنتاجية اإىل 
الثالثي  املحور  ويج�سد   ،2030 عام  بحلول  ميجاوات   5000

االأبعاد اخلا�س باال�ستدامة االقت�سادية، البيئية، واملجتمعية.
ا�ستخدام  ك��ف��اءة  ت��ع��زي��ز  يف  �سي�ساهم  امل��ج��م��ع  ان  ال��ط��اي��ر  واأو����س���ح 
خالل  م��ن  وذل���ك  البيئية،  الب�سمة  وخف�س  الطبيعية  م��واردن��ا 
الكربون  اأك�سيد  ث��اين  م��ن  ط��ن  مليون   6.5 م��ن  اأك���ر  تخفي�س 
�سنوياً عند اكتماله ..كما يوؤكد املجمع التزام الهيئة باأعلى معايري 
فر�س  وتوفري  املجتمعية  وامل�سوؤولية  العمل  واأخالقيات  احلوكمة 
ع��م��ل ل��ل��م��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني ح��ي��ث ي��ت��وق��ع اأن ي�����س��اه��م امل��ج��م��ع يف 

1100 وظيفة يف جماالت االقت�ساد املختلفة بحلول العام  اإيجاد 
القطاع  يف  و�سركاوؤها  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  وتركز   .2020
اخلا�س على نقل املعرفة اإىل ال�سباب االإماراتي، ما يعود بالفائدة 
املبا�سرة على املجتمع املحلي، الفتا اىل ان الهيئة قد وقعت اتفاقيات 
مع العديد من اجلهات واملوؤ�س�سات وال�سركات املحلية والعاملية، يف 
جمال البحث والتطوير للتعرف على اأحدث التطورات يف جماالت 
الطاقة واملياه والبيئة مبا يف ذلك املخترب الوطني للطاقة املتجددة 
الوطني  وامل��رك��ز  االأمريكية،  الطاقة  ل���وزارة  التابع   /NREL/
االإ�سباين للطاقة املتجددة /CENER/، و�سركة كيبكو الكورية، 

وجامعة االإمارات العربية املتحدة وجامعة خليفة.
ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  جممع  اأن  واأ���س��اف 
وجذب  واالإي������رادات  التكاليف  ك��ف��اءة  حت�سني  يف  مهم  ب���دور  ي��ق��وم 
امل�����س��ت��دام يف دب��ي وتنويع  اال���س��ت��ث��م��ارات ودع���م النمو االق��ت�����س��ادي 
الهند�سة  منوذج  الهيئة  اعتمدت  ..و�سابقاً  املحلية  االإم��داد  �سل�سلة 
عام  ..ومنذ  الطاقة  انتاج  مل�ساريع   /EPC/ والبناء  وامل�سرتيات 
اإدارة امل�ساريع وفق  2014 باتت هيئة كهرباء ومياه دبي رائدة يف 
منوذج املنتج امل�ستقل للطاقة /IPP/، مما مكن الهيئة من حتقيق 
نتائج عاملية امل�ستوى، حيث و�سعت معياراً عاملياً جديداً من خالل 
حتقيق اأرقام قيا�سية عاملية يف اأ�سعار الطاقة ال�سم�سية و�سلت اإىل 
من جممع حممد  الثانية  للمرحلة  �ساعة  للكيلووات  �سنت   5.6
يف  ميجاوات   200 بقدرة  ال�سم�سية  للطاقة  مكتوم  اآل  را�سد  بن 
اأمريكي للكيلووات �ساعة للمرحلة الثالثة  2.99 �سنت  2015 و 
بقدرة 800 ميجاوات يف 2016، و7.3 �سنت اأمريكي للكيلووات 
بقدرة  امل��رك��زة  ال�سم�سية  الطاقة  بتقنية  الرابعة  للمرحلة  �ساعة 

ميجاوات«.  700

•• ال�صارقة-وام:

انتظم اأم�س االأول 1180 طالبا وطالبة بالدرا�سة يف اجلامعة 
القا�سمية بال�سارقة يف كلياتها اخلم�سة “ ال�سريعة والدرا�سات 
االإ�سالمية و”االآداب والعلوم االإن�سانية” واالقت�ساد واالت�سال 
للعام  االأول  الف�سل  ب��دء  ت��زام��ن��ا م��ع  ال��ك��رمي وذل���ك  وال���ق���راآن 

االأكادميي 2018 – 2019.
وقال الدكتور ر�ساد �سامل مدير اجلامعة القا�سمية اإن اجلامعة 
و  طالبا   280 من  اأك��ر  االأول  الدرا�سي  الف�سل  يف  ا�ستقبلت 
اجلامعة  طلبة  كوكبة  اإىل  لين�سموا  االأول  عامهم  يف  طالبة 

الذين و�سلت اأعدادهم اإىل 1180 طالب و طالبة من داخل و 
خارج الدولة. واأ�ساف اأن الطلبة ميثلون اأكر من 68 جن�سية 
من الدول االأوروبية و االأ�سيوية واالأفريقية .. الفتا اإىل اأن عدد 
الف�سل  للجامعة يف  االن�سمام  بطلبات  تقدموا  الذين  الطلبة 
الدرا�سي االأول بلغ 420 طلبا من داخل الدولة و 2170 طلبا 

من خارج الدولة.
واأكد اأن هذا االقبال الكبري من قبل الطلبة للدرا�سة يف كليات 
اأ�س�سها �ساحب  اجلامعة اخلم�سة يعود لنجاح منظومتها التي 
ال�سمو ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو املجل�س 
اإىل  القا�سمية.. م�سريا  رئي�س اجلامعة  ال�سارقة  االأعلى حاكم 

متميزة  االأك��ادمي��ي��ة  براجمها  تكون  اأن  على  اجلامعة  حر�س 
وفعالة تربز �سماحة االإ�سالم كما وتتفق مع االأهداف التعليمية 
للطالب وت�ستجيب ملتطلبات املجتمعات والتخ�س�سات املختلفة 
وحتقق اأف�سل امل�ستويات العاملية يف الوقت الذي تربط الطالب 
مبتغريات الع�سر ومتكنه من مواكبة تطوراته والتفاعل معها. 
واأو�سح اأنه ووفقا لتوجيهات �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة فقد 
كثفت اجلامعة بدءا من الف�سل الدرا�سي اجلديد من حمفظي 
كليات  يف  التخ�س�سات  جل��م��ي��ع  ال��ك��رمي  ال���ق���راآن  وحم��ف��ظ��ات 
البننب  كافة من  ي�سبح طلبتها  اأن  على  منها  اجلامعة حر�سا 
يف  املتخ�س�سني  �سيما  وال  الكرمي  ال��ق��راآن  حفظة  من  والبنات 

كلية القراآن الكرمي بجانب تكثيف برامج تعليم وتقوية اللغتني 
العربية واالإجنليزية ويف املناهج الدرا�سية املعتمدة.

واأكد الدكتور ر�ساد �سامل حر�س اجلامعة القا�سمية على منح 
خالل  من  والعملية  النظرية  التعليمية  الفر�س  كل  طلبتها 
يف  االأخ���ري  عامهم  يف  تدريبي  كف�سل  اأ�سهر  ثالثة  تخ�سي�س 
دوائر حكومة ال�سارقة التي تمع بينها و بني اجلامعة مذكرات 
تعاون وتفاهم حيث يخ�سع طلبة االت�سال للتدريب يف موؤ�س�سة 
و  ال��رتب��ي��ة  وزارة  يف  االآداب  كلية  طلبة  و  ل��الإع��الم  ال�����س��ارق��ة 
التعليم وطلبة االقت�ساد يف دائرة التنمية االقت�سادية بحكومة 

ال�سارقة.

•• اأبوظبي-وام:

جاء اختيار دولة االإمارات لتكون اأول دولة عربية 
تن�سم اإىل ال�سراكة العاملية ل� “اإنهاء العنف �سد 
االأطفال” لي�سكل اعرتافا جديدا بنجاح �سيا�سة 
الدولة الرامية اإىل توفري اق�سى درجات احلماية 

والرعاية لالأطفال.
وترجمت االإمارات اهتمامها بالطفل على م�ستوى 
اال�سرتاتيجية  واخلطط  القانونية  الت�سريعات 
امل��ت��ع��اق��ب��ة م��ن��ذ مرحلة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة  وال����ربام����ج 
اإىل  وو�سوال  التمكني  مبرحلة  م��رورا  التاأ�سي�س 

مرحلة ا�ست�سراف امل�ستقبل الراهنة.
وت�سكل حماية الطفل اأولوية ق�سوى لدى �سانع 
القرار يف دولة االإمارات الذي غطت مظلة رعايته 
والتعليمية  ال�سحية  االأ���س��ري��ة  ال�����س��وؤون  جميع 

يوفر  ما  وكل  لالأطفال  والتقوميية  والرتفيهية 
لهم فر�س التمتع بحياة كرمية وم�ستقبل اأف�سل. 
الدولية  املوؤ�س�سات  عن  ال�سادرة  التقارير  وتوؤكد 
امل��ع��ن��ي��ة ع��ل��ى ال��ط��ف��رة احل��ق��ي��ق��ي��ة ال��ت��ي حققتها 
االأطفال  االإم����ارات يف جم��ال �سون حقوق  دول��ة 
وحمايتهم �سد املخاطر لت�سبح تربتها يف هذا 

املجال مثاال يحتذى على امل�ستوى العاملي.
ووف���ر امل�����س��رع االإم���ارات���ي اأك���رب ح��م��اي��ة قانونية 
ممكنة للطفل من خالل “قانون ودمية”، الذي 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأ���س��دره 
�سمن  اهلل”،  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
2016 حيث  ل�سنة   3 رق��م  االحت����ادي  ال��ق��ان��ون 
حقه  مثل  الطفل  حقوق  كافة  القانون  هذا  كفل 
وال�سحية  االأ�سا�سية  والبقاء واحلقوق  يف احلياة 
والتعليمية واحلماية الفكرية.. كما اأكد على دور 

باملحافظة  املعنية  واجل��ه��ات  املخت�سة  ال�سلطات 
على هذه احلقوق وحماية الطفل من كل مظاهر 
االإهمال واال�ستغالل و�سوء املعاملة ومن اأي عنف 

بدين ونف�سي.
الرامية  امل���ب���ادرات  م��ن  االإم�����ارات جملة  ون��ف��ذت 
اأن�������س���اأت وزارة  ف��ق��د  ال��ط��ف��ل  اإىل ح��م��اي��ة ح��ق��وق 
العام  يف  الطفل  حلماية  العليا  اللجنة  الداخلية 
 2011 العام  يف  الطفل  حماية  ومركز   2009
االإبالغ  عمليات  لت�سهيل  ال�ساخن  اخلط  ود�سنت 
عن ح��االت االع��ت��داء على االأط��ف��ال.. كما تتوىل 
االإمارات رئا�سة القوة العاملية االفرتا�سية املعنية 
ب��ح��م��اي��ة ال��ط��ف��ل م��ن خم��اط��ر اال���س��ت��غ��الل عرب 

االإنرتنت.
ب�����ادرت دولة  ال���رتب���وي وال��ت��ع��ل��ي��م��ي  امل���ي���دان  ويف 
ال�سلوكي  االن�سباط  الئحة  و�سع  اإىل  االإم���ارات 

على  ن�ست  التي  املدر�سي  املجتمع  يف  للمتعلمني 
عدد من املحاذير التي يتعني مراعاتها يف عملية 
تقومي ال�سلوك ال�سلبي للمتعلم وهي منع العقاب 
اأو احلرمان  واأ���س��ك��ال��ه،  اأن���واع���ه  ب��ك��اف��ة  ال��ب��دين 
باأداء  التكليف  اأو  الغذائية،  الوجبات  تناول  من 
اأو  العقاب،  �سبيل  على  اإ�سافية  مدر�سية  واجبات 
من  الطرد  اأو  منه،  ال�سخرية  اأو  املتعلم  ا�ستفزاز 
امل��در���س��ة اأث��ن��اء ال��ي��وم ال��درا���س��ي ب��ق��رار ف���ردي، اأو 

تقييد حرية املتعلم اأو حجزه باملدر�سة.
تلحقه  وم��ا  التنمر  ظاهرة  ملخاطر  منه  واإدراك���ا 
العقلية لالأطفال  اأ�سرار بالغة على ال�سحة  من 
دولة  والطفولة يف  االأعلى لالأمومة  املجل�س  قام 
املتحدة  االأمم  م��ك��ت��ب  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  االإم�������ارات، 
العربية  اخل��ل��ي��ج  ل���دول  “يوني�سف”  للطفولة 
ووزارة الرتبية والتعليم، ودائرة التعليم واملعرفة 

اأبوظبي باإطالق دليل الوالدين للحماية من  يف 
التعرف  االأم���ور  الأول��ي��اء  الدليل  ويتيح  التنمر. 
على التنمر واأ�سكاله، وما اإذا كان طفلهم يتعر�س 
اآخ��ر، وطرق  اإذا كان يتنمر على طفل  اأو  للتنمر، 

احلد من هذه الظاهرة.
االإن�سانية  م�سوؤوليتها  عن  االإم���ارات  تتخل  ومل 
واالأخالقية تاه االأطفال الذين يعانون اأو�ساعا 
متدهورة يف مناطق خمتلفة من العامل واأطلقت 
على  مل�ساعدتهم  االإن�سانية  امل��ب��ادرات  من  العديد 
التي مي��رون بها ومنها  ال�سعبة  ت��اوز الظروف 
طفل  ملليون  التعليم  لتوفري  للعطاء  دب��ي  حملة 
اآ�سيا  يف  امل�سلحة  وال��ن��زاع��ات  الفقر  م��ن  ي��ع��ان��ون 

واأفريقيا.
اأه��م تطبيق موجه  اإىل العامل  وقدمت االإم��ارات 
اأبدعته  ال���ذي  زايد”  “ال�سيخ  ب��ا���س��م  ل��الأط��ف��ال 

اأمريكا  وبلغ عدد م�ستخدميه يف  اإماراتية  عقول 
رو�سيا  ويف  الفا   121 املك�سيك  ويف  الفا   144
االف  �ستة  ح��وايل  افريقيا  وجنوب  الفا   229
ال�سعودية  ويف  اخلليج  ودول  والهند  واأ�سرتاليا 
ا�سهامها  يثبت  ال��ذي  االم��ر  الفا،  و140  مليوناً 

االإيجابي يف حماية االأطفال.
و���س��ادق��ت االإم������ارات ت��اري��خ��ي��ا ع��ل��ى ال��ع��دي��د من 
االتفاقيات الدولية ب�ساأن حقوق الطفل كاتفاقية 
 1995 ل�����س��ن��ة  ال��ط��ف��ل  امل��ت��ح��دة حل��ق��وق  االأمم 
اإميانا منها   2009 العام  اإليها يف  ان�سمت  التي 
على  �سادقت  كما  لالإن�سان،  االأ�سا�سية  باحلقوق 
اتفاقية العمل العربية رقم “18” ل�سنة 1996 
ب�����س��اأن ع��م��ل االأح�������داث اإمي���ان���ا ب��ح��ق ال��ط��ف��ل يف 
احلماية من اال�ستغالل االقت�سادي وحاجته اإىل 

رعاية خا�سة وحماية متميزة.

االن�سمام ل� »ال�سراكة العاملية« اعرتاف دويل بريادة االإمارات يف رعاية الطفل

الدفاع املدين بعجمان ينفذ مبادرة ا�ستقبال طلبة املدار�س

 �س��رط��ة راأ�س اخليم��ة ت�د�س��ن دوري�ة »ثقف« 

كهرباء ومياه دبي تنجز التو�سيالت والعدادات الذكية الأربعة م�سروعات يف حممية املرموم موا�سالت عجمان ت�ستقبل العام الدرا�سي 
بتدريب 766 �سائقا وم�سرفة للنقل املدر�سي

•• عجمان ـ الفجر 

� عجمان مبادرة ا�ستقبال  نفذت االإدارة العامة للدفاع املدين 
احلبيبة” وياأتي  مدر�ستي  “اأهاًل  �سعار  حتت  املدار�س  طلبة 

ذلك تزامناً مع العام الدرا�سي اجلديد.
االإع���الم  ق�سم  رئ��ي�����س  امل��ه��ريي  حميد  حم��م��د  النقيب  واأك����د 
الطلبة  م�ساركة  على  االإدارة حتر�س  اإن  العامة،   والعالقات 
وتوعيتهم  امل����دار�����س،  اإىل  ال���ع���ودة  ف��رح��ة  االأم������ور  واأول����ي����اء 

ب��ا���س��رتاط��ات ال�����س��الم��ة م���ن احل���ري���ق ب��ه��دف احل���ف���اظ على 
�سالمتهم. واأو�سح اأن الهدف من املبادرة هي زيارة التوا�سل 
والرتابط مع طلبة املدار�س، والتي ت�سعى اإليها االإدارة خاللها 
تذكريهم  وك��ذل��ك  نفو�سهم،  يف  وال��ف��رح��ة  البهجة  الإدخ����ال 

بااللتزام ب�سروط الوقاية من احلريق.
توعوي  فيلم  بعر�س  التوعية  ف��ري��ق  ق��ام  مت�سل  �سياق  ويف 
اجلوائز  توزيع  مت  كما  امل��دين  الدفاع  حول  م�سابقة  وتنظيم 

والهدايا، على طلبة املدار�س.

القا�سمي���ة باجلامع��ة  ال��درا�س�ة  يف  ينتظم���ون  وط��الب���ة  ط��الب���ًا   1180

اخليم����ة  ب��راأ�س  الط��وارئ  حل���االت  اال�ستج��اب��ة  دورة  يف  م�س��ارك���ا   180
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اأ�سدر الق�ساء االأملاين حكما بال�سجن ثمانية اأعوام ون�سف عام بحق 
مهاجر دين بقتل فتاة يف اخلام�سة ع�سرة، يف جرمية اأثارت �سدمة 
يف اأملانيا وا�ستغلها اليمني املتطرف الإطالق حملة �سد االأجانب كما 
يح�سل يف مدينة كيمنت�س. واأكد طالب اللجوء انه افغاين يف حني 
15 عاما  بال�سجن  التاأكد من جن�سيته. وكان يواجه حكما  مل يتم 
اأم��ام حمكمة الن��داو يف جنوب غرب املانيا قرب احل��دود الفرن�سية. 
وكان قتل نهاية 2017 �سديقته ال�سابقة يف �سوق يف مدينة كاندل 
طعنا ب�سكني ا�سرتاها من املكان. وقد اأقر بالوقائع واأعرب عن ندمه 
خالل املحاكمة فيما اعتربت اجلهة االتهامية ان ال�ساب الذي و�سل 
وحيدا اىل املانيا ت�سرف بداعي “الغرية” بعدما هجرته �سديقته.

اإطار  يف  للقا�سرين  حمكمة  اأم���ام  د.  ع��ب��دول  اللجوء  طالب  ومثل 
جل�سات مغلقة النه اأكد ان عمره كان خم�سة ع�سر عاما عند ح�سول 
الوقائع. لكن خبريا قدر ان �سنه تراوح بني 17 وع�سرين عاما وقرر 

الق�ساة رغم �سكوكهم احالته على حمكمة للرا�سدين.
واأف���اد   .2017 دي�سمرب  االأول  ك��ان��ون   27 اىل  اجل��رمي��ة  وت��ع��ود 
العديد من ال�سهود ان املتهم طارد �سديقته ال�سابقة ميا يف متجر 
لبيع االجهزة االلكرتونية يف كاندل حيث طعنها �سبع مرات قبل ان 

يوقفه عابرون.

املتحدة  الواليات  ع�سكرية م�سرتكة مع  �سمناورات  ام�س  اأوكرانيا  بداأت 
وعدد من دول حلف �سمال االأطل�سي فيما يت�ساعد التوتر مع رو�سيا على 

خلفية التمرد املدعوم من الكرملني يف �سرق البالد.
قرية  يف  ترايدنت”  “رابيد  با�سم  ال�سنوية  الع�سكرية  املناورات  وتري 
مب�ساركة  �سبتمرب  اأيلول   15 حتى  وت�ستمر  اوكرانيا  بغرب  �ستاريت�سي 

2200 جندي من 14 دولة. 
وقالت ال�سفرية االأمريكية لدى اوكرانيا ماري يوفانوفيت�س يف مرا�سم 
اأمن  اأج��ل  م��ن  اوك��ران��ي��ا،  م��ع  “مت�سامنون  امل�ساركني  اإن  امل��ن��اورات  ب��دء 
اأوكرانيا و�سيادة اأوكرانيا ووحدة اأرا�سي اوكرانيا«. وبداأت املناورات قبل 
اأ�سبوع من اإجراء رو�سيا اأكرب متارين ع�سكرية لها منذ احلرب الباردة، 
يف �سرق البالد مب�ساركة ال�سني ومنغوليا. وقال تارا�س غرن، املتحدث 
با�سم املناورات االأوكرانية لوكالة فران�س بر�س اإن 350 قطعة ع�سكرية 

�ست�ستخدم يف التدريبات.
ب��ت��دري��ب اجلنود  ي��ق��وم��ون  اأن م��ئ��ات اجل���ن���ود االأم���ريك���ي���ني   واأ�����س����اف 
االأوكرانيني منذ 2015 لدعمهم يف معاركهم �سد املتمردين املدعومني 
من رو�سيا يف �سرق البالد الذي ي�سهد نزاعا. واأعلن اجلي�س االأوكراين 
ال24  ال�ساعات  يف  بجروح  اأ�سيبوا  ع�سكريني  ثمانية  اأن  االإثنني  ام�س 
بداأ  ال��ن��ار  الإط���الق  وق��ف  رغ��م  املتمردين،  م��ع  ا�ستباكات  خ��الل  املا�سية 

تطبيقه اال�سبوع املا�سي.

جماعات  ا�ستهدفت  عندما  بالر�سا�س  االأق��ّل  على  �سخ�سان  اأ�سيب 
العا�سمة  ل��ل��ح��ك��وم��ة يف  م��ن��اه�����س��ني  م��ت��ظ��اه��ري��ن  ع�����س��ك��ري��ة  ���س��ب��ه 
النيكاراغوية. واأ�ساب م�سّلحون جمهولون اأحد املتظاهرين يف ذراعه 
يف اإحدى مناطق العا�سمة، بينما اأ�سيب �سخ�س اآخر اأثناء م�ساركته 
اأعقاب قرار  الغ�سب يف  اآخ��ر. وتفّجر  باحتجاجات خرجت يف مكان 
الرئي�س دانيال اأورتيغا اجلمعة باأن تغادر بعثة االأمم املتحدة حلقوق 

االإن�سان البالد بعد ن�سرها تقريرا ينتقد “مناخ اخلوف«.
و�سافرت البعثة املكّونة من اأربعة اأع�ساء، بقيادة غيريمو فرنانديز، 

اإىل بنما.
ومرافقة  ال��و���س��ع  م��راق��ب��ة  “�سنجُوا�سل  ت��وي��رت  على  البعثة  وكتبت 
ال�سحايا يف بحثهم عن العدالة واحلقيقة، من املكتب االإقليمي يف 

بنما«.
اإليه، وا�سًفا االأمم املتحدة باأنها  اأورتيغا االتهامات املوّجهة  ورف�س 

“اأداة ل�سيا�سات االإرهاب واالأكاذيب والعار«.
املا�سي،  اأبريل  ني�سان   18 يف  الفو�سى  نحو  نيكاراغوا  ان��زالق  ب��داأ 
ال�سمان  اإ�سالحات  �سد  ن�سبياً  �سغرية  احتجاجات  معت  قجُ عندما 

االجتماعي التي مت الحقاً اإلغاوؤها.

عوا�صم

برلني

ماناغوا

كييف

دوتريتي يزور ن�سب
 املحرقة يف القد�س املحتلة 

 •• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

اأن  قبل  بهتلر  نف�سه  �سّبه  ال��ذي  دوتريتي  رودريغو  الفيليبني  رئي�س  ي��زور 
يعتذر عن ذلك ن�سب املحرقة يف القد�س ويجري لقاء مع رئي�س الوزراء 

اال�سرائيلي بنيامني نتانياهو.
حقوق  ع��ن  وم��داف��ع��ون  نتانياهو  ب��زع��ام��ة  اليمني  حكومة  معار�سو  ن��دد 
ب�سراحته  امل��ع��روف  للرئي�س  اأي���ام  ثالثة  ت�ستمر  التي  ب��ال��زي��ارة  االن�����س��ان 
بت�سريحات  اإ�سرائيل  اىل  توجهه  قبيل  اأدىل  ك��ان  وال��ذي  الفظة  ولهجته 
جديدة مثرية للجدل حول االغت�ساب وتباهى بعمليات اإعدام خارج نطاق 
القانون. وعاد منتقدو الزيارة التي قالت ا�سرائيل انها ر�سمية ولي�ست زيارة 
دولة اىل ت�سريحات اأدىل بها دوتريتي حول هتلر يف اأيلول �سبتمرب 2016 
االنتقادات  اآن��ذاك على  رد  دوتريتي  وكان  تن�سيبه.  اأ�سهر على  بعد ثالثة 
وتهريب  االج���رام  مكافحة  يف  الدامية  الأ�ساليبه  واالوروب��ي��ة  االمريكية 
ال�سحيح  )ال��رق��م  يهودي  ماليني  ثالثة  قتل  “هتلر  اإن  قائال  امل��خ��درات 
هو �ستة ماليني( وهناك ثالثة ماليني متعاطي خمدرات يف الفيليبني. 
واأي�سا  �سديدا  دوليا  تنديدا  ت�سريحاته  واأث��ارت  بقتلهم«.  �سعيدا  �ساأكون 
“ت�سريحات  اآنذاك اىل  اأ�سارت  اليهود، وكانت اخلارجية اال�سرائيلية  بني 

موؤ�سفة” واأعربت عن االمل بتقدمي تو�سيح.
ب��اأي��ام اىل  وك���ان دوت��ريت��ي ق��دم اع��ت��ذاره ع��ن الت�سريحات وت��وج��ه بعدها 
كني�س. ومن املقرر اأن يزور بعد ظهر االثنني ن�سب “ياد فا�سيم” ل�سحايا 
اأكر  يرتاأ�س  ال��ذي  نتانياهو  ي�ستقبله  ان  بعد  القد�س  يف  النازية  املحرقة 

حكومة ميينية يف تاريخ ا�سرائيل.

ليربمان: ال جدوى من التباحث مع الفل�سطينيني 

جون�سون يتوقع »انت�سار« االحتاد االأوروبي يف مفاو�سات بريك�ست 
االوروب��ي، يف خطوة كان لها وقع 
االحتاد  ق��ادة  �سكك  فيما  �سديد، 
االأوروبي باإمكان تطبيق اخلطة.

واالث���ن���ني، ا���س��در 20 ن��ائ��ب��ا عن 
ت��ع��ه��دا علنيا  امل��ح��اف��ظ��ني  ح����زب 

م�سرتكا ملعار�سة م�سروع ماي.
قد  ت�����س��ي��ك��رز  اإن  ال����ن����واب  وق�����ال 
عقد  على  بريطانيا  ق���درة  يعيق 
و�سيقتطع  ح��رة،  اتفاقيات ت��ارة 
بريطانيا،  من  ال�سمالية  ايرلندا 
الق�سائي  االخ��ت�����س��ا���س  وي��ب��ق��ي 

االوروبي يف يد الربيطانيني.
الذي  امل��ح��اف��ظ��ني  ح���زب  ويتمتع 
�سعيفة  بغالبية  م��اي  ل��ه  تنتمي 
م��ق��اع��د يف جمل�س  ت�����س��ع��ة  ت��ب��ل��غ 
مقعدا،  ال�650  ذي  ال���ع���م���وم 
ن���واب احلزب  وذل���ك بف�سل دع��م 
ال������دمي������وق������راط������ي ال������وح������دوي 

االيرلندي ال�سمايل الت�سعة.
لكن جمل�س العموم نف�سه منق�سم 

اإىل اأربعة مع�سكرات.
ف��ب��ع�����س ال���ن���واب ي��ف�����س��ل��ون بقاء 
االوروب����ي،  االحت���اد  يف  بريطانيا 
كامال  طالقا  ي��ري��دون  والبع�س 
يوؤيدون  والبع�س  بروك�سل،  م��ع 
ت�سيكرز، فيما يريد اآخرون �سكال 

اآخر من بريك�ست.

 

ت�سيكرز. لي�س هناك اأفكار يف هذه 
املقالة للرد عليها«.

اإل���ي���ه يف هذا  ن��ح��ت��اج  “ما  وت���اب���ع 
ال���وق���ت ه���و ق���ي���ادة ج����ادة وخطة 
جادة وهذا بال�سبط ما تتمتع به 
البالد بوجود رئي�سة الوزراء هذه 

واخلطة هذه«.
ع���ر����س���ت يف متوز  م�����اي  وك����ان����ت 
��ت ع��ل��ى خروج  ي��ول��ي��و خ��ط��ة ن�����سّ
املوحدة  ال�����س��وق  م���ن  ب��ري��ط��ان��ي��ا 
حر”  ت��ب��ادل  “منطقة  اإن�ساء  م��ع 
ومنتجات  ل��ل��ب�����س��ائ��ع  ج����دي����دة 
االحتاد  مع  الزراعية  ال�سناعات 
االأوروب�������������ي ت����ق����وم ع���ل���ى ات���ف���اق 
القواعد  من  وجمموعة  جمركي 

امل�سرتكة .
وواج���������ه امل���������س����روع ع���ل���ى ال���ف���ور 
معار�سة قوية من دعاة بريك�ست 
مت�سدد يف �سفوف حزبها املحافظ 
نف�سه اإذ اعتربوا اأنه ينحرف عن 
اأف�سى  ال���ذي  اال���س��ت��ف��ت��اء  نتيجة 
اإىل   2016 ي��ون��ي��و  ح���زي���ران  يف 

اخلروج من االحتاد.
جون�سون  ا���س��ت��ق��ال  االإث�����ر  وع��ل��ى 
ديفيد  بريك�ست  املكلف  وال��وزي��ر 
ديفي�س اللذان اعتربا ان امل�سروع 
يبقي بريطانيا مرتبطة باالحتاد 

اأ�سابيع  ب�سعة  وق��ب��ل  ال��ث��الث��اء، 
من انتهاء مهلة منت�سف ت�سرين 
ت�سعها  ال����ت����ي  اك����ت����وب����ر  االأول 
التفاق  للتو�سل  ولندن  بروك�سل 

انف�سال.
وت�ساعفت م�سكالت ماي بعد اأن 
ع��ار���س ك��ب��ري م��ف��او���س��ي االحتاد 

مي�سال  بريك�ست  ب�ساأن  االأوروب��ي 
بارنييه م�سروعها، موؤكدا اأنه قد 

يوؤدي لتاآكل التكامل االوروبي.
ال�سحيفة  يف  ج��ون�����س��ون  وك��ت��ب 
“ذهبت  ب��ري��ط��ان��ي��ا  اأن  االإث���ن���ني 
للمعركة والعلم االأبي�س يرفرف 
وتابع  القيادة”،  دب����اب����ة  ع���ل���ى 

“اأخ�سى اأّن النتيجة احلتمية هي 
انت�سار لالحتاد االأوروبي«.

واأ�ساف اأن “الف�سيحة .. لي�س اأننا 
ف�سلنا، لكن اأننا حتى مل نحاول«. 
قال  جون�سون،  ه��ج��وم  على  وردا 
اإن  م��اي  با�سم  الر�سمي  املتحدث 
“بوري�س جون�سون ا�ستقال ب�سبب 

••طوكيو-اأ ف ب:

الياباين ام�س  ح��ّذر وزي��ر الدفاع 
اأمنيا  و�سعا  تواجه  بالده  اأّن  من 
ال�سني ورو�سيا  تعزيز  �سعبا، مع 
الأن�سطتهما الع�سكرية ا�سافة اىل 
م�سدرها  و�سيكة”  “تهديدات 

كوريا ال�سمالية.
وقال الوزير اإيت�سونوري اأونوديرا 
ب�سكل  “�سعدت  ال�������س���ني  اإن 
يف  الع�سكرية  اأن�سطتها  احادي” 
تنفيذ  ذلك  يف  مبا  الفائت،  العام 
جديدة  ج��وي��ة  جموقلة  عمليات 
وت�����س��ي��ري غوا�سة  ال��ي��اب��ان  ح���ول 
نووية قرب جزر ال�ساحل ال�سرقي 

املتنازع عليها.
ل��ك��ب��ار قادة  واأو����س���ح يف اج��ت��م��اع 
اأن  اليابانية  الذاتي  الدفاع  قوات 
مت�سارع  ب�سكل  ت��ط��ور  “ال�سني 

قوتها الع�سكرية وتزيد اأن�سطتها 
ب�سرعة«.

عد ب�سكل  واأ�ساف اأن ال�سني “ت�سّ
اح����ادي اأن�����س��ط��ت��ه��ا ال��ع�����س��ك��ري��ة يف 
ال���ب���ح���ر وامل�����ج�����ال اجل������وي حول 
ب��الدن��ا. ه���ذا ا���س��ب��ح م�����س��در قلق 

كبري لدفاع بلدنا«.
وت���اأت���ي ت�����س��ري��ح��ات اون���ودي���را يف 
لتح�سني  ال���ي���اب���ان  ت�����س��ع��ى  وق����ت 
عالقتها الدبلوما�سية املتوترة مع 
بكني، وقبل زيارة متوقعة لرئي�س 
اأكرب  اآب��ي لل�سني  �سينزو  ال��وزراء 
ال�سهر  ل���ب���الده  ت�����اري  ���س��ري��ك 

املقبل.
اأبي  ات��خ��ذ  ال�سلطة،  توليه  وم��ع 
مطالبة  جل��ه��ة  ح���ازم���ا  م��وق��ف��ا 
بالده ب�سل�سلة من اجلزر يف بحر 
ال�سني ال�سرقي، ما اثار توترا مع 

بكني.

اأن هداأ من لهجته،  لكنه ما لبث 
وطالب ال�سني مبمار�سة �سغوط 
للتخلي  ال�����س��م��ال��ي��ة  ك���وري���ا  ع��ل��ى 
الع�سكري  للت�سلح  براجمها  ع��ن 

النووي والبال�ستي.
دوما  اليابانية  ال�سركات  وت��ع��رّب 

اأف�سل  ع���الق���ات  رغ��ب��ت��ه��ا يف  ع���ن 
مع ال�سني لتعزيز التجارة. وقال 
اأي�����س��ا تقوم  اإن رو���س��ي��ا  اأون���ودي���را 

با�ستعرا�س قدراتها الع�سكرية.
واأو�سح ان رو�سيا تخطط الإقامة 
اأك������رب م�����ن�����اورات ع�����س��ك��ري��ة منذ 
اأ�سلحة  وت��ن��ق��ل  ال���ب���اردة  احل����رب 
اأر���س- �سواريخ  فيها  مبا  قوية، 

ج���و، جل��ز ك��وري��ل امل��ت��ن��ازع عليها 
بني البلدين.

ل��ل��دف��ع مرة  “نرى ح��رك��ة  واأك����د 
الع�سكرية  ب���االأن�������س���ط���ة  اخ������رى 

الرو�سية يف ال�سرق االأق�سى«.
وك��رر اون��ودي��را جم��ددا اأن كوريا 
ال�سمالية ال تزال ت�سّكل “تهديدا 
رغم  لليابان،  وو�سيكا”  خطريا 
الدولية  ال��دب��ل��وم��ا���س��ي��ة  اجل��ه��ود 
يانغ  ب��ي��ون��غ  الإق���ن���اع  ت�سعى  ال��ت��ي 

بالتخلي عن �سالحها النووي.

اليابان حتذر من »الت�سعيد« الع�سكري ال�سيني 

“الغزاوي  ان  ل��ي��ربم��ان  واأو����س���ح 
ال��ع��ادي ال��ق��ل��ق ع��ل��ى م�����س��در رزقه 
اأي  اأن  ي����درك  اأن  ع��ل��ي��ه  واأ����س���رت���ه 
م�ساركة يف اأعمال ارهابية �ستوؤدي 

اىل تدهور ظروف العي�س«.
القطاع  ب����ني  احل��������دود  وت�������س���ه���د 
مار�س  اآذار   30 م��ن��ذ  وا���س��رائ��ي��ل 
للفل�سطينيني  ت������ظ������اه������رات 
وم�����واج�����ه�����ات م�����ع ق��������وات االم�����ن 
 172 وق�����ت�����ل  اال�����س����رائ����ي����ل����ي����ة. 
بنريان  االأق������ل  ع��ل��ى  ف��ل�����س��ط��ي��ن��ي��ا 
فيما  التاريخ  ذلك  ا�سرائيلية منذ 
قتل جندي اإ�سرائيلي يف الع�سرين 

من متوز يوليو الفائت.
ثالث  وحما�س  اإ�سرائيل  وخا�ست 

حروب منذ 2008.

•• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

االإ�سرائيلي  احل����رب  وزي����ر  اأع��ل��ن 
اأن  اأم�����������س  ل����ي����ربم����ان  اف����ي����غ����دور 
ال����ت����ف����او�����س مع  م�����ن  ال ج�������دوى 
اأو  غزة  قطاع  حول  الفل�سطينيني 
على  واأن  املحتلة  الغربية  ال�سفة 
ب�سكل  الت�سرف  العربية  ال��دول��ة 

اأحادي.
املتحدة  االمم  اأ�سابيع حتاول  منذ 
ال���ت���ف���او����س ح�����ول وقف  وم�������س���ر 
الإطالق النار بني ا�سرائيل وحركة 
قطاع  على  ت�سيطر  ال��ت��ي  حما�س 
موؤمتر  يف  ليربمان  و���س��رح  غ���زة. 
على  “انا  ال���ق���د����س  يف  ����س���ح���ايف 
اطالع بكل املفاو�سات واأع��رف كل 

الو�سطاء وكل ما يح�سل”، بح�سب 
“لن  واأ�ساف  مكتبه.  عنه  نقل  ما 
كانت  �سواء  املفاو�سات  هذه  ت��وؤدي 

حول رام اهلل اأو غزة اىل نتيجة«.
اىل  اأدت  امل��ف��او���س��ات  “كل  وت���اب���ع 
يف  علينا  وبالتايل  م�سدود  طريق 
ما يتعلق بالفل�سطينيني حول رام 
اأحادي  اهلل و غزة الت�سرف ب�سكل 
اأح��ادي كما  وحتديد الواقع ب�سكل 
على  ليربمان  و�سدد  نحن«.  ن��راه 
عودة  ح���ال  يف  م�ستعدة  ب���الده  اأن 
لل�سماح  غ���زة  ق��ط��اع  اىل  ال���ه���دوء 
مب��زي��د م��ن ال��ت��ب��ادالت م��ع اجليب 
ت��ف��ر���س عليه  امل��ح��ا���س��ر وال������ذي 
وبحريا  ب���ري���ا  ح�����س��ار  ا����س���رائ���ي���ل 
وجويا م�سددا منذ اأكر من عقد.

 •• لندن-اأ ف ب:

جّدد وزير اخلارجية الربيطاين 
ال�سابق بوري�س جون�سون هجومه 
على احلكومة الربيطانية ام�س، 
االحت�����اد  “انت�سار”  م���ت���وّق���ًع���ا 
االأوروب��ي يف مفاو�ساته مع لندن 

ب�ساأن بريك�ست.
احلكومة  م���ن  ا���س��ت��ق��ال��ت��ه  وم��ن��ذ 
عاد  يوليو،  مت��وز  يف  الربيطانية 
ج��ون�����س��ون اإىل ك��ت��اب��ة ع���م���وده يف 
تلغراف”،  دي��ل��ي  “ذي  �سحيفة 
رئي�سة  بانتظام  فيه  ينتقد  ال��ذي 
م��اي على خلفّية  ال���وزراء ترييزا 
من  بريطانيا  خ���روج  مفاو�سات 

االحتاد االأوروبي.
20 نائبا من  من جانبهم، تعهد 
م�سروعها  ب��رف�����س  م����اي  ح����زب 
ت�سيكرز”  ب�”خطة  ع���رف  ال���ذي 
لرئا�سة  ال�سيفي  املقر  ا�سم  على 
احل��ك��وم��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة ح��ي��ث مت 
يعتربون  وال���ذي  اإل��ي��ه،  التو�سل 
ب��ري��ط��ان��ي��ا ق��ري��ب��ة من  ان���ه يبقي 
يتعلق  م���ا  االوروب������ي يف  االحت�����اد 

بالتجارة.
�سد  االن��ت��ق��ادات  ت�ساعد  وي��اأت��ي 
م���اي ق��ب��ل ع���ودة ال��ربمل��ان للعمل 

�سجن �سحافيني من »رويرتز« �سبع �سنوات يف بورما  
•• رانغون-اأ ف ب:

�سنوات  �سبع  بال�سجن  ام�س  اثنني من �سحافيي وكالة روي��رتز  حكم على 
بعدما اأجريا حتقيقا حول جمزرة بحق  “امل�سا�س باأ�سرار الدولة”  بتهمة 
الروهينغا امل�سلمني ارتكبها اجلي�س يف بورما، يف ختام حماكمة م�ست ب�سكل 

اإ�سايف بهيبة م�ست�سارة الدولة اونغ �سان �سو ت�سي.
وال�سحافيان وا لون )32 عاما( وكياو �سوي او )28 عاما( كانا قيد احلجز 
االحتياطي منذ كانون االأول دي�سمرب 2017 وقد اثارت حماكمتهما جدال 

كبريا يف بلد تتعر�س فيه ا�ستقاللية الق�ساء النتقادات.
انتهاك  بتهمة  ���س��ن��وات  �سبع  ال�سحافيني  على  ال��ب��ورم��ي  الق�ساء  وح��ك��م 
“قانون اأ�سرار الدولة” الذي يعود اإىل حقبة اال�ستعمار الربيطاين، وت�سل 
تنديد  ق�سيتهما موجة  واث��ارت  �سنة.   14 ال�سجن  اإىل  الق�سوى  عقوبته 
لدى املجتمع الدويل باعتبارها حماولة الإ�سكات التقارير املتعلقة بعمليات 
للجي�س العام املا�سي يف والية راخني )�سمال غرب بورما( ا�ستهدفت اقلية 

الروهينغا امل�سلمة.

ودفعت احلملة الع�سكرية بنحو 700 األف من اأفراد الروهينغا اىل الفرار 
اىل بنغالد�س املجاورة، حاملني معهم روايات عن فظائع -اغت�ساب وقتل 

وحرق متعمد- من جانب اجلي�س وال�سرطة البورميني.
وطالب االحتاد االوروبي ب”االفراج فورا عنهما ومن دون �سروط” فيما 
“نطالب  ال��ربي��ط��اين لل�سوؤون اخل��ارج��ي��ة م��ارك فيلد  ال��دول��ة  ق��ال وزي��ر 

باالإفراج الفوري عن ال�سحافيني. انه يوم قامت لبورما«.
وا�سفت فرن�سا للحكم معتربة انه “م�سا�س خطري بحرية ال�سحافة ودولة 

القانون” يف بورما.
م�سلمي  م��ن  ع�سرة  �سحيتها  راح  جم��زرة  يف  يحققان  ال�سحافيان  وك��ان 
الروهينغا يف قرية اين دين بوالية راخني يف ايلول �سبتمرب العام املا�سي 

خالل عملية ع�سكرية ا�ستهدفت م�سلحني روهينغا.
ونفى ال�سحافيان التهمة وقاال اإنهما تعر�سا ملكيدة اأثناء اأدائهما عملهما يف 

القاء ال�سوء على عمليات القتل خارج اطار الق�ساء.
اإىل  اأن دعاهما �سرطي  اأنه مت توقيفهما بعد  اأمام املحكمة  اأعلنا  وكانا قد 
اأوقفا بتهمة  الع�ساء يف رانغون و�سلمهما وثائق. ولدى مغادرتهما املطعم 

حيازة مواد م�سنفة �سرية. ومل ي�سدق القا�سي يي لوين �سهادتهما. وقال 
يف قاعة املحكمة التي غ�ست باحل�سور اإن “املتهمني ارادا اال�ساءة مل�سالح 

الدولة وبالتايل هما مذنبان مبوجب قانون ا�سرار الدولة«.
امل�سا�س  بتهمة  �سنوات  �سبع  بال�سجن  منهما  كل  على  حكم  “لقد  واأ�ساف 

باأ�سرار الدولة«. وبكت زوجة كياو �سوي اأو بعد النطق باحلكم
واثناء اقتيادهما مكبلني اإىل عربة �سجن كانت باالنتظار، اأدىل ال�سحافيان 
اأدراج  على  بالتحدي  تت�سم  ول��ك��ن  وج��ي��زة  بتعليقات  ب��ورم��ي��ان،  وكالهما 

املحكمة.
ال   ... ولكن  ال�سجن  يف  تعتقلنا  اأن  للحكومة  “ميكن  اأو  �سوي  كياو  وق��ال 

ت�سّموا اآذان وعيون النا�س«.
اأما وا لون الذي رفع اإبهاميه يف اإ�سارة حتد، فقال اأمام ح�سد ال�سحافيني 

“�سنواجه احلكم ب�سالبة و�سجاعة«.
اأ�سرع وقت  “يف  ا�ستئنافا  �سيقدم  اإنه  زاو  الدفاع خني مونغ  وقال حمامي 
�سد احلكم الذي �سارعت رويرتز اإىل التنديد به واعتباره قائما  ممكن” 

على “اتهامات خاطئة«.

وزير خارجية 
بريطانيا يزور ميامنار 

 •• لندن-رويرتز:

ق��ال وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الربيطاين 
االثنني  ام�������س  ه���ان���ت  ج���ريمي���ي 
قريبا  م����ي����امن����ار  �����س����ي����زور  اإن��������ه 
رويرتز  �سحفيي  ق�سية  و�سيثري 
تغطيتهما  ب�����س��ب��ب  امل��ح��ت��ج��زي��ن 

الأزمة الروهينجا.
وخل�س قا�س يف ميامنار اإىل اأن وا 
اأو انتهكا قانون  لوجن وكياو �سوي 
ب�سجنهما  واأمر  الر�سمية  االأ�سرار 

�سبع �سنوات.
وق���ال ه��ان��ت ع��ل��ى ت��وي��رت “�سجن 
حقائق  ع����ن  ي��ك��ت��ب��ان  ���س��ح��ف��ي��ني 
غري مريحة �سربة قا�سية حلرية 
اجلميع.  وح���ري���ة  ب���ل  ال�����س��ح��اف��ة 
ال�سحفيني  ق�������س���ي���ة  ������س�����اأث�����ري 
زيارتي  خ���الل  ل��ل��غ��اي��ة  اخل���ط���رية 

املقبلة لبورما )ميامنار(«.

الربازيل حتظر الدعاية 
االنتخابية للرئي�س ال�سابق لوال 

 •• برازيليا-رويرتز:

يف  انتخابية  حمكمة  اأك���رب  ق�ست 
الربازيل بحظر الدعاية ال�سيا�سية 
التي تقدم الرئي�س ال�سابق لوي�س 
بو�سفه  �سيلفا  دا  ل���وال  اي��ن��ا���س��ي��و 
مر�سحا وذلك يف حكم �سدر اأم�س 
االأول االأحد ردا على �سكوى قدمها 
حزب نوفو. وتقدم نوفو بال�سكوى 
لوال  اإذاع��ي��ة  دع��اي��ة  قدمت  بعدما 
�ساعات  بعد  ال�سبت  ي��وم  كمر�سح 
امل��ح��ك��م��ة م��ن��ع الرئي�س  ق����رار  م��ن 
ال�سابق امل�سجون من خو�س �سباق 
الرئا�سة املقرر العام احلايل ب�سبب 

اإدانته بالف�ساد.
قدرها  غ��رام��ة  املحكمة  وف��ر���س��ت 
األ���ف   123( ري�������ال  األ�����ف   500
االأوام����ر  ح���ال خم��ال��ف��ة  دوالر( يف 

باإزالة لوال من الدعاية.

اأخبار ال�ساعة .. االإمارات تنت�سر لق�سايا الفل�سطينيني العادلة
بدعم  التاريخي  االإم����ارات  دول��ة  ال��ت��زام  “ م��وؤك��دا  وال�سيا�سي  االإن�����س��اين  ببعديه 
اإىل موا�سلة  ي�سري  ال��ذي  االأم��ر  ب�سكل م�ستمر  االإن�ساين  ودع��م عملها  االأون���روا 
تقدمي يد العون وامل�ساعدة لالجئني واإنقاذهم من الظروف االإن�سانية ال�سعبة 
التي يعي�سونها داخل فل�سطني وخارجها. وذكرت الن�سرة ال�سادرة ام�س عن “ مركز 
االإماراتي للق�سية  الدعم  اأن   .. “ االإم��ارات للدرا�سات والبحوث اال�سرتاتيجية 
الدول  لقائمة  االإم��ارات  دولة  بت�سدر  يتجلى  الفل�سطيني  وال�سعب  الفل�سطينية 
وتاأمني  الكرمية لهم  �سبل احلياة  الفل�سطينيني وتوفري  االأكر دعما لالجئني 
اأكده  ما  لهم وهو  املقدمة  االإغاثية  املعونات  نق�س  االأ�سا�سية جراء  احتياجاتهم 
ت�سريح اأدىل به مدير عمليات االأونروا ماتيا�س �سمايل يف ال� 12 من اأغ�سط�س 
اإجمايل مبلغ  العام من  �ساعدت كثريا هذا  دول عربية  “هناك  فيه  قال  املا�سي 
230 مليون دوالر بعد اخل�سم االأمريكي على امل�ساعدات وعلى راأ�سها االإمارات 
العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية فهذه الدول م�سكورة قدمت الكثري 

وناأمل من باقي الدول تقدمي دعم اإ�سايف واأن يقوموا بنف�س اخلطوة«. واأو�سحت 
اأن االإمارات قد اأ�سهمت بدور ريادي يف دعم الالجئني واملهجرين داخل فل�سطني 
وخارجها يف كل من �سوريا واالأردن ولبنان ومناطق اأخرى حيث قدمت ما مقداره 
50 مليون دوالر  بينها  2017 و2018 من  130 مليون دوالر خالل عامي 
لدعم برنامج “ االأونروا “ للتعليم قدمتها خالل �سهر اأبريل املا�سي اإ�سافة اإىل 
تقدمي مبلغ 15 مليون دوالر لدعم العام الدرا�سي 2017 - 2018 عالوة على 
الوقود الالزم مل�سايف قطاع غزة بقيمة  ال�سحة والكهرباء وتقدمي  دعم قطاعي 
العام لربنامج  20 مليون دوالر هذا  اإىل تخ�سي�س مبلغ  اإ�سافة  مليوين دوالر 
ال�سريف وذلك بعد مبادرة خادم احلرمني  القد�س  االإ�سالمية يف  االأوق��اف  دعم 
ال�سريفني امللك �سلمان بن عبدالعزيز بعقد قمة القد�س يف الظهران التي عربت 
عن وقوف العامل العربي �سفا واحدا لدعم ال�سعب الفل�سطيني وم�ساندته عرب 
اأن م�ساركة  اإىل  واأ�سارت  الفل�سطينية.  االأرا�سي  امل�ساريع يف  الع�سرات من  تنفيذ 

•• اأبوظبي-وام:

له  املغفور  اأعلن  االإم��ارات  تاأ�س�ست دولة  اأن  اإنه منذ  ال�ساعة  اأخبار  ن�سرة  قالت 
ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان “ طيب اهلل ثراه “ التزام الدولة الثابت بدعم 
الق�سية الفل�سطينية والالجئني الفل�سطينيني يف كل مكان والوقوف اإىل جانبهم 
املتحدة لغوث  االإن�ساين واملعنوي واملايل لوكالة االأمم  الدعم  من خالل تقدمي 
على  احل�سول  لهم  يت�سنى  وت�سغيل الالجئني الفل�سطينيني “ االأونروا” حتى 
مب�ستوى  العي�س  عليهم  ت�سهل  كرمية  واجتماعية  وتعليمية  �سحية  خ��دم��ات 
لق�سايا  تنت�سر  “ االإم��ارات  عنوان  وحتت  العادلة.  وق�سيتهم  باإن�سانيتهم  يليق 
الفل�سطينيني العادلة “ .. اأ�سافت اأنه ووفاء للعهد الذي قطعته دولة االإمارات 
اتخذته  ال��ذي  الفل�سطينية  الق�سية  اإزاء  الثابت  باملوقف  والتزاما  نف�سها  على 
نهيان رئي�س  اآل  زايد  ال�سيخ خليفة بن  ال�سمو  الر�سيدة ممثلة ب�ساحب  القيادة 
الدولة “حفظه اهلل” ن�سر معايل الدكتور اأنور بن حممد قرقا�س وزير الدولة 
 “ “ تغريدة قال فيها  “ تويرت  ال�سخ�سي على  لل�سوؤون اخلارجية عرب ح�سابه 
القرار االأمريكي بوقف متويل االأون��روا موؤ�سف ويعقد ملف الالجئني ال�سائك 

دولة االإمارات يف مار�س املا�سي يف املوؤمتر الوزاري اال�ستثنائي لدعم “ االأونروا” 
التابعة لالأمم املتحدة يف  “ الفاو”  اأقيم مبقر منظمة االأغذية والزراعة  الذي 
روما جاءت حتت عنوان “ احلفاظ على الكرامة وتقا�سم امل�سوؤولية - تعبئة العمل 
موؤكدة  الوكالة  ميزانية  يف  امل�سبوق  غري  العجز  “ ملواجهة  ل��الأون��روا  اجلماعي 
اإمي���ان دول��ة االإم����ارات ب��ال��وق��وف اإىل جانب ال��ق��رارات ال��دول��ي��ة ال��ع��ادل��ة وحتمل 
امل�سوؤولية القانونية وال�سيا�سية واالأخالقية اإزاء الالجئني الفل�سطينيني الذين 
اأ�سا�سيا من ق�سايا احلل النهائي.. وهو املوؤمتر الذي عقد  ت�سكل ق�سيتهم ركنا 
دون  من  م�ساهماتها  معظم  الرئي�سي تميد  املانح  املتحدة  ال��والي��ات  ق��رار  اإث��ر 
اأي اعتبار للتاأثر املعي�سي الذي �سيقع على عاتق الالجئ الفل�سطيني من  و�سع 
الالجئني وحقهم  له يف حماولة لطم�س ق�سية  املقدمة  نق�س اخلدمات  ج��راء 
يف العودة. واأكدت “اأخبار ال�ساعة “ يف ختام مقالها االفتتاحي .. اأن النهج الذي 
الفل�سطينيني ال  والدعم لالجئني  العون  االإم���ارات يف تقدمي  دول��ة  ت�سري عليه 
�سمن  والعي�س  م�سريه  بتقرير  الفل�سطيني  ال�سعب  بحق  االإمي��ان  عن  ينف�سل 
وعا�سمتها  امل�ستقلة  دولته  واإن�ساء  وال�سالم  واال�ستقرار  العدالة  من  منظومة 

القد�س ال�سرقية ا�ستنادا اإىل القرارات الدولية يف هذا اخل�سو�س .
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 هاتف: 0569839750  فاك�س: 043320005 �سندوق الربيد: 9117.
�ضورة العالمة

تبليط  اع��م��ال  ال�سحية  والرتكيبات  التمديدات  اإع��م��ال   37  : بالفئة  الواقعة  اخل��دم��ات  اأو  ال�سلع  لتمييز  وذل��ك 
االر�سيات واحلوائط تركيب املواد العازلة يف االبنية واملن�ساأت املدنية اأعمال تنفيذ الت�سميم الداخلي اعمال النق�س 
والزخرفة تركيب ورق اجلدران تركيب اال�سقف املعلقة والقواطع اخلفيفة �سيانة احوا�س ال�سباحة تركيب انظمة 

التكييف والتهوية وتنقية الهواء و�سيانتها تميل ال�ساحات اخلارجية والداخلية مقاوالت البناء.
الزيتي  اللون  الغامق اىل  الزيتي  اللون  الي�سار اىل اليمني من  األوانها من  و�سف العالمة: ثالث مربعات تتدرج 
وينتهي يف  الي�سار  االول على  للمربع  االعلى  الربع  يبداأ من  االبي�س  باللون  ويتخللها خط عر�سي مائل  الفاحت 
الربع اال�سفل للمربع االخري على جهة اليمني وتوجد نقطة بي�ساء يف الربع اال�سفل من املربع االول على الي�سار 
ا�سغر  وا�سفله عبارة بخط   INTEL SPACE الكبري  ال�سركة وهو عبارة باخلط  ا�سم  ال�سعار يوجد  وباأ�سفل 

 .building contracting L.L.C
اال�سرتاطات : 

اإر�سالة  اأو  االإقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  الإدارة  مكتوبا  به  يتقدم  اأن  ذلك  علي  اإعرتا�س  لدية  من  فعلي 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل 30 يوما من تاريخ اإ�سدار هذا االإعالن 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 278441     بتاريخ :  2017/8/21
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م: فاتي كوربوري�سن ليمتد
وعنوانه:    الكلمة vatti   باالأحرف الالتينية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

�سخانات  م��اء؛  �سخانات  )اأج��ه��زة(؛  م��اء  �سخانات  غ��از؛  مواقد  حتمي�س؛  اأج��ه��زة  للمطابخ؛  �سفط  اأغطية 
حرارية   م�سعات  جيب؛  دف��اي��ات  ت�سخني(؛  )اأج��ه��زة  مواقد  االآالت(؛  اأج���زاء  )بخالف  مراجل  للحمامات؛ 
كهربائية؛ حنفيات خلط املوا�سري املياه؛ خزانات رح�س؛ األواح ت�سخني؛ اأفران ميكروويف )اأجهزة طهي(؛ 

مر�سحات )فالتر( ملياه ال�سرب؛ م�سابيح؛ جممعات  �سم�سية )للت�سخني(؛ من�ساآت تنقية  املاء.
الواق�عة بالفئة: 11

و�سف العالمة : الكلمة vatti   باالأحرف الالتينية
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418 العدد 12413 بتاريخ 2018/8/29

اإعــــــــــالن
�سبيكرتم  ال�س�����ادة/جلوبال  بان  االقت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN مانيجمنت ذ.م.م رخ�سة رقم:1175910 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
spectra finance LLC ا�سافة �سبيكرتا فينان�س ال ال �سي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
Global Spectrum L P حذف جلوبال �سبيكرتوم ال بيه

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

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

فقدان �شهادة اأ�شهم
البلو�سي )اإماراتي  ال�سيد/ عبد الكرمي عبد اهلل  يعلن 
اجل��ن�����س��ي��ة( ع���ن ف���ق���دان ����س���ه���ادة ا����س���ه���م  �����س����ادرة من 
)���س��رك��ة اب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ت��ك��اف��ل( : ���س��ه��ادة رقم 
)20860( بعدد 735 �سهما. على من يجدها برجاء 
رقم  على  االت�سال  اأو  اعاله  املذكورة  لل�سركة  ت�سليمها 

م�سكورا.   0566909010

فقدان �شهادةاأ�شهم
البلو�سي  اهلل  ع��ب��د  ال���ك���رمي  ع��ب��د  ال�����س��ي��د/  ي��ع��ل��ن 
)اإماراتي اجلن�سية( عن فقدان �سهادة ا�سهم  �سادرة 
م��ن ) م�����س��رف اأب��وظ��ب��ي االإ���س��الم��ي( : ���س��ه��ادة رقم 
يجدها  من  على   . �سهما   163 بعدد   )107583(
اأو االت�سال  املذكور اعاله  برجاء ت�سليمها للم�سرف 

على رقم 0566909010 م�سكورا.

ات������ى بت   / امل�����دع�����و  ف���ق���د 
اندوني�سيا     ، م������ادروى  ام 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )7976668B( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0559999390

فقدان جواز �سفر
ف����رزان����ه  امل�����دع�����و /  ف���ق���د 
باك�ستان     ، ب��اخ�����س��و  ب��خ�����س 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)3348701( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0554561869

فقدان جواز �سفر

ف������دوى   / امل������دع������و  ف����ق����د 
العالىل ، املغرب   اجلن�سية 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)9317525( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0552757566

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / ال�سيد م�سطفى 
م�سر     ، ع����ا�����س����ور  حم����م����د 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)22658535( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0569177331

فقدان جواز �سفر

عزالدين   / امل��دع��و  ف��ق��د 
لبنان     ، جمال  م�سطفى 
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )773118( رق���������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0566722451

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو / زيب اهلل خان 
باك�ستان     ، خ��ان  اهلل  �سيف 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
)4119452( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0563945324

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / يا�سر ابوبكر 
اليمن     ، ال���ت���وى  ع���ب���داهلل 
اجلن�سية - جواز �سفره رقم 
يجده  م��ن   )402365(
بتليفون  االت�������س���ال  ع��ل��ي��ه 

رقم  0505922021 

فقدان جواز �سفر
ا�سمر  مل�س   / امل��دع��و  فقد 
ج��رب ، اث��ي��وب��ي��ا   اجلن�سية 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)3888575( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

 0508909018

فقدان جواز �سفر

دوري�س   / امل���دع���و  ف��ق��د 
�سي�سى وعباجا ، نيجرييا   
�سفره  ج���واز   - اجلن�سية 
 )8872398( رق������م 
م�����������ن ي���������ج���������ده ع����ل����ي����ه 
االت�����س��ال ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم  

0525705759

فقدان جواز �سفر
اب���ن���ي���ت   / امل������دع������و  ف����ق����د 
اثيوبيا     ، ايرمان�سو  بيتى 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )3670131EP( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0528001000

فقدان جواز �سفر

فقد املدعو / �سهام حممد 
اليمن     ، ���س��ي��ف  اب���راه���ي���م 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )03111401( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0554890884

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل��دع��و/ ف��اط��م��ه �سامح 
االردن   ، م�سعود  عبدالرحيم 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
جى  ير - )T 9 2 2 3 5 6 (
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  االردن��ي��ة  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات. 

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د امل��دع��و / دول����ت خان 
باك�ستان     ، خ����ان  ي���وال����س 
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )EN4124431( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0559800545

فقدان جواز �سفر
ف��ق��د امل���دع���و / م����رمي طه 
عبداهلل ، اليمن   اجلن�سية 
رق�����م  ������س�����ف�����ره  ج������������واز   -
)4194553( من يجده 
عليه االت�سال بتليفون رقم  

0555110818

فقدان جواز �سفر

الدين  كاتب   / املدعو  فقد 
ليت ان�سان على ، بنغالدي�س   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )5623279AG( رقم
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0526611102

فقدان جواز �سفر
هونيلني   / امل����دع����و  ف���ق���د 
توري�س هرينانديز ، الفلبني   
�سفره  ج�����واز   - اجل��ن�����س��ي��ة 
 )A2535934P( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������س���ال 

0544545286

فقدان جواز �سفر

ف��ق��د امل��دع��و/ حم��م��د �سمون 
حم������م������د رج��������������اال ك�����������رمي ،  
ب��ن��غ��الدي�����س اجل��ن�����س��ي��ة جواز 
 )0037864F( سفره رقم�
ي����ع����ر  مم����������ن  ي���������رج���������ى   -
بال�سفارة  ت�����س��ل��ي��م��ه  ع���ل���ي���ه 
البنغالدي�سية او اقرب مركز 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف�����ق�����د امل���������دع���������و/ ل����و�����س����ى 
كينيا    ، ج��ي��ث��ي��ك��ا  واي����رمي����و 
رقم  �سفره  ج���واز  اجلن�سية 
)1871301A( - يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن 
ب�سفارة كينيا او اقرب مركز 

�سرطة باالمارات.

فقدان جواز �سفر

�سامح  ح���ن���ان  امل����دع����و/  ف��ق��د 
االردن   ، م�سعود  عبدالرحيم 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
جى  ير - )T 7 2 6 7 9 5 (
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  االردن��ي��ة  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات. 

فقدان جواز �سفر
امل���دع���و/ حم��م��د �سامح  ف��ق��د 
االردن   ، م�سعود  عبدالرحيم 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
جى  ير - )T 1 5 2 8 2 2 (
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���ر  مم����ن 
اقرب  او  االردن��ي��ة  بال�سفارة 

مركز �سرطة باالمارات. 

فقدان جواز �سفر

العدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   

اإعالن باإيداع قيمة ايجارية بالن�شر 
يف اأمر العر�ض والإيداع رقم 802 ل�شنة 2018

املعلن اإليه )املوؤجر( / م�سنع ميغا لل�سجاد - �س ذ م م 
للمقاوالت  ���س��ن��ط��ور  ���س��رك��ة  ال�������س���ادة/  م���ن  اي�����داع  ح��ي��ث مت 
امليكانيكية والكهرباء )ذ م م( )�سيكات بقيمة 3.422.400 الف 
االيجارية  للقيمة  لعر�سه عليكم وفقا  املركز  دره��م( بخزانة 
مبنطقة   )597-308( رق���م  غ��رف��ة   )124( ع���دد  ع��م��ال  �سكن 
جممع دبي لال�ستثمار )2( ، وذلك عن الفرتة من 2018/6/1 
ميثلكم  م��ن  اأو  للح�سور  فنخطركم   -  2019/5/31 وح��ت��ى 
قانونا ملقر املركز مببنى دائرة االرا�سي واالمالك ال�ستالمه 

خالل ع�سرة ايام.  
مركز ف�ض املنازعات اليجارية              

مركز ف�ض املنازعات اليجارية

العدد 12418 بتاريخ 2018/9/4   
 اعـــــــالن       

املرجع : 2018/485 ك ع ت 
تقدم ايل انا الكاتب العدل بادارة الكاتب العدل والت�سديقات- عجمان  ال�سيد/ 
�سالح ابراهيم علي ابراهيم بن تويه ، اجلن�سية : االإمارات  طلب الت�سديق علي 
املتحركة(   الهواتف  لتجارة  )املعنا  با�سم  التجاري  املحل  تنازل   : يت�سمن  حمرر 
املرخ�سة من  و  االإم���ارات    : ، اجلن�سية  املهري  �سامل  �سليمان  اىل/ عمر حممد 
لدى  وامل�سجل    55627  : امللف  رق��م  االقت�سادية يف عجمان حتت  التنمية  دائ��رة 
غرفة تارة و�سناعة عجمان.  ليكن معلوما بان الكاتب العدل بعجمان �سيقوم 
بالت�سديق على التوقيعات ذوي ال�ساأن يف املحرر املذكور بعد انق�ساء ا�سبوعني من 

تاريخ ن�سر هذا االعالن.
الكاتب العدل   

بدائرة التنمية القت�شادية- عجمان

  ال�شئون الفنية والتعاون الدويل
  ادارة الكاتب العدل والت�شديقات

الكاتب العدل- عجمان
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عربي ودويل

•• عوا�صم-وكاالت:

�سوريا  يف  احل�������رب  دخ�������ول  م����ع 
معركة  ب��داأت  النهائية،  مراحلها 
طرفاها  ال����ظ����ه����ور  يف  ج����دي����دة 
دعمتا  ال���ل���ت���ان  واإي��������ران،  رو����س���ي���ا 
االأ�سد طوال  ب�سار  الرئي�س  نظام 
ال�سراع، قبل اأن تطفو اخلالفات 
رف�س  م��ع  ال�سيما  ال�سطح،  على 
مو�سكو الأجندة طهران الطائفية 

يف �سوريا.
دعم  ت�ساركتا  الدولتني  اأن  ورغ��م 
ال�سورية  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى  االأ����س���د 
ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة، ف���اإن ل��ك��ل منهما 
وم�ساحلهما  خم��ت��ل��ف��ة  اأج����ن����دة 
ب����داأت ت��ت��ب��اع��د، م��ع احل��دي��ث عن 
الذي  ال�سوي  النزاع  نهاية  بداية 
األ��ق قتيل  ح�سد اأك��ر من 300 

و�سرد املاليني.

»اأكرب” انت�ضار بحري
وخ��ل��ف ال��ك��وال��ي�����س، ت���ري االآن 
�سي�سيطر  م����ن  ح������ول  م���ع���رك���ة 
“�سوريا  يف  االأ�����س����د  ن���ظ���ام  ع��ل��ى 
ت�ساعد  بعد  خا�سة  اجلديدة”، 
التوترات االأ�سبوع املا�سي، عندما 
نقلت رو�سيا قوات بحرية باتاه 
انتقد  بينما  ال�����س��وري،  ال�����س��اح��ل 
ح���ل���ف ����س���م���ال االأط���ل�������س���ي ق����رار 
ب�”حتركات  و���س��ف��ه  مل���ا  م��و���س��ك��و 

عدوانية«.
الرو�سية  االإع��الم  وذك��رت و�سائل 
ال��ب��ح��ري يعد  اإن ه���ذا االن��ت�����س��ار 
االأك����رب م��ن ن��وع��ه، م��ن��ذ تدخلت 
يف  مبا�سر  ع�سكري  ب�سكل  رو�سيا 

ال�سراع ال�سوري عام 2015.
الع�سكري  احل�����س��د  ه����ذا  وي���اأت���ي 
متوقع  ه���ج���وم  م����ع  ب���ال���ت���زام���ن 
للحكومة ال�سورية على اآخر جيب 
املتمردون، يف  كبري ي�سيطر عليه 

اإدلب �سمايل البالد.
البحرية  قواتها  رو�سيا  واأر�سلت 
الوقت  ن��ف�����س  يف  امل��ن��ط��ق��ة  اإىل 

رو�سيا  ل����دى  ول��ي�����س  ����س���وري���ا،  يف 
وهو  اإجبارهم،  ملحاولة  حافز  اأي 
اأمر قد ال ي�ستطيع الرو�س حتى 

حتقيقه«.
االأمريكية  “العقوبات  وتابعت: 
ت���زي���د م����ن م�����س��ل��ح��ة اإي���������ران يف 
اقتطاع اأي اأرباح ميكن اأن حت�سل 

عليها من اإعادة اإعمار �سوريا«.
اإىل ال�سني  ول���ذا حت��ت��اج ط��ه��ران 
واأوروب����ا م��ن اأج���ل روؤي���ة الفوائد 
التي تاأمل يف احل�سول عليها من 

اإعادة اإعمار �سوريا.

دعوات م�ضادة
ورغ���م ك��ل ذل���ك، ت�����س��درت خالل 
دعوات  امل��ا���س��ي��ة،  القليلة  االأي����ام 
االإن�سان  ح���ق���وق  ج���م���اع���ات  م���ن 
وامل�سوؤولني االأوروبيني ال�سابقني 
اإعمار  اإع���ادة  يف  اال�ستثمار  ب��ع��دم 
االأ����س���د يف  ي�ستمر  ���س��وري��ا، ط��امل��ا 
ارت����ك����اب ان���ت���ه���اك���ات ج�����س��ي��م��ة يف 

حقوق االإن�سان.
ال�سويدي  اخلارجية  وزي��ر  وكتب 
ال�������س���اب���ق ك�������ارل ب���ي���ل���دت ، ه���ذا 
االأ�سبوع: “ال ينبغي لنا اال�ستماع 
للح�سول  ال���رو����س  ن������داءات  اإىل 
على املال الإع��ادة بناء ما ق�سفوه 
اإىل  يف �سوريا. ت�سري كل الدالئل 
الالجئني  ع��ودة  يعوق  االأ���س��د  اأن 
ال���������س����وري����ني، ه�����م ي����رغ����ب����ون يف 

اال�ستفادة من اإعادة االإعمار«.
التنفيذي  املدير  روث  كني  وعرب 
ووت�س”  رايت�س  “هيومن  ملنظمة 
ع���ن وج��ه��ة ن��ظ��ر مم��اث��ل��ة، حيث 
“اإندبندنت”  �سحيفة  يف  ك��ت��ب 
حديث  اأي  “قبل  ال��ربي��ط��ان��ي��ة: 
ع���ن ت���ق���دمي م�������س���اع���دات الإع�����ادة 
ي���ن���ب���غ���ي على  ل�������س���وري���ا  اإع�����م�����ار 
التنديد  االأوروب����ي����ة  احل��ك��وم��ات 
جرائم  يف  ال���رو����س���ي  ب���ال���ت���واط���وؤ 
على  وال�سغط  ال�سورية،  احل��رب 
الفظائع،  ه��ذه  الإن��ه��اء  الكرملني 

ووقف القمع ب�سوريا«.

اأع��ل��ن ب��ه ال��ن��ظ��ام ال�سوري  ال���ذي 
اأمنية جديدة مع  اتفاقية  توقيع 
اإي��ران، عقب زي��ارة لوزير الدفاع 
االإيراين اأمري حامتي اإىل دم�سق، 

االثنني املا�سي.
ان��ت�����س��ر �سالح  ���س��ن��وات،   3 وق��ب��ل 
اجلو الرو�سي يف �سوريا من اأجل 
ترجيح كفة احلرب ل�سالح االأ�سد، 
الذي كان ي�سيطر يف ذلك الوقت 

على ربع اأرا�سي البالد فقط.
رو�سيا  حت��ت��ف��ظ  ال����ي����وم،  وح���ت���ى 
�سوريا  يف  ال��ع�����س��ك��ري  ب��وج��وده��ا 
للنظام،  ال��ع��ل��ي��ا  ال���ي���د  ل�����س��م��ان 
ا�سرتاتيجية  م�سالح  لديها  لكن 
االأول،  امل��ق��ام  يف  ت�سعها  اأخ����رى، 
البحر  اإىل  منفذ  على  للحفاظ 
االأب���ي�������س امل���ت���و����س���ط م����ن خالل 
يف  �سيطرتها  حتت  الواقع  امليناء 

طرطو�س �سمايل �سوريا.

ن�ضيب اإيران وميلي�ضياتها
االأمنية  االت���ف���اق���ي���ة  ومب����وج����ب 
ودم�سق،  ط���ه���ران  ب���ني  امل���وق���ع���ة 
بناء  اإع������ادة  اإي������ران يف  ���س��ت�����س��اع��د 
والدفاعية  الع�سكرية  ال�سناعات 
ال�������س���وري���ة، ح���ي���ث حت�����دث وزي����ر 
ال�����دف�����اع االإي����������راين ع����ن ال���ت���زام 

طهران باإعادة اإعمار �سوريا.
ال�سيطرة  اإىل  كما تهدف طهران 
على �سناعة االت�ساالت ال�سورية، 
ال���ت���ي ت�������س���ررت خ�����الل احل�����رب، 

لكنها مل تجُدمر بالكامل.
ال�سرق  ������س�����وؤون  حم���ل���ل  ون�������س���ر 
ماثيو  وا����س���ن���ط���ن  يف  االأو������س�����ط 
مراجعة  م�����وؤخ�����را،  ب���رود����س���ك���ي 
للو�سع املايل لنظام االأ�سد، فاأ�سار 
املوقعة  االت�ساالت  اتفاقيات  اإىل 

وم���ا ي��ث��ري ال��ق��ل��ق، اأن����ه ب����دون اأي 
تتحول  اأن  ميكن  اأمريكي  تدخل 
الكبرية”  االأن����ق����ا�����س  “كومة 
ال���ت���ي حت���دث���ت ع��ن��ه��ا ه��ي��ل��ي اإىل 
الإي���ران،  م�ستقبلي  دخ��ل  م�سدر 
يتعر�س  ال����ذي  ال��وق��ت  ن��ف�����س  يف 
ب�سبب  لل�سغط  اق��ت�����س��اده��ا  ف��ي��ه 

العقوبات االأمريكية.

اإ�ضرائيل تراقب
االإيرانيني  اأن  اإ���س��رائ��ي��ل  وت����رى 
يبعثون ر�سالة مفادها “نحن هنا 
�سحيفة  لكن  البقاء”،  اأج��ل  من 
“هااآرت�س” تقول اإن اإعادة تاأهيل 
اجلي�س ال�سوري الذي يعاين بعد 
قائمة  راأ�����س  ع��ل��ى  لي�س  احل����رب، 

التهديدات التي تهم اإ�سرائيل.
ودع��م��ت ك��ل م��ن رو���س��ي��ا واإي����ران 
ال�سبع  ال�����س��ن��وات  خ���الل  االأ����س���د 
املا�سية دون اأن يت�سادما مبا�سرة، 
االإ�سرائيليني  امل�����س��وؤول��ني  ل��ك��ن 
يعتقدون اأن البلدين على خالف 
املتعلقة  ال��ق�����س��اي��ا  ب��ع�����س  ب�����س��اأن 

مب�ستقبل �سوريا.
وق���ب���ل اأ����س���ب���وع���ني، ق���ال���ت اآري�����ان 
ال�سوؤون  يف  اخل��ب��رية  طباطبائي 
االإي�����ران�����ي�����ة يف م���وؤ����س�������س���ة ران����د 
هدف  اأن  “هااآرت�س”،  ل�سحيفة 
اإ�سرائيل الإخراج اإيران من �سوريا 
توقعات  ����س���وء  يف  واق����ع����ي،  غ���ري 
مالية”  “اأرباح  بتحقيق  طهران 

من عملية اإعادة االإعمار.
روؤيتهم  ال�سعب  “من  واأ�سافت: 
اأي  اإىل  ي��ذه��ب��ون  )االإي���ران���ي���ني( 
اإخ���راج  رو���س��ي��ا ال ميكنها  م��ك��ان. 
اإيران بالكامل من �سوريا. يتمتع 
ق��وي ومهم  االإي��ران��ي��ون بح�سور 

بالفعل بني اإيران و�سوريا.
االت�ساالت  “قطاع  اأن  واأو����س���ح 
الإي����ران،  وا���س��ح��ة  اأه��م��ي��ة  ي�سكل 
لي�س فقط ب�سبب العائدات املالية، 
املواطنني  ع��ل��ى  للتن�ست  واإمن����ا 
اأي�سا. لقد حققت عقود ات�ساالت 
حزب اهلل يف لبنان عوائد هائلة يف 

هذا ال�سدد«.
يف  الباحث  برود�سكي،  اأ���س��ار  كما 
االأمنية”،  “الدرا�سات  موؤ�س�سة 
و�سوريا  اإي������ران  ب���ني  ات���ف���اق  اإىل 
مناجم  ب��ت��ط��وي��ر  الإي�����ران  ي�سمح 
فو�سفاتية يف �سوريا، رغم اأنه لي�س 
طهران  كانت  اإذا  ما  الوا�سح  من 
ح�سرية  ح��ق��وق  ع��ل��ى  �ستح�سل 
مع  �ست�ساركها  اأم  امل��ن��اج��م  لتلك 

كتب  ذلك،  اإىل  باالإ�سافة  رو�سيا. 
بني  انتفاع  ع��ق��ود  ع��ن  برود�سكي 
اإي���ران وال��ن��ظ��ام ال�����س��وري، ت�سمل 
من  ف��������دان  األ��������ف   12 ح��������وايل 
االأرا����س���ي يف حم��اف��ظ��ت��ي حم�س 
ا�ستخدامها  مي��ك��ن  وط��رط��و���س، 

لبناء حمطات للنفط والغاز.
وم�����ن امل���ن���اف���ع امل���ال���ي���ة االأخ������رى 
الإي����ران ال��ت��ي ق��د ت��خ��رج ب��ه��ا من 
اإع��ادة االإعمار، نقل ملكية  عملية 
�سوريا  يف  ال���زراع���ي���ة  االأرا�����س����ي 
ال�سوريون  املواطنون  تركها  التي 
ال���ف���ارون م��ن احل���رب ع��ل��ى مدار 
ال�����س��ن��وات ال�����س��ب��ع امل��ا���س��ي��ة، اإىل 

اأيدي االإيرانيني.
وكتب برود�سكي عن “خمططات 

اأمريكية على اإعمار �سوريا«.
و�سددت ال�سفرية االأمريكية لدى 
على  هيلي،  نيكي  املتحدة،  االأمم 
األقته  خ���ط���اب  يف  ال��ن��ق��ط��ة  ه����ذه 
وا�سنطن،  يف  امل��ا���س��ي  االأ����س���ب���وع 
االأ�سد  ونظام  رو�سيا  اأن  مو�سحة 

“ميتلكان” �سوريا االآن.
وق���ال���ت ه��ي��ل��ي، يف م���وؤمت���ر قمة 
ن��ظ��م��ت��ه م���وؤ����س�������س���ة ال����دف����اع عن 
الدميقراطيات، اإن رو�سيا واالأ�سد 
الواليات  تقود  اأن  يتوقعان  رمب��ا 
االإع��م��ار يف  اإع���ادة  املتحدة عملية 

�سوريا، لكننا “�سنبقى خارجها«.
االأ�سد  ونظام  رو�سيا  اأن  واأ�سافت 
من  كبرية  كومة  االآن  “ميتلكان 

االأنقا�س” يف �سوريا.

يتبعها  ال��ت��ي  التوطني”  اإع�����ادة 
وت��ق�����س��ي بتحويل  االأ����س���د،  ن��ظ��ام 
اأع�ساء  اإىل  االأرا���س��ي  تلك  بع�س 
املوالية  ال�����س��ي��ع��ي��ة  امل��ي��ل��ي�����س��ي��ات 
على  مل�ساعدتهم  كو�سيلة  الإي��ران، 

تر�سيخ وجودهم يف �سوريا.

وا�ضنطن تتنحى
الواليات  ت��ك��ون  اأن  امل��رج��ح  وم��ن 
البعيدة  الوحيدة  الدولة  املتحدة 
عن االقتتال الداخلي ب�ساأن عملية 
الرئي�س  ف������اإدارة  ���س��وري��ا،  اإع������ادة 
�سيا�سة  متتلك  ال  ترامب  دونالد 
التايل”  “اليوم  ب�����س��اأن  وا���س��ح��ة 
واحد  م��ب��داأ  با�ستثناء  ���س��وري��ا،  يف 
اأموال  اأي  تجُنفق  “لن  وهو  وا�سح 

وعلى راأ�سها  الوطنية للتحرير”، 
حركة اأحرار ال�سام.

اخلارجية  وزي���ر  بحث  ذل���ك،  اىل 
االإي�������راين حم��م��د ج����واد ظريف 
ونظريه ال�سوري وليد املعلم ام�س 
للقمة  ال��ت��ح�����س��ريات  دم�����س��ق  يف 
ال��رئ��ا���س��ي��ة امل��رت��ق��ب��ة ب��ني طهران 
اأن  يتوقع  والتي  واأنقرة ومو�سكو 
الع�سكرية  العملية  ع��ل��ى  ت��رتك��ز 
امل��رت��ق��ب��ة ل��ل��ق��وات احل��ك��وم��ي��ة يف 

حمافظة اإدلب.
وو�سل ظريف اإىل دم�سق يف زيارة 
يلتقي  اأن  امل��ت��وق��ع  م��ن  م��ف��اج��ئ��ة 
ال�سوري  الرئي�س  اأي�ساً  خاللها 
ب�سار االأ�سد، وتاأتي قبل اأربعة اأيام 
الدول  ب��ني  الرئا�سية  القمة  م��ن 
الراعية التفاق اأ�ستانا يف طهران.

ال�سورية  وزارة اخلارجية  واأفادت 
ع����ل����ى ����س���ف���ح���ت���ه���ا ع����ل����ى م���وق���ع 

التقى  امل��ع��ل��م  اأن  “في�سبوك” 
اللقاء  خ�����الل  وج������رى  ظ����ري����ف، 
ال�سيا�سية  التطورات  اآخر  “بحث 
االت�ساالت  ���س��وء  يف  وامل��ي��دان��ي��ة 
اجلارية  ال�سيا�سية  وال��ت��ح��رك��ات 
الثالثية  للقمة  موؤخراً حت�سرياً 

ل�سامني عملية اآ�ستانا«.
“وجهات  اأن  اإىل  ال��وزارة  واأ�سارت 
ال���ن���ظ���ر ك���ان���ت م��ت��ط��اب��ق��ة حول 
الثنائي  التن�سيق  تعزيز  اأه��م��ي��ة 
والت�ساور ال�سيا�سي بني اجلانبني 

يف املرحلة املقبلة«.
زي�������ارة ظ���ري���ف يف وقت  وت����اأت����ي 
اإىل حمافظة  االأن��ظ��ار  فيه  تتجه 
اأبرز معاقل الف�سائل  اآخر  اإدل��ب، 
ال�سام  وه��ي��ئ��ة حت��ري��ر  امل��ع��ار���س��ة 
)الن�سرة �سابقاً( يف �سوريا. وبعد 
و�سوله اإىل دم�سق، نقلت الوكالة 
االإي���ران���ي���ة ل���الأن���ب���اء )ارن������ا( عن 

بهرام  االيرانية  اخلارجية  با�سم 
ب����الده  اأن  ط����ه����ران  يف  ق��ا���س��م��ي 
الن�سح  ت����ق����دمي  “�ستوا�سل 
يف  ال�سورية  احلكومة  وم�ساعدة 
م�سرياً  حملتها املقبلة يف اإدلب”، 
اإىل اأن “هذه امل�سائل �ستكون بني 
تلك التي �سيبحثها ظريف خالل 

حمادثاته يف �سوريا«.
اأجزاء  م��ع  اإدل���ب  ��ع��د حمافظة  وتجُ
اآخر  لها  املحاذية  املحافظات  من 
التوتر  خف�س  ات��ف��اق��ات  م��ن��اط��ق 
ال���ت���ي ت���رع���اه���ا رو����س���ي���ا واي������ران 
خ�سو�سيتها  والإدل�����ب  وت��رك��ي��ا. 
لهيئة  االأخ��������ري  امل���ع���ق���ل  ك���ون���ه���ا 

حترير ال�سام.
��ع��د م��ن��ط��ق��ة ن��ف��وذ تركي،   ك��م��ا تجُ
مراقبة  ن��ق��اط  فيه����ا  وت��ن��ت�����س��ر 
ت��رك��ي��ة ت��ط��ب��ي��ق��اً الت���ف���اق خف�س 

التوتر.

تقوم  “�سوريا  اإن  ق��ول��ه  ظ��ري��ف 
اأرا�سيها  جميع  بتطهري  ح��ال��ي��اً 
االإرهابيني،  وبقية  االإره���اب.  من 
ال�سام،  حت��ري��ر  هيئة  فيهم  مب��ن 

يجب اأن يغادروا اإدلب«.
القمة  اج��ت��م��اع  “يف  اأن���ه  واأو����س���ح 
���س��ي��ع��ق��د يف ط����ه����ران يوم  ال������ذي 
اجلمعة املقبل وا�ستمراراً للعملية 
بحث  �سيتم  الثالثية،  ال�سيا�سية 
للجماعات  ال���ت�������س���دي  ك��ي��ف��ي��ة 
فيها  مب��ا  واالإره��اب��ي��ة،  املتطرفة 

حترير ال�سام«.
ال�سام  حت���ري���ر  ه��ي��ئ��ة  وت�����س��ي��ط��ر 
)ج��ب��ه��ة ال��ن�����س��رة ���س��اب��ق��اً( على 
اجلزء االأكرب من حمافظة اإدلب 
يف  اأخ���رى  ف�سائل  تتواجد  بينما 
بقية املناطق وتنت�سر قوات النظام 

يف الريف اجلنوبي ال�سرقي.
املتحدث  اأك�����د  ���س��اب��ق،  وق����ت  ويف 

املرجح اأن تكون وا�ضنطن الوحيدة البعيدة عن القتتال الداخلي 

احلرب يف مراحلها النهائية.. بوادر نزاع رو�سي اإيراين يف �سوريا

ظريف يبحث يف دم�ضق قمة طهران والهجوم الو�ضيك

رو�سيا واإيران تقرعان طبول احلرب على اإدلب
•• عوا�صم-وكاالت:

يزداد احلديث عن الهجوم الذي 
ال�سورية  ال�����ق�����وات  ل����ه  حت�����س��ر 
)�سمايل  اإدل������ب  حم��اف��ظ��ة  ع��ل��ى 
غ��رب ال��ب��الد(، اآخ���ر اأب���رز معاقل 
امل��ع��ار���س��ة يف ���س��وري��ا، ب��دع��م من 

رو�سيا واإيران.
ف����ق����د ن���ق���ل���ت وك������ال������ة االإع���������الم 
اخلارجية  وزي����ر  ع��ن  ال��رو���س��ي��ة، 
االثنني،  قوله،  الف��روف  �سريغي 
اإن�����ه ال مي��ك��ن ت��ق��ب��ل ال���و����س���ع يف 
حم��اف��ظ��ة اإدل����ب ال�����س��وري��ة الأجل 

غري م�سمى.
ون�����س��ب��ت وك���ال���ة اإن��رتف��اك�����س اإىل 
الف����������روف ق����ول����ه اأم����������ام ط����الب 
جامعيني يف مو�سكو اإن للحكومة 
ال�����س��وري��ة، ح��ل��ي��ف��ة م��و���س��ك��و، كل 
امل�سلحني  على  الق�ساء  يف  احل��ق 

يف املحافظة ال�سمالية.
با�سم اخلارجية  الناطق  قال  كما 
خالل  قا�سمي  ب��ه��رام  االإي��ران��ي��ة 
اإن  م���وؤمت���ر ���س��ح��ف��ي يف ط���ه���ران 
احلكومة  دع��م  “�ستوا�سل  اإي��ران 
ال�ستئ�سال  جهودها  يف  ال�سورية 
االإره������اب������ي������ني م�����ن اأرا�����س����ي����ه����ا، 
الن�سح  ت�����ق�����دمي  و�����س����ت����وا�����س����ل 
يف  ال�سورية  احلكومة  وم�ساعدة 

حملتها املقبلة يف اإدلب«.
واأ�ساف “هذه امل�سائل �ستكون بني 
تلك التي �سيبحثها ظريف خالل 

حمادثاته يف �سوريا اليوم«.
ال�سوري  ال��ن��ظ��ام  ق����وات  وت��ر���س��ل 
اإىل  اأ�سابيع،  ع��دة  منذ  تعزيزات، 
ت�سيطر  ال��ت��ي  املحافظة  اأط����راف 
)جبهة  ال���������س����ام  حت����ري����ر  ه���ي���ئ���ة 
الن�سرة �سابقا( على اجلزء االأكرب 
منها، بينما تنت�سر ف�سائل اأخرى 
اأب����رزه����ا تلك  ف��ي��ه��ا،  يف م��ن��اط��ق 
“اجلبهة  حت��ال��ف  يف  امل��ن�����س��وي��ة 

•• عوا�صم-وكاالت:

تنظيم  ي���زال  ال  اأفغان�ستان،  اإىل  و���س��وري��ا  ال��ع��راق  م��ن 
االأوروبية،  القارة  لعموم  بالغا  هلعا  ي�سبب  “داع�س” 
حيث مي�سي امل�سلحون يف خمططاتهم لتنفيذ هجمات 
ال��غ��رب��ي��ة بعد  ال��ق��وى  ب��ه��ا  ت��وع��دوا  اأن  اإره��اب��ي��ة، �سبق 

هزميتهم يف ال�سرق االأو�سط.
تنظيم  م�سلحي  اأن  الربيطانية  احلكومة  ك�سفت  فقد 
م���ع خ��الي��ا يف  ي��ت��وا���س��ل��ون  اأف��غ��ان�����س��ت��ان  يف  “داع�س” 
لتنفيذ  حم��اول��ة  يف  الغربية،  اأوروب����ا  ودول  بريطانيا 

هجمات اإرهابية.
ف��ي��ه��ا احلكومة  ت���وؤك���د  ال��ت��ي  االأوىل  امل����رة  ه���ي  وه����ذه 
اأفغان�ستان ي�سكل  اأن التنظيم االإرهابي يف  الربيطانية 

تهديدا مبا�سرا للمملكة املتحدة.
ويف زيارة للقوات الربيطانية يف اأفغان�ستان، قال وزير 
“�سكاي  ل�سبكة  ويليام�سون  الربيطاين غافني  الدفاع 
نيوز” اإنه يجب على اململكة املتحدة التحرك ملنع وقوع 

اأي هجوم مرتقب.
�س������ريف  م����زار  م��دي��ن��������������ة  م���ن  وي��ل��ي��ام�����س��ون  واأ����س���اف 
هذه  تفر�سه  حقيقي  تهديد  هو  ن��راه  “ما  ال�سمالية: 
نت�سرف  اأن  وعلينا  امل��ت��ح��دة،  اململكة  على  اجل��م��اع��ات 
يف  حت������دث  ل��ن  مان�س�سرت  هجم�����ات  اأن  اأ���س��ا���س  على 

امل�ستقبل«.
وكانت مدينة مان�س�سرت �سهدت هجوما يف نهاية حفل 

للمغنية االأمريكية اأريانا غراندي، العام املا�سي، اأودى 
بحياة 36 �سخ�سا.

“اجلماعات  مراقبة  مبوا�سلة  تعهد  ويليام�سون  لكن 
االإره���اب���ي���ة ال��ت��ي ت��ع��م��ل يف اأف��غ��ان�����س��ت��ان، وت��ت��ب��ع دالئل 
اأوروبا  بقارة  بل  املتحدة،  باململكة  فقط  لي�س  �سالتها 

باأكملها«.
واملجموعة املعروفة با�سم “داع�س - خرا�سان” تناف�س 

طالبان والقاعدة يف اأفغان�ستان.
والربيطانية  االأم���ريك���ي���ة  اخل��ا���س��ة  ال���ق���وات  وك���ان���ت 
اأبو �سعد  �سابق، حيث قتل زعيمها  ا�ستهدفتها يف وقت 
الرهابي يف غارة جوية اأمريكية قبل اأ�سبوع، وكان رابع 
يف  حتفه  يلقى  اأفغان�ستان  يف  “داع�س”  لتنظيم  زعيم 

ال�سنوات القليلة املا�سية.
اأفغان�س������تان  اإل�����ى  االأجانب  املقاتل�������ني  اآالف  وو�س�������ل 
الذي  االأم�������ر  و�س������وريا،  ال��ع��راق  م��ن  طرده������م  بعد 
اأن  اإىل  باإ�سارته  الربيطاين  الدفاع  وزي��ر  منه  ح�������ذر 
كان  ا�ستقرارا مما  اأك��ر  - خرا�سان”  “داع�س  جماعة 

يعتقد.
ومل ت���وؤك���د م�����س��ادر م���ا اإذا ك��ان��ت اجل��م��اع��ة ت�����س��م يف 
اإن  ق��ال��وا  لكنهم  م��ع��روف��ني،  ب��ري��ط��ان��ي��ني  ع�سويتها 

“داع�س - خرا�سان متثل دميوغرافية وا�سعة«.
ومع ذلك، رف�س رئي�س التحالف الدويل املنتهية واليته 
جون نيكل�سون، الزعم باأن تنظيم “داع�س - خرا�سان” 

ي�سهد منوا.

•• جنيف-رويرتز:

حثت خبرية تابعة لالأمم املتحدة يف جمال حقوق االإن�سان 
ت�����س��ي��ي��ق تعريفها  ���س��رك��ة ف��ي�����س��ب��وك ام�������س االث���ن���ني ع��ل��ى 
احلكومات من االإ�سكات التع�سفي  ملنع  “الوا�سع” لالإرهاب 

جلماعات املعار�سة واالأ�سوات املعار�سة امل�سروعة.
التنفيذي  الرئي�س  اإىل  نيولوين  فينوال  اخل��ب��رية  وكتبت 
التوا�سل  م���وق���ع  اإن  ق��ائ��ل��ة  زوك����رب����رج  م�����ارك  ل��ف��ي�����س��ب��وك 
اجلماعات  ك��ل  م��ع  بالتعامل  يخطئ  ال�سهري  االج��ت��م��اع��ي 
هدف  اأي  لتحقيق  العنف  وت�ستخدم  ال���دول  تتبع  ال  ال��ت��ي 
االأمم  مقررة  نيولوين  واأ�سافت  اإرهابية.  كيانات  اأنها  على 

االإرهاب  مكافحة  اأث��ن��اء  احلقوق  بحماية  اخلا�سة  املتحدة 
للقلق  م��ث��ري  الف�سفا�س  ال��ت��ع��ري��ف  ه���ذا  م��ث��ل  “ا�ستخدام 
خا�سة يف ظل حقيقة اأن عددا من احلكومات ي�سعى لو�سم 
اأم عنيفة(  االأ�سكال املتنوعة للمعار�سة )�سواء كانت �سلمية 
ال  في�سبوك  �سيا�سة  اأن  اخل��ط��اب  واأ���س��اف  اإره�����اب«.  ب��اأن��ه��ا 
تلتزم  التي  املتمردة  امل�سلحة  اجلماعات  احل�سبان  يف  تاأخذ 
بالقانون االإن�ساين الدويل. ومل يذكر مثاال على ذلك، لكن 
احلكومات التي تواجه معار�سة م�سلحة، مثلما هو احلال يف 
�سوريا، كثريا ما ت�سنف كل معار�سيها باأنهم اإرهابيون حتى 

لو اختلفت دول اأخرى مع ذلك.
ومل يت�سن بعد االت�سال مبتحدثة با�سم في�سبوك للتعقيب.

حقوق  جمل�س  يف  م�ستقلة  خبرية  وه��ي  نيولوين  واأ���س��ادت 
تلعبه  ال��ذي  املهم  “بالدور  املتحدة  ل��الأمم  التابع  االإن�سان 
االإنرتنت”  على  االإرهابية  لالأن�سطة  الت�سدي  في�سبوك يف 
لكنها قالت اإن على ال�سركة اأال تتدخل دون مربر يف حقوق 
تكون  اأن  �سمان  وعليها  مب�ستخدميها  اخل��ا���س��ة  االإن�����س��ان 

هناك و�سيلة للطعن على القرارات اخلاطئة.
دقيقة  وغ��ري  ف�سفا�سة  تعريفات  التخاذ  ميكن  اإن��ه  وقالت 
كاأ�سا�س لتنظيم الو�سول اإىل من�سة في�سبوك وا�ستخدامها 
مبالغ  ورق��اب��ة  متييز  على  ينطوي  “تنفيذ  اإىل  ي���وؤدي  اأن 
في�سبوك  خدمات  اإىل  الو�سول  من  تع�سفي  وحرمان  فيها 

وا�ستخدامها«.

انتماء  في�سبوك  ال��وا���س��ح كيف حت��دد  غ��ري  “من  واأ���س��اف��ت 
اجلماعة  اأو  ال�سخ�س  ك���ان  واإن  بعينها  جل��م��اع��ة  �سخ�س 
املعنيان يح�سالن على فر�سة للطعن على مثل هذا القرار 

بطريقة جمدية«.
واأ�سارت اإىل اأن في�سبوك و�سركات اأخرى للتوا�سل االجتماعي 
تنخرط على نحو متزايد يف اإجراءات تنظيمية جرت العادة 
اأن تقوم بها الدول وتتعر�س ل�سغوط من احلكومات ملراقبة 

املحتوى املن�سور من قبل امل�ستخدمني.
وتخ�سع �سركات االإعالم االجتماعي اأي�سا للفح�س من قبل 
االأمم املتحدة ب�سبب ال�سماح للم�ستخدمني بالتحري�س على 

الكراهية وا�ستهداف االأقليات.

االأمم املتحدة: تعريف في�سبوك »لالإرهاب« ي�سكت املعار�سة 

اأوروبا يف مرمى »دواع�س اأفغان�ستان«
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تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 237624     بتاريخ:   27 / 7 / 2015
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :   وانهيا كيميكال جروب ، كو .، األ تي دي.
وعنوانه:        رقم 17 ، تيان�سان  رود ، ييدا ، يانتاي ، �ساندوجن ، بروفين�س ، جمهورية ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
والب�ستنة  الزراعة  الفوتوغرايف وكذلك يف  والت�سوير  العلمي  ال�سناعة والبحث  امل�ستخدمة يف  الكيماويات 
وزراعة الغابات، راتنجات ا�سطناعية غري معاجلة وبال�ستيك غري معالج، اأ�سمدة، مركبات اإخماد النريان، 
م�ستح�سرات �سقي وحلام املعادن، مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية، مواد دباغة، مواد الل�سق امل�ستخدمة 

يف ال�سناعة
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 1 (

و�سف العالمة: " WANOL " بحروف التينية  ب�سكل مميز  .
اال�س��رتاطات:  

االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 237625     بتاريخ:   27 / 7 / 2015
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :   وانهيا كيميكال جروب ، كو .، األ تي دي.
وعنوانه:        رقم 17 ، تيان�سان  رود ، ييدا ، يانتاي ، �ساندوجن ، بروفين�س ، جمهورية ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
والب�ستنة  الزراعة  الفوتوغرايف وكذلك يف  والت�سوير  العلمي  ال�سناعة والبحث  امل�ستخدمة يف  الكيماويات 
وزراعة الغابات، راتنجات ا�سطناعية غري معاجلة وبال�ستيك غري معالج، اأ�سمدة، مركبات اإخماد النريان، 
م�ستح�سرات �سقي وحلام املعادن، مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية، مواد دباغة، مواد الل�سق امل�ستخدمة 

يف ال�سناعة
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 1 (

و�سف العالمة: " WANALINK " بحروف التينية  ب�سكل مميز  .
اال�س��رتاطات:  

االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 237626     بتاريخ:   27 / 7 / 2015
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :   وانهيا كيميكال جروب ، كو .، األ تي دي.
وعنوانه:        رقم 17 ، تيان�سان  رود ، ييدا ، يانتاي ، �ساندوجن ، بروفين�س ، جمهورية ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
والب�ستنة  الزراعة  الفوتوغرايف وكذلك يف  والت�سوير  العلمي  ال�سناعة والبحث  امل�ستخدمة يف  الكيماويات 
وزراعة الغابات، راتنجات ا�سطناعية غري معاجلة وبال�ستيك غري معالج، اأ�سمدة، مركبات اإخماد النريان، 
م�ستح�سرات �سقي وحلام املعادن، مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية، مواد دباغة، مواد الل�سق امل�ستخدمة 

يف ال�سناعة
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 1 (

و�سف العالمة: " WANAMINE " بحروف التينية  ب�سكل مميز  .
اال�س��رتاطات:  

االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
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تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 237627     بتاريخ:   27 / 7 / 2015
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :   وانهيا كيميكال جروب ، كو .، األ تي دي.
وعنوانه:        رقم 17 ، تيان�سان  رود ، ييدا ، يانتاي ، �ساندوجن ، بروفين�س ، جمهورية ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
والب�ستنة  الزراعة  الفوتوغرايف وكذلك يف  والت�سوير  العلمي  ال�سناعة والبحث  امل�ستخدمة يف  الكيماويات 
وزراعة الغابات، راتنجات ا�سطناعية غري معاجلة وبال�ستيك غري معالج، اأ�سمدة، مركبات اإخماد النريان، 
م�ستح�سرات �سقي وحلام املعادن، مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية، مواد دباغة، مواد الل�سق امل�ستخدمة 

يف ال�سناعة
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 1 (

و�سف العالمة: " WANEFLEX " بحروف التينية  ب�سكل مميز  .
اال�س��رتاطات:  

االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 278358     بتاريخ:   18 / 8 / 2017
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :   اأو دبليو اأيه هولدينجز األ تي دي..
وعنوانه: 71 – 75 ، �سيلتون �سرتيت ، كوفينت جاردن ، لندن ، دبليو �سي 2 اأت�س 9 جي كيو ، اململكة املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
 ، ، و حتديدا  والروحية  الدينية  ، اخلدمات  الدينية  االجتماعات  تنظيم   ، ، خدمات روحية  دينية  خدمات 
 ، الروحي  التاأهيل  اإع��ادة  وخدمات  لالأفراد  الروحية  احلياة  وتعزيز  لتطوير  والرتاجع  التجمعات  توفري 
خدمات ال�سالة الدينية ، اخلدمات التب�سريية والوزارية ، اخلدمات الوزارية ، و حتديدا ، عقد الرتاجعات 
 ، الروحية  ، لتطوير وتعزيز حياتهم  الدين والو�سع  ، كال من رجال  الدينيني  الزعماء  مل�ساعدة  الروحية 
خدمات التوعية اخلريية ، و حتديدا ، توفري خدمات امل�سورة يف جمال الدين للمحتاجني ، و امل�ساجني ، 
واملر�سى ، وتوفري املعلومات مبا�سرة  يف جمال الروحانية وامل�ساعدة الذاتية )الروحية( ، كل ما تقدم خدمات 

�سخ�سية واإجتماعية و يقدمها اآخرون تلبية حلاجات االأفراد .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 45 (

"  بحروف التينية      THE PHENOMENON AND THE GIFT  " :و�سف العالمة
ب�سكل  مميز.

اال�س��رتاطات:  
االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 278359    بتاريخ:   18 / 8 / 2017
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :   اأو دبليو اأيه هولدينجز األ تي دي..
وعنوانه: 71 – 75 ، �سيلتون �سرتيت ، كوفينت جاردن ، لندن ، دبليو �سي 2 اأت�س 9 جي كيو ، اململكة املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
واأقرا�س   ، الفيديو  اأقرا�س   ، امل�سغوط  القر�س  ، حجرات  ال�سلدة  الكمبيوتر  اأج��زاء  و  برجميات حا�سوب 
الفيديو الرقمية ، اأفالم ت�سوير �سينمائي ، اأ�سرطة فيديو ، و اأقرا�س فيديو م�سجلة مع املو�سيقى الدينية 
 ، ولروحانية   ، الدينية  للمو�سيقى   والب�سرية  ال�سمعية  والت�سجيالت  الب�سرية  والت�سجيالت   ، والروحية 
لتطوير الذات ، برامج حا�سوب ، اأقرا�س و اأ�سرطة ، املن�سورات االإلكرتونية ، بطاقات مغناطي�سية ، اأقرا�س 
مدجمة ، اأقرا�س فيديو و اأقرا�س �سوتيه ، اقرا�س مرنة ، اأ�سرطة الفيديو واأ�سرطة الكا�سيت ، قطع غيار 

و م�ستلزمات  للمنتجات املذكورة  اأعاله.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 9  (

مميز.  ب�سكل   التينية   "  بحروف     JOURNEY INTO ONENESS  " :و�سف العالمة
اال�س��رتاطات:  

االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 278360    بتاريخ:   18 / 8 / 2017

تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :   اأو دبليو اأيه هولدينجز األ تي دي..

وعنوانه: 71 – 75 ، �سيلتون �سرتيت ، كوفينت جاردن ، لندن ، دبليو �سي 2 اأت�س 9 جي كيو ، اململكة املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

كتب دبنبة ، من�سورات  دينية  ، مطبوعات ، كتيبات ، تقارير ، كتالوجات ، ورق ، ورق مقوى ، ن�سرات اخبارية 

، �سور فوتوغرافية ، اللوازم املكتبية )عدا االأثاث(  ، القرطا�سية. .

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 16 (

مميز.  ب�سكل   التينية   "  بحروف     JOURNEY INTO ONENESS  " :و�سف العالمة

اال�س��رتاطات:  

االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 278361   بتاريخ:   18 / 8 / 2017
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :   اأو دبليو اأيه هولدينجز األ تي دي..
وعنوانه: 71 – 75 ، �سيلتون �سرتيت ، كوفينت جاردن ، لندن ، دبليو �سي 2 اأت�س 9 جي كيو ، اململكة املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
و   ، والرتفيهية  التعليمية  اخلدمات   ، الديني  التعليم  خدمات   ، التدريب   ، الرتفيه   ، والتهذيب  التعليم 
حتديدا ، توفري املتحدثني و اخلطباء املتعلمني  للم�ساعدة يف  جمال  تطوير و حت�سني الذات وال�سخ�سية 
، و توفري التدريب ، وترتيب وعقد املوؤمترات التعليمية ، وترتيب املعار�س التعليمية ، واحللقات الدرا�سية 
، خدمات  االأف��الم  اإنتاج   ، التلفزيونية  امل�سرحيات   و  ال��ربام��ج   واإن��ت��اج   ، التلفزيوين  ، الرتفيه  وامل��وؤمت��رات 

�ستديوهات الت�سجيل ، تقدمي و عر�س العرو�س احلية و امل�سرحيات ، خدمات اإعادة ت�سجيل ال�سوت.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 41 (

مميز.  ب�سكل   التينية   "  بحروف     JOURNEY INTO ONENESS  " :و�سف العالمة
اال�س��رتاطات:  

االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 237628     بتاريخ:   27 / 7 / 2015
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :   وانهيا كيميكال جروب ، كو .، األ تي دي.
وعنوانه:        رقم 17 ، تيان�سان  رود ، ييدا ، يانتاي ، �ساندوجن ، بروفين�س ، جمهورية ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
والب�ستنة  الزراعة  الفوتوغرايف وكذلك يف  والت�سوير  العلمي  ال�سناعة والبحث  امل�ستخدمة يف  الكيماويات 
وزراعة الغابات، راتنجات ا�سطناعية غري معاجلة وبال�ستيك غري معالج، اأ�سمدة، مركبات اإخماد النريان، 
م�ستح�سرات �سقي وحلام املعادن، مواد كيميائية حلفظ املواد الغذائية، مواد دباغة، مواد الل�سق امل�ستخدمة 

يف ال�سناعة
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 1 (

و�سف العالمة: " WANEFOAM " بحروف التينية  ب�سكل مميز  .
اال�س��رتاطات:  

االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 278355   بتاريخ:   18 / 8 / 2017
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :   اأو دبليو اأيه هولدينجز األ تي دي..
وعنوانه: 71 – 75 ، �سيلتون �سرتيت ، كوفينت جاردن ، لندن ، دبليو �سي 2 اأت�س 9 جي كيو ، اململكة املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
واأقرا�س   ، الفيديو  اأقرا�س   ، امل�سغوط  القر�س  ، حجرات  ال�سلدة  الكمبيوتر  اأج��زاء  و  برجميات حا�سوب 
الفيديو الرقمية ، اأفالم ت�سوير �سينمائي ، اأ�سرطة فيديو ، و اأقرا�س فيديو م�سجلة مع املو�سيقى الدينية 
 ، والروحانية   ، الدينية  للمو�سيقى   والب�سرية  ال�سمعية  والت�سجيالت  الب�سرية  والت�سجيالت   ، والروحية 
لتطوير الذات ، برامج حا�سوب ، اأقرا�س و اأ�سرطة ، املن�سورات االإلكرتونية ، بطاقات مغناطي�سية ، اأقرا�س 
مدجمة ، اأقرا�س فيديو و اأقرا�س �سوتيه ، اقرا�س مرنة ، اأ�سرطة الفيديو واأ�سرطة الكا�سيت ، قطع غيار 

وام�ستلزمات  للمنتجات املذكورة  اأعاله.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

و�سف العالمة: "  THE PHENOMENON AND THE GIFT   "  بحروف التينية  
ب�سكل  مميز.

اال�س��رتاطات:  
االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 278356  بتاريخ:   18 / 8 / 2017

تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :   اأو دبليو اأيه هولدينجز األ تي دي..

وعنوانه: 71 – 75 ، �سيلتون �سرتيت ، كوفينت جاردن ، لندن ، دبليو �سي 2 اأت�س 9 جي كيو ، اململكة املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

كتب دبنبة ، من�سورات  دينية  ، مطبوعات ، كتيبات ، تقارير ، كتالوجات ، ورق ، ورق مقوى ، ن�سرات اخبارية 

، �سور فوتوغرافية ، اللوازم املكتبية )عدا االأثاث(  ، القرطا�سية. .

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 16 (

"  بحروف التينية      THE PHENOMENON AND THE GIFT  " :و�سف العالمة

ب�سكل  مميز.

اال�س��رتاطات:  

االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 278357  بتاريخ:   18 / 8 / 2017
 تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :   اأو دبليو اأيه هولدينجز األ تي دي..
وعنوانه: 71 – 75 ، �سيلتون �سرتيت ، كوفينت جاردن ، لندن ، دبليو �سي 2 اأت�س 9 جي كيو ، اململكة املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
و   ، والرتفيهية  التعليمية  اخلدمات   ، الديني  التعليم  خدمات   ، التدريب   ، الرتفيه   ، والتهذيب  التعليم 
حتديدا ، وتوفري املتحدثني و اخلطباء املتعلمني  للم�ساعدة يف  جمال  تطوير و حت�سني الذات وال�سخ�سية 
، و توفري التدريب ، وترتيب وعقد املوؤمترات التعليمية ، وترتيب املعار�س التعليمية ، واحللقات الدرا�سية 
، خدمات  االأف��الم  اإنتاج   ، التلفزيونية  امل�سرحيات   و  ال��ربام��ج   واإن��ت��اج   ، التلفزيوين  ، الرتفيه  وامل��وؤمت��رات 

�ستديوهات الت�سجيل ، تقدمي و عر�س العرو�س احلية و امل�سرحيات ، خدمات اإعادة ت�سجيل ال�سوت.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 41 (

"  بحروف التينية      THE PHENOMENON AND THE GIFT  " :و�سف العالمة
ب�سكل  مميز.

اال�س��رتاطات:  
االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 278362  بتاريخ:   18 / 8 / 2017
 تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :   اأو دبليو اأيه هولدينجز األ تي دي..
وعنوانه: 71 – 75 ، �سيلتون �سرتيت ، كوفينت جاردن ، لندن ، دبليو �سي 2 اأت�س 9 جي كيو ، اململكة املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
 ، ، و حتديدا  والروحية  الدينية  ، اخلدمات  الدينية  االجتماعات  تنظيم   ، ، خدمات روحية  دينية  خدمات 
 ، الروحي  التاأهيل  اإع��ادة  وخدمات  لالأفراد  الروحية  احلياة  وتعزيز  لتطوير  والرتاجع  التجمعات  توفري 
خدمات ال�سالة الدينية ، اخلدمات التب�سريية والوزارية ، اخلدمات الوزارية ، و حتديدا ، عقد الرتاجعات 
 ، الروحية  ، لتطوير وتعزيز حياتهم  الدين والو�سع  ، كال من رجال  الدينيني  الزعماء  مل�ساعدة  الروحية 
خدمات التوعية اخلريية ، و حتديدا ، توفري خدمات امل�سورة يف جمال الدين للمحتاجني ، و امل�ساجني ، 
واملر�سى ، وتوفري املعلومات مبا�سرة  يف جمال الروحانية وامل�ساعدة الذاتية )الروحية( ، كل ما تقدم خدمات 

�سخ�سية واإجتماعية و يقدمها اآخرون تلبية حلاجات االأفراد .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 45 (

مميز.  ب�سكل   التينية   "  بحروف     JOURNEY INTO ONENESS  " :و�سف العالمة
اال�س��رتاطات:  

االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 278363  بتاريخ:   18 / 8 / 2017
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :   اأو دبليو اأيه هولدينجز األ تي دي..
وعنوانه: 71 – 75 ، �سيلتون �سرتيت ، كوفينت جاردن ، لندن ، دبليو �سي 2 اأت�س 9 جي كيو ، اململكة املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
واأقرا�س   ، الفيديو  اأقرا�س   ، امل�سغوط  القر�س  ، حجرات  ال�سلدة  الكمبيوتر  اأج��زاء  و  برجميات حا�سوب 
الفيديو الرقمية ، اأفالم ت�سوير �سينمائي ، اأ�سرطة فيديو ، و اأقرا�س فيديو م�سجلة مع املو�سيقى الدينية 
 ، والروحانية   ، الدينية  للمو�سيقى   والب�سرية  ال�سمعية  والت�سجيالت  الب�سرية  والت�سجيالت   ، والروحية 
لتطوير الذات ، برامج حا�سوب ، اأقرا�س و اأ�سرطة ، املن�سورات االإلكرتونية ، بطاقات مغناطي�سية ، اأقرا�س 
مدجمة ، اأقرا�س فيديو و اأقرا�س �سوتيه ، اقرا�س مرنة ، اأ�سرطة الفيديو واأ�سرطة الكا�سيت ، قطع غيار 

وام�ستلزمات  للمنتجات املذكورة  اأعاله.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

مميز.  ب�سكل   التينية   و�سف العالمة:   "  ONENESS JOURNEY   "  بحروف 
اال�س��رتاطات:  

االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد

 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 278364  بتاريخ:   18 / 8 / 2017

تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :   اأو دبليو اأيه هولدينجز األ تي دي..

وعنوانه: 71 – 75 ، �سيلتون �سرتيت ، كوفينت جاردن ، لندن ، دبليو �سي 2 اأت�س 9 جي كيو ، اململكة املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

كتب دبنبة ، من�سورات  دينية  ، مطبوعات ، كتيبات ، تقارير ، كتالوجات ، ورق ، ورق مقوى ، ن�سرات اخبارية 

، �سور فوتوغرافية ، اللوازم املكتبية )عدا االأثاث(  ، القرطا�سية. .

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 16 (

مميز.  ب�سكل   التينية   و�سف العالمة:   "  ONENESS JOURNEY   "  بحروف 

اال�س��رتاطات:  

االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 278365  بتاريخ:   18 / 8 / 2017
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :   اأو دبليو اأيه هولدينجز األ تي دي..
وعنوانه: 71 – 75 ، �سيلتون �سرتيت ، كوفينت جاردن ، لندن ، دبليو �سي 2 اأت�س 9 جي كيو ، اململكة املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
و   ، والرتفيهية  التعليمية  اخلدمات   ، الديني  التعليم  خدمات   ، التدريب   ، الرتفيه   ، والتهذيب  التعليم 
حتديدا ، توفري املتحدثني و اخلطباء املتعلمني  للم�ساعدة يف  جمال  تطوير و حت�سني الذات وال�سخ�سية 
،  وتوفري التدريب ، وترتيب وعقد املوؤمترات التعليمية ، وترتيب املعار�س التعليمية ، واحللقات الدرا�سية 
، خدمات  االأف��الم  اإنتاج   ، التلفزيونية  امل�سرحيات   و  ال��ربام��ج   واإن��ت��اج   ، التلفزيوين  ، الرتفيه  وامل��وؤمت��رات 

�ستديوهات الت�سجيل ، تقدمي و عر�س العرو�س احلية و امل�سرحيات ، خدمات اإعادة ت�سجيل ال�سوت.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 41 (

مميز.  ب�سكل   التينية   و�سف العالمة:   "  ONENESS JOURNEY   "  بحروف 
اال�س��رتاطات:  

االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 278366  بتاريخ:   18 / 8 / 2017
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :   اأو دبليو اأيه هولدينجز األ تي دي..
وعنوانه: 71 – 75 ، �سيلتون �سرتيت ، كوفينت جاردن ، لندن ، دبليو �سي 2 اأت�س 9 جي كيو ، اململكة املتحدة. 

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
 ، ، و حتديدا  والروحية  الدينية  ، اخلدمات  الدينية  االجتماعات  تنظيم   ، ، خدمات روحية  دينية  خدمات 
 ، الروحي  التاأهيل  اإع��ادة  وخدمات  لالأفراد  الروحية  احلياة  وتعزيز  لتطوير  والرتاجع  التجمعات  توفري 
خدمات ال�سالة الدينية ، اخلدمات التب�سريية والوزارية ، اخلدمات الوزارية ، و حتديدا ، عقد الرتاجعات 
الروحية مب�ساعدة الزعماء الدينيني ، كال من رجال الدين و الو�سع ، لتطوير وتعزيز حياتهم الروحية 
، خدمات التوعية اخلريية ، و حتديدا ، توفري خدمات امل�سورة يف جمال الدين للمحتاجني ، و امل�ساجني ، 
واملر�سى ، وتوفري املعلومات مبا�سرة  يف جمال الروحانية وامل�ساعدة الذاتية )الروحية( ، كل ما تقدم خدمات 

�سخ�سية واإجتماعية و يقدمها اآخرون تلبية حلاجات االأفراد .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 45 (

مميز.  ب�سكل   التينية   و�سف العالمة:   "  ONENESS JOURNEY   "  بحروف 
اال�س��رتاطات: 

االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 278734   بتاريخ:   24 / 8 / 2017
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :    �سنزين قيناهي باتوك�سون نتورك & تكنولوجي كو.، ليمتد.   
 ، – ورك دي�سرتيكت،   �سنزن  ، قنهاي �سينغان كو  # 1 �سارع  ، قنوان  ، رقم 1  اأ  وعنوانه:  مبني رقم 201 

غوانغدونغ ، ال�سني.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

االأجهزة واالأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي واالأجهزة 
واالأدوات الب�سرية واأجهزة واأدوات قيا�س الوزن والقيا�س واالإ�سارة واملراقبة )االإ�سراف( واالإنقاذ والتعليم، 
اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل 
اأو اإر�سال اأو ن�سخ ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، ماكينات بيع اآلية واآليات 
ملعاجلة  حا�سوبية  واأج��ه��زة  معدات  حا�سبة،  اآالت  النقد،  ت�سجيل  اآالت  النقد،  بقطع  تعمل  التي  لالأجهزة 

البيانات، اأجهزة اإخماد النريان.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 9 (

مميز.  ب�سكل  التينية   "  بحروف      MPOW       "     :و�سف العالمة
ل�سيوع  ال�سلطان     كلمة  بحق ح�سري عن  املطالبة  للعالمة يف جمملها مع عدم  احلماية  اال�س��رتاطات: 

ا�ستخدامها.
االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 278735   بتاريخ:   24  / 8 / 2017
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :   اأفام بروداكت�س  م.د.م.�س..   
وعنوانه:   وحدة رقم 504 ، جولد كر�ست التنفيذي ، اأر�س رقم جي األ تي – بي اأت�س 1 – �سي 2 اي ، اأبراج 

بحريات  جمريا ، دبي ، االإمارات العربية املتحدة.  
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

م�ستح�سرات ق�سر االأقم�سة ومواد اأخرى ت�ستعمل يف غ�سل وكي املالب�س، م�ستح�سرات تنظيف و�سقل وجلي 
وك�سط، �سابون، عطور، زيوت عطرية، م�ستح�سرات تميل، غ�سول )لو�سن( لل�سعر، منظفات اأ�سنان.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 3 (
 FAIZA CARE SYSTEM EXTRA STRENGTH       " ال���ع���الم���ة:  و����س���ف 
ب�سكل  التينية   ب��ح��روف    "     BEAUTY CREAM BRIGHTER FAIR SKIN
مميز على حلفية بطتفة مظللة باللون البنف�سجي املتدرج ب�سكل ورد ب�سكل مميز و العالمة باللوان االأ�سود 

و البنف�سجي و االأبي�س .
اال�س��رتاطات:  

االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 
والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 278780   بتاريخ:   27 / 8 / 2017
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :    نيت�سر كري للتجارة العامة .
وعنوانه:  �س.ب  662499  دبي  ، االإمارات العربية املتحدة.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
الدعاية واالإعالن واإدارة وتوجيه االأعمال وتفعيل الن�ساط املكتبي

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 35 (
و�سف العالمة:     "  KREEK.COM   "  بحروف التينية  ب�سكل  مميز.   يعلوها ر�سم �سكل هند�سي 

ب�سكل مميز و العالمة باالألوان االأحمر و االأزرق.
ل�سيوع  ال�سلطان     كلمة  بحق ح�سري عن  املطالبة  للعالمة يف جمملها مع عدم  احلماية  اال�س��رتاطات: 

ا�ستخدامها.
االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418
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عربي ودويل

حتالفان رئي�سيان يطالبان بت�سكيل احلكومة العراقية  

املا�سي،  ر  “تذكُّ ����س���ع���ار  ،حت�����ت 
بالتعاون  امل�ستقبل”  اإىل  والتطلع 
ملنظمة  التح�سريية  اللجنة  م��ع 
ال�سامل للتجارب  معاهدة احلظر 
ال���ن���ووي���ة .  وذك�����ر زي���رب���و اأن�����ه يف 
 ،1949 ع��ام  اأغ�سط�س  م��ن   29
اأق������دم االحت������اد ال�����س��وف��ي��ت��ي على 
يف  ال��ن��ووي��ة  اأ�سلحته  اأول  تفجري 
للتجارب  �سيميباالتين�سك  موقع 
النووية، وخالل االأعوام االأربعني 
ال����ت����ال����ي����ة، و�����س����ل ع�������دد ت�����ارب 
ال���ت���ف���ج���ريات ال���ن���ووي���ة ت��ل��ك اإىل 
456 تربة، خلفت وراءها نتائج 
كارثية على البيئة احليوية وعلى 
هذه  كانت  وقد  الب�سري.  اجلن�س 
التجربة كفيلة بجعل كازاخ�ستان 
التجارب  ح��ظ��ر  �����س����رورة  ت�����درك 

•• بغداد-اأ ف ب:

اجتمع جمل�س النواب العراقي الأول مرة ام�س االثنني، 
التي  الت�سريعية  االنتخابات  اج��راء  اأ�سهر من  اأربعة  بعد 
قد  ال��ذي  ال�سدر  مقتدى  ال�سيعي  الزعيم  خاللها  ف��از 
حيدر  والي��ت��ه  املنتهية  ال����وزراء  رئي�س  مب�ساركة  ي�سكل، 
حتالف  على  متقدما  للبالد  املقبلة  احلكومة  ال��ع��ب��ادي، 

الفتح املقرب من اجلارة اإيران.
واع��ل��ن حت��ال��ف ال�����س��در ال��ع��ب��ادي ال���ذي اط��ل��ق عليه ا�سم 
انه  ���س��ح��ايف  م��وؤمت��ر  يف  واالعمار”  اال���س��الح  “حتالف 

ي�سكل الكتلة االكرب.

وقال متحدث با�سم التحالف “نحن اكر من 20 حتالفا 
�سيا�سيا اعلنا الكتلة االكرب داخل الربملان ».

الوزراء  الذي ي�سم رئي�س  الفتح  املقابل اعلن حتالف  يف 
اال�سبق نوري املالكي وهادي العامري، والذي اطلق عليه 
نائبا اىل رئي�س   145 تقدمي تواقيع  البناء”،  “حتالف 

ال�سن، قبل رفع اجلل�سة ملدة �ساعة للتداول.
اللتان  القائمتان  بينها  ع��راق��ي��ة  قائمة   16 ��ل��ت  وت��و���سّ
يتزّعمهما ال�سدر والعبادي، يف وقت متاأخر م�ساء االأحد 
اإىل اتفاق على ت�سكيل حتالف حكومي، وذلك قبل �ساعات 

من اأّول جل�سة يعقدها الربملان.
�سمن  �سائرون  حتالف  يف  القيادي  احللفي  قا�سم  وق��ال 

املحكمة  ق���رار  “ح�سب  ب��ر���س  لفران�س  ال��ع��ب��ادي  حت��ال��ف 
االحتادية للدورة االحتادية يف 2010 ، مت جمع تواقيع 

روؤ�ساء الكتل ومتت التواقيع«.
ي�سر على  ال��ذي  املناف�س  التحالف  اىل  ا�سارة  واو�سح يف 
�سرورة جمع تواقيع جميع النواب، قائال “هذا نوع من 
ح�سب  ن�سري  لكننا   ، االعالمية  امل��ع��ارك  �سمن  ال�سراع، 

قرارات املحكمة«.
177 نائًبا بح�سب ما قال م�سدر  وي�سّم هذا االئتالف 
من  اأك��ر  اأي  بر�س،  فران�س  لوكالة  العبادي  من  قريب 
االنتخابات  ف��ازوا يف  الذين  ال�329  ال��ن��واب  ع��دد  ن�سف 

الت�سريعية التي جرت يف 12 اأيار مايو.

•• الفجر - تون�س - خا�س
   اأعرب االأمني العام حلزب اآفاق 
تون�س يا�سني اإبراهيم، يف ت�سريح 
هام�س  ع��ل��ى  ب���ه  اأدىل  اإع����الم����ي 
اجلامعة  اخ��ت��ت��ام  ع��ل��ى  اإ����س���راف���ه 
ال�سيفية التي نظمها احلزب، عن 
“اال�ستعمال  م��ن  احل���زب  خ�سية 
مقاومة  ل��ع��م��ل��ي��ة  ال�سيا�سوي” 
الف�ساد، داعيا من جهة اأخرى اإىل 
امل�سهد  النزيف احلاد يف  ’’اإيقاف 

الوطني«.
   وقال يا�سني اإبراهيم “اإن غياب 
والنتائج  ال��ق�����س��ائ��ي  ال��ت��وا���س��ل 
ي�ساور  ال�������س���ك  ج���ع���ل  امل�����س��ج��ل��ة 
الف�ساد  م��ق��اوم��ة  ب�����س��اأن  اجل��م��ي��ع 
التي طرحتها  والق�سايا  وامللفات 
احل��ك��وم��ة، واآخ���ره���ا م��ل��ف وزير 

الطاقة املعروف بكفاءته«.
  واأعرب رئي�س حزب اآفاق تون�س 

يا�سني اإبراهيم، عن تعجبه ’’من 
�سرعة اإقالة وزير الطاقة واملناجم 
والطاقات املتجددة خالد قدور’’، 
الفتا اإىل اأّن الوزير املقال ’’اإن�سان 
حمرتم ومن اأكرب كفاءات تون�س 
ح�سب  التون�سية’’،  االإدارة  يف 

قوله.
ال  تون�س  ’’افاق  اأّن  اإىل  ول��ف��ت    
ميلك اأية معطيات عن هذا امللف 
ي��ع��ت��ربه��ا ق�سية  ح��ت��ى  اجل���دي���د 
ثبت  اإن  ول��ك��ن  ال  اأم  ���س��ي��ا���س��وي��ة 
اأ�سحابها  اأن يتحمل  ذلك فيجب 
املغادرة  عليهم  والزاما  امل�سوؤولية 

واملحا�سبة ق�سائيا«.
اأن و�س��������ف الو�س���ع العام    وبعد 
ج������دا”،  “بالرديء  ت��ون�����س  يف 
من  م��رت  البالد  اأن  اىل  اأ�س����������ار 
حك������م  اأزم������ة  اىل  م��ال��ي��ة  اأزم����ة 
وا���س��ح��������������������ة ت���وؤك���ده���ا االأو�����س����اع 
���س��ن��ة م���ن نهاية  ق��ب��ل  امل�����س��ج��ل��ة 

والرئا�سية،  الربملانية  الفرتتني 
وفق قوله.

  كما اأّكد �سرورة اإيقاف ما اعتربه 
“نزيفا حادا يف امل�سهد الوطني”، 
 2019 ملرحلة  اجليد  واالإع����داد 
اأف�سل  مب�ستوى  اليها  وال��دخ��ول 
الربملاين  للعمل  بالن�سبة  ���س��واء 
عامة  وع����ي  ب�������س���رورة  اأي�����س��ا  او 
خياراتهم  ب��اأه��م��ي��ة  ال��ت��ون�����س��ي��ني 
وال�سيا�سيني،  ال�سيا�سة  ان��ت��اج  يف 

ح�سب تعبريه.
  واعترب اأن �سنة 2019 �ستكون 
لتح�سني منظومة احلكم  فر�سة 
“التوافق  ���س��ي��غ��ة  م���ع  وال��ق��ط��ع 
قائال  احلايل”،  الطبيعي  غ��ري 
الفرتة  يف  ام�����ل  ك����ل  ف���ق���دن���ا   “
بع�س  رغم  التي مرت  اخلما�سية 
الرجاء يف ا�سطالح االأمر خالل 
ما بقي من ال�سنة ون�سف املتبقية 

على حد قوله. منها”، 

و�ضف الو�ضع العام » بالرديء جدًا «

افاق تون�س يدعو اإىل اإيقاف النزيف احلاد يف البالد

عامل اأكر اأمًنا و�سالًما«.
ناق�سنا  “لقد  ق����ائ����اًل:  وم�����س��ى 
ق�سايا  اأب�����رز  ا���س��ت��ان��ا  م���وؤمت���ر  يف 
بلجنة  املتعلقة  ك��االأم��ور  الع�سر، 
ملوؤمتر  التح�سريية   2019 ع��ام 
االأ�سلحة  ان��ت�����س��ار  ع���دم  م��ع��اه��دة 
القائم  2020. والو�سع  النووية 
يف ���س��ب��ه اجل���زي���رة ال��ك��وري��ة، فقد 
هناك،  من  املا�سي  االأ�سبوع  ع��دت 
اأق����وى ب�سرورة  واأن����ا ع��ل��ى ق��ن��اع��ة 
بالكامل  ال��دويل  املجتمع  ا�ستفادة 
ال�سامل  احل���ظ���ر  م���ع���اه���دة  م����ن 
التحقق  ونظام  النووية،  للتجارب 
بعملية  يتعلق  فيما  بها  اخل��ا���س 
ت���خ���ل���ي�������س ����س���ب���ه اجل������زي������رة من 

االأ�سلحة النووية.
“اأثناء  زي��رب��و  ال��دك��ت��ور  واأو����س���ح 
علينا  الق�سايا،  ه��ذه  عن  حديثنا 
على  ال��ث��ق��ة  اأه��م��ي��ة  ع��ن  تغفل  اأال 
امل�����س��ت��وي��ني االإق��ل��ي��م��ي وال�����دويل. 
واإعادة  وقًتا،  يتطلب  الثقة  فبناء 
اأط��ول بكثري.  وقًتا  بنائها يتطلب 
ولكن ما اإن وجُجدت ي�سبح باالإمكان 
وتعد  ع���ظ���ي���م���ة.  اأم��������ور  حت���ق���ي���ق 
ال�سامل للتجارب  معاهدة احلظر 
النووية عن�سر بناء للثقة، اإذ اأنها 
اأي تارب  ح����دوث  ع���دم  ت�����س��م��ن 
ما  م�سرتًكا  ع��ام��اًل  وتعد  ن��ووي��ة، 
ب��ني ال����دول امل��ال��ك��ة وغ���ري املالكة 
قاعدة  وت�سكل  النووية،  لالأ�سلحة 
وتو�سيع  احل����وار  مل��وا���س��ل��ة  متينة 

�سبل التعاون«. 

النووية يف كافة اأنحاء العامل. 
اأغ�������س���ط�������س   29 “يف  وق������������ال: 
جمهورية  رئي�س  ات��خ��ذ   ،1991
موقع  ب��اإغ��الق  ق���راًرا  كازاخ�ستان 
�سيميباالتين�سك للتجارب النووية 
كازاخ�ستان  وتخلت  احلياة،  مدى 
تر�سانة  اأك�����رب  راب�����ع  ع���ن  ط���وًع���ا 
نووية يف العامل لتكن بذلك قدوة 
ال���ع���امل.  ب����ني دول  ب���ه���ا  ي���ح���ت���ذى 
كازاخ�ستان  دولة  وبف�سل  واليوم، 
والع�سرين  التا�سع  اأ�سبح  ��ا،  اأي�����سً
من اأغ�سط�س يوًما دولًيا ملناه�سة 

التجارب النووية«.
“ ي�سكل  ق���ائ���اًل:  وت���اب���ع ح��دي��ث��ه 
ا�ستانا  ع��ق��دن��اه يف  ال���ذي  امل��وؤمت��ر 
اأغ�سط�س  و29   28 ي�����وم�����ي 
فريدة  ا�ستثنائية  فر�سة   2018
الرئي�س  اأو���س��ح  فكما  نوعها،  من 
ن����زارب����اي����ي����ف، ال مي���ك���ن اح���ت���واء 
االأ�سلحة  ت��خ��ل��ف��ه  ال������ذي  االأث�������ر 
وال���ت���ج���ارب ال��ن��ووي��ة يف م��ك��ان اأو 
يتطلب  عاملية  ق�سية  فهي  زم��ان، 
كافة  والتكاتف بني  التعاون  حلها 
ال����دول وخم��ت��ل��ف االأج���ي���ال. وهنا 
جمموعة  ت��ت��م��ع  م�����رة  والأول 
ال�سخ�سيات  وجم��م��وع��ة  ال�سباب 
معاهدة  م��ن��ظ��م��ة  ل����دى  ال����ب����ارزة 
النووية  للتجارب  ال�سامل  احلظر 
واحد  م��وؤمت��ر  يف   )CTBTO(
�سفوفهم  ت��وح��ي��د  ���س��ب��ل  ملناق�سة 
املعاهدة  ه��ذه  اإدخ���ال  على  للعمل 
ح��ي��ز ال��ت��ط��ب��ي��ق، ل��ل��ح�����س��ول على 

ور�س  يف  بفعالية  ال��ذري��ة  للطاقة 
املنظمة، وقد دعاين موؤخًرا  عمل 

لزيارة اأبوظبي«.
“ ونحن  ق��ائ��اًل:  ووا���س��ل حديثه 
مع  حم������ادث������ات  �����س����دد  يف  االآن 
حول  ال�سعودية  العربية  اململكة 
احلظر  ملعاهدة  توقيعها  اإمكانية 
فقد  ال��ن��ووي��ة،  للتجارب  ال�سامل 
ق��م��ن��ا ب��ت�����س��ي��ي��د م���رك���ز ل��ن��ا هناك 
قبل �سنوات عدة، وقد حان الوقت 
الإعادة اإحيائه وبداأ االإفادة منه يف 

دعم جهود املجتمع الدويل«.
وق���ال ال��دك��ت��ور زي��رب��و ح��ول راأيه 
اإيران  م��ع  اجل��اري��ة  املفاو�سات  يف 
ب�ساأن وقف برامج الت�سلح النووي 
رئي�س  “ ك�����وين  ب���ه���ا:  اخل���ا����س���ة 
ال�سامل  احلظر  معاهدة  منظمة 
اإيران  اأن  اأوؤك��د  النووية،  للتجارب 
قد وقعت هذه املعاهدة وهي جزء 
واأجري �سخ�سًيا مفاو�سات  منها، 
ملناق�سة  االإي��ران��ي��ة  م��ع احل��ك��وم��ة 
واأ�ساف   .“ عليها  امل�سادقة  �سبل 
التح�سريية  للجنة  ك��رئ��ي�����س   “
ال�سامل  احل��ظ��ر  م��ع��اه��دة  ملنظمة 
اأن  ال����ن����ووي����ة اأمت����ن����ى  ل���ل���ت���ج���ارب 
اإيران بادرة تعزيز للثقة يف  تبدي 
املجتمع الدويل، من خالل دعمها 
ل��ل��ج��ه��ود ال�����س��اع��ي��ة الإدخ�����ال هذه 

املعاهدة حيز التطبيق«.
كازاخ�ستان  با�ست�سافة  واأ����س���اد  
التجارب  ملكافحة  العاملي  امل��وؤمت��ر 
املا�سي  االأ���س��ب��وع  ن��ه��اي��ة  ال��ن��ووي��ة 

•• اأ�صتانا-الفجر: 

اأ�ساد الدكتور ال�سينا زيربو، رئي�س 
ال�سامل  احلظر  معاهدة  منظمة 
 ،)CTBTO( للتجارب النووية
ب��اجل��ه��ود التي   ، ف��ي��ي��ن��ا  وم��ق��ره��ا 
العربية  االإم������ارات  دول����ة  ت��ب��ذل��ه��ا 
ال�سالم  على  احل��ف��اظ  يف  املتحدة 
ودعمها  ال���ع���امل���ي،  واال����س���ت���ق���رار 
الت�سلح  ل��وق��ف  ال�ساعية  للجهود 

النووي، 
وذك�����ر يف م��ق��اب��ل��ة ح�����س��ري��ة ل���� “ 
“ اأج��ري��ت معه يف  اآي��ري�����س ميديا 
اإن   “ كازاخ�ستان  عا�سمة  اأ�ستانا 
الذي  ال�سلمي  ال��ن��ووي  الربنامج 
منذ  االإم��ارات��ي��ة  احلكومة  �سيدته 
نهاية عام  2009 يخدم اأغرا�س 
ويوفر  االق���ت�������س���ادي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
م�ستدامة  م�������س���ادر  ل�����الإم�����ارات 

للطاقة النظيفة  .
كافة  “متتلك  ق���ائ���اًل  واأ�����س����اف   
معاهدة  ع���ل���ى  امل���وق���ع���ة  ال��������دول 
احلظر ال�سامل للتجارب النووية، 
احلق يف اإقامة امل�ساريع النووية يف 

اإطار �سلمي وقانوين«.
العربية  االإم�����ارات  دول���ة  ان  واك���د 
برامج  دع�����م  يف  ج����ه����ًدا  امل���ت���ح���دة 
ال�سامل  وم�ساريع منظمة احلظر 
للتجارب النووية، بقوله “ ي�سارك 
املندوب  الكعبي  علي  حمد  ال�سيد 
ال��دائ��م ل��دول��ة االإم����ارات العربية 
الدولية  ال��وك��ال��ة  ل���دى  امل��ت��ح��دة 

يا�سني ابراهيم ي�سخ�س

رئي�س منظمة معاهدة احلظر ال�سامل 
للتجارب النووية الدكتور زيربو

ترجيح تقدم اليمني املتطرف يف انتخابات ال�سويد   
•• �صتوكهومل-اأ ف ب:

يف  تقدما  للهجرة  املناه�س  املت�سدد  اليمني  يحقق  ان  يتوقع 
االنتخابات الت�سريعية املرتقبة يف ال�سويد يف 9 ايلول �سبتمرب 
م�����س��ت��ف��ي��دا م���ن ا���س��ت��ي��اء ال��ن��اخ��ب��ني ال���ذي���ن ي���ري���دون معاقبة 
االحزاب التقليدية ب�سبب ملفات الهجرة واالندماج والرعاية 
ال�سحية. ويتوقع اأن يبقى حزب رئي�س الوزراء �ستيفان لوفني 

)اال���س��رتاك��ي��ون ال��دمي��وق��راط��ي��ون(، ال���ذي يهيمن 
القرن  ال�سويد منذ ثالثينات  ال�سيا�سة يف  على 
البالد، لكن مع غالبية  اأك��رب ح��زب يف  الفائت، 

اأقل، على ما تتوقع ا�ستطالعات الراأي.
ويتجه حزب “دميوقراطيو ال�سويد” املناه�س 
ل��ل��ه��ج��رة ل��ل��ح�����س��ول ع��ل��ى م��ك��ا���س��ب اك�����رب، ما 
اأك��رب ح��زب يف البالد يليه حزب  �سيجعله ث��اين 

املحافظني.
االأحد،  ن�سرت  التي  ال��راأي  ا�ستطالعات  وت�سري 
ح�سول  اإىل  االن���ت���خ���اب���ات،  م���ن  اأ����س���ب���وع  ق��ب��ل 
اال�سرتاكيني الدميوقراطيني على 23،8 باملئة 
انتخابات  يف  31باملئة  ب�  مقارنة  االأ���س��وات  من 
العام 2014، ودميوقراطيي ال�سويد على 20 
باملئة مقارنة ب13 باملئة يف العام 2014، فيما 
اإىل  املحافظني  ح�سة  ت��رتاج��ع  ان  املتوقع  م��ن 

17 باملئة فقط مقارنة ب� 23 باملئة.
العا�سمة  خ�������ارج  ان���ت���خ���اب���ي  ت���م���ع  وخ�������الل 

ل�سيادة  بها  االإ�سادة  يتم  كما  االأطفال.  وحقوق  وامل��راأة  البيئة 
وت�سامح  اجلرمية  وانخفا�س  القوي  العمل  ومناخ  ال�سفافية 
املجتمع. ويت�ساءل ا�ستاذ العلوم ال�سيا�سية يف جامعة غوتنربغ 
اولف بيجريلد عن ال�سبب الذي جعل من املمكن حلزب مثل 
�”فر�س  اجل���دد،  النازيني  ع��ن  املنبثق  ال�سويد،  دميقراطيي 

اأجندته” على املجتمع.
2018 قادرين على روؤي��ة االباء  ال�سويد يف  زائ��رو  ي��زال  وال 
االط��ف��ال فيما  ع��رب��ات  اأم��ام��ه��م  ي��دف��ع��ون  ال�سغار 
الدراجات  وراك���ب���ي  االب�����وة،  ب���اإج���ازة  ي��ت��م��ت��ع��ون 
مناظر  ذات  وه��ادئ��ة  نظيفة  م��دن  يف  يتجولون 

خالبة.
لكن احلملة االنتخابية هذا العام حتمل تغريا 
روؤي��ة الفتات  اإذ ميكن  العام  لهجة اخلطاب  يف 
“ال لرفع االآذان” و”حتدث بال�سويدية لت�سبح 

�سويديا” واأخريا “كراهية اأم حوار؟«.
ومن غري املتوقع ان تفوز كتلة لوفني الي�سارية 
وال حتالف ميني الو�سط املكون من اأربعة اأحزاب 
بغالبية مقاعد الربملان. وا�ستبعدت الكتلتان اأي 

تعاون مع اليمني املتطرف.
وم��ع ت��واج��د هكذا م���اأزق يف ال��ربمل��ان يف االأفق، 
احلكومة  �سكل  �سيبدو  كيف  ال��ت��وق��ع  ميكن  ال 

ال�سويدية املقبلة.
ومن املتوقع ان تكون املفاو�سات بعد االنتخابات 
�سائكة وطويلة، ويتفق اأغلب املحللني ال�سيا�سيني 

بر�س  فران�س  وكالة  مع  حديث  يف  لوفني  انتقد  �ستوكهومل، 
 2006 حكومة ميني الو�سط التي حكمت البالد بني عامي 
على  ح��د  الأق�����س��ى  ال�����س��رائ��ب  “تخفي�سها  ب�سبب  و2014 
“لقد غرّينا  ال��رف��اه«. وق��ال  امل���وارد )لنظام(  االأغ��ن��ى وتقليل 
ذلك، لقد ا�ستثمرنا الكثري يف نظامنا للرفاه، يف مدار�سنا يف 

م�ست�سفياتنا ... اال�ستثمار يف رفاهنا هو االتاه ال�سحيح«.
ويعرف عن ال�سويد اأنها دولة رائدة يف امل�ساواة واحلفاظ على 

لال�ستقالل  التاأييد  ت�ساعد  اإىل  املحكمة  ق��رار  واأدى 
ن�سمة  7،5 ماليني  �سكانها  البالغ عدد  كاتالونيا،  يف 

ومتثل نحو خم�س االقت�ساد االإ�سباين.
“كاتالوني������ا حاليا لديه�����ا قان�ون  اإن  �سان�سيز  وق�������ال 
م�سكلة  ه��ن��������اك  ل��������ذا  ع��ل��ي��������ه،  ب��ال��ت�����س��وي��ت  ت��ق��م  مل 

�سيا�سية«.
ل�سان�سيز،  االأقلية  حكومة  ون���اأت 
والتي تعتمد على تاأييد االحزاب 
االنف�سالية الكاتالونية، بنف�س�ها 
ع��ن ال��ن��ه��ج امل��ت�����س��دد ال���ذي تبناه 
امل�ساعي  �س������د  املحافظ  �س�������لفها 
والتي  ل��الإق��ل��ي��م،  االن��ف�����س��ال��ي��ة 

اأثارت اأزم������ة �سيا�سية كبرية.
وك����ث����ف����ت ح����ك����وم����ة ك���ات���ال���ون���ي���ا 
على  ا�ستفتاء  لتنظيم  م�ساعيها 
اال�ستقالل يف االأول من ت�سرين 
االأول اكتوبر -رغم قرار ق�سائي 
اال�ستفتاء  وت���خ���ل���ل  ب���ح���ظ���ره- 

اأعمال عنف.
ثم �سّوت برمل�����ان اإقليم كاتالونيا 
 27 اإع���الن اال���س��ت��ق��الل يف  على 
دفع  م���ا  اأك���ت���وب���ر،  االأول  ت�����س��ري��ن 
وف��ر���س احلكم  االإق��ل��ي��م  اإق��ال��ة حكومة  اإىل  مب��دري��د 

املبا�سر عليه. 
���س��ل��ف��ه كارلي�س  ���س��خ�����س��ي��ا م���ن  ت�����ورا  ك��ي��م  واخ���ت���ري 
بوت�سيمون املقيم يف املنفى يف بلجيكا لتفادي حماكمته 

يف ا�سبانيا بتهمة الع�سيان.
الكاتالونيني  انق�سام  اإىل  ال��راأي  ا�ستطالعات  وت�سري 
ا�ستفتاء  توؤيد  �ساحقة  غالبية  لكن  اال�ستقالل  ح��ول 

للبت يف امل�ساألة.

•• مدريد-اأ ف ب:

اق�����رتح رئ��ي�����س احل��ك��وم��ة االإ���س��ب��ان��ي��ة ام�������س تنظيم 
ا���س��ت��ف��ت��اء يف ك��ات��ال��ون��ي��ا ع��ل��ى م��ن��ح م��زي��د م��ن احلكم 
ال�س��������ماح  ا�س������تبعد  لكنه  الغني������ة  للمنطق��������ة  الذاتي 
الق�������ادة  يطالب  كما  اال�س�������تقالل  على  بت�سويت 

الكاتالوني�������ون.
اال�سرتاكي  احل��ك��وم��ة  ورئ��ي�����س 
منذ  �سعى  الذي  �سان�سيز،  بيدرو 
يونيو  ح��زي��ران  يف  مهامه  توليه 
م�ساعي  اإزاء  التوتر  فتيل  لنزع 
باإجراء  لال�ستقالل،  كاتالونيا 
االقليم  رئ��ي�����س  م���ع  م��ف��او���س��ات 
االن����ف���������س����ايل ك���ي���م ت���������ورا، ق���ال 
احلوار  اإن  ���س��ري  ك��ادي��ن��ا  الإذاع�����ة 
“ت�سويت  اإىل  ي����وؤدي  اأن  ي��ج��ب 
الذاتي  احل��ك��م  ت��ع��زي�����ز  ع��ل��ى   ...

لكاتالونيا”.
على  ا���س��ت��ف��ت��اء  “اإنه  واأ�����س����اف   
لتقرير  ل��ي�����س  ال����ذات����ي،  احل���ك���م 
موعد  حت��دي��د  ب����دون  امل�سري” 

للت�سويت املقرتح.
حكما  اخلا�سة،  لغتها  لديها  التي  كاتالونيا  ومنحت 
الذي   ،1978 عام  االإ�سباين  الد�ستور  ذاتيا مبوجب 
اأقر بعد ثالث �سنوات على وفاة الدكتاتور فرن�سي�سكو 

فرانكو.
عدة  االإ�سبانية  الد�ستورية  املحكمة  الغت   2006 يف 
اللغة  ل��ت��ق��دمي  ت�سمل حم����اوالت  ال��د���س��ت��ور  يف  م����واد 
ت�سري  وم��ادة  املنطقة،  يف  االإ�سبانية  على  الكاتالونية 

اإىل املنطقة بو�سفها “اأمة«.

نافذة 
م�ضرعة

   اآراء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�ضة اكت�ضاف كيف يفكر الآخر

•• كري�صتيان مكاريان*

   نادًرا ما كانت اأملانيا يف مثل هذا املوقع املركزي 
امل�ساكل  ف��رغ��م  اأوروب������ا.  مب�ستقبل  يتعلق  م��ا  يف 
الداخلية للتحالف املتنوع الذي ميار�س ال�سلطة، 
املناه�سة  امل��زع��ج��ة  العن�سرية  امل��ظ��اه��رات  ورغ���م 
هو  )كما  املتطرف  اليمني  نظمها  التي  لالأجانب 
احلال يف �سيمنيتز(، فان البالد التي ترف�س حتى 
االن اخلروج من حدودها، تد نف�سها مدفوعة، 
حتفظها  �سياج  م��غ��ادرة  اىل  ال��ت��اري��خ،  ري���اح  بفعل 

وركوب موجة طموح عاملي.

ت�ضور اأملاين كبري
   من قوة اقت�سادية عظمى ال تقبل املناف�سة، ها 
هي يف كّما�سة التزام �سديد لالنتقال اىل العاملية 
كعن�سر حمرك مل�سروع ا�سرتاتيجي كبري ميكن اأن 

يجّر جريانها االأوروبيني.
   هذه القوة ال�سناعية العاملية، وبطلة الفوائ�س، 
كانت بالتاأكيد نا�سجة للعوملة اأكر من اأي ع�سو 
اآخ���ر يف االحت���اد االأوروب�����ي، غ��ري ان ال��ف��ج��وة بني 
مواقفها التجارية الكوكبية، وترددها يف املجازفة 
ب�سكل  تتقل�س  الدولية  ال�سيا�سية  ال�ساحة  على 
ر�سم اخلطوط  االآن  ال�����س��روري  م��ن  وب��ات  كبري، 

العري�سة خلطة اأملانية كربى.
اأغ�سط�س يف   22 �����س��ر يف  نجُ ق���وي ج���دا،  ن�����س     يف 
اخلارجية،  وزي���ر  ان�سم  هاندل�سبالت،  �سحيفة 
الذي حّث  اإميانويل ماكرون،  هيكو ما�س، الأفكار 
مرة اأخرى �سركاء فرن�سا، االثنني 27 اأغ�سط�س، 
على اخلروج من خجلهم: “مل يعد يجوز الأوروبا 
ان ت�سلم حماية اأمنها اإىل الواليات املتحدة فقط، 
م�سوؤولياتنا  ل  لتحمُّ ال��ي��وم  لنا  م���رتوك  واالأم����ر 
االأوروبية”.  ال�سيادة  وب��ال��ت��ايل  االأم����ن،  و���س��م��ان 
�سعود  بخ�سو�س  ال��ف��رن�����س��ي،  ال��رئ��ي�����س  وا���س��اف 
هنا  ندفع  “نحن  املتطرفة:  والظواهر  ال�سعبوية 
ث��م��ن ع���دة ع��ق��ود م��ن اأوروب�����ا، رمب���ا، مل ت��ك��ن قوة 

اقرتاح مبا يكفي«.

»اإذا ت�ضرفنا مبفردنا ... ف�ضنف�ضل«
   ن��اق��و���س اخل��ط��ر ه���ذا، يهم ال��ي��وم ب�سكل خا�س 
امل�����س��ه��د ال�����س��ي��ا���س��ي االأمل�����اين امل��ه��دد ب��ه��زات جراء 
ال��ط��ري��ق��ة ال��رادي��ك��ال��ي��ة ال��ت��ي ت��ع��ت��م��ده��ا خمتلف 
يف  جميعها  تلتقي  وال��ت��ي  ال�����س��ع��ب��وي��ة،  احل���رك���ات 

مريكل،  فيها  ت�سببت  التي  الهجرة  موجة  رف�س 
��ظ��ه��ر ك��راه��ي��ت��ه��ا ل���الأج���ان���ب من  وه����ي ط��ري��ق��ة تجُ
�ساهدنا  �سيمنيتز،  م��دي��ن��ة  ف��ف��ي  ع��ق��د.  اأي  دون 
االإ�سارات  وبع�س  النهار،  و�سح  النازية يف  التحية 

والعالمات تاأخذ وظيفة جر�س اإنذار. 
   ان مبادرة هيكو ما�س يجب اأن تف�سر على اأنها رد 
مزدوج: اإحياء اأوروبا �سد الذين يريدون تدمريها 
من الداخل، وردا على الهجمات املتكررة لدونالد 

ترامب �سد الهيمنة التجارية االأملانية.
يقول  الثانية”،  ال��ع��امل��ي��ة  ن��ه��اي��ة احل���رب  »م��ن��ذ     
م��ا���س، اإن ال�����س��راك��ة م��ع ال��والي��ات امل��ت��ح��دة جلبت 
ال�����س��الم واالأمن”.  ف��ري��دة م��ن  الأمل��ان��ي��ا م��رح��ل��ة 
ل���ك���ن، وب���و����س���وح، ه����ذه ال���ف���رتة ان��ت��ه��ت، وحتتاج 
وتفكري  ت�سميم  اإع����ادة  اإىل  االأطل�سية  ال�����س��راك��ة 
“اإذا ت�سرفنا مبفردنا،  ال�سرعة، كيف؟  على وجه 
الهدف  ان  �سنف�سل..  فاإننا  االأمل��اين،  الوزير  يقول 
النهائي ل�سيا�ستنا اخلارجية هو بناء اأوروبا قوية 
اىل  جهودنا  �سم  خالل  من  وفقط،  �سيادة.  وذات 
جهود فرن�سا ودول اأخرى، ميكننا حتقيق التوازن 
االحتاد  ي�سبح  اأن  يجب  املتحدة”.  ال��والي��ات  مع 
االأوروبي حجر الزاوية يف النظام الدويل ... وهو 
منذور لذلك، الأن التوافق والتوازن هما جزء من 

حم�سه النووي. 
مبزايا  مقتنعة  دول  “رابطة  املطلوب  بو�سوح،     
العمل املتعدد االطراف، وموؤمنة بالتعاون الدويل 
ياأخذ  ال���ذي  م��ا���س،  وي�سيف  القانون”.  و���س��ي��ادة 
ال��ك��ل��م��ة يف ال��وق��ت امل��ن��ا���س��ب مب��ا ان اأمل��ان��ي��ا حتتل 
حالًيا كر�سّيا يف جمل�س االأمن الدويل: “من املهم 
االآن ب��ن��اء احت���اد اأوروب����ي ل��الأم��ن وال��دف��اع خطوة 
بخطوة - وال��ذي �سيكون يف االن نف�سه ع�سوا يف 
االأمن االأطلنطي، ويتميز كم�سروع اأوروبي خا�س 

للم�ستقبل«.
املوافقة  اال  ال��ربن��ام��ج، وال ميكننا  اأجُع��ل��ن  ل��ق��د     
ويف  وتنفيذه،  االإجن��از  قيد  و�سعه  ويبقى  عليه.. 
ذلك االختبار الوحيد الذي �سيجُحّدد درجة ت�سميم 

كل دولة اأوروبية وعزمها.
من  اال  تتقدم  ال  اأوروب�������ا  اأن  �سحيًحا  ك��ان  اإذا     
اكراه�������ات  وحت����ت  امل�����س��رتك��ة  امل�����س��ال��������������ح  ح��ي��ث 
العوامل قد اجتمع������ت، فق��������د  ال�سرورة، فاإن كل 
اأملانيا وفرن�سا م�سروعهما اجلديد الكبري  وجدت 

امل�سرتك.
ترجمة خرية ال�سيباين

الطموح االأملاين اجلديد...! 

* رئي�س حترير جملة الك�سربي�س الفرن�سية وموؤلف كتاب “الوجه اخلفي للتاريخ” 
و”ال�سرية الذاتية ملرمي العذراء«. 

رئي�س منظمة معاهدة احلظر ال�ضامل للتجارب النووية :

االإمارات �سباقة يف دعم جهود وقف الت�سلح النووي يف العامل

�سان�سيز يقرتح ا�ستفتاء على تعزيز احلكم الذاتي لكاتالونيا 

»غارة جمهولة« تقتل 8 م�سلحني موالني للنظام ال�سوري
•• بريوت-اأ ف ب:

قتل ثمانية مقاتلني موالني للنظام بينهم اإيراين يف غارة جوية ا�ستهدفت قافلتهم نهاية االأ�سبوع املا�سي قرب منطقة 
التنف يف �سوريا وحيث تقع قاعدة للتحالف الدويل بقيادة وا�سنطن، وفق ما اأفاد املر�سد ال�سوري حلقوق االإن�سان 
ام�س. وقال مدير املر�سد رامي عبد الرحمن لوكالة فران�س بر�س “ا�ستهدفت �سربات جوية ليل ال�سبت املا�سي رتاًل 
وثالثة  �سوريني  واأربعة  “اإيراين  مقتل  عن  اأ�سفر  ما  التنف”،  منطقة  �سمال  لها  تابعة  وميلي�سيات  اإيرانية  لقوات 
عراقيني اأو اأفغان«. واأ�ساف عبد الرحمن “ال نعرف ما اذا كانت طائرات التحالف الدويل �سنت تلك ال�سربات«. ومل 
يتوفر تعليق فوري من التحالف الدويل رداً على �سوؤال لفران�س بر�س. ويقيم التحالف الدويل منطقة امنية بقطر 
55 كلم حول التنف، يعترب اي توغل فيها مبثابة تهديد. وقد ا�ستهدف مرات عدة قوات النظام وامل�سلحني املوالني 
لها قرب املنطقة. وعادة ما يقول التحالف انه يرد دفاعا عن قواته، موؤكدا انه ال يريد الدخول يف مواجهة مع قوات 
تل جندي �سوري واحد على االقل واأ�سيب �سبعة اآخرون بجروح يف غارة اتهم املر�سد  النظام. ويف حزيران يونيو، قجُ

ال�سوري التحالف الدويل ب�سنها �سد موقع ع�سكري �سوري على بعد نحو 20 كيلومرتاً عن منطقة التنف.
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تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :    �سركة  اخلليج  للتوا�سل  اللكرتوين ) فرع  م.د.م.�س(.
وعنوانه:  وحدة رقم 1105 ، مركز جمريا التجاري 2 ، اأر�س رقم جي األ تي – بي اإت�س 2 – يف 1 اأي ، ابراج 

بحريات جمريا. دبي ، االإمارات العربية املتحدة.
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات االأت�ساالت ، خدمات غرف الدرد�سة ، خدمات بوابات على االأنرتنت ، خدمات الربيد االإلكرتوين ، 
توفري اإمكانية تو�سيل امل�ستخدم ب�سبكة حا�سوب ،  خدمات البث عرب الراديو و التلفزيون.

الواق�عة بالفئة   : رقم ) 38 (
و�سف العالمة:     "  TAWASUL TELECOM   توا�سل تيليكوم  "  بحروف عربية و التينية  
باللون االأبي�س ب�سكل  مميز.   ور�سم خط منجني من خم�سة ا�سلع ور�سم دوائر عند نهايات االأ�سلع ب�سكل 

مميز و اجلميع على خلفية بطاقة مظللة باللون االأحمر .
ل�سيوع  ال�سلطان     كلمة  بحق ح�سري عن  املطالبة  للعالمة يف جمملها مع عدم  احلماية  اال�س��رتاطات: 

ا�ستخدامها.
االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 278917   بتاريخ:   29 / 8 / 2017
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :    هوافون جروب كو.، األ تي دي.
وعنوانه:  منرب 1688 ، كايفاكيو رود ، رويان اإكونوميك ديفلومبنت زون ، زهيجياجن ، ال�سني.

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
معادن غري نفي�سة غري م�سكلة اأو �سبه م�سكلة  ، �سبائك من معادن غري نفي�سة ، األواح و�سفائح معدنية ،  
عب معدنية خلطوط االأنابيب ،  و�سالت معدنية للموا�سريلالأنابيب  ، و�سالت كوعية معدنية للموا�سري ، �سجُ
اأنابيب معدنية ، مواد معدنية لل�سكك احلديدية ، اأ�سالك من معادن غري نفي�سة ، تهيزات معدنية لالأثاث 

، خردوات معدنية )�سغرية( ، ق�سبان معدنية للحام.
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 6  (

و�سف العالمة:     "  HUAFON   "  بحروف التينية  ب�سكل  مميز.
ل�سيوع  ال�سلطان     كلمة  بحق ح�سري عن  املطالبة  للعالمة يف جمملها مع عدم  احلماية  اال�س��رتاطات: 

ا�ستخدامها.
االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اأدارة العالمات التجارية عن تقدم الوكيل / �سبي�ساليزد
 خلدمات العالمات التجارية بطلب لت�سجيل العالمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 279900  بتاريخ:   20 / 9 / 2017
تاريخ اإيداع االأولوية :    /    / 

با�س��م :    بيوت ويب ببلي�سينج منطقة حرة ، ذ.م.م.
وعنوانه:  املباين 304-305، الطابق 3، مبنى اإيب 04، دبي، االإمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
التاأمني ، اخلدمات التمويلية ، خدمات وكاالت العقارات ، خدمات البنايات  و املجمعات ال�سكنية ، االأعمال 
امل�سرفية ، خدمات الو�ساطة و �سم�سرة بور�سة االأوراق املالية وال�سندات االأ�سهم ، اخلدمات املالية املقدمة 
عرب االإنرتنت ، اإ�سدار بطاقات �سراء ذات قيمة   املتعلقة باملكافاآت و برامج الوالء للعمالء ، توفري املعلومات 

املالية  .
الواق�عة بالفئة   : رقم ) 36  (

و�سف العالمة:     "  bayut   "  بحروف التينية  ب�سكل  مميز
ل�سيوع  ال�سلطان     كلمة  بحق ح�سري عن  املطالبة  للعالمة يف جمملها مع عدم  احلماية  اال�س��رتاطات: 

ا�ستخدامها.
االقت�ساد  وزارة  يف  التجارية  العالمات  اإدارة  اىل  مكتوباً   به  التقدم  ذل��ك  على  اع��رتا���س  لديه  من  فعلى 

والتجارة ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل للق�سم امل�سار اإليه،وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  تديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 118881
باإ�سم : كاتربيلر اإنك.

وعنوانه: 100 اإن. اإي. ، اأدمز  �سرتيت ، بيوريا ، اإلينويز 6490 -61629 
 الواليات املتحدة  االأمريكية..

بتاريخ:2011/02/29 وامل�سجلة حتت الرقم : 118881 
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25
 املالب�س ولبا�س القدم واغطية الراأ�س.

احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/09/02 
وحتى تاريخ: 2028/09/02

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  تديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 118890
باإ�سم : يونيون )هوجن كوجن( ميتل  برودكت�س ليمتد.

وعنوانه: الطابق 8 ، امياتا   اند�سرتيال بلدينج،58 -64 يل موك  رود ، كوي �سوجن، املناطق اجلديدة ،
هوجن كوجن.

بتاريخ:2010/12/27 وامل�سجلة حتت الرقم : 118890 
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :14
، مناذج )حلي( مطلية مبعادن ثمينة  ، حلي مكتبية من معادن نفي�سة  متاثيل �سغرية من معادن نفي�سة 
، مناذج )حلي( م�سنوعة من معادن ثمينة ، حلي م�سنوعة من معادن ثمينة ، متاثيل حلي م�سنوعة من 
معادن نفي�سة ، ن�سب ون�سب �سغرية من معادن نفي�سة ، اأعمال فنية م�سنوعة من معادن نفي�سة ، جميعها 

مت�سمنة بالفئة 14.  
انتهاء حلماية يف: 2018/09/02 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/09/02

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  تديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 118891
باإ�سم : يونيون )هوجن كوجن( ميتل  برودكت�س ليمتد.

وعنوانه: الطابق 8 ، امياتا   اند�سرتيال بلدينج،58 -64 يل موك  رود ، كوي �سوجن، املناطق اجلديدة ،
هوجن كوجن.

بتاريخ:2010/12/27 وامل�سجلة حتت الرقم : 118891 
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :21
معادن  )لي�ست من  وللمطبخ  املنزيل  لال�ستعمال  واأواين  اأدوات   ، نفي�سة(  معادن  )لي�ست من  �سموع  حامل 

نفي�سة( ، جميعها مت�سمنة بالفئة 21.   
انتهاء حلماية يف: 2018/09/02 وحتى  تاريخ  من  اعتباراً  اأخ��رى  �سنوات  ملدة ع�سر  املفعول  نافذة  احلماية 

تاريخ: 2028/09/02

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 165975     بتاريخ :  2011/4/2
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م:       دار �سارا لالأزياء الراقية )�س. ذ. م.م.(
وعنوانه:    �س ب 25267 – دبي – االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
تف�سيل املالب�س - خياطة املالب�س - �سباغة االأقم�سة - ت�سطيب حواف االأقم�سة - جعل االأقم�سة مقاومة 
للنار - تقلي�س االأقم�سة - معاجلة االأقم�سة - جعل االأقم�سة مقاومة للما - تعديل - جعل االأقم�سة مقاومة 

للتجعيد - تف�سيل الفراء ح�سب الطلب - تاأجري ماكينات احلياكة – اخلياطة
الواق�عة بالفئة: 40

 Bella .باالأحرف الالتينية باللون االأ�سود على خلفية بي�ساء Bella Reve و�سف العالمة : الكلمات
ومنحني لالأعلى يف �سكل ن�سف دائرة. منط اخلط وطريقة انحناء الكلمات  مميز  بخط  مكتوبة   Reve

مميزة بال�سكل الظاهر اعاله.
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 282454     بتاريخ :  2017/11/6
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�سم:  كرو�س مات�س تيكنولوجيز، انك.
، بامل بيت�س جاردنيز، فلوريدا 33410، الواليات املتحدة  اأيه بوليفارد، �سويت 5001  اأر �سي  وعنوانه: 3950 

االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ملحقة  اأجهزة  الكمبيوتر؛  لت�سغيل  م�سجلة  برامج  كمبيوتر؛  ذاك��رات  الكمبيوتر؛  الجهزة  مفاتيح  لوحات 
كمبيوتر  برجميات  للتنزيل(؛  قابلة  )برجميات  كمبيوتر  برامج  م�سجلة؛  كمبيوتر  برامج  بالكمبيوتر؛ 
اأجهزة معاجلة البيانات؛ لوحات م�سح  اأجهزة الكمبيوتر؛  اأجهزة كمبيوتر؛ طابعات ت�ستخدم مع  م�سجلة؛ 
م�ستوية )اأدوات م�سح(؛ طابعات ت�ستخدم مع اأجهزة الكمبيوتر؛ قارئات �سيفرات االأعمدة؛ قارئات )معدات 
اأجهزة  ال�سناعية؛  بالعمليات  بعد  عن  للتحكم  كهربائية  من�ساأت  بعد؛  عن  حتكم  اأجهزة  بيانات(؛  معاجلة 
بعد  عن  للتحكم  اإلكرتوديناميكية  اأجهزة  احلديدية؛   ال�سكك  بنقاط  بعد  عن  للتحكم  اإلكرتوديناميكية 
بطاقات  ب�سرية؛  واأدوات  اأجهزة  بيانات(؛  ما�سحات )معدات معاجلة  )اأدوات م�سح(؛  �سواخ�س  باالإ�سارات؛ 

ذكية )بطاقات الدارات املتكاملة(. 
الواقعة بالفئة: 9

و�سف العالمة : الكلمة CROSSMATCH باالأحرف الالتينية ؛ وومتيز العالمة بوجود خط حتت 
احلرف O وقو�سني و�سط الكلمة بال�سكل املميز . 

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

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  تديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم :118883
باإ�سم : كاتربيلر اإنك.

وعنوانه: 100 اإن. اإي. ، اأدمز  �سرتيت ، بيوريا ، اإلينويز 6490 -61629 
 الواليات املتحدة  االأمريكية.

بتاريخ:2011/02/09 وامل�سجلة حتت الرقم : 118883 
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
الدعاية واالإعالن ، اإدارة االأعمال للغري ، توجيه االأعمال ، تفعيل الن�ساط املكتبي ، ا�ست�سارات اإدارة االأعمال 
اال�ست�سارات  ، خدمات  املنتجات  اإدارة عمليات توزيع  ، خدمات  االأعمال للغري  ، توفري معلومات عن  للغري 
اللوجي�ستية التي تت�سمن ت�سميم واإدارة �سل�سلة االإمداد ، خدمات الت�سويق ، تميع وتنظيم املعلومات يف 
بيانات حا�سوب ومواقع  ، توفري قواعد  البيانات املربجمة  اإدارة وتميع قواعد   ، بيانات احلا�سوب  قواعد 
مركبات  و�سيانة  واإ���س��الح  ومتويل  وتاأجري  ب�سراء  يتعلق  فيما  للبحث  قابلة  مبا�سرة  ومعلومات  اإنرتنت 
حتريك وت�سوية االأر�س ومناولة اخلامات واالإن�ساء والتعدين والر�سف والزراعة والغابات واملعدات واالآالت 
واملحركات ومعدات توليد الطاقة اخلا�سة بها ، عر�س ال�سلع عرب و�سائل االإعالم ، خدمات تميع ت�سكيلة 
من ال�سلع ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة يف املتاجر حتديداً 

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س .  
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/09/2 وحتى تاريخ: 

2028/09/02

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  تديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 118884
باإ�سم : كاتربيلر اإنك.

وعنوانه: 100 اإن. اإي. ، اأدمز  �سرتيت ، بيوريا ، اإلينويز 6490 -61629 
 الواليات املتحدة  االأمريكية.

بتاريخ:2011/02/29 وامل�سجلة حتت الرقم : 118884 
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
الدعاية واالإعالن ، اإدارة االأعمال للغري ، توجيه االأعمال ، تفعيل الن�ساط املكتبي ، ا�ست�سارات اإدارة االأعمال 
اال�ست�سارات  ، خدمات  املنتجات  اإدارة عمليات توزيع  ، خدمات  االأعمال للغري  ، توفري معلومات عن  للغري 
اللوجي�ستية التي تت�سمن ت�سميم واإدارة �سل�سلة االإمداد ، خدمات الت�سويق ، تميع وتنظيم املعلومات يف 
بيانات حا�سوب ومواقع  ، توفري قواعد  البيانات املربجمة  اإدارة وتميع قواعد   ، بيانات احلا�سوب  قواعد 
مركبات  و�سيانة  واإ���س��الح  ومتويل  وتاأجري  ب�سراء  يتعلق  فيما  للبحث  قابلة  مبا�سرة  ومعلومات  اإنرتنت 
حتريك وت�سوية االأر�س ومناولة اخلامات واالإن�ساء والتعدين والر�سف والزراعة والغابات واملعدات واالآالت 
واملحركات ومعدات توليد الطاقة اخلا�سة بها ، عر�س ال�سلع عرب و�سائل االإعالم ، خدمات تميع ت�سكيلة 
من ال�سلع ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة يف املتاجر حتديداً 

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س . 
اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/09/02 وحتى    احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 

تاريخ: 2028/09/02

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  تديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 118886
باإ�سم : كاتربيلر اإنك.

وعنوانه: 100 اإن. اإي. ، اأدمز  �سرتيت ، بيوريا ، اإلينويز 6490 -61629   الواليات املتحدة  االأمريكية.
بتاريخ:2011/02/29 وامل�سجلة حتت الرقم : 118886 

�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :35
الدعاية واالإعالن ، اإدارة االأعمال للغري ، توجيه االأعمال ، تفعيل الن�ساط املكتبي ، ا�ست�سارات اإدارة االأعمال 
اال�ست�سارات  ، خدمات  املنتجات  اإدارة عمليات توزيع  ، خدمات  االأعمال للغري  ، توفري معلومات عن  للغري 
اللوجي�ستية التي تت�سمن ت�سميم واإدارة �سل�سلة االإمداد ، خدمات الت�سويق ، تميع وتنظيم املعلومات يف 
بيانات حا�سوب ومواقع  ، توفري قواعد  البيانات املربجمة  اإدارة وتميع قواعد   ، بيانات احلا�سوب  قواعد 
مركبات  و�سيانة  واإ���س��الح  ومتويل  وتاأجري  ب�سراء  يتعلق  فيما  للبحث  قابلة  مبا�سرة  ومعلومات  اإنرتنت 
حتريك وت�سوية االأر�س ومناولة اخلامات واالإن�ساء والتعدين والر�سف والزراعة والغابات واملعدات واالآالت 
واملحركات ومعدات توليد الطاقة اخلا�سة بها ، عر�س ال�سلع عرب و�سائل االإعالم ، خدمات تميع ت�سكيلة 
من ال�سلع ل�سالح الغري وذلك لتمكني عامة الزبائن من معاينتها و�سرائها عند احلاجة يف املتاجر حتديداً 

املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س . 
اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2018/09/02 وحتى    احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات 

تاريخ: 2028/09/02

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

منوذج اإعالن الن�ضرعن التجديد 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /      

املالك : التميمي وم�ساركوه 
بن�سر طلب  تديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 118888
باإ�سم : كاتربيلر اإنك.

وعنوانه: 100 اإن. اإي. ، اأدمز  �سرتيت ، بيوريا ، اإلينويز 6490 -61629 
 الواليات املتحدة  االأمريكية.

بتاريخ:2011/02/29 وامل�سجلة حتت الرقم : 118888 
�ضورة العالمة

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :25
املالب�س ولبا�س القدم واأغطية الراأ�س . 

  احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 
2018/09/02 وحتى تاريخ: 2028/09/02

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 282455     بتاريخ :  2017/11/6
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�سم:  كرو�س مات�س تيكنولوجيز، انك.
، بامل بيت�س جاردنيز، فلوريدا 33410، الواليات املتحدة  اأيه بوليفارد، �سويت 5001  اأر �سي  وعنوانه: 3950 

االأمريكية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ملحقة  اأجهزة  الكمبيوتر؛  لت�سغيل  م�سجلة  برامج  كمبيوتر؛  ذاك��رات  الكمبيوتر؛  الجهزة  مفاتيح  لوحات 
كمبيوتر  برجميات  للتنزيل(؛  قابلة  )برجميات  كمبيوتر  برامج  م�سجلة؛  كمبيوتر  برامج  بالكمبيوتر؛ 
اأجهزة معاجلة البيانات؛ لوحات م�سح  اأجهزة الكمبيوتر؛  اأجهزة كمبيوتر؛ طابعات ت�ستخدم مع  م�سجلة؛ 
م�ستوية )اأدوات م�سح(؛ طابعات ت�ستخدم مع اأجهزة الكمبيوتر؛ قارئات �سيفرات االأعمدة؛ قارئات )معدات 
اأجهزة  ال�سناعية؛  بالعمليات  بعد  عن  للتحكم  كهربائية  من�ساأت  بعد؛  عن  حتكم  اأجهزة  بيانات(؛  معاجلة 
بعد  عن  للتحكم  اإلكرتوديناميكية  اأجهزة  احلديدية؛   ال�سكك  بنقاط  بعد  عن  للتحكم  اإلكرتوديناميكية 
بطاقات  ب�سرية؛  واأدوات  اأجهزة  بيانات(؛  ما�سحات )معدات معاجلة  )اأدوات م�سح(؛  �سواخ�س  باالإ�سارات؛ 

ذكية )بطاقات الدارات املتكاملة(. 
الواقعة بالفئة: 9

و�سف العالمة : الكلمة CROSSMATCH باالأحرف الالتينية 
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 

بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 281887     بتاريخ :  2  2017/10/9

 تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م: ثريمووات ا�س. بي. ايه

وعنوانه:    فيا �سان جيوفاين باتي�ستا 21؛ 60011 اآر�سيفيا )انكونا( ؛ ايطاليا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 

ثريمو�ستات )منظمات احلرارة( ؛ ثريمومرتات )موازين حرارة( لي�ست لغايات طبية ؛ مقاومات كهربائية ؛ 

اأجهزة واأدوات لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية . 

الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العالمة : الكلمات ITek Brazing  باالأحرف الالتينية 

اال�س��رتاطات: 

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

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 279408     بتاريخ :  2017/9/11
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�س��م: حممد حمبوب عامل عبد العزيز 
وعنوانه:    �س ب 90812 – دبي – االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات : 
ال�سعر ؛ م�ستح�سرات  التجميل ؛ غ�سول  ال�سابون ؛ م�ستح�سرات  ؛  العطرية  الزيوت  ؛  البخور  ؛  العطور 
معاجني  ؛  والك�سط  البقع  واإزال��ة  وال�سقل  التنظيف  م�ستح�سرات  ؛  الغ�سيل  م��واد  من  وغريها  التبيي�س 

االأ�سنان. 
الواق�عة بالفئة:3

و�سف العالمة : الكلمة Nightdream باالأحرف العربية والالتينية باللونني االأبي�س واالأ�سود
اال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284659     بتاريخ :  2017/12/17
 تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�سم: جمموعة ال�سري )�س. ذ. م. م.(
وعنوانه:    �س ب 6647 ، دبي ، االمارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
واخل�سروات  – الفواكه  اللحوم  – م�ستخرجات  ال�سيد  وطيور  وحيوانات  والدواجن  واالأ�سماك  اللحوم   
املحفوظة املجففة واملطهية – جيلى ، املربى ، الفواكهة املطبوخة بال�سكر – البي�س واللنب احلليب وغري 

ذلك من منتجات االألبان – الزيوت واالأدهان ال�ساحلة لالأكل . 
الواقعة بالفئة: 29

و�سف العالمة : الكلمات Spinneys & Me باالأحرف الالتينية بدرجتني من اللون االأخ�سر. الكلمة 
&  Me ويليها  �سطر  يف   Spinneys

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

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 284660     بتاريخ :  2017/12/17
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�سم:       جمموعة ال�سري )�س. ذ. م. م.(
وعنوانه:    �س ب 6647 ، دبي ، االمارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة اال�سطناعية؛ االأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
اخلمرية  االأ���س��ود؛  والع�سل  النحل  ع�سل  املثلجة؛  احللويات  واحل��ل��وي��ات؛  والفطائر  اخلبز  احل��ب��وب؛  م��ن 

وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج.. 
الواقعة بالفئة: 30

و�سف العالمة : الكلمات Spinneys & Me باالأحرف الالتينية بدرجتني من اللون االأخ�سر. الكلمة 
&  Me ويليها  �سطر  يف   Spinneys

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

بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 278763     بتاريخ :  2017/8/27
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�سم: جمموعة ال�سري )�س. ذ. م. م.(
وعنوانه:    �س ب 6647 ، دبي ، االمارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
واخل�سروات  – الفواكه  اللحوم  – م�ستخرجات  ال�سيد  وطيور  وحيوانات  وال��دواج��ن  واالأ�سماك  اللحوم 
املحفوظة املجففة واملطهية – جيلى ، املربى ، الفواكهة املطبوخة بال�سكر – البي�س واللنب احلليب وغري 

ذلك من منتجات االألبان – الزيوت واالأدهان ال�ساحلة لالأكل . 
الواقعة بالفئة: 29

الكلمات  حتتها  االأبي�س  باللون  الالتينية  باالأحرف   Spinneys FOOD و�سف العالمة : الكلمات
العربية مقرم�سات البطاطا بطعم ال�سواء باللون البني وحتتهاkettle cooked crisps  باالأحرف 
 . البني  باللون  الالتينية  باالأحرف   barbeque االأخ��ري  ال�سطر  ويف  الفاحت  االأ�سفر  باللون  الالتينية 

جميع الكلمات على خلفية �سوداء. 
اال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً الإدارة العالمات التجارية يف وزارة االقت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  �شبتمرب 2018 العدد 12418

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
بطلب لت�سجيل العالمة التجارية:

املودعة حتت رقم : 278761     بتاريخ :  2017/8/27
تاريخ اإيداع االأولوية:  /  /  200م

با�سم:       جمموعة ال�سري )�س. ذ. م. م.(
وعنوانه:    �س ب 6647 ، دبي ، االمارات العربية املتحدة  

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
واخل�سروات  – الفواكه  اللحوم  – م�ستخرجات  ال�سيد  وطيور  وحيوانات  وال��دواج��ن  واالأ�سماك  اللحوم 
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بالربيد امل�سجل ، وذلك خالل )30( يوماً من تاريخ هذا االإعالن.
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الفجر الريا�ضي
اأكد رئي�س االحتاد الفل�سطيني لكرة القدم جربيل الرجوب ام�س قرار 
اال�ستئناف لدى الق�ساء الداخلي لالحتاد الدويل )فيفا( �سد االإيقاف 
املفرو�س عليه على خلفية دعوته حلرق �سور النجم االأرجنتيني ليونيل 
مي�سي احتجاجا على مباراة كان �سيخو�سها منتخب بالده �سد نظريه 

االإ�سرائيلي يف القد�س.
باإيقاف  ق���رارا  امل��ا���س��ي،  اأغ�سط�س  اآب   24 يف  ال���دويل  االحت���اد  واأ���س��در 
األف   20 وتغرميه  �سهرا،   12 مل��دة  امل��ب��اري��ات  امل�ساركة يف  ع��ن  ال��رج��وب 
لقانون  على خلفية خمالفات  دوالر(،  األف   20 )نحو  �سوي�سري  فرنك 

االن�سباط الدويل منها “التحري�س على الكراهية والعنف«.
وقال الرجوب يف موؤمتر �سحايف يف مدينة البرية بال�سفة الغربية املحتلة 
الظلم”،  ملحاربة  عملنا  يف  و�سن�ستمر  القرار  على  اال�ستئناف  “قررنا 

م�سددا يف الوقت نف�سه على احرتام قرارات الفيفا وجلنة االن�سباط.
ب�سفتي  م��ب��اراة  اأي  اأح�����س��ر  اأن  علي  يحظر  اأن���ه  ي��ق��ول  “القرار  اأ���س��اف 

الر�سمية، ولكنني باإمكاين اأن اأح�سر اأي مباراة ب�سفتي ال�سخ�سية، وعلّي 
غرامة فقط ولكن القرار ال مي�س م�سوؤولياتي كرئي�س لالحتاد«.

ال�سخف،  درج��ة  اإىل  “ينحدر  ال��ق��رار  اأن  الفل�سطيني  امل�����س��وؤول  واع��ت��رب 
اليمني  وق��رار  اإ�سرائيلي  ق��رار  وهو  بامتياز،  �سيا�سي  ظ��امل،  القرار  هذا 

االإ�سرائيلي بدون اأي نقا�س ولدينا ما يثبت ذلك«.
ال��رج��وب يف حزيران  ت��اأدي��ب��ي��ا بحق  اإج����راء  ال���دويل فتح  وك���ان االحت���اد 
يونيو، بعدما تقدم االحتاد اال�سرائيلي بر�سالة احتجاج اثر اإلغاء مباراة 
نف�سه،  ال�سهر  م��ن  التا�سع  يف  م��ق��ررة  كانت  التي  واالأرج��ن��ت��ني  ا�سرائيل 
�سمن ا�ستعدادات املنتخب االأرجنتيني للم�ساركة يف نهائيات كاأ�س العامل 

رو�سيا. يف   2018

وبرر اجلانب االإ�سرائيلي اإلغاء املباراة ب� “تهديدات وا�ستفزازات” اجلانب 
الفل�سطيني بحق مي�سي جنم نادي بر�سلونة االإ�سباين.

على  “حر�ست  الرجوب  ت�سريحات  اأن  االإيقاف  بيان  يف  الفيفا  واعترب 
اأنها  مو�سحا  املذكورة”،  العقوبات  فر�ست  وبالتايل  والكراهية،  العنف 
ت�سمل “امل�ساركة يف اأية مباراة اأو م�سابقة م�ستقبلية يف الفرتة املحددة. 
وبالتايل، لن يتمكن ال�سيد الرجوب من ح�سور مباريات اأو م�سابقات كرة 
القدم باأي �سفة ر�سمية، وي�سمل ذلك - من بني اأمور اأخرى - امل�ساركة يف 

اأن�سطة اإعالمية يف املالعب اأو حميطها خالل اأيام املباريات«.
الثقافة  وزي����رة  ن��وه��ت  حينها،  ال����دويل  االحت����اد  ق���رار  ع��ل��ى  تعليق  ويف 
االإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة م���ريي ري��غ��ي��ف ب���االإج���راء، م��ع��ت��ربة اأن ال��ف��ي��ف��ا اأظ��ه��ر اأن 

على العنف لن يكون لهم مكان يف عامل  يحر�سون  الذين  “االإرهابيني 
كرة القدم«. وقال الرجوب الذي يخو�س معركة متوا�سلة من اأجل منع 
الغربية،  ال�سفة  اأرا�سي  اللعب على  االإ�سرائيلية من  امل�ستوطنات  اأندية 
اىل  اإ���س��ارة  يف  �سدورهم”،  على  �سخرة  و�ساأظل  عنهم،  عنوة  “�ساأظل 

اال�سرائيليني.
الريا�سيني  م��ع��ان��اة  اإن��ه��اء  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل  الفيفا  م��ن  ن��اأم��ل  “كنا  اأ���س��اف 
اأندية خارج حدود  اإ�سراك  االإ�سرائيلي من  الفل�سطينيني ومنع االحتاد 

اإ�سرائيل دوليا«.
لكونها  الفل�سطينيني  ل��دى  كبرية  ح�سا�سية  االأرجنتني  مباراة  واأث���ارت 
كانت مقررة بعد اأ�سابيع من اعرتاف الواليات املتحدة بالقد�س عا�سمة 
الإ�سرائيل، ونقل �سفارتها اليها ب�سكل ر�سمي يف 14 اأيار مايو، يف خطوة 
اأدت اىل مواجهات دامية على حدود قطاع غزة اأ�سفرت عن مقتل حواىل 

�ستني فل�سطينيا وجرح اأكر من األفني بنريان اجلي�س االإ�سرائيلي.

ت�سهد القاهرة يف العا�سرة من �سباح 
�سبتمرب بح�سور   4 الثالثاء  اليوم 
املهند�س اأمين عبد الوهاب الرئي�س 
ح�سة  ع���ل���ى  ال���ك�������س���ف  االإق���ل���ي���م���ي 
ال�سرق  منطقة  وبرنامج  االم���ارات 
بني  م��ن  افريقيا  و�سمال  االأو���س��ط 
العامل ت�سارك يف  حول  دولة   170
اخلا�س  لالأوملبياد  العاملية  االلعاب 
مار�س  يف  ت���ق���ام  وال���ت���ي  ب��اأب��وظ��ب��ي 
بن  حممد  ال�سيخ  برعاية   2019
زايد وىل عهد اأبوظبى، والتي تقام 
العربية  ال���دول  ب��اأح��دي  م��رة  الأول 
الالعبني  عدد  وي�سل  واالفريقية، 
ع�سرة  م��ن  واأك���ر  الع��ب   7000
االف م�سارك واألف اأعالمي، وت�سهد 
االلعاب العاملية 24 ريا�سة اأوملبية.    
وعقب الك�سف عن ح�س�س االمارات 
اأ�سخن  ت��ع��ق��د  امل��ن��ط��ق��ة  وب����رام����ج 
االقليمية  ل��ل��رئ��ا���س��ة  اج���ت���م���اع���ات 
ل��الأومل��ب��ي��اد اخل���ا����س ال�����دويل على 
مدى يومي 4 و5 �سبتمرب بح�سور 
االقليمية  الرئا�سة  اأع�����س��اء  جميع 
الثاين،  ال�����س��ن��وي  ، وه���و االج��ت��م��اع 

اجنازات  ا�ستعرا�س  ي�سهد  وال���ذى 
االقليمية  باالألعاب  املنطقة  برامج 
العا�سمة  احت�سنتها  التي  التا�سعة 
 2018 مار�س  اأبوظبي  االماراتية 
برعاية ال�سيخ حممد بن زايد وىل 

اأبوظبي ، واأول كاأ�س عاملية يف   عهد 
ب�سيكاغو  اقيمت  والتي  القدم  ك��رة 
االحتفال  مبنا�سبة  يوليو2018  
تاأ�سي�س  ع��ل��ى  ال��ذه��ب��ي  ب��ال��ي��وب��ي��ل 
-1968( اخل�����ا������س  االومل�����ب�����ي�����اد 

عاما  خ��م�����س��ون  وم�����رور   )2018
ال�سيدات  ب��ربون��زي��ة  م�سر  وف����ازت 
وف��ازت االم��ارات بربونزية الرجال 
، ك��م��ا ت�����س��ه��د االج���ت���م���اع���ات  خطة 
ظل  يف   ،  2019 ل���ع���ام  امل��ن��ط��ق��ة 

بع�س  ت���ع���رت����س  ال����ت����ي  امل����ع����وق����ات 
وقالقل  اأح���������داث  م����ن  ب���راجم���ه���ا 

�سيا�سية  وعدم ا�ستقرار . 
حممد  االج���ت���م���اع���ات  يف  ي�������س���ارك 
الريا�سة  ق��ط��اع  ن��ا���س��ر م��دي��ر ع���ام 

الدين  ع��م��اد حم��ي��ي  د.  واالأل���ع���اب، 
والتدريب،  ال��ري��ا���س��ة  ع���ام  م��دي��ر 
االألعاب  القويل مدير عام  و�سريف 
نيبال فتوين مدير عام  وامل�سابقات 
املبادرات، ومها يعقوب مدير املوازنة 

الب�سرية، ورغدة م�سطفى  وامل��وارد 
القانوين،  واالع��ت��م��اد  امل��ن��ح  م��دي��ر 
ونهى  االإداري،  املدير  �ساكر  ونهله 
االت�����س��االت، وليلة  ج��اب اهلل مدير 
ال�سحي،  الربنامج  مدير  ال�سناوي 

ودينا جالل وحممد جاب اهلل.
ا�ستعرا�س  االج��ت��م��اع��ات  وت��ن��اول��ت 
التدريبية  ال����������دورات  جم���م���وع���ه 
املدربني   ك��ب��ريي  ب���اإع���داد  اخل��ا���س��ة 
وم����ا اق���ي���م م��ن��ه��ا وم����ا ����س���وف يقام 
للمدير  دورات   وه��ى   2018 ع��ام 
ال����وط����ن����ي، وامل������دي������ر ال���ري���ا����س���ي، 
الربنامج  ت�سمل  وال��ت��ي  وامل��ب��ادرات 
ال�������س���ح���ي وال���������س����ب����اب وامل������دار�������س 
وال���ع���ائ���الت، وال��ت�����س��وي��ق واالأع����الم 
وت�سعى هذه ال��دورات اىل  التعامل 
الالعبني  اأع��������داد  م�����س��اع��ف��ة  م����ع 
امل�������س���ارك���ني م���ن دول امل��ن��ط��ق��ة  يف 
االلعاب العاملية يف اأبو ظبى 2019 
مقارنه مب�ساركتها ال�سابقة يف لو�س 
الإقامة  ن���ظ���را   2015 اجن���ل���و����س 
حيث  املنطقة،  دول  ب��اأح��د  االل��ع��اب 
اجنلو�س  لو�س  يف  املنطقة  �ساركت 
يف  16 ري��ا���س��ة، وب��اإج��م��ايل 443 
عدد  �سي�سل  حيث   ، والع��ب��ه  الع��ب��ا 
امل�����س��ارك��ني  يف ال��ع��اب اأب��وظ��ب��ي  من 
بينهم  م�����س��ارك��ا   1639 امل��ن��ط��ق��ة  

. والعبه  العبا   1163

البحرية  للريا�سات  الدويل  دبي  نادي  يوا�سل 
الريا�سي  ل��ل��م��و���س��م  وت��ه��ي��زات��ه  حت�����س��ريات��ه 
يوم  �سيبداأ  وال��ذي   2019-2018 اجلديد 
���س��ب��اق اجلولة  ب��اإق��ام��ة  14 اجل����اري  اجل��م��ع��ة 
ال�سراعية  ل��ل��ق��وارب  دب���ي  ب��ط��ول��ة  م��ن  االأوىل 

املحلية 22 قدما.
باإ�سراف  اخلطوات  من  العديد  النادي  واأجن��ز 
عمل  ف���ري���ق  ت���اأه���ي���ل  وم��ن��ه��ا  االإدارة  جم��ل�����س 
ال��ن��ادي ع��رب ال��ع��دي��د م��ن ال�����دورات م��ن بينها 
للحوادث  واال�ستجابة  االأولية  االإ�سعافات  دورة 

فنيا  عليها  ا���س��رف  وال��ت��ي  احل��رائ��ق  ومكافحة 
واالأم���ن  ال�سحة  اخت�سا�سي  اهلل  ع��ب��د  وف��ي��ق 

وال�سالمة يف النادي.
و���س��ه��دت ال�����دورة م�����س��ارك��ة م���ا ي��زي��د ع���ن 20 
م��ن��ت�����س��ب��ا ل��ف��ري��ق ال��ع��م��ل مم���ن ي��ق��ف��ون وراء 
ينظمها  ال��ت��ي  البحرية  ال�سباقات  ك��ل  اإجن���اح 
النادي طوال املو�سم وقد تابع فعاليات الدورة 
والدرا�سات اخلا�سة حممد عبد اهلل حارب ع�سو 
جمل�س اإدارة النادي املدير التنفيذي اإىل جانب 
احلكومي.  االت�سال  مدير  امل��ري  �سيف  حممد 

واأكد حممد عبد اهلل حارب ع�سو جمل�س اإدارة 
املدير  البحرية  للريا�سات  ال��دويل  دب��ي  ن��ادي 
التنفيذي للنادي اأن جمل�س االإدارة يتطلع كل 
اأن  اإىل  م�سريا  الفعاليات  كافة  الإجن��اح  مو�سم 
من  اأول��وي��ة  ميثل  العمل  وفريق  الكادر  تاأهيل 
يف  وامل�����س��ارك��ني  املت�سابقني  و�سالمة  ام��ن  اج��ل 
بداية  لذلك يحر�س  والفعاليات  االأن�سطة  كل 
كل مو�سم على تاأهيل املنت�سبني مبا يتوافق مع 
م�سرف  ودور  بامل�ساركة  م�سيدا  االأه���داف  تلك 

الدورة.

توتنهام  ن���ادي  م���درب  بوكيتينو  ماوريت�سيو  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  اأق���ر 
هوت�سرب االإنكليزي لكرة القدم، باأن خ�سارة فريقه اأمام واتفورد 
مطلع  منذ  متتالية  انت�سارات  ثالثة  بعد  االأوىل  وه��ي   2-1
جر�س  مبثابة  هي  املمتاز،  االإنكليزي  ال��دوري  يف  احل��ايل  املو�سم 

اإنذار لالعبيه.
ودخ��ل فريق �سمال لندن، وال��ذي مل ين�سط يف فرتة االنتقاالت 
ال�سيفية، مباراته �سد واتفورد على خلفية ثالثة انت�سارات بينها 
هزمية قا�سية بحق م�سيفه مان�س�سرت يونايتد بثالثية نظيفة يف 
االأق�سى  الثالثة، كانت  املرحلة  اأول��د ترافورد يف  داره ملعب  عقر 
للمدرب الربتغايل ل� “ال�سياطني احلمر” جوزيه مورينيو على 

ملعب اأحد الفرق التي اأ�سرف على تدريبها.
وقال بوكيتينيو بعد مباراة االأحد التي تقدم فيها فريقه بهدف 
�سجل العب الو�سط الفرن�سي عبدالالي تراوري خطاأ يف مرمى 
راأ�سيتني خالل  �سباكه هدفني من كرتني  تتلقى  ان  فريقه قبل 
ما ح�سل هو جر�س  ب��ان  “اأعتقد  الثاين  ال�سوط  دقائق يف  �سبع 
يتعني  مناف�سا  ت��ك��ون  اأن  ت��ري��د  كنت  اإذا  للجميع  حقيقي  اإن����ذار 

عليك اأن تفوز. الفوز ب�سهولة، الأن كل �سيء كان مهياأ لنا لنفوز 
باملباراة«.

وانتقد بوكيتينو العبيه واتهمهم ب�سكل غري مبا�سر باال�ستخفاف 
اأكرب لهذه البطولة.  اأن نظهر احرتاما  “علينا  باملناف�س، بقوله 
اأف�سل بكثري ي�سعب علي فهم ما ح�سل  اأن نناف�س ب�سكل  علينا 
بعد اأربع �سنوات كنا فيها مر�سحني للقب. عليك اإظهار االحرتام، 

التناف�س للفوز، االأمر لي�س �سهال«.
ونا�سد العبيه اإظهار قوة �سخ�سية اأكرب بقوله “يتعني علينا اأن 
“كان يتعني  اأنه يف مباراة االأحد  اأف�سل”، معتربا  نناف�س ب�سكل 
كل  من  الت�سجيل  ونحاول  كاالأ�سود  نكون  اأن  البداية  من  علينا 

فر�سة«.
اأن  علينا  يتعني  لكن  جميلة  ق��دم  ك��رة  ن��ق��دم  “بالطبع،  اأ���س��اف 
اأك��رب... اذا كنت تريد الفوز فعليك اأن تظهر قوة  نظهر �سرا�سة 
�سخ�سية اأكرب. يتعني عليك الدفاع ب�سكل جيد، وحتى عندما ال 
تلعب بطريقة جيدة يجب اأن تفوز بهذا النوع من املباريات لكي 

تكون مر�سحا«.

واأكد بوكيتينو اأنه حذر العبيه خالل االأ�سبوع املا�سي بقوله “كنت 
اأحاول اأن اأ�سرح لهم باأننا ل�سنا رائعني كما ي�سور البع�س«.

واعترب الالعب ال�سابق لنادي ليفربول واملعلق يف �سبكة “�سكاي 
توتنهام  خ�سارة  على  �سون�س  غ��رامي  الربيطانية  �سبورت�س” 
“ال �سك باأنه )بوكيتينو( منزعج جدا الأنه حذر العبيه  بالقول 
هذه  اىل  غا�سبا  ك��ان  ب��اأن��ه  اأذك���ر  ال  الر�سالة.  يتلق  مل  والبع�س 

الدرجة كما بدا يف املقابلة ال�سحافية بعد املباراة«.
وتابع “اذا اأردت اأن تكون مناف�سا حقيقيا على اللقب، يتعني عليك 
اأال تخ�سى اأحدا. رمبا يكون ما ح�سل �سربة قوية اأو جر�س اإنذار 
لالنطالق من جديد”، معتربا اأن توتنهام يف حاجة اىل العبني 
يتمتعون بخ�سال قيادية للنهو�س بالفريق لدى العودة من فرتة 

الراحة بعد املباريات مع منتخباتهم الوطنية.
على  االإ�سراف  عاما،   46 العمر  من  البالغ  االأرجنتيني  ويتوىل 
احتالل  اىل  وق���اده   ،2014 ال��ع��ام  �سيف  منذ  اللندين  ال��ن��ادي 
الثالثة  املوا�سم  يف  املحلي  ال���دوري  يف  االأق��ل  على  الثالث  املركز 

املا�سية.

بح�ضور الرئي�س الإقليمي لالأوملبياد اخلا�س الدويل

اإجنازات االإمارات باإقليمية اأبوظبي 2018 وبرونزية كاأ�س العامل يف كرة القدم ب�سيكاغو وح�ستها باالألعاب 
العاملية باأبوظبي 2019 على مائدة اجتماعات الرئا�سة االإقليمية

ختام دورة االإ�سعافات االأولية لفريق 
عمل )دبي البحري(

بوكيتينو يدق “جر�س االإنذار” لالعبيه 

الرجوب يوؤكد ا�ستئناف عقوبة الفيفا 
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احلادية  ال�ساعة  يف  الريا�سي  دبي  جمل�س  ينظم 
ع�سر من �سباح اليوم الثالثاء 4 �سبتمرب 2018 
ال�سيخ زايد  يف فندق �سوفيتيل داون تاون ب�سارع 
والتنظيمية  الفنية  ال��ل��وائ��ح  ل�سرح  عمل  ور���س��ة 
هند  ال�����س��ي��خ��ة  “دورة  م���ن  ال�����س��اد���س��ة  ل��ل��ن�����س��خ��ة 
االأكرب  ال���دورة  لل�سيدات”،  الريا�سية  لالألعاب 
من نوعها التي تنظم بتوجيهات من �سمو ال�سيخ 
اآل مكتوم ويل عهد  را�سد  حمدان بن حممد بن 
رعاية  وحتت  الريا�سي،  دبي  جمل�س  رئي�س  دبي 
اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ح��رم 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
بنت  هند  ال�سيخة  اهلل” �سمو  “رعاه  دب��ي  حاكم 
ت��ق��ام خالل  اآل م��ك��ت��وم وال��ت��ي  م��ك��ت��وم ب��ن جمعة 

الفرتة من 16 اإىل 30 اكتوبر 2018.
االأن�سطة  من�سقات  والريا�سة  امل��راأة  جلنة  ودع��ت 
الريا�سية يف املوؤ�س�سات احلكومية و�سبه احلكومية 

العمل  ور�سة  حل�سور  اخلا�س  القطاع  و�سركات 
التي �سيتم فيها االإع��الن عن فتح باب الت�سجيل 
للم�ساركة يف الدورة خالل الفرتة من 4 �سبتمرب  
اجلاري وحتى 4 اأكتوبر املقبل، كما �سيتم تقدمي 
�سرح واف للوائح الفنية والتنظيمية لكل بطولة 
ال�ساد�سة  ال��ن�����س��خ��ة  يف  امل���درج���ة  ال��ب��ط��والت  م��ن 
الت�سجيل  ���س��روط  �سيتم عر�س  كما  ال���دورة  م��ن 
امل�����س��م��وح لها  ب���ال���دورة ب�سكل م��ف�����س��ل، وال��ف��ئ��ات 
ب��امل�����س��ارك��ة يف م��ن��اف�����س��ات ال�����دورة، وك��ذل��ك نظام 
امل�ساركات يف  اأمام  الفر�سة  �ستتاح  املناف�سات، كما 
ومناق�سة  واالأ�سئلة  اال�ستف�سارات  لطرح  الور�سة 
كافة االأمور املتعلقة بالت�سجيل واللوائح اخلا�سة 

بكل ريا�سة.
وممثلو  للدورة  املنظمة  اللجنة  اأع�ساء  و�سيكون 
الدورة،  امل��درج��ة يف  الريا�سية  االأل��ع��اب  احت���ادات 
كافة  ع���ل���ى  ل����الإج����اب����ة  ال����ور�����س����ة  ح���ا����س���ري���ن يف 

تطلبها  م��ع��ل��وم��ات  اأي  وت��و���س��ي��ح  اال���س��ت��ف�����س��ارات 
الور�سة  خ��الل  �سيتم  كما  الور�سة،  يف  امل�ساركات 
اإقامة  واأم��اك��ن  املناف�سات  ب��رن��ام��ج  ع��ن  االإع����الن 
مناف�سات كل بطولة، وفئات امل�ساركة يف كل لعبة 

من االألعاب الفردية واجلماعية بالدورة.
الريا�سية  ل��الأل��ع��اب  ه��ن��د  ال�سيخة  دورة  وت��ع��د 
فعاليات  اأجندة  على  الربامج  اأه��م  من  لل�سيدات 
كبرية  اأهمية  يويل  ال��ذي  الريا�سي  دبي  جمل�س 
بريا�سة املراأة وي�سم جلنة دائمة هي جلنة املراأة 
امل��راأة �سمن  لريا�سة  ق�سم  يوجد  كما  والريا�سة 
الهيكل التنظيمي ملجل�س دبي الريا�سي،  و تهدف 
التعاون  اأوا���س��ر  تعزيز  اإىل  ال��ري��ا���س��ي��ة   ال����دورة 
الدوائر والهيئات احلكومية  والتالقي فيما بني 
فر�سة  ا  اأي�سً وه��ي  واخل��ا���س��ة،  احلكومية  و�سبه 
وزيادة  الن�ساء  ل��دى  الريا�سية  ال��ق��درات  لتعزيز 
كما  امل���راأة،  بريا�سة  واملوؤ�س�سات  ال��دوائ��ر  اهتمام 

املوظفات حتت �سقف واحد مبا يعزز  اأنها تمع 
التالحم بني خمتلف اأطياف املجتمع، وقد �سارك 
اأقيمت يف  التي  ال��دورة  الن�سخة اخلام�سة من  يف 

األعاب   10 يف  مناف�سات  و�سمت   2017 ال��ع��ام 
الكرة  ال�سلة،  ريا�سية جماعية وفردية هي: كرة 
الطائرة، كرة اليد، ال�سباحة، الدراجات الهوائية، 

ال��ري�����س��ة الطائرة،  ال�����س��ط��رجن،  ال��ط��ري��ق،  ���س��ب��اق 
 32 من  العبة   685 الطاولة.  وك��رة  البولينغ، 

موؤ�س�سة حكومية و�سبه حكومية وخا�سة.

فتح باب الت�ضجيل من 4 �ضبتمرب اىل 4 اأكتوبر

دب��ي الريا�س��ي ينظ���م ور�س��ة عم��ل ع��ن 
»دورة ال�سيخ�ة هند لل�سي�دات« الي�وم

�سيتي  نادي مان�س�سرت  الربازيلي غابريال جيزو�س مهاجم  قال 
اأح��دا ال ي�سمن  اأن  القدم،  املمتاز لكرة  االإنكليزي  ال��دوري  بطل 
جو�سيب  االإ���س��ب��اين  ل��ل��م��درب  االأ���س��ا���س��ي��ة  الت�سكيلة  يف  م��ك��ان��ه 
غوراديوال، وذلك تعليقا على ا�ستبعاد اجلناح االأملاين لوروا �سانيه 
من املباراة �سد نيوكا�سل يونايتد ال�سبت يف املرحلة الرابعة من 

الدوري.
بالكامل  عاما(   22( ال�ساب  االأمل��اين  الالعب  غ��واردي��وال  واأبقى 
خارج الت�سكيلة التي فازت على نيوكا�سل 2-1 يف فوز هو الثالث 
اجلديد  املو�سم  م��ن  االأوىل  االأرب��ع��ة  امل��راح��ل  يف  االأزرق  للنادي 
للدوري. وان�سم �سانيه اىل �سيتي يف �سيف عام 2016 من �سالكه 

االأملاين، وبرز يف مو�سمه االأول اىل حد اختياره اأف�سل العب �ساب 
اأن  اال  املحرتفني.  الالعبني  رابطة  قبل  املمتاز من  ال��دوري  يف 
مدرب املنتخب الوطني يواكيم لوف، اأبقاه خارج الت�سكيلة التي 
خا�ست كاأ�س العامل 2018 يف رو�سيا. و�سارك �سانيه يف املباريات 
اأنه  اال  امل�سابقات،  املو�سم يف خمتلف  االأوىل لفريقه هذا  االأرب��ع 
وا�ستبدل  املجتمع،  درع  واح��دة فقط يف مباراة  اأ�سا�سيا مرة  كان 
ما بني ال�سوطني يف اللقاء الذي انتهى بفوز �سيتي على ت�سل�سي 
�سحافية خالل عطلة نهاية االأ�سبوع  تقارير  واأ�سارت  -2�سفر. 
اىل اأن غوارديوال مل يكن معجبا باأداء �سانيه والتزامه، وهو ما 
نفاه املدرب االإ�سباين يف ت�سريحاته بعد مباراة نيوكا�سل. وراأى 

�سد  االحتياطيني  مقاعد  عن  حتى  �سانيه  ا�ستبعاد  اأن  جيزو�س 
وقال  جميعهم.  الفريق  العبي  اإىل  اإن��ذار  مبثابة  هو  نيوكا�سل، 
“االأمر طبيعي يف ظل الت�سكيلة املذهلة التي نتمتع بها«. وتابع 
“ال�سبت كان الدور على �سانيه، ويف امل�ستقبل، رمبا اأكون اأنا اأو اأي 

العب اآخر. �ساأعمل بجهد الأتفادى ح�سول ذلك معي«.
وتابع “جميعنا ندرك مميزات �سانيه، واأهمية وجوده مع الفريق، 
وال زلنا يف بداية املو�سم، ومن الطبيعي اأن ي�ستهل العبون املو�سم 
بقوة اأكر من زمالئهم”، اآمال يف اأن يكون �سانيه “جاهزا بن�سبة 
مئة يف املئة وقت عودته اإىل الفريق ومل�ساعدتنا كما اعتاد اأن يفعل 

دائما«. 

جيزو�س: ال اأحد ي�سمن مكانه اأ�سا�سيا يف �سيتي 

بنت  ���س��م�����س��ة  اأو�����س����ح����ت  ال�سيخة 
اإدارة  جمل�س  مكتوم  ع�سو  اآل  ح�سر 
الطائرة  بداية  دورها  ك����رة  احت����اد 
الطائرة  ك����رة  ت�سكيل  منتخب  يف 
اأول  يف  ف��ي��ه  الن�سائي،  وامل�ساركة 
باملركز  وف����وزه����م  خ��ل��ي��ج��ي��ة  ب��ط��ول��ة 
الزمنية  امل�����دة  رغم  �سيق  االأول، 
وتدريب  لت�سكيل  ل��ه��ا  اأت��ي��ح��ت  ال��ت��ي 
عامل  يف  بدايتها  ذك��رت  فريقها،  كما 
ال��ري��ا���س��ة م��ن��ذ اأن ك���ان���ت ط��ال��ب��ة يف 
موؤكدة حر�سها  االم�������ارات،  ج��ام��ع��ة 
الريا�سة  ل��ع��امل  امل������راأة  دخ����ول  ع��ل��ى 
حمافظتها  امليادين ب�سرط  وجلميع 
على الدين والعادات والتقاليد وبرها 
ب���وال���دي���ه���ا، ف�����اإن ح��اف��ظ��ت ع��ل��ى تلك 
ريا�سًيا  �ستنجح  االأ���س��ا���س��ي��ة  االأرك����ان 
�سم�سة  و�����س����ردت  امل���ي���ادي���ن.  ك���ل  ويف 
الدكتورة  ال�����س��ي��خ��ة  ح�سر مع  ب��ن��ت 
ال�سرهان  علياء  القا�سمي  وناعمة 
االحتادي  يف  الوطني  املجل�س  ع�سو 
يف  جل�سة  االأول  ال��ن�����س��ائ��ي  امل��ل��ت��ق��ى 
املراأة على نهج زايد التي نظمها نادي 

راأ�����س اخليمة  اجل���زي���رة احل���م���راء يف 
مب��ن��ا���س��ب��ة ي����وم امل������راأة االم���ارات���ي���ة يف 
فندق املرجان، باإدارة الرتبوية عائ�سة 
يف  الثقافية  اللجنة  رئي�سة  ال��زع��اب��ي 

النادي، اأبرز اجنازاتهن يف جماالتهن 
بنت  علياء  ال�سيخة  واأك��دت  املتنوعة.  
حميد القا�سمي اأن املراأة متعددة املهام 
وب��ك��ل جدارة  وتنجح  واح���د،  وق��ت  يف 

يف  بدايتها  مو�سحة  مهامها،  باإجناز 
عا�ستها  التي  واملواقف  الطبي  املجال 
اجتيازها  يف  وتنجح  عليها،  لتتغلب 

لت�سل اىل ما كانت ترنو اإليه. 

امل�����راأة  اأن  ال�����س��ره��ان  ن��اع��م��ة  وق���ال���ت 
اأه��م اإجنازاتها حني  االإم��ارات��ي��ة ت��ربز 
والتحديات  التي  للمواقف  تتعر�س 
ت�سقلها وت�سكل �سخ�سيتها، مو�سحة 

لتكمل  واج���ه���ت���ه���ا  ال����ت����ي  ال�������س���ع���اب 
عبدالكرمي  ول��ي��د  وك����رم  تعليمها.  
اجلزيرة  ن����ادي  اإدارة  جم��ل�����س  ع�����س��و 
احلمراء املتحدثات يف اجلل�سة، وثمن 

ت��اوب��ه��ن وم�����س��ارك��ت��ه��ن ال��ف��اع��ل��ة يف 
اجلل�سة  و�سهد  االماراتية،  امل��راأة  يوم 
الن�سائية  ال���ق���ي���ادات  م���ن  ك��ب��ري  ع���دد 
»اأم  ب���  امللقبة  ال��زع��اب��ي  جميلة  اأم��ث��ال 

رئي�س  نائب  �سيف  االإ�سعاف« وح�سة 
اخليمة  راأ�������س  ن�����ادي  اإدارة  جم��ل�����س 
عائ�سة  و الدكتورة  الثقايف،  الريا�سي 

القطامي. 

نادي اجلزيرة احلمراء يجمع اأبرز القيادات الن�سائية مبنا�سبة يوم املراأة االإماراتية 

ت���ب���ددت اأح������الم االأه���ل���ي ال��ب��ح��ري��ن��ي اأم������ام ���س��م��ود ���س��م��وح��ه امل�سري 
م��ن اق��ت��ن��ا���س ن��ق��اط امل���ب���اراة وي��ف�����س��ح ب����دوره امل��ج��ال ل�����س��ع��ود �سموحه 
امل��ن��ت�����س��ي ب���ف���وزي���ه ال�����س��اب��ق��ني وي���زح���ف ب��ث��ق��ة ن��ح��و االق�������رتاب اأك���ر 
م��ن ال��ل��ق��ب يف اأع���ق���اب امل���ب���اراة االأوىل ال��ت��ي اأق��ي��م��ت ع��ل��ى ���س��ال��ة نادي 
ال�����س��ارق��ة ال��ري��ا���س��ي ���س��م��ن اأح�����داث ال��ي��وم ال���راب���ع وق��ب��ل االأخ����ري من 
 ب��ط��ول��ة ال�����س��ي��خ حم��م��د ب���ن خ���ال���د ال��ق��ا���س��م��ي ال���دول���ي���ة ل���ك���رة اليد.

اأب��ط��ال البحرين  ال��ع��ايل ال���ذي ق��دم��ه  ورغ���م االأداء اجل��ي��د وامل�����س��ت��وى 
ال�سوط  ان��ت��ه��اء  ب��ع��د  وا���س��ح��ا  ك���ان  احل�����س��م  اأن  اإال  امل���ب���اراة  زم���ن  طيلة 
اإىل  واالن��ت��ق��ال  ال�سموحة  ل�سالح   15 اإىل   17 النتيجة  م��ن  االأول 
نهاية  نحو  ال�ساعة  ع��ق��ارب  ت��ق��ارب  م��ع  ال��ف��ارق  ليت�سع  ال��ث��اين  ال�سوط 
.23 اإىل  نقطة   31 امل��ب��اراة  وتختتم  ال�سموحة  ل�سالح  ويتجه   امل��ب��اراة 
وب���ع���د ن���ه���اي���ة امل�����ب�����اراة ق�����ام حم���م���د ع��ب��ي��د احل�������س���ان ع�����س��و جمل�س 
اجلماعية  االأل����ع����اب  اإدارة  رئ��ي�����س  ال��ري��ا���س��ي  ال�����س��ارق��ة  ن�����ادي  اإدارة 
ب��ال��ن��ادي م��ن ت��ك��رمي اأف�����س��ل الع���ب يف امل���ب���اراة وال����ذي وق���ع االختيار 
10 ومينحه  ال��ب��ح��ري��ن��ي حم��م��د ج��ا���س��م رق����م  ع��ل��ى الع����ب االه���ل���ي 
 م���ك���اف���اأة م���ال���ي���ة م���ق���دم���ة م����ن ق���ري���ة ال�����س��ع��ب ل��ل��ت�����س��وق وال���رتف���ي���ه.
امل�����������س�����ري & االأه�����������ل�����������ي  ال�������ث�������ان�������ي�������ة:ال���������������س�������ارق�������ة    امل������������ب������������اراة 

ويف املباراة الثانية التي جمعت اأ�سحاب االأر�س باالأهلي امل�سري ا�ستطاع 
العبو نادي ال�سارقة من اقتنا�س الفر�سة وحتقيق فوز  ثمني جاء على 
االأهلي امل�سري مع اللحظات االأخرية ،  وجاءت املباراة قوية ومثرية منذ 
البداية ل�ساحلهم ومد وجزر ما بني الفريقني ليفر�س ال�سارقة تواجده 
.10 اإىل   11 بنتيجة  الذي اختتم ل�ساحلهم  االأول  ال�سوط   مع نهاية 

ال�سارقة  ق��ب��ل الع��ب��و  م���ن  رائ���ع���ا  اأداء  ال���ث���اين ���س��ارب��ا  ال�����س��وط  وي��ج��ئ 
والع���ب���و االأه���ل���ي امل�����س��ري ومت�����س��ي وت����رية امل���ب���اراة يف ���س��ج��ال ح�سمه 
.23 اإىل   24 بنتيجة  ب��ف��وزه��م  امل���ب���اراة  ن��ه��اي��ة  يف  االأر������س   اأ���س��ح��اب 
ال�سارقة  ن��ادي  اإدارة  جمل�س  ع�سو  مطر  �سعيد  قام  املباراة  نهاية  وبعد 
رئي�س  نائب  بالنادي  اجلماعية  االأل��ع��اب  اإدارة  رئي�س  نائب  الريا�سي 
اللجنة املنظمة العليا للبطولة  من تكرمي اأف�سل العب يف املباراة والذي 
ومينحه    90 رق��م  زين   علي  ال�سارقة  ن���ادي  لعب  على  االخ��ت��ي��ار  وق��ع 

مكافاأة مالية مقدمة من قرية ال�سعب للت�سوق والرتفيه.

ال�سارقة ينتزع فوزًا ثمينًا من االأهلي امل�سري يف اليوم الرابع من بطولة ال�سيخ حممد بن خالد القا�سمي لكرة اليد 

اأن  اأعلن نادي بر�سلونة، بطل الدوري االإ�سباين لكرة القدم يف املو�سم املا�سي، ام�س 
عن  اأ�سبوعا  و�سيغيب  التدريب  خ��الل  كاحله  يف  اأ�سيب  مالكوم  الربازيلي  مهاجمه 
ام�س  �سباح  التدريبية  احل�سة  “بعد  بيان  يف  الكاتالوين  ال��ن��ادي  واأو���س��ح  امل��الع��ب. 
لكاحله  اخلارجي  الرباط  يف  التواء  من  مالكوم  يعاين  بر�سلونة،  فريق  مع  االإثنني 
االأمين. مدة غيابه قدرت باأ�سبوع«. وبح�سب هذه املدة، لن يفتقد الفريق العبه ال�ساب 
اأن فرتة الغياب تتزامن مع توقف البطوالت الوطنية  اذ  اأي مباراة،  )21 عاما( يف 
الإتاحة املجال اأمام اإقامة مباريات دولية.  وتقام املباراة املقبلة للنادي الكاتالوين يف 
الرابعة من الدوري االإ�سباين.  املرحلة  �سو�سييداد، يف  ريال  �سد  �سبتمرب  اأيلول   15
ملدة  الفرن�سي  ب��وردو  قادما من  بر�سلونة  اإىل  املا�سي  يوليو  وان�سم مالكوم يف متوز 

خم�سة اأعوام، يف �سفقة قدرت قيمتها ب�41 مليون يورو.  

مالكوم يبتعد اأ�سبوعا عن بر�سلونة 
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الفجر الريا�ضي

تنتظر االإ�سباين رافايل نادال امل�سنف اأول وحامل اللقب، مواجهة 
مرتقبة مع النم�سوي دومينيك تييم التا�سع يف الدور ربع النهائي 
لبطولة الواليات املتحدة املفتوحة، اآخر البطوالت االأربع الكربى 
االأرجنتيني خوان   2009 اأي�سا بطل  بلغه  والذي  امل�سرب،  لكرة 

مارتن دل بوترو.
بني  النهائي  ن�سف  يف  املنتظر  امل��وع��د  ي��ق��رتب  ال�����س��ي��دات،  ول���دى 
االأمريكية املخ�سرمة �سريينا وليام�س، ومواطنتها حاملة اللقب 

�سلون �ستيفنز، بعد عبور كل منهما اىل ربع النهائي.
وبعد تخطيه الرو�سي كارن خات�سانوف يف اأربع �ساعات و23 دقيقة 
يف الدور الثالث، احتاج نادال )32 عاما( اإىل ثالث �ساعات ون�سف 
 3-6 با�سيال�سفيلي  نيكولوز  املغمور  اجل��ورج��ي  لتخطي  �ساعة 
و6-3 و6-7 )6-8( و6-4 يف مباراتهما يف الدور الرابع االأحد.

و2017  و2013   2010 م��ي��دوز  فال�سينغ  بطل  ن���ادال  وق���ال 
م�سريا اىل اأن مناف�سه اجلورجي  اإيل”،  بالن�سبة  كبري  فوز  “هذا 
وعندما كنت اأعتقد اأنني اأ�سيطر  جدا،  قوية  قوية،  كرات  “ي�سدد 

على املباراة، كان يعود ب�سربات قوية«.
وتابع “خ�ست مباراتني �سعبتني على التوايل”، موؤكدا اأنه ي�سعر 
ثماين  لنحو  امللعب  اأر����س  على  ت��واج��ده  رغ��م  جيدة  بدنية  بحال 

�ساعات يف مباراتني.
الكربى  البطوالت  يف  الرابعة  للمرة  النهائي  رب��ع  فبلغ  تييم  اأم��ا 
وو�سيف  اخلام�س  اأن��در���س��ون  كيفن  اإفريقي  اجلنوب  على  بفوزه 
البطولة العام املا�سي 7-5 و6-2 و7-6 )7-2(، علما ان املرات 
الثالث االأوىل كانت يف بطولة روالن غارو�س الفرن�سية )2016 

و2017 و2018(.
االأول  النم�سوي  والع�سرين،  اخلام�س  عامه  يتم  الذي  تييم  وبات 
فال�سينغ  نهائي  ل��رب��ع  ي��ت��اأه��ل   ،1996 يف  مو�سرت  ت��وم��ا���س  بعد 

ميدوز.
وب���ات���ت م���واج���ه���ة ن������ادال وت��ي��ي��م اإح������دى امل���ح���ط���ات امل��ن��ت��ظ��رة يف 

االأخرية  ال��ف��رتة  يف  قويا  ن��دا  �سكل  تييم  واأن  ال�سيما  ل���������� اللعبة، 
ن��������ادال،  ال����رتاب����ي����ة  امل�����الع�����ب  “�سيد” 

وت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه ث���الث م����رات توزعت 
 ،2017  ،2016 االأع��������وام  ع��ل��ى 
يف  ل��ق��اوؤه��م��ا  و���س��ي��ك��ون  و2018. 
فال�سينغ ميدوز االأول على املالعب 

ال�سلبة.
املبا�سرة،  امل���واج���ه���ات  جم��م��وع  ويف 
النم�سوي  ع���ل���ى  ن���������ادال  ي���ت���ف���وق 
مقابل  ان���ت�������س���ارات  ���س��ب��ع  ب���واق���ع 

اللقاء  وي���ع���ود  ه���زائ���م.  ث����الث 
الالعبني  ب���ني  االأخ�����ري 

بطولة  ن��ه��ائ��ي  اىل 
غ�����ارو������س  روالن 
حني  ال�سنة،  ه��ذه 
ف��از ن���ادال بثالث 
جم��������م��������وع��������ات 
ن��ظ��ي��ف��ة، وع����زز 
القيا�سي  رقمه 
ال����ب����ط����ول����ة  يف 
ال����ف����رن���������س����ي����ة 

احلادي  باللقب 
ع�سر.

وو������س�����ف ن�������ادال 
يخو�س  ال����ذي 

ال������������دور رب����ع 
ال����ن����ه����ائ����ي 

لبطوالت الغراند �سالم االأربع يف مو�سم واحد للمرة االأوىل منذ 
ميلك  كبري،  خ�سم  هو  “تييم  قائال  النم�سوي  مناف�سه   ،2011

اإر�ساال قويا وحقق ام�س االأول االأحد فوزا كبريا على كيفن«.
“على املالعب الرتابية، تعد  ن��ادال  اأما تييم فقال من جهته عن 
مناف�سته اأو التغلب عليه من اأكرب التحديات يف الريا�سة. اآمل يف 
اأن اأك��ون اأك��ر راح��ة على االأر���س ال�سلبة، اال اأنني غري واث��ق من 
ذلك«. وتفادى تييم امل�سري نف�سه الذي القاه يف بطولة فال�سينغ 
ميدوز العام املا�سي، حينما خرج من الدور الرابع اأمام االأرجنتيني 

دل بوترو، بعدما اأ�ساع فر�ستني حل�سم املباراة ل�ساحله.
ربع  وب��ل��غ  ال��ب��ط��ول��ة،  يف  الناجحة  م�سريته  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  ووا���س��ل 
ال�سوي�سري  مثل  مثله  جم��م��وع��ة،  اأي  خ�����س��ارة  دون  م��ن  النهائي 

امل�سنف ثانيا روجيه فيدرر.
مناف�سه  من  للتخل�س  دقائق  و5  �ساعتني  اإىل  بوترو  دل  واحتاج 
الكرواتي برونا كورتي�س امل�سنف 20 بنتيجة 4-6، 3-6، 1-6، 
ليلتقي يف ربع النهائي االأمريكي جون اإي�سرن )33 عاما( امل�سنف 
بنتيجة   25 امل�سنف  راونيت�س  ميلو�س  الكندي  على  والفائز   11

.2-6  ،6-3  ،4-6  ،3-6  ،6-3
واإي�سرن هو اآخر االأمريكيني الذين يتابعون م�سوارهم يف البطولة 
التي تقام على مالعب فال�سينغ ميدوز يف نيويورك، وي�سعى اإىل 
رودي��ك يف  اأن��دي  البطولة منذ  بلقب  يفوز  اأمريكي  اأول  يكون  اأن 

.2003
وقال دل بوترو الذي يخو�س ربع النهائي للبطولة لل�سنة الثالثة 
تواليا وال�ساد�سة يف م�سريته “بعد فوزي باملجموعة االأوىل، لعبت 

من  اأف�سل  ولعبت  برتكيزي  احتفظت  بكثري.  اأف�سل  بطريقة 
مباراتي ال�سابقة )اأمام االإ�سباين فرناندو فردا�سكو(«.

و���س��ب��ق ل���دل ب���وت���رو ال���ف���وز ع��ل��ى اإي�����س��رن يف �سبع 
اآخرها يف الدور  11 بينهما،  مباريات من 

غارو�س  روالن  بطولة  م��ن  ال��راب��ع 
الفرن�سية هذه ال�سنة.

ول���������دى ال���������س����ي����دات، 
�سريينا  احتاجت 
ث����������الث  اىل 

جم��������م��������وع��������ات 
ل�����������ت�����������خ�����������ط�����������ي 

مناف�ستها االأ�ستونية 
بنتيجة  ك��ان��ي��ب��ي  ك���اي���ا 

.3-6  ،6-4 -6�سفر، 
عاما(   36( االأم��ريك��ي��ة  وت��اأه��ل��ت 

ملواجهة  ال���ن���ه���ائ���ي  رب�����ع  ل����ل����دور 
بلي�سكوفا  كارولينا  الت�سيكية 

وال����ف����ائ����زة على  ال���ث���ام���ن���ة 
االأ�سرتالية اآ�سلي بارتي 

 ،4-6  ،4-6 بنتيجة 
علما اأن بلي�سكوفا 

�سريينا  اأق�ست 
م�����ن ال�������دور 

ن�������������س������ف 
النهائي 

االأملانية  اأم����ام  النهائية  امل���ب���اراة  وخ�����س��رت   ،2016 يف  للبطولة 
اأجنيليك كريبر.

وقالت �سريينا اأن املباراة مع كانيبي التي اأق�ست الرومانية �سيمونا 
الفوز  �سهلة...  تكن  “مل  االأول  ال���دور  م��ن  اأوىل  امل�سنفة  هاليب 
مبباراة كبرية ومهمة ومتقاربة امل�ستوى، كان اأمرا ي�سبب االرتياح«. 
اأ�سافت “لقد حققت كانيبي العديد من االنت�سارات يف م�سريتها. 
وبكل �سراحة اأنا �سعيدة للغاية الأنني متكنت من العبور«. كذلك 
تاأهلت �ستيفنز امل�سنفة ثالثة على ح�ساب البلجيكية األيز مريتنز 
اأنا�ستازيا  الالتفية  لتلتقي   ،3-6  ،3-6 بنتيجة   15 امل�سنفة 
ال�سابعة  �سفيتولينا  اإيلينا  االأوك��ران��ي��ة  على  الفائزة  �سيفا�ستوفا 

بنتيجة 6-3، 1-6، -6�سفر.
وتتطلع �ستيفنز لتخطي �سيفا�ستوفا مرة ثانية يف طريقها للدفاع 

عن لقبها، بعدما تغلبت عليها يف ربع النهائي اأي�سا العام املا�سي.
وقالت �ستيفنز التي ت�سعى اىل اأن تكون الالعبة االأوىل التي تنجح 
فال�سينغ  لقب  ب��اإح��راز  �سريينا  قامت  منذ  بلقبها  االح��ت��ف��اظ  يف 
“من الوا�سح  2012 و2014  ميدوز ثالث مرات متتالية بني 
لبطولة كربى  النهائي  رب��ع  ال��دور   ... �سهال  يكون  لن  االأم��ر  اأن 
اأم��ر ال ي�سدق.  اأخ��رى  اإليه مرة  غالبا ما يكون �سعبا، والو�سول 

و�ساأحاول امل�سي قدما يف هذه البطولة«.
لل�سنة  للبطولة  النهائي  ربع  الدور  �سيفا�ستوفا  بلغت  من جهتها، 
الثالثة تواليا، اإال اأن مل تتمكن من عبوره. واأعربت عن اأملها يف اأن 

تكون “الثالثة ثابتة«.
اأن  ام�س  ال��ق��دم )فيفا(  لكرة  ال���دويل  اأع��ل��ن االحت���اد 
حممد  وامل�����س��ري  رون���ال���دو  كري�ستيانو  ال��ربت��غ��ايل 

مودريت�س  لوكا  والكرواتي  �سالح 
جائزة  ع��ل��ى  ���س��ي��ت��ن��اف�����س��ون 

الع���������ب ال�������ع�������ام ال����ت����ي 
حفله  يف  مي���ن���ح���ه���ا 
ال�سنوي يف 24 اأيلول 

�سبتمرب.
و������س�����اه�����م 

ال�����س��اب��ق ري�����ال مدريد  اإح������راز ف��ري��ق��ه  رون����ال����دو يف 
اال�سباين املو�سم املا�سي لقبه الثالث تواليا يف دوري 
القارية  للم�سابقة  ه��داف��ا  وت���وج  اأوروب�����ا  اأب��ط��ال 
بر�سيد 15 هدفا رافعا ر�سيده اىل اأربعة القاب 
يف هذه البطولة املرموقة مع ريال مدريد يف 
اىل  باالإ�سافة  االأخ���رية،  اخلم�س  ال�سنوات 
مان�س�سرت  �سفوف  يف  اأح���رزه  اآخ��ر  لقب 

يونايتد االنكليزي عام 2008.
الذي  ع���ام���ا(   33( رون���ال���دو  وك����ان 
يوفنتو�س  اىل  ال�سيف  ه��ذا  انتقل 
 100 نحو  االإي��ط��ايل مقابل 
م��ل��ي��ون ي�����ورو، ق���د اأح���رز 
العامني  يف  اجل�����ائ�����زة 

املا�سيني.
اأما مودريت�س )32 
ف�ساهم  ع����ام����ا(، 
م�������ع رون�������ال�������دو 
االأل��������ق��������اب  يف 
االأوروب������������ي������������ة 
لريال،  االأخ���رية 
كما قاد منتخب 
املباراة  اىل  ب��الده 
ال���ن���ه���ائ���ي���ة ل���ك���اأ����س 
2018 يف رو�سيا  العامل 
واختري  ت��اري��خ��ه،  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة 

اأف�سل العب يف النهائيات.
مع  االأول  مو�سمه  يف  �سالح  ت��األ��ق  املقابل،  يف 
ل��ي��ف��رب��ول االن��ك��ل��ي��زي و���س��ج��ل 44 ه��دف��ا يف 
وهدفني  امل��ا���س��ي،  امل��و���س��م  امل�سابقات  خمتلف 
مع  م�ساركته  يف   2018 رو�سيا  مونديال  يف 

منتخب م�سر الذي خرج من الدور االأول.
واختري �سالح )26 عاما( اأف�سل العب يف 
الدوري االإنكليزي املمتاز يف املو�سم املا�سي، 

وكان هدافه اأي�سا مع 32 هدفا.
االأ�سبوع  ال��ث��الث��ة  ال���الع���ب���ون  وت��ن��اف�����س 
امل��ا���س��ي ع��ل��ى ج���ائ���زة الع���ب ال���ع���ام التي 
نالها  والتي  االأوروب����ي،  االحت��اد  مينحها 
اأق��ي��م مب��ون��اك��و على  م��ودري��ت�����س يف حفل 
املجموعات  دور  ق���رع���ة  ���س��ح��ب  ه��ام�����س 

للمو�سم املقبل من دوري االأبطال.
ومل ي��ح�����س��ر رون����ال����دو احل���ف���ل االأوروب������ي 
الفائز بح�سب ما  اأن��ه لن يكون  بعدما علم 
الربتغالية.  “ريكورد”  �سحيفة  ك�سفت 
ونقلت ال�سحيفة عن وكيل اأعمال رونالدو 
اأن اختيار مودريت�س  جورج مندي�س قوله 
ك�سف  بينما  ب�ساطة”،  بكل  “�سخيف  هو 
مدرب الالعب يف يوفنتو�س ما�سيميليانو 
“غا�سبا” لعدم  كان  املهاجم  اأن  األيغري 
االحتاد  قبل  من  الع��ب  كاأف�سل  اختياره 

القاري.
اأبطال  15 هدفا يف دوري  “�سجل  اأ�ساف 
اأوروب������ا ون����ال ال��ل��ق��ب م���ع زم���الئ���ه ذهنية 
ي��ب��ذل اجلهد  ح��د  اأي  اىل  رون��ال��دو تظهر 
اأف�سلية  وه���ذه  االأف�����س��ل،  البقاء  ليوا�سل 
ل�ساحلنا”، مقرا ب�سرورة “احرتام” نيل 

مودريت�س اجلائزة.
واخ���ت���ري رون����ال����دو يف احل���ف���ل االأوروب�������ي 

كاأف�سل مهاجم للمو�سم املا�سي.

بطولة الوليات املتحدة املفتوحة

مواجهة مرتقبة يف ربع النهائي بني نادال وتييم 

�س�الح م�ر�س��ح جلائ��زة اأف�س�ل 
الع����ب يف العال����م

الظاهرة رونالدو ي�ستحوذ  ن�سف اأ�سهم بلد الوليد 
من  باملئة   51 على  رونالدو  ال�سابق  الربازيلي  النجم 
اأ���س��ه��م ن���ادي ب��ل��د ال��ول��ي��د امل�����س��ارك يف ال��درج��ة االأوىل 
للدوري االإ�سباين يف كرة القدم، بح�سب ما اأعلن رئي�سه 

كارلو�س �سواريز ام�س.
وقال �سواريز مالك احل�سة االأكرب يف النادي حتى االآن 
“اليوم هو نقطة بداية. رونالدو ي�ستحوذ �سخ�سيا على 

الوليد«. بلد  اأ�سهم  من  باملئة   51
املدينة  بلدية  مقر  يف  عقد  �سحايف  م��وؤمت��ر  يف  اأ���س��اف 
“معبود  رون��ال��دو  اأن  اإ�سبانيا،  غ��رب  �سمال  يف  الواقعة 

للجماهري يحب حلما وين�سره«.
ن��ك��رب اىل احلد  اأن  “نريد  رون���ال���دو  ق���ال  ج��ه��ت��ه،  م��ن 
الذي ت�سمح به اأحالمنا”، م�سيفا “هذا يوم مهم جدا 

بالن�سبة اإيل«.
منذ  تتحدث  االإ�سبانية  ال�سحافية  ال��ت��ق��اري��ر  وك��ان��ت 
الذي  الفذ  الالعب  ا�ستحواذ  عملية  ق��رب  عن  اأ�سابيع 

ح�سة  ع��ل��ى  )الظاهرة(”،  ف��ي��ن��وم��ي��ن��و  “اإل  ب����  ع����رف 
الدرجة  اىل  امل��و���س��م  ه���ذا  ال��ع��ائ��د  ال��ن��ادي  يف  الغالبية 
االأوىل يف الليغا. ويعد رونالدو )41 عاما( اأحد اأف�سل 
املهاجمني يف التاريخ احلديث لكرة القدم، ولي�س غريبا 
األوان  اإ�سبانيا بعدما �سبق له الدفاع عن  عن اللعبة يف 
اأكرب ناديني فيها، بر�سلونة وريال مدريد. كما دافع عن 
األوان اأندية اأوروبية اأخرى هي ميالن واإنرت يف اإيطاليا، 

وايندهوفن الهولندي.
العامل  ك��اأ���س  ب���الده بلقب  وت���وج رون��ال��دو م��ع منتخب 
1994 و2002، وا�ستدعي للمرة االوىل اىل ت�سكيلة 
يف  هدفا   62 �سجل  عاما.   17 عمر  “ال�سيلي�ساو” يف 
97 مباراة خا�سها مع الربازيل، بينها هدفا الربازيل 
يف مرمى احلار�س االملاين اأوليفر كان يف نهائي مونديال 
اليابانية  العا�سمة  يف  يوكوهاما  ملعب  على   2002

طوكيو -2�سفر.

عاد العب الو�سط العاجي املخ�سرم يايا توريه اىل ناديه 
ال�سابق اأوملبياكو�س بعد 12 عاما على رحيله اىل موناكو 
مان�س�سرت  ث��م  اال�سباين  بر�سلونة  اىل  ومنه  الفرن�سي 
�سيتي االإنكليزي، بح�سب ما اأعلن النادي اليوناين، دون 

اأن يك�سف مدة العقد اأو قيمته.
اأوملبياكو�س مو�سم  عاما( يف �سفوف  توريه )35  ولعب 
 20 يف  اأه������داف  ث���الث���ة  ل���ه  و���س��ج��ل   2006-2005

مباراة.
اأن  ن���ادي م��ون��اك��و، قبل  ال��ي��ون��ان اىل  ت��وري��ه م��ن  وانتقل 

مي�سي ثالثة اأعوام مع بر�سلونة )2010-2007(.

وبلغ توريه ذروة تاألقه يف �سفوف مان�س�سرت �سيتي حيث 
القدم  لكرة  املمتاز  االنكليزي  ال���دوري  لقب  معه  اأح��رز 
�سفوف  يف  ق�ساها  موا�سم  ثمانية  خ��الل  م���رات  ث��الث 
الفريق ال�سمايل، حيث خا�س 230 مباراة و�سجل 59 

هدفا.
املا�سي،  املو�سم  نهاية  االإنكليزي يف  النادي  توريه  وترك 
بعد تراجع م�ساركاته كاأ�سا�سي يف عهد املدرب االإ�سباين 
جو�سيب غوارديوال الذي توىل االإ�سراف على النادي يف 

�سيف العام 2016.
ت���وري���ه وغ����واردي����وال - مدربه  ب���ني  ال��ع��الق��ة  ت��ك��ن  ومل 

ال�سابق يف بر�سلونة - باأح�سن اأحوالها. فالعاجي اأو�سح 
توترا.  �سهدت  الكاتالوين  النادي  يف  بينهما  العالقة  اأن 
ويف حزيران يونيو املا�سي، وجه الالعب انتقادات الذعة 
“م�ساكل  لديه  اأن  �سحايف  حديث  يف  قائال  لغوارديوال، 

مع الالعبني االأفارقة«.
اأن لعب يف مطلع م�سريته مع ميتالورك  و�سبق لتوريه 
وبيفريين   2005-2003 االأوك���������راين  دون��ت�����س��ك 

البلجيكي 2003-2001.
�ساحل  منتخب  م��ع  فخا�س  ال���دويل،  ال�سعيد  على  اأم��ا 

العاج 101 مباراة و�سجل 19 هدفا.

يايا توريه يعود اىل اأوملبياكو�س اليوناين 

ح�ساب  على  وقاتل  مثري  بفوز  مر�سيليا  ع��اد 
م�سيفه موناكو 3-2 يف ختام املرحلة الرابعة 
االأول  ام�����س  ال��ق��دم  ل��ك��رة  فرن�سا  م��ن بطولة 

االحد على ملعب لوي�س الثاين يف االإمارة.
وفالري  توفان  فلوريان  االحتياطيان  ولعب 
يف  كبريا  دورا  ال�سابق  موناكو  العب  جرمان 
فوز فريقهما، الن توفان ادرك التعادل عندما 
ي�سجل  ان  ق��ب��ل   2-1 متخلفا  ف��ري��ق��ه  ك���ان 

جرمان اأواخر املباراة.
ج����اءت امل����ب����اراة م��ت��ك��اف��ئ��ة يف ال�����س��وط االول 
من  االوىل  ال��دق��ي��ق��ة  مر�سيليا  ان��ت��ظ��ر  وق���د 
ال�سبق  ه��دف  لت�سجيل  ال�سائع  ب��دل  ال��وق��ت 
كو�ستا�س  ال��ي��ون��اين  للمهاجم  راأ���س��ي��ة  ب��ك��رة 
من  رائ��ع��ة  عر�سية  مت��ري��رة  بعد  ميرتوغلو 

دمييرتي باييت.
���س��ري��ع��ني مطلع  ب��ه��دف��ني  ل��ك��ن م��ون��اك��و رد 
ال�سوط ال��ث��اين عندما اخ��ط��اأ ع��ادل رام��ي يف 
اعادة الكرة اىل حار�سه فخطفها الكولومبي 
و���س��دد، لكن  وراوغ احل��ار���س  فالكاو  رادام��ي��ل 
رامي جنح يف ت�سدي لها اإال اأن الكرة تهياأت 
داخل  ليتابعها  تيلمانز  يوري  البلجيكي  امام 
ال�سباك، قبل ان ي�سيف فالكاو الهدف الثاين 

بعدها بخم�س دقائق.
باول  غار�سيا  رودي  مر�سيليا  م���درب  ورم���ى 
ورق��ة هجومية له وه��و توفان ال��ذي جنح يف 
هدف  وت�سجيل  الهجومية  اجلبهة  حتريك 
التعادل، قبل ان ينزل جرمان العب موناكو 
�سابقا وي�سجل هدف احل�سم بكرة راأ�سية قبل 

نهاية املباراة بدقيقة واحدة.

يف املقابل، انتك�س بوردو جمددا بخ�سارته اأمام 
م�سيفه رين �سفر2-.

فوزه  ع��ل��ى خلفية  ال��ل��ق��اء  اىل  ب����وردو  ودخ���ل 
بيدويه  اي��ري��ك  امل��وق��ت  م��درب��ه  بقيادة  االأول 
وجاء يف املرحلة ال�سابقة على ح�ساب موناكو 
مدربه  ع��اق��ب  ال����ذي  ال��ف��ري��ق  ل��ك��ن   ،1-2
واأب��ع��ده عن  بوييت  االأوروغ��وي��اين غو�ستافو 

مهامه بعد مرحلة فقط على انطالق املو�سم 
االأح���د  ن��ف�����س��ه  وج���د  االإدارة،  ان��ت��ق��اد  ب�����س��ب��ب 
ربع  ح���وايل  بعد  بهدفني  متخلفا  ري��ن  اأم���ام 
من  بعدها  يتمكن  ومل  ال��ب��داي��ة  على  �ساعة 

التعوي�س.
بوردو  على  تواليا  الثالث  بفوزه  رين  ويدين 
الفوز يف ملعب مناف�سه  ي��ذق طعم  ال��ذي مل 
منذ كانون الثاين يناير 2013 )-2�سفر(، 
اىل ب��ن��ج��ام��ان ان����دري����ه واجل�����زائ�����ري رام���ي 
يف  ال��ه��دف��ني  ���س��ج��ال  ال��ل��ذي��ن  �سبيعيني  ب���ن 

الدقيقتني 12 و16 اثر ركلتني ركنيتني.
النهاية  حتى  التقدم  ه��ذا  على  ري��ن  وحافظ 
الذي  بعد  املو�سم،  لهذا  الثاين  بفوزه  وخ��رج 
حققه يف املرحلة الثانية �سد اأجنيه -1�سفر، 

مقابل هزمية وتعادل.
غانغان  ع��ل��ى  ب��ف��وز  امل��و���س��م  ا�ستهل  اأن  وب��ع��د 
بالتعادل  ات���ي���ان  ���س��ان��ت  اك��ت��ف��ى  -1�سفر، 
للمرحلة الثالثة تواليا وهذه املرة اأمام �سيفه 
طريقة  باأ�سواأ  ليتح�سر  �سفر-�سفر،  اأميان 
الدولية  املباريات  عطلة  بعد  ل�سفره  ممكنة 
جرمان  �سان  باري�س  ملواجهة  العا�سمة  اىل 

حامل اللقب.

مر�سيلي��ا يه���زم م�ون��اك���و يف ال���وق���ت ال��ق��ات����ل 



يف ال� 95.. يحطم رقمه القيا�سي ليكون اأكرب غوا�س
ك�سر اأحد قدامى املحاربني الربيطانيني ويبلغ من العمر 95 عاماً 
رقمه القيا�سي ليكون اأكرب غوا�س �سناً، بعدما غا�س ال�ستك�ساف 

حطام �سفينة قبالة �ساحل قرب�س.
مرتاً   40.6 44 دقيقة على عمق  اأم�س ال�سبت  وغا�س راي وويل 
ليك�سر بذلك رقمه ال�سابق 41 دقيقة على عمق 38.1 مرتاً عندما 
واحتفل  الثانية  العاملية  احل��رب  و�سارك وويل يف    .94 ال�  كان يف 

بعيد ميالده ال� 95 يف 28 اأغ�سط�س )اآب( املا�سي.
�سعور  يغمرين  "فعلناها...  امل��ي��اه:  من  خروجه  بعد  وويل  وق��ال 
اأن اأحطم رقمي القيا�سي من جديد واأمتنى لو  رائع. من الرائع 
املقبل  العام  الرقم  اأحطم هذا  اأن  لياقتي  ا�ستطعت احلفاظ على 
املياه  اأع��م��اق  ال��غ��وا���س��ني  وع�����س��رات  وويل  وج���اب  جميعاً".  معكم 
بعد  �سفينة �سحن غرقت على  زنوبيا، وهي  ال�سفينة  حول حطام 
 1980 عام  قرب�س  بجنوب  الرناكا  مدينة  من  كيلومرتين  نحو 
اإىل الرب  يف رحلتها االأوىل. وع��رّبوويل، عن �سعادته لدى عودته 
لالآخرين،  اأبرهن  اأن  واآم��ل  لنف�سي،  اأبرهن  اأن  "اأحاول  بالقول: 
اأن التمرين، وب�سكل خا�س عندما ت�سل اإىل عمري، �سيء مهم". 
واأ�سبح املوقع الذي توجد به ال�سفينة زنوبيا مكاناً �سهرياً للغو�س 

وي�ستقبل 60 األف زيارة �سنوياً.

اإيكيا تعتذر لعميل اكت�سف دودة يف طعامه 
اإيكيا اعتذارا لعميل يف مدينة حيدر اباد الهندية  اأ�سدرت �سركة 
�سورة  ون�سر  باملتجر  طعامه  يف  دودة  على  ع��ر  اإن��ه  ق��ال  اأن  بعد 
اأول متجر  لذلك على تويرت. وافتتحت �سركة االأث��اث ال�سويدية 
لها يف الهند قبل اأقل من �سهر. ون�سر عبيد حممد ال�سورة على 
م�سوؤويل  اأن  هندية  اإع���الم  و���س��ائ��ل  وذك���رت  اجلمعة  ي��وم  ت��وي��رت 

�سالمة االأغذية باملدينة فت�سوا متجر ال�سركة.
وذكرت �سحيفة هندو�ستان تاميز اأن م�سوؤولني من هيئة �سالمة 
و���س��ادروا عينات من  اإيكيا  اب��اد فح�سوا متجر  االأغذية يف حيدر 
يكن  مل  املتجر  اأن  حت��دد  التفتي�س  خ��الل  اأن  واأ���س��اف��ت  ال��ط��ع��ام. 
 15 قدرها  غرامة  عليه  وفر�س  املخلفات  ف�سل  بقواعد  ملتزما 

األف روبية )211.18 دوالر(.
الراهن  الوقت  يف  امل�ساألة  يف  "نحقق  اإيكيا  با�سم  متحدثة  وقالت 

لنفهم كيف حدث ذلك واتخاذ اإجراء على الفور".

بحث على غوغل ُيدين امراأة بقتل طفلتيها
ا�ستعانت ال�سرطة يف والية اأال�سكا االأمريكية ببحث اأجرته متهمة 
اأف�سل  ع��ن  بحثت  اأن  بعد  طفلتيها،  بقتل  الإدان��ت��ه��ا  غ��وغ��ل،  على 

طريقة الرتكاب جرمية قتل.
لطفلتها  الف��ون،  ل�ستيفاين  العمد  القتل  تهمة  ال�سرطة  ووجهت 
البالغة من العمر 13 �سهراً يف 20 نوفمرب )ت�سرين الثاين( من 
العام املا�سي، حيث توقفت الطفلة عن التنف�س، لدى و�سول فرق 

االإ�سعاف اإىل املنزل، واأعلنت وفاتها بعد 4 اأيام يف امل�ست�سفى.
وجدوا  امل��ح��م��ول،  كمبيوترها  ج��ه��از  ال�سرطة  فح�ست  وع��ن��دم��ا 
عمليات بحث اأجرتها، تتعلق باخلنق، والقتل دون ترك اأي دليل، 

وخطوات لقتل �سخ�س دون التعر�س لالإدانة.
قتل  جرمية  اأنها  على  احل��ادث��ة،  يف  بالتحقيق  ال�سرطة  تبداأ  ومل 
اأربعة  العمر  البالغة من  الثانية  اأن توفيت طفلتها  اإىل  حمتملة، 
ما  ل��الأوىل،  م�سابهة  بظروف  الثانية  الطفلة  وف��اة  وكانت  اأ�سهر، 
�سحيفة  ح�سب  جنائية،  �سبهة  ب��وج��ود  لالعتقاد  املحققني  دف��ع 

مريور الربيطانية.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

قرية يلهو �سكانها بالعقارب ال�ساّمة
يف الوقت الذي ال يجروؤ كثريون على مل�س العقارب خوفاً من لدغاتها القاتلة، يبحث ال�سكان يف قرية هندية �سغرية 

عنها العقارب للهو بها وو�سعوها على وجوههم، وداخل اأفواههم يف جزء من طقو�س عبادة. 
ويف كل عام، ي�سطف الرجال والن�ساء واالأطفال وكبار ال�سن، يف قرية كانداكور، على بعد 20 كيلومرتاً من يادغري 
يف والية كراناتاكا الهندية، الأداء طقو�س عبادة العقارب، ويقدمون ال�ساري وجوز الهند والزيت، وي�سلون من اأجل 

ال�سحة اجليدة واالزدهار، وبعد انتهاء الطقو�س، يبداأ اجلمع يف البحث عن العقارب للعب بها.
بع�سهم  وي�سعها  ووجوههم،  واأقدامهم،  اأيديهم  على  بالزحف  لها  وي�سمحون  ال�سامة،  العقارب  ال�سكان  ويلتقط 

البع�س داخل اأفواههم، ح�سب موقع اأوديتي �سنرتال.
وجذبت امل�ساهد املثرية التي التقطت يف كانداكور، خالل طقو�س العبادة ال�سنوية هذه قدراً كبرياً من االهتمام على 

مر ال�سنني، ومنا عدد امل�ساركني كل عام.
ويف الوقت احلا�سر، وب�سرف النظر عن �سعب كانداكور، فاإن لدى معبد العقرب املحلي اأي�ساً االآالف من الزوار من 

املدن املجاورة مثل اأندرا برادي�س وتيالنغانا.
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�سياد فعلها.. وا�سطاد �سرطان ال�سبح النادر
اأن يعيدوه  جنح �سياد اأمريكي باالإم�ساك ب�سرطان بحري نادر جدا، قبل 
فر�سة  اأن  اأثبتت  انت�سرت  التي  �سوره  ولكن  جدا"،  "�سغري  الأن��ه  للبحر 

ا�سطياده تقارب ن�سبة 1 يف 100 مليون.
"اأبر�س"  �سرطان  با�سطياد  بيلينغ�س  مايك  يدعى  اأمريكي  �سياد  وجنح 
�سفاف اللون، قرب �سواحل والية كونيكتيكت االأمريكية، ليلتقط له ال�سور 
فر�سة  اأن  الربيطانية  ميل"  "ديلي  �سحيفة  وذك���رت  للبحر.  يعيده  ث��م 
ا�سطياد هذا النوع من ال�سرطانات، الذي يلقب "بال�سبح" هي 1 يف 100 

مليون، حيث يعد من االأنواع النادرة جدا.
حالة  لديه  ال�سرطان  "هذا  بيان:  كو�ست" يف  "مني  �سيادي  احت��اد  وكتب 
جينية خا�سة ا�سمها "لو�سزم"، التي تعني فقدان اللون �سبه الكامل، مما 

يظهر ال�سرطان باللون ال�سفاف.
اللون،  اأزرق  مبخلب  �سرطان  ا�سطياد  بيلينغ�س  املخ�سرم  لل�سياد  و�سبق 

لكنه مل ي�سبق اأن ا�سطاد ال�سرطان "ال�سبح".
واالأزرق،  باالأحمر  "باهر" مم��زوج  �سفاف  بلون  ال�سغري  ال�سرطان  وظهر 

واأثار انبهار الكثريين على و�سائل التوا�سل االجتماعي.

فيديو درامي للقب�س على تاجر خمدرات 
األقت ال�سلطات الكولومبية القب�س على مهرب خمدرات بريطاين، بعدما 

عرت عليه وهو يف خمباأ �سري داخل منزله يف مزرعته النائية.
ويظهر يف الفيديو الذي ن�سره موقع �سحيفة "مرتو" الربيطانية، "اأندرو 
اأن  بعد  ال�سري،  خمباأه  من  وقمي�س  ق�سري  ب�سروال  يتدىل  دمير" وهو 

حاوط عمالء مكافحة املخدرات واجلي�س وقوات البحرية منزله.
وحاول دمير )52 عاما( وزوجته الثانية الفاتنة مار�سيال زاباتا )37 عاما( 

الهروب، بعد معرفتهم ال�سابقة بنية ال�سلطات مداهمة مزرعتهم.
32 كيلومرتا من  واألقي القب�س على دمير يف مدينة ريونغرو، على بعد 

ميدلني، امل�سهورة ب�سيطرة امللقب ب�"ملك الكوكايني" بابلو اإ�سكوبار.
ميديلني"  "كارتل  منظمة  م��ن��وال  نف�س  ع��ل��ى  ط��ري��ق��ه  ���س��ق  دمي���ر  وك���ان 
"مرتو"  الكوكايني، ونقلت  املتخ�س�سة يف تهريب  الكولومبية  االإجرامية 
عن اأحد امل�سادر اأن الربيطاين حقق من تارة املخدرات مكا�سب قيمتها 

1.2 مليار جنيه اإ�سرتليني.
من  اأطنان  اإر���س��ال  وراء  دمي��ر  اإن  كولومبيا  العام يف  املدعي  مكتب  ويقول 

الكوكايني اإىل اأوروبا والواليات املتحدة.
وي�ستبه يف اأنه ميتلك �سل�سلة من خمتربات املخدرات، حيث ميكن اأن يخفى 
الكوكايني كيميائيا، يف مواد تباع على اأنها طعام للكالب والقطط اأو �سماد. 
ويخ�سع دامر حاليا للحب�س يف �سجن ال بيكوتا �سيئ ال�سمعة، بعد اأن قالت 
ال�سلطات املحلية اإنه وقع "اتفاقا مبدئيا" مل�ساعدتهم مقابل عقوبة �سجن 

�سورة مذهلة ملجرة تبعد عن 
االأر�س 12 مليار �سنة �سوئية

ال��ت��ق��ط ف��ري��ق م���ن ع��ل��م��اء الفلك 
�����س����ورة م���ذه���ل���ة مل���ج���رة ن���ائ���ي���ة يف 
ل��ت��ك��ون مبثابة  ال����ك����ون،  اأق���ا����س���ي 
كوكب  حجم  �ساآلة  مب��دى  تذكري 

االأر�س يف ذلك الف�ساء الرحب.
املوح�سة"  "املجرة  ه����ذه  وت��ب��ع��د 
حوايل 12 مليار �سنة �سوئية من 
االأر�������س، وت���ك���ّون جن��وم��ا جديدة 
اأ�سرع بنحو 1000 مرة من جمرة 
ال�سوئية  وال�����س��ن��ة  ال��ت��ب��ان��ة.  درب 
وحدة قيا�س للم�سافة، وهي امل�سافة 
التي يقطعها ال�سوء يف �سنة، علما 
اأن ال�سوء ي�سري ب�سرعة 300 األف 

كيلومرت يف الثانية الواحدة.
النائية  امل���ج���رة  ت��ع��ري��ف  وج�����رى 
COSMOS-" مب�����������س�����م�����ى 

العلماء  وا�ستخدم   ،"AzTEC-1
مر�سد "اآملا" يف ت�سيلي الذي تقدر 
قيمته ب�1.1 مليار جنيه ا�سرتليني 
اللتقاط �سور املجرة اأكرب بع�سرة 

اأ�سعاف من اأي مرة �سابقة.
املجرة  ت��ل��ك  اأن  ال��ع��ل��م��اء  وي��ع��ت��ق��د 
بعد  ع����ام  م��ل��ي��ار  اأول  يف  ت�����س��ك��ل��ت 
بح�سب  العظيم"،  "االنفجار 

�سحيفة "�سن" الربيطانية.
وحت�������ت�������وي امل�������ج�������رة ال���ن���ج���م���ي���ة 
 "COSMOS-AzTEC-1 "
رئي�سي  واح������د  م����راك����ز،   3 ع���ل���ى 
واث�������ن�������ان اأ������س�����غ�����ر، م������ع ذي������الن 
�سنوات  عدة  بعد  على  اإ�سطوانيان 
ويقدر  االأول.  امل��رك��ز  م��ن  �سوئية 
�ستنفجر  امل��ج��رة  تلك  اأن  العلماء 
مليون   100 غ�سون  يف  بالكامل 
�سنة، لكن العلماء ما زالوا حائرين 
يف اإيجاد تف�سري لتكون هذه املجرة 

بهذا احلجم الهائل.

اأين اختفى ترامب خالل 
ت�سييع ماكني؟

بنف�سه  ترامب  دونالد  االأمريكي  الرئي�س  ناأى 
جم����ددا ع���ن ت��ك��رمي ال�����س��ن��ات��ور ال���راح���ل جون 
ناد  اإىل  امل��ا���س��ي  ال�سبت  �سباح  وت��وج��ه  م��اك��ني 
جنازة  خ���الل  وا���س��ن��ط��ن  ق���رب  ميلكه  للغولف 

ماكني الوطنية يف العا�سمة االأمريكية.
وغادر ترامب البيت االأبي�س يف ال�ساعة 10،35 
بالتوقيت املحلي فيما كانت ميغان، ابنة ماكني، 
كاتدرائية  يف  وال���ده���ا  اإىل  ح���ارة  حت��ي��ة  ت��وج��ه 

وا�سنطن على بعد ب�سعة كيلومرتات.
وكان ماكني اأعلن قبل وفاته اأنه ال يرغب يف اأن 
ال�سيئة  العالقة  ب�سبب  ترامب جنازته  يح�سر 

بينهما.
�سيا�سية  الذي تعر�س ل�سغوط   ، وكان ترامب 
ل��ت��اأب��ي��ن��ه ال��ف��ات��ر مل��ك��ني، ق���د ق���ال اإن����ه ي��ك��ن كل 
لالأمة  مكني  قدمها  التي  للخدمات  التقدير 

واأمر بتنكي�س االأعالم حدادا على وفاته.

قط متنكر يف هيئة بوب ماريل
عر ملجاأ للحيوانات االأليفة يف والية نيفادا االأمريكية 
"بوب ماريل"، على  عليه  اأطلق  فريد،  رم��ادي  على قط 

ا�سم ملك مو�سيقى "الريغي" ال�سهري.
وي��ع��ود �سبب اإط����الق ب���وب م���اريل ع��ل��ى ذل���ك ال��ق��ط اإىل 
�سعره الغزير جدا، الذي كان جمعدا على �سكل ت�سريحة 

املطرب الراحل ال�سهرية.
وكان القط امل�سكني، باالإ�سافة اإىل �سعره الثقيل، يعاين 
ب��ه، مما جعله غري قادر  العالقة  من االأو���س��اخ واالأت��رب��ة 

على احلركة ويعاين اآالما �سديدة.
"دوغال�س  م����اأوى  ع��ل��ى  امل�����س��رف  بيكوفيت�س  ل��ي��غ  وق���ال 
كاونتي" لرعاية احليوانات، اإن القط كان اأ�سبه ب�سجني 
ي�ستطيع  وال  والثقيل،  ال�سميك  ال��ف��رو  م��ن  معطف  يف 
حراكا ب�سبب ذلك، م�سيفا: "كنا ن�سطر لو�سع الطعام 

واملياه اأمامه ب�سكل قريب جدا حتى يتمكن من االأكل".
واأخريا، انتهت ماأ�ساة "بوب ماريل" بعد اأن خدره طبيب 
بيطري ليتم اإزالة من يقرتب من 4.5 اأرطال من الفرو 
بح�سب  م��ذه��ل��ة  ب��ع��د  فيما  النتيجة  ل��ت��ك��ون  واالأو�����س����اخ، 
العاملني يف املاأوى، وفقا ل�سحيفة "مرتو" الربيطانية.

"ماريل" تتمثل  القط  تواجه  اأخ��رى  م�سكلة  بقية  لكن 
يف الزيادة الكبرية يف وزنه جراء عدم قدرته على امل�سي 
لفرتة طويلة، غري اأن تلك امل�ساألة يف طريقها اإىل احلل 
عن طريق جعله ميار�س ريا�سة ال�سري والهرولة واتباع 

نظام غذائي �سحي.
"لطيفة" قررت  فاإنه وج��د عائلة  م��اريل،  وحل�سن حظ 
�سعداء  "نحن  اأف��راده��ا:  اأح��د  وق��ال  ب��ه،  والعناية  تبنيه 

باحل�سول عليه. �سي�سكل اإ�سافة مميزة لعائلتنا".

ي�سرق �سيارة جنائز بداخلها ميت
�سيارة  �سرق  رجل  على  القب�س  املك�سيكية  ال�سرطة  األقت 
نقل اأموات وبداخلها جثة، و�سط املك�سيك. واأجُعدت ال�سيارة 
لنقل جثمان ميت من م�ست�سفى يف جواداالخارا املجاورة 
اإىل دار للجنائز، وفق ما ذكرت اإدارة �سرطة تالكويباك.  
واأو�سحت ال�سرطة اأن الل�س، قال اإنه راأى املفاتيح داخل 
�سباط  واأخ��ط��ر  اجلمعة.  م�ساء  �سرقتها  وق��رر  ال�سيارة 
ال�سرطة الواقعة و�سرعان ما عروا على العربة وبداخلها 
فيه  امل�ستبه  واح��ت��ج��زوا  �سريع،  طريق  كتف  على  اجلثة 

الذي اأحيل اإىل النيابة العامة ال�ستكمال التحقيق. 

عائلة اختفت يف غابات �سيربيا عقودًا
ال���ه���رب م���ن احل�سارة  اأ����س���رة رو���س��ي��ة  ع��ن��دم��ا ح���اول���ت 
وا�ستغرق  اخل��ارط��ة،  على  من  حرفياً  �سقطت  احلديثة، 
االأمر نحو 40 عاماً للعثور عليها. يف 1936، قرر كريب 
ل��ي��ك��وف ال��ه��رب م��ن ال�����س��ي��وع��ي��ني، وان��ط��ل��ق م��ع زوجته 
ا�ستقروا  واأطفاله ملئات االميال يف غابات �سيربيا، حيث 
بعيداً عن اأي مظهر من مظاهر احل�سارة، وبنوا كوخهم 
وكانت  طويلة.  ل�سنوات  املكان  هذا  يف  ليعي�سوا  اخلا�س، 
ظروف احلياة قا�سية على العائلة، لكنهم كافحوا للبقاء 
ب��داأت حما�سيلهم  1961، عندما  على قيد احلياة حتى 
اإىل م�سغ  ياأكلونه، وا�سطروا  متوت، ومل يعد هناك ما 
لتمنح  اجل��وع،  �سدة  من  اأكولينا  االأم  وماتت  اأحذيتهم، 

اأفراد اأ�سرتها فر�سة اأخرية للحياة. عار�ضة على املن�ضة تقدم زّيــًا خالل اأ�ضبوع املو�ضة الكرد�ضتاين )KFW( يف اأربيل العراق. )ا ف ب(

وا�سنطن ومو�سكو تنت�سران 
ل� »الروبوتات القاتلة«

ورو�سيا  املتحدة  ال��والي��ات  رف�ست 
مبادرة دولية، كانت تهدف اإىل حث 
االأمم املتحدة على عقد حمادثات 
"الروبوتات  ب�ساأن حظر ما ي�سمى 

القاتلة".
اإن  "بوليتيكو"  م����وق����ع  وق�������ال 
اجتماعات عقدت االأ�سبوع املا�سي يف 
جنيف، وانتهت يف ال�ساعات االأوىل 
اتفاقية  ناق�ست  ال�سبت،  ي��وم  م��ن 
االأ�سلحة  ح�����ول  امل���ت���ح���دة  االأمم 
اإذا كان  التقليدية )CCW(، وما 
يجب عقد مفاو�سات ر�سمية حول 
اأ�سلحة م�ستقلة بالكامل مدعومة 
اأن  م�سيفا  اال�سطناعي،  بالذكاء 
عقدها،  مت  ح���ال  يف  امل��ف��او���س��ات، 
قد توؤدي اإىل حظر هذه االأ�سلحة، 

املعروفة ب�"الروبوتات القاتلة".
وتوا�سل امل�سدر مع قائمة للدول 
التي �ساركت يف االجتماع، وتنبت 
االإجابة عن �سوؤال حول ما اإذا كان 
يجب عقد حمادثات ر�سمية اأو ال.

وق���ال���ت م��ن�����س��ق��ة احل��م��ل��ة حلظر 
الروبوتات القاتلة ماري ويرام، اإن 
وكوريا  املتحدة  وال��والي��ات  رو�سيا 
واأ�سرتاليا،  واإ���س��رائ��ي��ل  اجلنوبية 
كانت من اأهم الدول التي عار�ست 

تنفيذ هذه اخلطوة.
تنجح  اأن  املوؤ�سف  "من  واأ�سافت: 
اأقلية �سغرية من القوى الع�سكرية 

الكربى يف كبح اإرادة االأغلبية".
غري  منظمة   75 احل��م��ل��ة  وت�����س��م 
دول��ة، من   32 يف  تن�سط  حكومية 
اأجل حظر االأ�سلحة التي ت�ستخدم 
عمليات  يف  اال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 

ع�سكرية.

الهاتف الذكي.. كيف ي�ساعد مر�سى القلب؟
تطبيقات  اأن  اأ���س��رتال��ي��ة  طبية  درا���س��ة  اأو���س��ح��ت 
ال���ه���وات���ف ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي ت��ذك��ر م��ر���س��ى القلب 
بتناول اأدويتهم قد ت�ساعدهم على االلتزام اأكر 

باأنظمتهم العالجية املقررة.
مر�سى  اإن  �سانتو،  ك��ارال  الدرا�سة  قائدة  وتقول 
اأدوية   4 اإىل  ي�سل  ما  العادة  يتناولون يف  القلب 
خمتلفة 3 مرات يف اليوم، مما قد ي�سبح عبئا يف 

االلتزام به وتذكره.
الربيد  ع����رب  هيلث"،  ل�"رويرتز  واأ�����س����اف����ت 
اإليها  ت��و���س��ل��ن��ا  ال���ت���ي  "النتائج  االإل�����ك�����رتوين: 
ا�ستخدمناها  التي  التطبيقات  م�سجعة حقا الأن 

متاحة بالفعل جمانا وي�ستخدمها املاليني".
القلب  اأم����را�����س  دوري������ة  ال���درا����س���ة يف  ون�������س���رت 
"هارت"، لتتزامن مع اجتماع للجمعية االأوروبية 

الأمرا�س القلب يف ميونيخ باأملانيا.
���س��ان��ت��و وزم����الوؤه����ا يف ج��ام��ع��ة �سيدين  وق���ام���ت 
150 مري�سا  ب��ت��وزي��ع  وي��ل��ز،  ���س��اوث  نيو  ب��والي��ة 

بالقلب على ثالث جمموعات ع�سوائيا.

ب�سيطا  تطبيقا  االأوىل  املجموعة  وا�ستخدمت 
ا�ستخدمت  والثانية  االأدوي��ة،  مبواعيد  للتذكري 
تطبيقا متطورا يت�سمن خيارات قابلة للتعديل 

فيما مل ت�ستخدم الثالثة اأي تطبيقات.
من  تطبيقات  امل�ساركني  م��ن  اأي  ي�ستخدم  ومل 
هذا النوع من قبل. واختار الباحثون التطبيقات 
�سابق،  بحث  على  ب��ن��اء  ال��درا���س��ة  يف  امل�ستخدمة 
امل�ستخدمة  التطبيقات  اأف�����س��ل  مل��ع��رف��ة  اأج����روه 
يف  و"اآيفون"  "اأندرويد"  اأج��ه��زة  على  وامل��ت��اح��ة 
اأك���م���ل املر�سى  اأ���س��ه��ر  ا���س��رتال��ي��ا. وب��ع��د ث��الث��ة 
تقييم  اإىل  ي��ه��دف  ا�ستبيانا  امل��ج��م��وع��ات  ك��ل  يف 
اأن  النتائج  واأظهرت  اأدويتهم،  بتناول  التزامهم 
اأكر بتناول  التزموا  ا�ستخدموا التطبيقات  من 

العقاقري مقارنة مبن مل ي�ستخدمونها.
ال��ف��ارق بني  اإن متو�سط  ق��ال��وا  ال��ب��اح��ث��ني  ل��ك��ن 
ب�سكل  امل�ساركني  الأن  ك��ب��ريا،  يكن  مل  الفريقني 
اإىل  متو�سطا  باالأدوية  التزامهم  كان معدل  عام 

مرتفع منذ البداية.

ع�سري �سلمى حايك يحفظ ر�ساقتها
اأ�سول لبنانية  �سلمى حايك  هي واحدة  املك�سيكية من  املمثلة  اأن  ال�سّك 
من اأكر جنوم هوليوود اللواتي يعتربّن قدوة للكثري من الن�ساء حول 

العامل يف الر�ساقة واجلمال واالأنوثة.
اإكت�ساف �سّر �سلمى  الن�سوة ف�سول يف  الكثري من ه��وؤالء  وبالطبع لدى 
ال�52 وه��ي ما كانت  �سن  الر�ساقة رغ��م تاوزها  ه��ذه  يف احلفاظ على 
قد ك�سفت عنه �سابقاً باإعتمادها على املواد الطبيعية ال�سيما الديتوك�س 

والع�سائر الطازجة.
يف  ف��ع��ااًل  دوراً  ل��ه  بها  خا�س  ع�سري  �سرب  على  يومياً  �سلمى  وت��واظ��ب 
اأ�سا�سي وهو  اأطالالتها ال�ساحرة وهو يحتوي على مكّون  احلفاظ على 
وتخفيف  اله�سم  على  امل�ساعدة  اأهمها  فوائد  ع��ّدة  له  ال��ذي  ال�سمندر 
ي�ساعد على  البطن. كما  الدهون خا�سة عند منطقة  ال��وزن ومكافحة 
تطهري املياه ال�سامة والزائدة يف اجل�سم، ولكن االأهم هو مزج هذا املكون 

مع اجلزر حيث ت�سبح فائدته اأكرب وهو ما تقوم به �سلمى.


