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ز�ر موقع �إك�شبو 2020 دبي وم�شت�شفى ميديكلينيك - بارك فيو

حممد بن را�شد: زايد اأو�شى برعاية ال�شباب 
وحتفيزهم ورفع �شقف م�شاركتهم يف م�شرية البناء 

•• دبي -وام:

الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  اأك��د �شاحب 
"رعاه اهلل" اأهمية جعل ال�شباب يف قلب  ال��وزراء حاكم دبي  رئي�س جمل�س 
"اإك�شبو 2020 دبي" �شمن خمتلف مراحل اال�شتعداد ال�شت�شافته واأثناء 
الأجيال  م�شتدام  الإرث  تاأ�شي�شاً  فعالياته،  على  ال�شتار  اإ�شدال  وبعد  انعقاده 

قادمة، مو�شحا �شموه اأن احلدث العاملي املرتقب ي�شكل م�شدر اإلهام لل�شباب 
لتعزيز م�شاركتهم االإيجابية يف اإر�شاء اأ�ش�س را�شخة مل�شتقبل حافل بالفر�س.  

جاء ذلك خالل زيارة �شموه اإىل موقع اإك�شبو 2020 دبي.   
على �شعيد اآخر زار �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب 
 " "رعاه اهلل" م�شت�شفى  دب��ي  ال���وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  ال��دول��ة  رئي�س 

ميديكلينيك - بارك فيو " مبنطقة الرب�شاء يف دبي ) التفا�شيل �س3(

حممد بن را�شد خالل زيارته موقع اإك�شبو�س 2020 )وام(

قوات ال�شرعية تعزز مواقعها باإمدادات جديدة فى جبال  �شعدة

ا�شتمرار ات�شاع خارطة احتجاجات اأهل االأحواز  

االبن حجب ذاكرة االب

�جلز�ئري �لدفاع  وزير  نائب  و��شتقبل  �شهد م�شرية �لحتاد لأبناء �لقبائل مبنا�شبة �ليوم �لوطني �لـ 47، 

 حممد بن زايد: م�شرية اأبناء القبائل ورجالها �شورة 
وطنية م�شرفة تعرب عن والئهم وانتمائهم لوطنهم املعطاء 

•• اأبوظبي-وام:

اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شهد �شاحب   
نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة اأم�س "م�شرية االحتاد" الأبناء القبائل 
التي انطلقت �شمن فعاليات مهرجان ال�شيخ زايد الرتاثي لعام 2018 يف 
منطقة الوثبة يف اأبوظبي مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 47 . واأعرب �شاحب 

اآل نهيان عن �شعادته وفخره بهذا التجمع  ال�شيخ حممد بن زايد  ال�شمو 
والتالحم الوطني الأبناء االإمارات االأوفياء .  

على �شعيد اآخر ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل 
معايل  اأبوظبي  يف  اأم�س  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
الوطني  اجلي�س  اأرك��ان  رئي�س  الدفاع  وزي��ر  نائب  �شالح  قايد  اأحمد  الفريق 

ال�شعبي اجلزائري الذي يزور البالد حاليا.     )التفا�شيل �س4(

حممد بن زايد خالل م�شاركته يف م�شرية االحتاد الأبناء القبائل )وام(

�حلوثي مياطل بنقل جرحاه 

ال�شرعية ت�شتعيد ال�شيطرة على جبال ا�شرتاتيجية ب�شعدة
�شّوت لهيالري كلينتون يف �لرئا�شية �لأخرية:

بو�ص: رئي�ص براغماتي من نوع خا�ص...!

ال�شي�شي يفتتح اإيدك�ص.. 
والقاهرة مركز الأ�شلحة العامل   

•• القاهرة-وكاالت:

الفرن�شية  ال��دف��اع  ووزي���رة  ال�شي�شي  الفتاح  عبد  امل�شري  الرئي�س  افتتح 
القاهرة، ح�شب  اأول معر�س لالأ�شلحة يف  االثنني،  ام�س  ب��اريل،  فلورن�س 
اأقوى  التي متتلك واح��دا من  امل�شري. وتنظم م�شر،  التلفزيون  ما نقل 
اإىل   3 من  الفرتة  يف  واأفريقيا،  االأو���ش��ط  ال�شرق  م�شتوى  على  اجليو�س 
والع�شكرية  الدفاعية  لل�شناعات  ال��دويل  امل�شري  املعر�س  دي�شمرب   5
)اإيدك�س- 2018( مب�شاركة حوايل 400 �شركة عار�شة، متثل 41 دولة 
من جميع اأنحاء العامل. وقام ال�شي�شي وباريل بق�س ال�شريط االفتتاحي 
يف  م�شريني  ع�شكريني  م�شوؤولني  ح�شور  يف  جولة  ذلك  وتلى  للمعر�س 

قاعة عر�س �شخمة يف �شواحي القاهرة، وفقا للتلفزيون.
وقال وزير الدفاع امل�شري حممد زكي يف ت�شريحات لل�شحفيني "ن�شعى 
اأر�س م�شرنا الغالية يف  )اجلي�س( المتالك القوة ودحر اأي عدوان على 

تعاون وثيق مع الدول املحبة لالأمن وال�شالم".
ال�شي�شي  م��ع  حم��ادث��ات  الفرن�شية  ال��دف��اع  وزي���رة  تعقد  اأن  امل��ق��رر  وم��ن 

ونظريها امل�شري، ح�شب بيان �شادر عن وزارة الدفاع الفرن�شية.
وقالت باريل يف البيان اإن "هذه التبادالت �شتوؤكد التعاون الثنائي الكبري 
الفرن�شية  ال�شركات  مبمثلي  ب���اريل  �شتلتقي  كما  وفرن�شا".  م�شر  ب��ني 

امل�شاركة يف املعر�س وتتوجه اليوم الثالثاء اإىل الكويت.
وت�شهد العالقات بني القاهرة وباري�س تطورا كبريا خ�شو�شا منذ الفرتة 
الرئي�س  ل��ودري��ان وزي���را للدفاع خ��الل والي��ة  ك��ان فيها ج��ان-اإي��ف  التي 
الفرن�شي ال�شابق فرن�شوا هوالند، التي متت خاللها العديد من �شفقات 

ال�شالح بني البلدين.
التعاقد مع  اأ�شلحتها من خالل  تر�شانة   2015 عام  وع��ززت م�شر منذ 
راف��ال وفرقاطة  املهام من ط��راز  24 طائرة مقاتلة متعددة  فرن�شا على 
متعددة املهام من طراز "فرام" و�شواريخ قيمتها نحو 5.2 مليارات يورو 
مليون   950 بقيمة  مي�شرتال  ط��راز  من  مروحيات  حاملتي  جانب  اإىل 

مقتل داع�شي بارز �شالع بذبح 
�شوريا يف  كا�شيغ  االأم��ريك��ي 

•• وا�شنطن-وكاالت:

 Fox نيوز  "فوك�س  �شبكة  اأف���ادت 
اأحد  مبقتل  االأمريكية   "News
تنظيم  يف  ال���ق���ي���ادي���ة  ال��ع��ن��ا���ش��ر 
ذب���ح  ع����ن  وامل�����������ش�����وؤول  "داع�س" 
�شنوات،  م��ن��ذ  اأم���ريك���ي  ع�����ش��ك��ري 
دون  م��ن  وذل��ك يف ق�شف بطائرة 

طيار على �شوريا م�شاء االأحد.
ونقلت "فوك�س نيوز" عن التحالف 
باأن  "داع�س"،  مل��ح��ارب��ة  ال�����دويل 
ب�"اأبو  امللقب  ال��داع�����ش��ي  ال��ق��ي��ادي 
مقتل  يف  وامل����ت����ورط  العمرين"، 
كا�شيغ  بيرت  االأم��ريك��ي  الع�شكري 
- الذي احتجزته عنا�شر "داع�س" 
نوفمرب  يف  ذبحاً  قتله  قبل  لفرتة 
الق�شف  يف  حتفه  لقى   -  2014
بالدرون على �شوريا م�شاء االأحد.

ونقلت "فوك�س نيوز" عن املتحدث 
ب��ا���ش��م ق�����وات ال��ت��ح��ال��ف ال����دويل 
ال��ك��ول��ون��ي��ل ���ش��ون راي����ان ق��ول��ه اإن 
ال������درون ت�شبب  ال��ط��ائ��رة  ق�����ش��ف 
تنظيم  م��ن  عنا�شر  "عدة  مبقتل 
"اأبو  ج��ان��ب  اإىل  اأي�������ش���اً  داع�س" 
م�شوؤولني  وب��ح�����ش��ب  العمرين". 
اأمريكيني، فاإن "اأبو العمرين" كان 
م�����ش��وؤواًل ع��ن ع��دة اإع��دام��ات متت 

بحق م�شاجني لدى "داع�س".

تكتيكاته  ي��غ��ري  م���اك���رون 
احلديدية«  »القب�شة  ب�  وياأمر 
ال�شفراء  ال�شرتات  ملواجهة 

•• باري�س-وكاالت:

اإميانويل  الفرن�شي  الرئي�س  طلب 
م������اك������رون م�����ن وزي���������ر ال���داخ���ل���ي���ة 
كري�شتوف كا�شتانري، وقادة ال�شرطة، 
تغيري التكتيكات امل�شتخدمة من اأجل 
العا�شمة  ال��ن��ظ��ام يف  ع��ل��ى  احل��ف��اظ 
باري�س ووقف اأعمال ال�شغب. وت�شري 
بعد  ت��اأت��ي  ال��ت��ي  الت�شريحات،  ه��ذه 
الفرن�شية  احلكومة  ا�شتجابة  ف�شل 
اأ�شحاب  م���ن  امل��ت��ظ��اه��ري��ن  مل��ط��ال��ب 
توجه  اإىل  ال�������ش���ف���راء،  ال�������ش���رتات 
احلديدية"  "القب�شة  ال���ش��ت��خ��دام 
����ش���د امل���ح���ت���ج���ني، وف������ق م����ا ذك����رت 
الربيطانية،  "التاميز"  �شحيفة 
االثنني. وهزت باري�س، قبل يومني، 
اأ�شواأ اأعمال �شغب منذ عام 1968، 
يف يوم اأطلق عليه "ال�شبت االأ�شود"، 
امل��ت��ظ��اه��رون بت�شعيد  يف ح��ني ح��ذر 
رف�شا  ب������داأت  ال���ت���ي  اح��ت��ج��اج��ات��ه��م 
ثم   Kالوقود على  �شرائب  لفر�س 

امتدت اإىل مطالب معي�شية اأخرى.

•• الفجر - خرية ال�شيباين

م���ات ج����ورج ب���و����س.. ل��ي�����س جورج 
بو�س الذي يتذكره اجلميع، بو�س 
11 �شبتمرب واحلرب على العراق، 
املتحدة،  ل��ل��والي��ات   43 ال��رئ��ي�����س 
 ،41 ال���رئ���ي�������س  وال�����������ده،  وامن��������ا 
التقليدي  واملحافظ  الرباغماتي 
امل��ت�����ش��ّب��ع ب�����روح احل�����رب ال����ب����اردة، 
اإنه  الكّي�س واملعتدل و... اخلا�شر: 
منذ  الوحيد  اجلمهوري  الرئي�س 
عام 1932 الذي مل يعد انتخابه 
فورد  ج��ريال��د  جانبا  و�شعنا  )اإذا 

الذي مل ينتخب يف مرة اأوىل( ...
بو�س- قبل  من  بو�س41-  ُحجب 

االأخري  ه���ذا  ت�شّلم  ع��ن��دم��ا   .43
البيت االأبي�س عام 2000، كانت 
ال�����ش��ح��اف��ة حت��ر���س ع��ل��ى متييزه 
دبليو:  ب���ا����ش���ت���خ���دام  وال�������ده  ع����ن 
الثاين  )ا�شمه  بو�س  دبليو  ج��ورج 
خالل  تدريجيا  ولكن  ول��ك��ر(.  هو 

واليته، �شقطت دبليو.

ف��ع��ل بو�س  ب��غ��ري وع����ي،  اأو  ب��وع��ي 
االبن كل ما با�شتطاعته ملحو ذاكرة 
بو�س االأب. اأحاط نف�شه اأوال باأ�شواأ 
"املحافظون  االأخ����ري،  ه��ذا  اأع����داء 
املثقفني  م���ن  جم��م��وع��ة  اجلدد" 
ك��ان��وا يحلمون  ال��ذي��ن  امل��ت��ع��ال��ني 
جيفر�شون  دميقراطية  بت�شدير 
على ف��وه��ة امل��داف��ع، ث��م ذه��ب اإىل 
العراق.  يف  االأب  مهمة"  "اإمتام 

بو�س41-  اع��ت��م��د   ،1991 ع���ام 
احلكمة وذلك بعدم ار�شال جيو�شه 
الكويت،  حت��ري��ر  ب��ع��د  ب���غ���داد  اىل 
املحافظني  ازدراء  اأك�شبته  خطوة 
حماقة  ارتكب  بو�س43-،  اجلدد. 
بدء احلرب �شد العراق لالإطاحة 
ب�������ش���دام ح�����ش��ني، وه����و م���ا يدفع 

ال�شرق االأو�شط ثمنه اىل اليوم.
 )التفا�شيل �س15(

•• اليمن-وكاالت:

اأك������دت م�������ش���ادر دب��ل��وم��ا���ش��ي��ة يف 
ميلي�شيات  اأن  م���ط���ار����ش���ن���ع���اء 
اإج���������راءات  احل����وث����ي مت���اط���ل يف 
�شفوفها  يف  ي��ق��ات��ل��ون  م���ن  ن��ق��ل 
اإىل  لنقلهم  مت��ه��ي��داً  امل��ط��ار،  اإىل 
االأممية،  بالطائرة  �شلطنة عمان 
ال��ت��ي و���ش��ل��ت ام�����س االث��ن��ني اإىل 

مطار �شنعاء.
واأكدت امل�شادر اأن املبعوث االأممي، 
مارتن غريفث�س، الذي و�شل قبل 
ي�شعى  �شنعاء،  مطار  اإىل  �شاعات 

اإىل معاجلة هذا االأمر.
واأكدت امل�شادر اأن غريفث�س اأبدى 
ا�شتياءه من عدم اإيفاء امليلي�شيات 
معترباً  ب����ع����ه����وده����ا،  احل����وث����ي����ة 
نقل  يف  احل��وث��ي��ني  مم��اط��ل��ة  اأن 
تهربهم  �شياق  ي��اأت��ي يف  اجل��رح��ى 
يف  ال�شالم  م�شاورات  ح�شور  من 
ال�شويد، كما �شبق لهم فعل ذلك 
جنيف  م�����ش��اورات  عطلوا  عندما 

االأخرية.
اأف���������اد خ���ب���ري يف ����ش���اأن  ب����������دوره، 
ميلي�شيا احلوثيني باأن "مماطلة 
ياأتي  اجلرحى  نقل  يف  احلوثيني 

وتعزيزاتهم.
عن  والغارات  املواجهات  واأ�شفرت 
�شقوط ع�شرات القتلى واجلرحى 
االإيرانية،  ميلي�شيات  �شفوف  يف 
ع�������الوة ع���ل���ى ت����دم����ري ع�����دد من 

االآليات الع�شكرية التابعة لها.
التابعة  الهند�شية  الفرق  ونزعت 
االألغام  اليمنية،  ال�شرعية  لقوات 
زرعها  ال��ت��ي  النا�شفة  وال��ع��ب��وات 
املناطق  امل��ت��م��ردون احل��وث��ي��ون يف 

املحررة يف ال�شل�شلة اجلبلية.
ال�شاحل  ع��ل��ى  احل���دي���دة،  يف  اأم����ا 
الغربي لليمن، فقد اأفادت م�شادر 
ع�����ش��ك��ري��ة مي��ن��ي��ة ب�����ش��ق��وط قتلى 
ميلي�شيات  ���ش��ف��وف  يف  وج��رح��ى 
احلوثي، عقب هجوم �شنته قوات 

دعم ال�شرعية اليمنية.
جيوبا  ال����ه����ج����وم  وا�����ش����ت����ه����دف 
للمتمردين باجتاه مزارع "اجلاح 
االأعلى" يف مديرية "بيت الفقية" 
ج��ن��وب��ي حم��اف��ظ��ة احل���دي���دة، يف 
القوات  م��دف��ع��ي��ة  ق�����ش��ف��ت  وق����ت 
والتحالف  امل�����ش��رتك��ة  ال��ي��م��ن��ي��ة 
للميلي�شيات  م����واق����ع  ال���ع���رب���ي 
التحيتا  مديرية  وغ��رب��ي  ج��ن��وب 

باملحافظة.

ح�شور  م���ن  ت��ه��رب��ه��م  ���ش��ي��اق  يف 
م�شاورات ال�شالم يف ال�شويد، كما 
�شبق لهم فعل ذلك عندما عطلوا 

م�شاورات جنيف االأخرية".
ال�شرعية  قوات  ذلك، متكنت  اإىل 
ال�شيطرة  ا���ش��ت��ع��ادة  م��ن  اليمنية 
على �شل�شلة جبال ا�شرتاتيجية يف 
�شمال  �شعدة،  حمافظة  مديرية 
غ���رب���ي ال���ي���م���ن، وف����ق م���ا اأف�����ادت 

م�شادر ميدانية ام�س.
واأكدت امل�شادر اأن القوات اليمنية 
ال�شيطرة  ا���ش��ت��ع��ادت  امل�����ش��رتك��ة، 
ع���ل���ى ���ش��ل�����ش��ل��ة ج����ب����ال االأزه��������ور 
رازح  م��دي��ري��ة  يف  اال�شرتاتيجية 
معقل  ���ش��ع��دة،  حمافظة  �شمايل 

املتمردين احلوثيني.
ال�شرعية  دع�����م  ق�������وات  و����ش���ن���ت 
ال��ي��م��ن��ي��ة ه��ج��وم��ا م��ب��اغ��ت��ا على 

م�����واق�����ع مل���ي���ل���ي�������ش���ي���ات احل����وث����ي 
االأزهور،  جبال  �شلة  يف  االإيرانية 
م�شلحي  دف�������ع  ال���������ذي  االأم�����������ر 

امليلي�شيات اإىل الفرار.
التحالف  ط�����ائ�����رات  و�����ش����ان����دت 
ال��ع��رب��ي ق����وات ال�����ش��رع��ي��ة خالل 
اجلبلية،  ال�شل�شلة  نحو  تقدمها 
و�����ش����ن����ت غ������������ارات ج�����وي�����ة ع����دة 
ا�شتهدفت حت�شينات االنقالبيني 

احتجاجات االأحواز تت�شع ومتظاهرون ي�شفون روحاين ب�»الكذاب«
•• عوا�شم-وكاالت:

اأم�������س االث����ن����ني، رقعة  ات�����ش��ع��ت، 
االحتجاجات التي ي�شهدها اإقليم 
االأح�����واز غ��رب��ي اإي�����ران م��ن��ذ 24 
ي���وم���ا، وط���ال���ب امل��ح��ت��ج��ون فيها 
وم�شتحقاتهم،  روات��ب��ه��م  ب��دف��ع 
و�شبوا جام غ�شبهم على الرئي�س 

ح�شن روحاين.
وه�����م عمال  امل���ح���ت���ج���ون  وه���ت���ف 
م�شنع ال�شلب يف االأحواز، بعد اأن 
اجتمعوا اأمام مقر ممثل خامنئي 
حكومة  ����ش���د  "اجلزايري"، 
ب�"الكذاب  اإياه  وا�شفني  روحاين، 
"اأين  واملخادع"، مرددين هتافات 
الكذاب"  اأي���ه���ا  ت���دب���ريك  م��ف��ت��اح 
اإ����ش���ارة ل�����ش��ع��ار روح����اين الذي  يف 
االنتخابية،  حملته  يف  ا�شتخدمه 
وح���ل  ال����ت����دب����ري  "مفتاح  وه������و 

امل�شاكل".
وردد العمال اأي�شا هتاف: "عدونا 
هو  ع��دون��ا  يقول  م��ن  يكذب  هنا، 

اأمريكا".

التي  ال���ف���ي���دي���و  مل���ق���اط���ع  ووف����ق����ا 
و�����ش����ل����ت ل���ل���م���رك���ز االأح������������وازي 
رمى  اال�شرتاتيجية،  ل��ل��درا���ش��ات 
امل��ح��ت��ج��ون ق���وات ال�����ش��رط��ة التي 
حت���ا����ش���ر امل����ظ����اه����رات ب����ال����ورود، 
اأي���دي���ه���م مرحبني  ل��ه��م  ورف���ع���وا 
تعاطفهم  ل��ك�����ش��ب  وذل�����ك  ب���ه���م، 
االحتجاجية  م�������ش���ريات���ه���م  يف 

وحثهم  امل�����ش��روع��ة،  وم��ط��ال��ب��ه��م 
والتمرد  م��ع��ه��م،  ال���وق���وف  ع��ل��ى 
على امل�شوؤولني االإيرانيني الذين 
ياأمرون باعتقال العمال املحتجني 

وقمعهم.
م�شنع  ع����م����ال  ت���ظ���اه���ر  ك����ذل����ك 
الفالحية  م���دي���ن���ة  يف  ال�����ش��ل��ب 
ب����االأح����واز اح��ت��ج��اج��ا ع��ل��ى عدم 

ا����ش���ت���الم روات����ب����ه����م م���ن���ذ اأرب���ع���ة 
اأ�شهر.

ون��ظ��م ع��م��ال م�����ش��ن��ع ال�����ش��ك��ر يف 
االأح�������واز اأي�������ش���ا، م��ظ��اه��رة اأم����ام 
م��ق��ر امل��ح��اف��ظ��ة، اع��رتا���ش��ا على 
ال�شهرية  روات��ب��ه��م  ا���ش��ت��الم  ع��دم 
م��ن��ذ ث��م��ان��ي��ة اأ���ش��ه��ر، ح��ي��ث هتف 
تنازل  العمال:"نقاوم ومنوت وال 

عن حقوقنا امل�شروعة".
ويف �شياق مت�شل، خرجت تظاهرة 
كبرية يف مدينة دزفول باالأحواز، 
امل�شاركون فيها با�شرتجاع  طالب 
�شركة  يف  امل������ودع������ة  اأم�����وال�����ه�����م 
اال�شتثمارية  بالرك"  "كمبو�شت 

منذ خم�س �شنوات.
ال�شركة  اإن  امل��ت��ظ��اه��رون،  وق����ال 
امل����ودع����ني،  اأم���������وال  رد  ت���رف�������س 
بنحو  ع�����دده�����م  ي����ق����در  ال�����ذي�����ن 
1300 �شخ�شا. من جهة اأخرى، 
ت��ظ��اه��ر ع���م���ال ك��ل��ي��ة ال��ف��ن��ون يف 
احتجاجات  م��ع  ت�شامنا  ط��ه��ران 
الوقوف  معلنني  االأح����واز،  عمال 
كامل  ح���ت���ى حت��ق��ي��ق  ب��ج��ان��ب��ه��م 
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اأخبـار الإمـارات

�أكد �أن ز�يد �أو�شى برعايتهم وحتفيزهم ورفع �شقف م�شاركتهم يف م�شرية �لبناء 

حممد بن را�شد يوؤكد اأهمية جعل ال�شباب يف قلب »اإك�شبو 2020 دبي«
•• دبي -وام:

ال�شيخ حممد  ال�شمو  �شاحب  اأك��د 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء 
اأهمية جعل  حاكم دبي »رعاه اهلل« 
 2020 »اإك�شبو  قلب  يف  ال�شباب 
دب��������ي« ����ش���م���ن خم���ت���ل���ف م���راح���ل 
واأثناء  ال���ش��ت�����ش��اف��ت��ه  اال���ش��ت��ع��داد 
على  ال�شتار  اإ���ش��دال  وبعد  انعقاده 
م�شتدام  الإرث  تاأ�شي�شاً  فعالياته، 
ق���ادم���ة، م��و���ش��ح��ا �شموه  الأج���ي���ال 
ي�شكل  املرتقب  العاملي  احل��دث  اأن 
لتعزيز  ل��ل�����ش��ب��اب  اإل����ه����ام  م�����ش��در 
اإر�شاء  يف  االإي��ج��اب��ي��ة  م�����ش��ارك��ت��ه��م 
مل�����ش��ت��ق��ب��ل حافل  را����ش���خ���ة  اأ����ش�������س 
بالفر�س.  ج��اء ذل��ك خ��الل زيارة 
 2020 اإك�شبو  م��وق��ع  اإىل  �شموه 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  يرافقه  دب��ي، 
مكتوم  اآل  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د  ب���ن 
اأحمد  ويل عهد دبي و�شمو ال�شيخ 
هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن 
االأعلى  ال��رئ��ي�����س  ل��ل��ط��ريان  دب����ي 
رئي�س  االإم����ارات  ط��ريان  ملجموعة 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا الإك�����ش��ب��و 2020 
دب��ي، وذل��ك لالطالع على جممل 
�شري العمل واال�شتعدادات اجلارية 
لتنظيم اأول اإك�شبو دويل يف العامل 
ال�شمو  �شاحب  وا�شتمع  ال��ع��رب��ي. 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
الوزراء حاكم دبي اإىل �شرح قدمته 
معايل رمي بنت اإبراهيم الها�شمي 
التعاون  ل���������ش����وؤون  دول������ة  وزي�������رة 
املدير  امل���ن���ت���دب  ال��ع�����ش��و  ال������دويل 

ي�شار  اإك�شبو.  يف  والعمل  ال��ت��درب 
املن�شاآت  م��ن  امل��ائ��ة  يف   80 اأن  اإىل 
املبنية الإك�شبو 2020 دبي �شتبقى 
د�شرتكت   « االإرث  خمطط  �شمن 
التي  املتكاملة  الوجهة   ،«  2020
والتي   2021 اأواخ���ر  يف  �شُتفتتح 
ال��وج��ه��ات يف  اأب���رز  اإح���دى  �شتكون 

مدينة دبي.
وجذبت » د�شرتكت 2020 » منذ 
االآن اهتمام عدد من اأبرز ال�شركات 
اأك�شنت�شر  ف���ي���ه���ا  مب����ا  ال���ع���امل���ي���ة 
 2020 اإك�شبو  �شريكا  و�شيمن�س 
لهما  م��ق��ار  �شيفتتحان  حيث  دب��ي 
فيها. و�شتكون » د�شرتكت 2020 
االأ�شمل  امل���خ���ط���ط  م����ن  ج�������زءاً   «
اجلنوب  دب�����ي  م��ن��ط��ق��ة  ل��ت��ط��وي��ر 
املناطق  اأف�������ش���ل  م����ن  و���ش��ت�����ش��ب��ح 
بنية  خ��الل  من  العامل  يف  ات�شااًل 
كما  متميزة  ورقمية  مادية  حتتية 
�شت�شم مركز دبي للمعار�س الذي 
لالأعمال.  ع��امل��ي��اً  م��رف��ق��اً  �شيكون 
 2020 »اإك�����ش��ب��و  فعاليات  وتعقد 
اأكتوبر  م���ن  ال���ف���رتة  دب����ي« خ���الل 
 ،2021 اأب���ري���ل  وح��ت��ى   2020
200 جهة  م���ن  اأك����ر  مب�����ش��ارك��ة 
ومنظمات  دول  م���ن���ه���ا  دول�����ي�����ة 
وموؤ�ش�شات  عاملية  و�شركات  دولية 
الوجهة  لهذه  ويتوقع  اأك��ادمي��ي��ة. 
العاملية اأن ت�شتقطب اأكر من 25 
مليون زيارة، واأن ياأتي نحو 70 يف 
امل��ائ��ة م��ن زواره����ا م��ن خ���ارج دولة 
االإم�����ارات ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وهي 
اأعلى ن�شبة من الزوار الدوليني يف 

تاريخ اإك�شبو الدويل.

دبي،   2020 اإك�شبو  ملكتب  ال��ع��ام 
االأعمال  امل��ح��رز يف  ال��ت��ق��دم  ح���ول 
دبي   2020 الإك�شبو  التح�شريية 
وم����ا ���ش��م��ل��ت��ه م���ن خ���ط���وات مهمة 
اإك�شبو  اإط��الق » برنامج  من بينها 
للمدار�س » يف العام 2016 بهدف 
التوا�شل مع طالب املدار�س يف كل 
اأنحاء الدولة وو�شع موارد درا�شية 

تتكامل مع املنهاج املدر�شي.
لفكرة  تقديره  عن  �شموه  واأع���رب 
ال��ربن��ام��ج ك��ون��ه ي��خ��اط��ب اجليل 
اجلديد ممثاًل يف طالب املدار�س، 
يبداأ  امل�شتقبل  بناء  اأن  اإىل  منوهاً 
ال�شغرية  ب���ال���ع���ق���ول  ب���االه���ت���م���ام 
اأ�شلوب  ات����ب����اع  ع���ل���ى  وت��ن�����ش��ئ��ت��ه��ا 
ال��ت��ح�����ش��ي��ل امل���ع���ريف ال���ق���ائ���م على 
واال�شتعانة  العقل  واإعمال  البحث 
ب��ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ة احل���دي���ث���ة. وعن 

وحتفيزهم ورفع �شقف م�شاركتهم 
دولة  لت�شعهم  ال��ب��ن��اء  م�����ش��رية  يف 
االإمارات يف قمة اأولوياتها، واليوم 
اإجنازات  النهج  ه��ذا  ثمار  نح�شد 
نفاخر بها العامل ونوؤكد بها مكانة 
ال��غ��ال��ي��ة يف م�شاف  دول��ت��ن��ا  ا���ش��م 
فال�شباب  امل�شتقبل،  �شانعة  ال��دول 
هم زاد االإمارات وطاقاتها املتجددة 
التي ترت�شخ معها كل يوم جدارتها 
 .« ال��ع��امل��ي  التطوير  رك��ب  بت�شدر 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و���ش��اه��د 
مكتوم عر�شاً  اآل  را�شد  بن  حممد 
تو�شيحياً حول تقدم �شري االأعمال 
التطوير  ف��ري��ق  ق��دم��ه  االإن�شائية 
اأن  اأك���د  ال���ذي  ال��ع��ق��اري  والت�شليم 
امل�شاريع مت�شي وفق املخطط لها 
يف  االإن�شائية  االأع��م��ال  ال�شتكمال 

املوعد املحدد.

هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �شعيد  ب��ن 
االأعلى  ال��رئ��ي�����س  ل��ل��ط��ريان  دب����ي 
رئي�س  االإم����ارات  ط��ريان  ملجموعة 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ع��ل��ي��ا الإك�����ش��ب��و 2020 
 2020 اإك�����ش��ب��و  ���ش��ي��ك��ون   « دب����ي: 
وال�شعوب  ال���دول  لكل  وج��ه��ة  دب��ي 
للم�شتقبل  روؤاه���ا  العامل  لت�شارك 
لها  م��ث��ي��ل  ف���ر����ش���ة ال  و����ش���ي���ك���ون 
الذكرى  ع�شية  االإم������ارات  ل��دول��ة 
ت�شتعر�س  كي  لالحتاد  اخلم�شني 
وقيمها  وثقافتها  نه�شتها  ت��اري��خ 
مع  وحتتفل  للم�شتقبل  وروؤي��ت��ه��ا 
ي�شنعه  ال�����ذي  ب��ت��ق��دم��ه��ا  ال���ع���امل 
 .« منهم  ال�شباب  خا�شة  اأب��ن��اوؤه��ا؛ 
 « للمدار�س  اإك�شبو  برنامج   « وكان 
قد اأطلق يف اأكتوبر املا�شي » مركز 
�شمن   « دب��ي   2020 اإك�شبو  زوار 
والتوعية  ل��ل��ت��وا���ش��ل  م���ب���ادرات���ه 

اإك�شبو  يف  ال�شباب  اإ���ش��راك  اأهمية 
2020 دبي، قال �شموه: » احلدث 
للرتحيب  ن��ت��اأه��ب  ال����ذي  ال��ع��امل��ي 
اأنحاء  بامل�شاركني فيه من خمتلف 
التجمعات  اأك���رب  اأح���د  ال��ع��امل ه��و 
العقول  فيها  تلتقي  التي  الدولية 
ل��ت�����ش��ك��ي��ل م��الم��ح م�����ش��ت��ق��ب��ل نراه 
م��ل��ك��ي��ة خ��ال�����ش��ة ل��ل�����ش��ب��اب، ل����ذا.. 
يف  ال�شباب حا�شراً  يكون  اأن  يجب 
قلب هذا املحفل الفكري االإبداعي 
ويبدع،  وي��ت��ع��ل��م  ي��ر���ش��د  ال��ك��ب��ري 
ي�شارك باأفكاره وي�شهم باقرتاحاته 
ل��ل��ت��و���ش��ل حل���ل���ول م��ب��ت��ك��رة تعني 
ملنطقتنا  اأف�شل  حياة  اإي��ج��اد  على 
وجلميع �شعوب االأر�س ». واأ�شاف 
ال�شيخ  له  املغفور  اأو�شى   « �شموه: 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان /
ال�شباب  برعاية   / ث��راه  اهلل  طيب 

وتاأتي زيارة �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
ملوقع  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد 
الثالث  االجتماع  اأعقاب  يف  اإك�شبو 
الإك�شبو  ال���دول���ي���ني  ل��ل��م�����ش��ارك��ني 
االإعالن  مت  وال���ذي  دب��ي   2020
دول�����ة   190 ت����اأك����ي����د  ع�����ن  ف����ي����ه 
م�شاركتها يف احلدث العاملي االأكرب 
واالأعرق من نوعه عاملياً. و�شيوفر 
اإك�شبو دويل ينظم يف منطقة  اأول 
اأفريقيا  و�شمال  االأو���ش��ط  ال�شرق 
اآ�شيا فر�شة فريدة الإلهام  وجنوب 
ال�شباب لبناء م�شتقبلهم واالإ�شهام 
يف  وال��ت��ط��وي��ر  التنمية  م�شرية  يف 
دول��ة االإم����ارات واالرت��ق��اء بها اإىل 
اآف��اق جديدة، وه��و ما ين�شجم مع 
ال�شباب  االإم����ارات يف متكني  روؤي���ة 
ت�شجع  ال���ت���ي  ال���ف���ر����س  واإت�����اح�����ة 
تطورهم. وقال �شمو ال�شيخ اأحمد 

ب����ه����دف اج�����ت�����ذاب ال�����ط�����الب من 
من  واخلا�شة  احلكومية  امل��دار���س 
كل اأنحاء دول��ة االإم���ارات، اإذ يقدم 
امل���رك���ز مل��ح��ة ع���ن ال��ت��ج��رب��ة التي 
�شيعي�شها الطلبة يف اإك�شبو 2020 
�شيقة  ع���م���ل  وي���ن���ظ���م ور�������س  دب�����ي 
املتمثلة  تتمحور حول مو�شوعاته 
واال�شتدامة.  والتنقل  الفر�س  يف 
امل���دار����س،  ب��رن��ام��ج  اإىل  واإ����ش���اف���ة 
اأطلق اإك�شبو 2020 دبي عدداً من 
املبادرات التي ت�شتهدف ال�شباب يف 
برنامج  فيها  االإم�����ارات مب��ا  دول���ة 
اإىل  ا�شتقطب  وال���ذي  املتطوعني 
االآن نحو 25 األف �شخ�س اأعربوا 

عن رغبتهم بالتطوع.
دبي   2020 اإك�����ش��ب��و  اأط���ل���ق  ك��م��ا 
برناجماً  ت�����ش��م��ل  ت���دري���ب  ب���رام���ج 
فر�شة  ال���ه���م���م  الأ����ش���ح���اب  ي��ت��ي��ح 

حممد بن را�شد يزور م�شت�شفى ميديكلينيك - بارك فيو
•• دبي-وام:

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  زار 
رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
م�شت�شفى  اهلل«  »رع���اه  دب��ي  ح��اك��م 
ب������ارك ف���ي���و »  » م��ي��دي��ك��ل��ي��ن��ي��ك - 
مبنطقة الرب�شاء يف دبي قبل ظهر 

ام�س.
وق���د ت��ف��ق��د ���ش��م��وه ي��راف��ق��ه �شمو 
ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد 
خمتلف  دب��ي  عهد  ويل  مكتوم  اآل 

تاأ�ش�شت يف جنوب اأفريقيا يف العام 
احل�شاري  االإجن���از  ه��ذا   1983
ال���رائ���ع ورح����ب �شموه  االإن�������ش���اين 
للم�شتثمرين  اخل��الق��ة  ب��االأف��ك��ار 
اإىل  القدوم  يف  الراغبني  العامليني 
بالدنا للعي�س واال�شتثمار والعمل 
اأ�شحابها  ع��ل��ى  ت��ع��ود  م�����ش��اري��ع  يف 
اإ�شعاد  باخلري واملنفعة وت�شاهم يف 
النا�س وخدمة الب�شرية اإن كان يف 
قطاع  اأو  والطبابة  ال�شحة  قطاع 
التعليم اأو قطاع الثقافة وال�شياحة 
بهم  مرحب  فجميعهم  والرتفيه 

ومرافقوه  �شموه  عرج  كما  �شاعة. 
ع��ل��ى ق�����ش��م االأ����ش���ع���ة واط���ل���ع على 
اأج��ه��زة وم��ع��دات الت�شوير  اأح���دث 
ال���ط���ب���ق���ي وا����ش���ت���م���ع ����ش���م���وه من 
�شرح  اإىل  امل�شت�شفى  يف  امل�شوؤولني 
املر�شية  احل�����االت  ح����ول  م��ف�����ش��ل 
ويتم  ال��ق�����ش��م  ي�����ش��ت��ق��ب��ل��ه��ا  ال���ت���ي 

التعامل معها بحرفية عالية.
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ت��وق��ف  ث��م 
حممد بن را�شد اآل مكتوم يف جناح 
حديثي  لالأطفال  املركزة  العناية 
واأجهزة  امل��ج��ه��ز مب��ع��دات  ال����والدة 

م�شت�شفيات يف االإمارات و22 عيادة 
خ��ارج��ي��ة ي��ع��م��ل ب��ه��ا ح����وايل �شتة 
االآف موظف بني طبيب ومري�س 
وفني واإداري وما اإىل ذلك . رافق 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 
اجلولة  يف  م��ك��ت��وم  اآل  را����ش���د  ب���ن 
اآل  �شعيد  ب��ن  اأح��م��د  ال�شيخ  �شمو 
للطريان  دبي  هيئة  رئي�س  مكتوم 
طريان  ملجموعة  االأع��ل��ى  الرئي�س 
عبدالرحمن  وم���ع���ايل  االإم�������ارات 
ال�شحة  وزي��ر  العوي�س  حممد  بن 
ووق���اي���ة امل��ج��ت��م��ع و���ش��ع��ادة خليفة 

الذي  امل�شت�شفى  واأج��ن��ح��ة  اأق�����ش��ام 
يتاألف من �شبعة اأدوار وتت�شع لنحو 
182 �شريرا بتكلفة اإن�شائية بلغت 

اأكر من 685 مليون درهم .
ال�����ش��م��و نائب  وا���ش��ت��ه��ل ���ش��اح��ب 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
داخل  دب��ي جولته  ح��اك��م  ال����وزراء 
احلوادث  ق�شم  ب��زي��ارة  امل�شت�شفى 
املعدات  باأحدث  املجهز  والطوارئ 
الطبية والكفاءات الب�شرية املدربة 
واملوؤهلة للتعامل مع جميع حاالت 
الطوارئ على مدى اأربع وع�شرين 

تتميز  عاملية  ا�شتثمارية  بيئة  يف 
ب����االأم����ن واالأم���������ان واال����ش���ت���ق���رار 
التي  وال���ت�������ش���ري���ع���ات  وال����ق����وان����ني 
حتمي امل�شتثمر وراأ�س املال ناهيك 
عن االأ�شواق املفتوحة والت�شهيالت 

اللوج�شتية االأخرى .
ميديكلينيك  جمموعة  اأن  ي��ذك��ر 
ال����ع����امل����ي����ة مت���ت���ل���ك وت�����دي�����ر 75 
م�شت�شفى و28 عيادة حول العامل 
األف  ث��الث��ني  م��ن  اأك���ر  بها  يعمل 
األف   750 قرابة  وتخدم  موظف 
م��ري�����س ���ش��ن��وي��ا م���ن ب��ي��ن��ه��ا �شبع 

ختام  ويف   . التنقية  عالية  طبية 
امللكي  ���ش��م��وه اجل��ن��اح  زار  اجل��ول��ة 
يتاألف  ال���ذي  ال�شخ�شيات  ل��ك��ب��ار 
م��ن غ��رف��ة ف��اره��ة مل��راف��ق املري�س 
امل��ج��ه��زة ب�شرير  امل��ري�����س  وغ��رف��ة 
ومقعد  ط��ب��ي��ة  واأج�����ه�����زة  خ���ا����س 
غرفة  ج��ان��ب  اإىل  ط��ب��ي��ع��ي  ع����الج 
والزوار  لل�شيوف  وجمل�س  طعام 
موا�شفات  ذات  اأخ�����رى  وم���راف���ق 
ال�شمو  ���ش��اح��ب  وب����ارك   . ح��دي��ث��ة 
اآل مكتوم  را�شد  بن  ال�شيخ حممد 
ملجموعة ميديكلينيك العاملية التي 

دائرة  ع���ام  م��دي��ر  �شليمان  �شعيد 
دبي  وال�����ش��ي��اف��ة يف  ال��ت�����ش��ري��ف��ات 
بيدفورد  باري  الدكتور  اإىل جانب 
ال�������ذي توىل  امل�����ش��ت�����ش��ف��ى  م����دي����ر 
الرئي�س  فتحي  ط���ارق  وال��دك��ت��ور 
املجموعة  ل��ع��م��ل��ي��ات  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
يف ال�����ش��رق االأو����ش���ط ال�����ش��رح اإىل 
�شاحب ال�شمو نائب رئي�س الدولة 
دبي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س 

ومرافقيه .
ب�شورة جماعية  الزيارة  واختتمت 

ل�شموه مع فريق عمل امل�شت�شفى.

�شلطان بن زايد يزور املواطن �شعيد 
بن دري الفالحي مبدينة العني

•• العني-وام:

نهيان  اآل  زايد  بن  �شلطان  ال�شيخ  �شمو  زار 
ممثل �شاحب ال�شمو رئي�س الدولة، �شباح 
الفالحي،  درى  ب��ن  �شعيد  امل��واط��ن  ام�����س، 
مبدينة  ال�شعبية  منطقة  يف  مبنزله  وذلك 
�شلطان  ال�������ش���ي���خ  ���ش��م��و  وت�����ب�����ادل  ال����ع����ني. 
االأحاديث  دري  واب����ن  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن 
وبع�س  وامل��واط��ن  بالوطن  املت�شلة  ال��ودي��ة 
�شعيد  املواطن  املو�شوعات الرتاثية. وعرب 

ال�شيخ  ل�شمو  وتقديره  �شكره  عن  دري  بن 
�شلطان بن زايد اآل نهيان على هذه اللفتة 
اهلل  داعيا  بها،  �شموه  خ�شه  التي  الكرمية 
ل�����ش��م��وه ب�����دوام ال�����ش��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة وطول 

العمر.
ال��ر���ش��ي��دة و�شمو  ال��ق��ي��ادة  اب���ن درى  وه��ن��اأ 
باليوم  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شلطان  ال�شيخ 
“ اإنه يوم  47 للدولة، م�شيفا  الوطني ال� 
عز وفخر نتذكر فيه املغفور له ال�شيخ زايد 

بن �شلطان اآل نهيان / طيب اهلل ثراه /”.
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اأخبـار الإمـارات

�شهد م�شرية �لحتاد لأبناء �لقبائل مبنا�شبة �ليوم �لوطني �لـ 47 

 حممد بن زايد: م�شرية اأبناء القبائل ورجالها �شورة وطنية م�شرفة تعرب عن والئهم وانتمائهم لوطنهم املعطاء 
ويل عهد �أبوظبي يعرب عن �شعادته وفخره بهذ� �لتجمع و�لتالحم �لوطني لأبناء �لإمار�ت �لأوفياء

املبارك  االإم����ارات  احت��اد  لتاأ�شي�س 
م�شرية  ق��ائ��د  بحكمة  واع��ت��زازه��م 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ال���وط���ن 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
واإخ����وان����ه  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه  ال����دول����ة 
اأع�شاء  ال�����ش��ي��وخ  ال�شمو  اأ���ش��ح��اب 
امل��ج��ل�����س االأع���ل���ى ل���الإحت���اد حكام 

االإمارات.
متو�شحني  ال��ق��ب��ائ��ل  اأب���ن���اء  وق����دم 
العربية  االإم������ارات  دول����ة  ب���اأع���الم 
لوحات   .. بها  وم��ل��وح��ني  امل��ت��ح��دة 
ال�شعبية  واالأه���ازي���ج  ال��ف��ن��ون  م��ن 
التي  املتنوعة  االأ�شيلة  والرتاثية 
وتاريخهم  اأ���ش��ال��ت��ه��م  ع���ن  ت��ع��رب 

�شلطان اآل نهيان »طيب اهلل ثراه« 
لدى اأبناء االإمارات كما اأنها ر�شالة 
مت�شي  التي  قيادتنا  بحكمة  فخر 
مب�������ش���رية االحت�������اد امل����ب����ارك نحو 

امل�شتقبل املزدهر.
م�شرية  اإن   «  : ����ش���م���وه  وق�������ال    
ورج���ال���ه���ا �شورة  ال��ق��ب��ائ��ل  اأب���ن���اء 
والئهم  ع��ن  تعرب  م�شرفة  وطنية 
املعطاء  ل���وط���ن���ه���م  وان���ت���م���ائ���ه���م 
وتالحمهم  ب��وح��دت��ه��م  واإمي��ان��ه��م 
يرتكزون  التي  الوطنية  وثوابتهم 

عليها ملوا�شلة البناء والتقدم ».
اأمة  ل��ك��ل  اإن   «  : ���ش��م��وه  اأ����ش���اف  و 
الذي  وت��راث��ه��ا  وثقافتها  هويتها 

ال�شمو  اأ����ش���ح���اب  م���ن  احل�������ش���ور 
الذي  احلا�شد  واجلمهور  ال�شيوخ 

�شهد الفعاليات.
القبائل  اأب���ن���اء  ج��م��وع  ان��ط��ل��ق��ت  و 
الذي  احل�شن  بوابة  من  ورجالها 
اأعالم  رافعني  املنا�شبة  لهذه  �شيد 
الدولة مرددين االأهازيج ال�شعبية 
تعرب عن فرحتهم وفخرهم  التي 

بوطن الكرامة.
ب��ع��د عزف  ال��ف��ع��ال��ي��ات -  ���ش��م��ل��ت 
ال�شالم الوطني للدولة - عرو�س 
القافلة الرتاثية واخليل والهجن 
ت�شكيالت  ي�شم  ا���ش��ت��ع��را���س  وه���و 
ي�شتعر�شون  ل��ل��ف��ر���ش��ان  م��ت��ن��وع��ة 

ال�شعبي  ال��وط��ن��ي  اجل��ي�����س  اأرك�����ان 
اجل��زائ��ري وم��ع��ايل روج���ر نوكود 
اإىل  دانغ رئي�س الربملان االأفريقي 
والوزراء  ال�شيوخ  م��ن  ع��دد  جانب 

كبار امل�شوؤولني يف الدولة.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واأع������رب 
حممد بن زايد اآل نهيان عن �شعادته 
والتالحم  التجمع  ب��ه��ذا  وف��خ��ره 
االأوفياء  االإم���ارات  الأبناء  الوطني 
م�شاركتهم  اأن  ���ش��م��وه  ..م����وؤك����دا 
اليوم ر�شالة حمبة واعتزاز بالفكر 
والقيم  االأ�شيل  التاريخي  واالإرث 
اأر�شاها  ال��ت��ي  ال��را���ش��خ��ة  الوطنية 
املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن 

اإ�شافة  ال��ط��ي��ب��ة  االأر������س  ه���ذه  يف 
اللوحات  م���ن  ����ش���ور  ت���ق���دمي  اإىل 
جت�شد  ال��ت��ي  الوطنية  وال��ع��رو���س 
العز  ل���وط���ن  ان���ت���م���اءه���م وح��ب��ه��م 

والكرامة.
وت����ع����د م�������ش���رية االحت��������اد اإح�����دى 
»مهرجان  ل���  الرئي�شة  الفعاليات 
ال�����راث�����ي« �شمن  زاي������د  ال�������ش���ي���خ 
الوطني  بيومها  الدولة  احتفاالت 
الثقايف  امل�����ش��ه��د  خ��الل��ه��ا  وي��ت��ن��وع 
وال�����ش��ع��ب��ي الأب���ن���اء ال��ق��ب��ائ��ل وهم 
املن�شة  اأم��������ام  ف���ن���ون���ه���م  ي���������وؤدون 
التي  الوثبة  م��ي��دان  يف  الرئي�شية 
وا�شتح�شان  ب����اإع����ج����اب  ح���ظ���ي���ت 

ت��ف��خ��ر ب����ه.. و ن��ح��ن ن��ع��ت��ز برتاث 
االإمارات الزاخر و قيمها االأ�شيلة 
التاريخي  االإن���������ش����اين  واإرث������ه������ا 
عليه  احل����ف����اظ  ع���ل���ى  ون���ح���ر����س 
املتعاقبة  االأجيال  لدى  وتر�شيخه 
م��ن اأب��ن��اء االإم����ارات ال��ذي��ن نفخر 
ون�شعد بهم وبوطنيتهم وحمبتهم 
الأر�شهم ». و قد �شارك يف م�شرية 
القبائل  اأب��ن��اء  م��ن  ح�شد  االحت���اد 
م�����ن خم���ت���ل���ف م���ن���اط���ق ال����دول����ة 
وم��دن��ه��ا جم��ددي��ن ع��ه��د ال����والء و 
االنتماء للوطن وقيادته احلكيمة 
.. معربين عن �شعادتهم وفخرهم 
 47 ال�  الوطني  باليوم  باالحتفاء 

•• اأبوظبي-وام:

 �شهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  االأع�����ل�����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
االحتاد«  »م�����ش��رية  اأم�����س  امل�شلحة 
الأبناء القبائل التي انطلقت �شمن 
ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان ال�����ش��ي��خ زايد 
منطقة  يف   2018 لعام  ال��رتاث��ي 
اليوم  اأبوظبي مبنا�شبة  الوثبة يف 

الوطني ال� 47 .
نظمتها  التي   - امل�شرية  �شهد  كما 
�شمو   - ال���رئ���ا����ش���ة  �����ش����وؤون  وزارة 
�شقر  بن  �شعود  بن  حممد  ال�شيخ 
اخليمة  راأ����س  عهد  ويل  القا�شمي 
اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ  و�شمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
ال��ظ��ف��رة و م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة اأمل 
املجل�س  رئي�شة  القبي�شي  عبداهلل 
ال�شيخ  و�شمو  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
طحنون بن حممد اآل نهيان ممثل 
و�شمو  ال��ع��ني  منطقة  يف  احل��اك��م 
نهيان  اآل  حممد  بن  �شيف  ال�شيخ 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ����ش���رور ب���ن حممد 
بن  ه���زاع  ال�شيخ  و�شمو  نهيان  اآل 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س املجل�س 
و�شمو  اأبوظبي  الإم���ارة  التنفيذي 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  عي�شى  ال�شيخ 
اآل  زاي���د  ب��ن  نهيان  ال�شيخ  و�شمو 
نهيان رئي�س جمل�س اأمناء موؤ�ش�شة 
زايد بن �شلطان اآل نهيان لالأعمال 
اخلريية واالإن�شانية والفريق �شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�����ش��ي��خ 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
الداخلية و�شمو ال�شيخ من�شور بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة و�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  ح��ام��د  ال�شيخ 
اأبوظبي  ع��ه��د  ويل  دي����وان  رئ��ي�����س 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�شيخ خ��ال��د  و���ش��م��و 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ش�شة 
االإن�شانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي����د 
وذوي االإحتياجات اخلا�شة و�شمو 
زايد  ب��ن  حممد  ب��ن  خ��ال��د  ال�شيخ 
نهيان  ال�شيخ  وم��ع��ايل  ن��ه��ي��ان  اآل 
بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح 
قايد  اأح����م����د  ال���ف���ري���ق  م���ع���ايل  و 
رئي�س  ال��دف��اع  وزي���ر  ن��ائ��ب  �شالح 

ميتطون  وه��م  مهاراتهم  خاللها 
�شهوات اجلياد.

بن  نهيان  ال�شيخ  ال�شاعر  األ��ق��ى  و 
�شيف بن حممد اآل نهيان ق�شيدة 
م�شاعر  ع��ن  خاللها  ع��رب  وطنية 
ووفائهم  وحبهم  االإم�����ارات  اأب��ن��اء 
وا�شتعدادهم  لوطنهم  وانتمائهم 
.. م�شيدا بقيادة  للت�شحية الأجله 
الوطن  ب���ن���اء  ت��ع��زي��ز  يف  ال����دول����ة 
الفعاليات  ت�شمنت  كما  واملواطن. 
والعرو�س  ال���ل���وح���ات  م���ن  ع�����ددا 
ال�شعبية الرتاثية والق�شائد التي 
ت��ع��ك�����س م����دى ال��ف��خ��ر واالع���ت���زاز 
ب��ال��وط��ن وم��ن��ج��زات��ه حت���ت قيادة 
�شاحب  اخل������ري  م�������ش���رية  راع�������ي 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو 
اهلل  »حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 
 « ال���ع���ازي  ف���ن   « اإىل  اإ���ش��اف��ة   ..  «
يعتمد  ال��ذي  ال�شعبي  الفلكلوري 
احلما�شية  االأ���ش��ع��ار  ت��ردي��د  ع��ل��ى 
ب�������ش���ك���ل ج����م����اع����ي ومي�������ار��������س يف 
واالجتماعية  الوطنية  املنا�شبات 
لبث روح الفخر والوالء واالعتزاز 
بالوطن بجانب عر�س » العيالة » 

.
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  و����ش���ارك 
اأبناء  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب��ن  حم��م��د 
االإم��ارات فرحتهم باليوم الوطني 
حيث اأدى �شموه العيالة مب�شاركة 
الذين  ال�����ش��ي��وخ  ���ش��م��و  م���ن  ع����دد 
وفخرهم  اع���ت���زازه���م  ع���ن  ع����ربوا 
ال��وط��ن��ي��ة املجيدة  امل��ن��ا���ش��ب��ة  ب��ه��ذه 

ومنجزات الوطن واأبنائه.
العيالة   « اأداء لوحة  كما �شارك يف 
�شعود  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو   ..«
بن �شقر القا�شمي ويل عهد راأ�س 
بن  ال�شيخ طحنون  و�شمو  اخليمة 
احلاكم  مم��ث��ل  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
�شمو  وال��ف��ري��ق  ال��ع��ني  منطقة  يف 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �شيف  ال�����ش��ي��خ 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
بن  حامد  ال�شيخ  و�شمو  الداخلية 
ويل  دي���وان  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د 
خالد  ال�شيخ  و�شمو  اأبوظبي  عهد 
جمل�س  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
العليا للرعاية  اإدارة موؤ�ش�شة زايد 
االإحتياجات  وذوي  االإن�������ش���ان���ي���ة 

اخلا�شة .

فر�شة ت�شكل ال�شباب وتدنى 
مدى الروؤية حتى �شباح الغد

•• اأبوظبي-وام:

 ن��ا���ش��د امل���رك���ز ال��وط��ن��ي ل���الأر����ش���اد م�����ش��ت��خ��دم��ي الطرق 
اإر�شادات  واإتباع  واحل��ذر  احليطة  اأخ��ذ  ال�شيارات  وقائدي 
امل��رور، ب�شبب وجود فر�شة لت�شكل ال�شباب والذي يوؤدي 
اإىل انخفا�س مدى الروؤية االأفقية الأقل من 1000 مرت 
اأحياناً على بع�س املناطق ال�شاحلية والداخلية من الدولة 
9 من �شباح  ال�شاعة  1 وحتى  ال�شاعة  خالل الفرتة من 

الغد.

االإمارات ت�شارك يف اجتماع موؤمتر اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية لتغري املناخ
•• كاتوفيت�شه-وام:

بولندا  تنظمه  ال��ذي  امل�شتوى  رفيع  ال��ق��ادة  اجتماع  ال��دول��ة يف  وف��د  ���ش��ارك 
للدول   24 ال���  املوؤمتر  اأعمال  افتتاح  مبنا�شبة  املتحدة  االأمم  مع  بالتعاون 
االأطراف COP24 يف اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�شاأن تغري املناخ، 
التي ت�شت�شيفها مدينة كاتوفيت�شه. وبحث ممثلو اأكر من 190 دولة من 
دول العامل �شبل اإحراز تقدم يف بنود ومكونات » دليل اتفاق باري�س »، الذي 

�شي�شع القواعد والعمليات الالزمة لتنفيذ االتفاق ب�شكل فعلي.
وتراأ�س معايل الدكتور ثاين بن اأحمد الزيودي وزير التغري املناخي والبيئة 
الرئي�س  دودا  ان��دري��ه  فخامة  ا�شت�شافه  ال���ذي  االج��ت��م��اع  يف  ال��دول��ة  وف��د 
املتحدة وباتر�شيا  العام لالأمم  البولندي بح�شوراأنتونيو غوتري�س االأمني 

ا�شبينوزا االأمني العام التفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�شاأن تغري املناخ.

اتفاق  ببنود  العاملي  االل��ت��زام  وت��رية  ت�شريع  ���ش��رورة  على  ال��زي��ودي  و���ش��دد 
باري�س للمناخ، والعمل على احلد من م�شببات التغري املناخي وخف�س حدة 
تداعياته، حلماية حياة ماليني الب�شر حول العامل من التاأثريات ال�شلبية 
احلرائق  ومنها  وا�شح  بكل  حدتها  ي�شهد  العامل  ب��ات  التي  املناخ  لظواهر 

املتزايد والفي�شانات وحاالت اجلفاف.
الرابع والع�شرين لدول االأط��راف /COP24/ و�شع  املوؤمتر  وي�شتهدف 
حتديد  ع��رب  ب��اري�����س«،  »ات��ف��اق  ات��ف��اق  لتنفيذ  ال��الزم��ة  والعمليات  القواعد 
/ دول��ة  لكل  وطنياً  املحددة  امل�شاهمات  على  �شيتعني  التي  املعلومات  نوعية 

NDCs/ ت�شمينها، وكيف �شيتم تقييمها وفقا ملعايري م�شرتكة ل�شمان 
قابلية املقارنة من اأجل تقييم م�شتويات العمل العاملي يف جمال املناخ مقابل 
الهدف املتعلق باحتواء ارتفاع معدل درجات احلرارة دون الدرجتني املئويتني 

مقارنة مب�شتويات درجات احلرارة يف احلقبة ما قبل ال�شناعية.

ومبوجب اتفاق باري�س، تلتزم جميع الدول االأع�شاء بالقيام بجميع اجلهود 
 ، املحددة وطنيا  امل�شاهمات  املناخ وتقدمي تعهداتها  املمكنة للحد من تغري 
على اأن تقوم الدول ب�شكل دوري كل خم�س �شنوات مبراجعة ما مت حتقيقه 
من م�شاهماتها وتعيد تقييمها و�شياغتها، ب�شكل ي�شمن تطويرها ومنوها 
امل�شاهمات  وج��رد  ملراجعة  اآل��ي��ة  و�شع  باري�س  ات��ف��اق  ويتطلب  دائ���م،  ب�شكل 

املقدمة ور�شد التقدم اجلمعي نحو اأهداف االتفاق.
واأو�شح معايل الزيودي اأن دولة االإمارات تتعامل مع حماية البيئة وخف�س 
حدة تداعيات التغري املناخي والتكيف معها كاأحد اأهم اأولوياتها �شواء على 
واإطالق م�شاريع ومبادرات  وت�شريعات  �شيا�شات  اإقرار  املحلي عرب  امل�شتوى 
يف القطاعات كافة، وعلى امل�شتوى العاملي عرب الدخول يف �شراكات واإطالق 
وم�شاعدتهم  الب�شر  ماليني  حياة  حماية  يف  امل�شاهمة  دوره��ا  من  مبادرات 

على التكيف مع ظواهر وتداعيات التغري املناخي.

حممد بن زايد ي�شتقبل نائب وزير الدفاع اجلزائري
•• اأبوظبي-وام:

ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ا���ش��ت��ق��ب��ل 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
اأبوظبي  يف  اأم�س  امل�شلحة  للقوات 
�شالح  قايد  اأحمد  الفريق  معايل 
ن��ائ��ب وزي���ر ال��دف��اع رئ��ي�����س اأرك���ان 
اجلي�س الوطني ال�شعبي اجلزائري 

الذي يزور البالد حاليا.
الدفاع  وزي��ر  بنائب  �شموه  ورح��ب 
تعزيز  م���ع���ه  وب���ح���ث  اجل�����زائ�����ري 
تنميتها  و�شبل  االأخوية  العالقات 
م�شالح  ي���خ���دم  مب���ا  وت���ط���وي���ره���ا 

فخامة  حت����ي����ات  �����ش����ال����ح  ق����اي����د 
بوتفليقة  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ال��رئ��ي�����س 
اجلزائرية  اجل���م���ه���وري���ة  رئ��ي�����س 
ال�شقيقة  ال�شعبية  الدميقراطية 
خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�شمو  و����ش���اح���ب  اهلل«  »ح��ف��ظ��ه 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ومتنياته  امل�شلحة  للقوات  االأعلى 
اليوم  مبنا�شبة  االإم�����ارات  ل��دول��ة 
ال��وط��ن��ي ال����� 47 ل��ق��ي��ام االحت����اد 

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

اجلانبان  وا���ش��ت��ع��ر���س  ال��ب��ل��دي��ن. 
خالل اللقاء - الذي ح�شره �شمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  حمدان  ال�شيخ 
الظفرة  منطقة  يف  احلاكم  ممثل 
و���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ط��ح��ن��ون ب���ن زايد 
الوطني  االأم��ن  اآل نهيان م�شت�شار 
اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ من�شور  و�شمو 
نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
التن�شيق   - الرئا�شة  ���ش��وؤون  وزي��ر 
الدفاعية  امل���ج���االت  يف  وال��ت��ع��اون 
جممل  اإىل  اإ���ش��اف��ة  وال��ع�����ش��ك��ري��ة 
والق�شايا  االإق��ل��ي��م��ي��ة  ال��ت��ط��ورات 

ذات االهتمام امل�شرتك.
وق���د ن��ق��ل م��ع��ايل ال��ف��ري��ق اأحمد 

نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
اجلزائري  ال���دف���اع  وزي����ر  ..ن���ائ���ب 
الرئي�س  ف���خ���ام���ة  اإىل  حت���ي���ات���ه 
ومتنياته  بوتفليقة  ع��ب��دال��ع��زي��ز 
اخلري  ال�شقيق  و�شعبها  للجزائر 
وال��ن��م��و وال��رف��ع��ة ..م��ع��رب��ا �شموه 
عن �شكره وتقديره للجزائر قيادة 
اأب��دوه من م�شاعر طيبة  و�شعبا ملا 
مبنا�شبة  االإم���������ارات  دول�����ة  جت����اه 

احتفالها باليوم الوطني .
ح�شر اللقاء من اجلانب اجلزائري 
مدير  ر�شيد  �شوكي  ال��ل��واء  �شعادة 
وزارة  يف  ال��ع�����ش��ك��ري��ة  ال�����ش��ن��اع��ات 

الدفاع وعدد من امل�شوؤولني.
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اأخبـار الإمـارات
من�شور بن زايد ي�شتقبل نائب وزير الدفاع اجلزائري

•• اأبوظبي-وام:

ا�شتقبل �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة ام�س بق�شر الرئا�شة 
يف اأبوظبي الفريق اأحمد قايد �شالح نائب وزير الدفاع وقائد اأركان اجلي�س اجلزائري والوفد املرافق له.

جرى خالل اللقاء بحث عالقات التعاون بني دولة االإمارات العربية املتحدة وجمهورية اجلزائر و�شبل تعزيزها 
وتطويرها يف خمتلف املجاالت ا�شافة اىل تبادل وجهات النظر حول عدد من الق�شايا ذات االهتمام امل�شرتك.

ل��ه يف ق�شر  امل��راف��ق  وال��وف��د  ال��زائ��ر  م��اأدب��ة غ��داء تكرميا لل�شيف  اآل نهيان  زاي��د  ب��ن  ال�شيخ من�شور  واأق���ام �شمو 
الرئا�شة.

ح�شر اللقاء معايل فار�س حممد املزروعي امل�شت�شار يف وزارة �شوؤون الرئا�شة ومعايل اللواء الركن طيار فار�س خلف 
خلفان املزروعي رئي�س جهاز حماية املن�شاآت احليوية وال�شواحل والفريق الركن مهند�س عي�شى �شيف بن عبالن 

املزروعي نائب رئي�س اأركان القوات امل�شلحة.

اأبوظبي لالإ�شكان : الدفعة اجلديدة من القرو�ص وامل�شاكن تعك�ص حر�ص القيادة على اإ�شعاد اأبنائها
•• اأبوظبي-وام:

اأكد معايل �شعيد عيد الغفلي رئي�س هيئة اأبوظبي لالإ�شكان اأن اعتماد الدفعة 
اجلديدة من القرو�س وامل�شاكن واالأرا�شي ال�شكنية يف اأبوظبي بقيمة 18.3 
مليار درهم يعك�س اهتمام القيادة الر�شيدة ب�شوؤون املواطنني وحر�شها على 
النبيلة  والغاية  االأ�شمى  الهدف  �شمان م�شتقبل م�شرق لهم والأ�شرهم وهو 
االإن�شان  باأن الروة احلقيقية هي  املطلق  القيادة الإميانها  اإليها  �شعت  التي 

االإماراتي.
ال�شمو  ل�شاحب  والعرفان  بال�شكر   - املنا�شبة  بهذه   - الغفلي  معايل  وتقدم 
ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل« و�شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�شلحة رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي على هذه الدفعة الكبرية من 
اخلدمات االإ�شكانية والتي اأدخلت الفرحة وال�شرور على قلوب اأبناء االإمارات 
ذكرى  ويعي�شون  ال�47  الوطني  باليوم  يحتفلون  وهم  فرحتهم  مع  تزامنا 
الوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان » طيب اهلل ثراه 
». واأكد حر�س هيئة اأبوظبي لال�شكان على تنفيذ توجيهات القيادة الر�شيدة 

ال�شكن هو  باأن  االإم��ارات انطالقا من روؤيتها  املنا�شب الأبناء  امل�شكن  بتوفري 
اأ�شا�س اال�شتقرار النف�شي واالجتماعي واالقت�شادي لالأ�شرة املواطنة، وكذلك 
املقومات  االإم��ارات، وتوفري  الهانئ الأبناء  العي�س  احلر�س على توفري �شبل 
ه��ذه احلزمة  اأن  اإىل  والأ���ش��ره��م، م�شريا  لهم  ك��رمي��ة  ح��ي��اة  ل��ت��اأم��ني  ك��اف��ة، 
الر�شيدة  القيادة  حر�س  توؤكد  واالأرا�شي  وامل�شاكن  القرو�س  من  االإ�شكانية 
روؤية  �شمن  ق�شوى  اأولوية  باعتبارها  وراحته،  و�شعادته  املواطن  رف��اه  على 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة »حفظه اهلل«. 
ال�شمو  اأوام��ر �شاحب  تنفيذ  اأبوظبي لال�شكان حتر�س على  اإن هيئة  وق��ال 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات 
امل�شلحة، الرامية لتطوير منظومة اإ�شكان ع�شرية م�شتدامة، وبناء جمتمع 
متما�شك ينعم مبقومات احلياة الكرمية �شمن بيئة اآمنة م�شتقرة وحمفزة 
على العمل واالإنتاج، م�شريا اإىل اأن قطاع اال�شكان يف اأبوظبي يحظى برعاية 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ه��زاع  ال�شيخ  �شمو  وم�شتمرة من  ومتابعة حثيثة  كبرية، 
نائب رئي�س املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي، مما كان له االأثر االيجابي يف 
تطور هذا القطاع، وحتقيق اال�شتقرار االأ�شري للمواطنني. وتوجه بالتهنئة 
للقيادة الر�شيدة مبنا�شبة ذكرى اليوم الوطني 47 لدولة االإمارات، م�شريا 

للمواطنني  وامل�شاكن  االأرا���ش��ي  م��ن  الكبري  ال��ع��دد  ه��ذا  تخ�شي�س  اإن  اإىل 
باأبناء  ال��ق��ي��ادة  اهتمام  م��ن  ن��اب��ع  ا�شكانية،  كقرو�س  ك��ب��رية  مبالغ  وت��ق��دمي 
اأن  اإذ  االإم��ارات، وتوفري كل ما ي�شعدهم ويجعلهم يعي�شون يف راحة وهناء، 
القيادة احلكيمة حري�شة على توفري احلياة الكرمية الأبناء االإمارات، وح�شد 
كافة الطاقات واالإمكانيات للم�شي قدما يف م�شرية التنمية ال�شاملة. واأ�شار 
معايل �شعيد عيد الغفلي اإىل اآلية توزيع القرو�س التى تتبعها هيئة اأبوظبي 
اخلدمية،  وامل��راف��ق  التحتية  البنية  م�شاريع  مع  الربط  وت��راع��ي  لالإ�شكان 
وذلك بهدف بناء جمتمعات �شكنية متكاملة يف جميع مناطق اإمارة اأبوظبي، 
متا�شيا مع الهدف الرابع خلطة اأبوظبي والذي يندرج �شمن قطاع التنمية 
املجتمع«  الأف��راد  ت�شمن حياة كرمية  اجتماعية  »تنمية  بعنوان  االجتماعية 
وهو  الهدف  لهذا  ال�شابع  للربنامج  املن�شقة  ب��دور اجلهة  الهيئة  تقوم  حيث 

»توفري امل�شكن املالئم يف ظل نظام م�شتدام«.
بقيمة  ال�شكنية  واالأرا���ش��ي  امل�شاكن  وت��وزي��ع  ال��ق��رو���س  منح  ق��رار  اأن  يذكر 
اإمارة  يف  م�شتفيدا   12475 ل���  دره���م  مليار   18.3 نحو  بلغت  اإج��م��ال��ي��ة 
اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذا  ياأتي  اأبوظبي 
ال�شيخ حممد بن  ال�شمو  واأوام��ر �شاحب  الدولة »حفظه اهلل«  نهيان رئي�س 

زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة رئي�س 
املجل�س التنفيذي الإمارة اأبوظبي .

وت�شمنت هذه احلزمة اال�شكانية 8662 قر�شا بقيمة 16.2 مليار درهم، 
اأر�شا   2213 953 م�شكنا بتكلفة مليار و79 مليون درهم، و  وتخ�شي�س 
قد  لال�شكان  اأبوظبي  هيئة  كانت  دره��م.  مليون  و41  مليار  بقيمة  �شكنية 
2500 مواطن  اأ�شماء  اعتماد   - اجل��اري  العام  �شابق من  وق��ت  - يف  اأعلنت 
 4،270 للح�شول على قرو�س امل�شاكن اخلا�شة باملواطنني، وبقيمة قرابة 
الربامج  وتنفيذ  بتطوير  ل��الإ���ش��ك��ان  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  وت��ع��ن��ى  دره����م.  م��ل��ي��ار 
االإ�شكانية للمواطنني، واقرتاح اللوائح والت�شريعات املطلوبة ل�شمان تقدمي 
اإ�شافة  باملواطنني،  خا�شة  بيانات  قاعدة  و�شيانة  وتاأ�شي�س  ال��ربام��ج،  ه��ذه 
الهيئة  روؤي��ة  القطاع اخلا�س نحو حتقيق  اإ���ش��راك  واأدوات  اأط��ر  اإىل حتديد 
يف  متنوعة  اإ�شكانية  برامج  تقدمي  حول  الهيئة  روؤي��ة  وتتمحور  وتطلعاتها، 
مقدمتها توفري امل�شاكن املالئمة جلميع مواطني اإمارة اأبوظبي، والتي تلبي 
والت�شميم، واحلجم،  املوقع اجلغرايف،  احتياجاتهم ومتطلباتهم، من حيث 
االأ�شري  اال�شتقرار  حتقق  التي  االحتياجات  من  وغريها  الثقافية،  والقيم 

للمواطنني.

�ليوم بدء �متحانات �لف�شل �لدر��شي �لأول وتنتهي 13

الدرا�شات االجتماعية اأوىل املواد من ال� 9 لل� 12 والرتبية االإ�شالمية لالأول لل� 8
•• دبي – حم�شن را�شد 

امتحانات  اأي��ام  اأوىل  اليوم  تنطلق 
نهاية الف�شل الدرا�شي االأول للعام 
لطلبة   ،2019-2018 الدرا�شي 
ال�شفوف » االأول حتى الثاين ع�شر« 
واخلا�شة  احل��ك��وم��ي��ة،  امل��دار���س  يف 
ال��ت��ي ت��ت��ب��ع م��ن��ه��اج ال������وزارة، حيث 
 13 ي��وم  حتى  االمتحانات  ت�شتمر 
ال�شفوف  طلبة  ي��وؤدي  حيث   ، منه 
العليا« الثاين ع�شر واحلادي ع�شر 
والعا�شر والتا�شع« مب�شارتها »العام 
والتخ�ش�شي«،  والنخبة  وامل��ت��ق��دم 
الدرا�شات  مادة  يف  اليوم  االمتحان 
طلبة  ي�شتهل  فيما  االج��ت��م��اع��ي��ة، 
الثامن  اإىل  »االأول  م��ن  ال�شفوف 
» االم��ت��ح��ان��ات غ��دا مب���ادة الرتبية 

االإ�شالمية.
اع���ت���م���دت  ي������اأت������ي ه�������ذا يف وق�������ت 
ت�شليم  واآل���ي���ات  اإج������راءات  ال�����وزارة 
وخطة  االمتحانات،  اوراق  وت�شلم 
املخت�شة،  ال��ل��ج��ان  اإىل  و���ش��ول��ه��ا 
االأوراق  ���ش��ن��ادي��ق  اإج���م���ايل  ب��ل��غ  اإذ 

املراكز  جميع  ا�شتلمت  ال�شرقية،  
ال�شف  لطلبة  االمتحانية  االأوراق 
العربية  »ال��ل��غ��ة  ال��ت��ا���ش��ع  يف م���واد 
والدرا�شات  اال���ش��الم��ي��ة  وال��رتب��ي��ة 
 29 اخلمي�س  ي���وم  االج��ت��م��اع��ي��ة«، 
ن���وف���م���رب امل���ا����ش���ي، ون���ف�������س امل�����واد 
باالإ�شافة اإىل الريا�شيات والعلوم، 
لطلبة ال�شفوف االأول اإىل الثامن، 
ال�شناديق  اع��������داد  ب���ل���غ���ت  ح���ي���ث 

�شندوقاً.  2691
ووفق للخطة التي ح�شلت »الفجر 
ا�شتلمت  م���ن���ه���ا،  ن�����ش��خ��ة  ع���ل���ى   «
اإم����ارات  خمتلف  يف  امل��راك��ز  جميع 
االمتحانية  االوراق  ال������دول������ة، 
لطلبة ال�شفوف »االأول اىل ال�شف 
واحلادي  العا�شر  وال�شف  الثامن، 
العربية،  ال��ل��غ��ة  م����واد   يف   ،« ع�شر 
والدرا�شات  االإ�شالمية،  والرتبية 
مطلع  ال�شبت  ي���وم  االج��ت��م��اع��ي��ة«، 
ال�شهر اجلاري، ف�شال عن االوراق 
ال�شفوف،  ل��ط��ل��ب��ة  االم���ت���ح���ان���ي���ة 
 « ع�شر  واحل��ادي  والعا�شر  »التا�شع 
يف مواد الريا�شيات والعلوم  واللغة 

الكميات  م�����ن  ج������زء  ت�����ش��ل��ي��م  مت 
و28   27 ي����وم����ي  امل���خ�������ش�������ش���ة، 

املراكز  جلميع  امل�شلمة  االمتحانية 
حيث  �شندوقاً،  و177  األ��ف��ا   27

يف  املراكز  لبع�س  املا�شي،  نوفمرب 
اأبوظبي والعني والظفرة، ال�شارقة 

وم�����ادة  ال����ث����ام����ن«،   ال�������ش���ف  اإىل  
لل�شف  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال����درا�����ش����ات 

الثاين ع�شر، 
و�شددت الوزارة على �شرورة تعبئة 
ج�������ودة  عملية  ت��ق��ي��ي��م  ا����ش���ت���م���ارة 
ال��ت�����ش��ل��ي��م وال��ت�����ش��ل��م، ، م���ن خالل 
املطبعة  ت����وف����ره  خ����ا�����س  من�������وذج 
بعمل  بدورها  تقوم  التي  املخت�شة، 
ما�شح لكل �شندوق والت�شليم ح�شب 

ال�شناديق  عدد  وبلغ  االجنليزية«، 
�شندوقاً.  12399

جميع  ا�شتلمت  ال�����وزارة،  وبح�شب 
امل��راك��ز اأم�����س االث��ن��ني،  12087 
االمتحانية  ل�������الأوراق  ���ش��ن��دوق��اً، 
ال��ع��رب��ي��ة  والرتبية  مل�����واد  »ال��ل��غ��ة 
اال�شالمية والدرا�شات االجتماعية  
»عربي«،  وال��ع��ل��وم  وال��ري��ا���ش��ي��ات  
االأول   « ال�شفوف  بطلبة  اخلا�شة 

الكمية املخ�ش�شة، لكل مدر�شة.
ال�شتاء  اإج���ازة  تبداأ  اأن  املقرر  وم��ن 
للطلبة يف الفرتة من 16 دي�شمرب 
اأربعة  2019 ملدة  10 يناير  حتى 
وتبداأ  عمل،  يوم   20 منها  اأ�شابيع 
اإج����ازة ال��ه��ي��ئ��ات ب��اأن��واع��ه��ا، يف 23 
 2019 يناير  دي�شمرب، وتنتهي 3 
اأي�����ام   10 اأ����ش���ب���وع���ني م��ن��ه��ا  مل�����دة 

عمل. 

والتعليم  ال��رتب��ي��ة  وزارة  اأف����ادت  مت�شل  �شياق  ويف 
منه،  ن�شخة  على   « »الفجر  ح�شلت  لها،  تعميم  يف 
يتبعون  الذين  الهمم  اأ�شحاب  الطلبة  بخ�شو�س 
املنهج العادي ولي�س )لديهم خطة فردية تربوية(، 
ويحتاجون فقط ملوائمات خالل فرتة االمتحانات 
االمتحان  لنف�س  االإعاقة،  فئات  فئة من  كل  ح�شب 
اأو  جتهيز امتحانات م�شبقة  اأقرانهم،    املقرر على 
بع�س  تغيري  م��ع  امل��ح��ت��وى،  بنف�س  ت��ك��ون  اأن  ع��ل��ى 
طبيعة  لتنا�شب  املحتوى  اأو  املعنى  بنف�س  االأ�شئلة 
ال�����ش��وؤال«، موؤكدة  اأ�شلوب ط��رح  االإع��اق��ة، »تغيري يف 
اأهمية  عمل جلان خا�شة لهم وتوفري متطلباتهم 
ح�شب احتياج كل فئة، مع امكانية اأن يكون االمتحان 

الكرتوين اأو ورقي ح�شب احلالة وقدراتها.
االمتحان  ي��ك��ون  اأن  ي��ج��وز  ال  ال��������وزارة:«  وق���ال���ت 
ال�شفوف  يف  ال��ه��م��م  اأ���ش��ح��اب  للطلبة  ال��ك��رتون��ي��ا 

اإمنا  فردية،  تربوية  يتبعون خطة  الذين    ،11-1
امتحان خا�س  ويتم عمل  ورقيا،  االمتحان  ي��وؤدون 
اإ���ش��راف معلم  امل��ادة، حتت  بالطالب من قبل معلم 
الرتبية  دعم  ومراكز  املدر�شة  يف  اخلا�شة  الرتبية 

اخلا�شة.
اأم����ا ال���ن���وع ال��ث��ال��ث م���ن ال��ط��ل��ب��ة اأ���ش��ح��اب الهمم، 
ت��ق��ي��م��ه��م م���ن ق��ب��ل فريق  ال���ذي���ن مت  ي��ت��م��ث��ل��ون يف 
الدعم املدر�شي )مر�شحني للتقييم( ولديهم خطة 
يتم  ومل  فردية،  تربوية  خلطة  بحاجة  و  عالجية 
اخلا�شة،  الرتبية  دع��م  م��راك��ز  قبل  م��ن  تقييمهم  
متطلباتهم  وتوفري  لهم  خا�شة  جلان  عمل  يتم  اإذ 
ح�شب احتياج كل فئة، وفقا لقوائم اال�شماء املعتمدة 
مراعاة  مع  اخلا�شة،  الرتبية  دعم  مراكز  قبل  من 
اأن يكون ادخال الدرجات واالعتماد من قبل املدر�شة 

وباإ�شراف مراكز دعم الرتبية اخلا�شة

الرتبية تعتمد اآليات امتحانات اأ�شحاب الهمم 
م�شنفة ل� 3 فئات وفق حاالتهم واحتياجاتهم

البواردي ي�شهد افتتاح املعر�ص الدويل »اإيديك�ص 2018« يف القاهرة
•• القاهرة-وام: 

�شهد معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير الدولة ل�شوؤون الدفاع والوفد 
املرافق له افتتاح فعاليات الدورة االأوىل من املعر�س الدويل لل�شناعات 
2018« املقام حاليا يف جمهورية م�شر  الدفاعية والع�شكرية »اإيديك�س 
جمهورية  رئي�س  ال�شي�شي  عبدالفتاح  الرئي�س  فخامة  قام  وقد  العربية. 
»اإيديك�س  امل�شارك يف معر�س  االإم��ارات  بزيارة جناح دولة  العربية  م�شر 

2018« وكان با�شتقباله معايل حممد بن اأحمد البواردي وزير الدولة 
ل�شوؤون الدفاع بح�شور �شعادة جمعة مبارك اجلنيبي �شفري الدولة لدى 
ال�شركات  منتجات  على  امل�شري  الرئي�س  فخامة  اط��ل��ع  حيث  ال��ق��اه��رة 
االإماراتية الدفاعية امل�شاركة يف املعر�س. كما قام معايل البواردي والوفد 
املرافق بجولة يف املعر�س �شملت عددا من اأجنحة الدول ومن�شات عر�س 
الدفاعية  االأ�شلحة  جمال  يف  املتخ�ش�شة  والدولية  االإقليمية  ال�شركات 
واملعدات  االأ���ش��ل��ح��ة  اأح����دث  ع��ل��ى  خ��الل��ه��ا  اط��ل��ع  االأم��ن��ي��ة  والتكنولوجيا 

اإليه  تو�شلت  م��ا  واآخ���ر  االإره���اب  مكافحة  تدعم  التي  التقنية  واحل��ل��ول 
تقنيات ال�شناعات الدفاعية والع�شكرية واأنظمة الت�شليح اجلوي والربي 
2018« على امل�شتوى  »اإيديك�س  اأهمية معر�س  والبحري. واأكد معاليه 
بني  التكنولوجية  اخل���ربات  لتبادل  ملتقى  ميثل  اإذ  وال��ع��امل��ي  االإقليمي 
امل�شاركني من الهيئات واالأنظمة املخت�شة بالت�شليح وال�شناعات الدفاعية 
الوا�شعة  وامل�شاركة  التنظيم  بح�شن  م�شيدا  ال��ع��امل  اأن��ح��اء  خمتلف  م��ن 

لكربيات ال�شركات املتخ�ش�شة يف جمال ال�شناعات الدفاعية واالأمنية.

امللحقية الثقافية ال�شعودية حتتفل باليوم الوطني ال� 47 مب�شرية »�شعب واحد«
•• دبي- وام: 

الثقافية  امل���ل���ح���ق���ي���ة  اح���ت���ف���ل���ت 
باليوم  ال�����دول�����ة،  يف  ال�������ش���ع���ودي���ة 
47 من خالل تنظيم  ال�  الوطني 
املنا�شبة  ب���ه���ذه  خ��ا���ش��ة  م�����ش��رية 
حت��ت ع��ن��وان »�شعب واح���د« جابت 
�����ش����وارع م��ن��ط��ق��ة ال�����ش��ي��ت��ي ووك 
امللحقية  من�شوبي  مب�شاركة  بدبي 
 1500 م����ن  واأك��������ر  ال���ث���ق���اف���ي���ة 
ال�شعوديني  الطلبة  م��ن  م�����ش��ارك 
وزمالئهم املواطنني يف اجلامعات 
اجلن�شيات  وخم��ت��ل��ف  االإم���ارات���ي���ة 

املقيمة يف الدولة.

للفعالية  امل�شاحب  ال�����ش��ع��ودي��ني« 
ث�����م ع�����رو������س »ال����ف����ال�����س م�����وب« 
ال�شعودي  الفلكلور  تخللها  ال��ت��ي 
واالإم��������ارات��������ي ق���دم���ت���ه االأن�����دي�����ة 
واالإماراتية  ال�شعودية  الطالبية 
بالون   2000 اإط�����الق  ث���م  م��ع��ا، 
ازدانت باألوان علمي البلدين بهذه 
املنا�شبة الغالية لتنطلق بعد ذلك 
اأعالم  بحمل  التي متيزت  امل�شرية 
العربية  واململكة  االإم�����ارات  دول���ة 
القيادة  ����ش���ور  ورف�����ع  ال�����ش��ع��ودي��ة 

الر�شيدة للبلدين.
وبهذه املنا�شبة قال الدكتور را�شد 
امللحقية  ك��ث��ف��ت  ل��ق��د   « ال��غ��ي��ا���س 

امللك  ال�شريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
�شعود  اآل  ع��ب��دال��ع��زي��ز  ب��ن  �شلمان 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  و���ش��اح��ب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 

حفظهما اهلل .
امل�شعودي  حم��م��د  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
وامل�شرف  الثقافية  ال�شوؤون  مدير 
على الفعالية : »تاأتي هذه املبادرة 
االأخوية  العالقات  تعزيز  اإط��ار  يف 
بادرنا  وقد  ال�شعودية،  االإماراتية 
يف امل��ل��ح��ق��ي��ة ال��ث��ق��اف��ي��ة ب���اإع���الن 
اليوم  اح��ت��ف��ال��ي��ة  يف  م�����ش��ارك��ت��ن��ا 
ال��وط��ن��ي ال��� 47 ل��دول��ة االإم����ارات 
اأول  ال�����ش��ع��ودي��ة  لت�شبح  احلبيبة 

اأقيمت  التي   - االحتفالية  وكانت 
الطالبية  االأن���دي���ة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
ال�شعودية يف اجلامعات االإماراتية 
الغيا�س  را�شد  الدكتور  وبح�شور 
امللحق الثقايف ال�شعودي والدكتور 
ال�شوؤون  م��دي��ر  امل�����ش��ع��ودي  حممد 
الفعالية  على  وامل�شرف  الثقافية 
واالأ����ش���ت���اذ ب���در ال��ع��ا���ش��م��ي مدير 
جانب  اىل  ال���درا����ش���ي���ة  ال�������ش���وؤون 
الهيئة االدارية لالأندية الطالبية 
ال�������ش���ع���ودي���ة يف االإم����������ارات وع����دد 
واملقيمني  امل���واط���ن���ني  م���ن  ك��ب��ري 
باإفتتاح  ب������داأت  ق���د   - ال���دول���ة  يف 
وامللوك  زاي�����د  »ال�����ش��ي��خ  م��ع��ر���س 

من  باالإمارات  ال�شعودية  الثقافية 
واالحتفاء  ال���ود  ملقابلة  ج��ه��وده��ا 
االإماراتي بوفاء يليق ومكانة هذه 
القيادتني  جت��م��ع  ال��ت��ي  ال��ع��الق��ة 
جند  ومل  واالإم��ارات��ي��ة،  ال�شعودية 
الذي  الوفاء  ه��ذا  اأف�شل من  اأب��داً 
نعرب به عن فرحتنا باليوم الوطني 
ال����� 47 ح��ي��ث ت��وا���ش��ل االإم������ارات 
 « وت��األ��ق��ه��ا  ح�شورها  وال�����ش��ع��ودي��ة 
امل�شاركة  ه����ذه  ان  اىل  ..م�������ش���ريا 
العالقة  اط��ار  يف  ت��اأت��ي  ال�شعودية 
يف  الرفيع  الثقايف  وامل�شهد  املتينة 
ينطلق  والذي  ال�شقيقني  البلدين 
من  كل  يتبناها  حكيمة  روؤي��ة  من 

الدول التي تعلن عن م�شاركتها يف 
االحتفالية وذلك منذ اأن اختتمت 
ال�شارقة  م��ع��ر���س  يف  م�����ش��ارك��ت��ه��ا 
ندوة  عقدت  حيث  م��وؤخ��راً  للكتاب 
والعالقات  االحت�����اد  م�����ش��رية  ع���ن 
واأم�شيتني  االإم��ارات��ي��ة،  ال�شعودية 
���ش��ع��ري��ت��ني ����ش���ع���ودي���ة اإم����ارات����ي����ة 
من  جمموعة  بح�شور  م�شرتكة 
الثقافية  بال�شئون  املتخ�ش�شني 
والتاريخية واالإعالمية، باالإ�شافة 
امللحقية  تبنتها  فعاليات  اأرب��ع  اإىل 
يف  ال��ط��الب��ي��ة  واالأن���دي���ة  الثقافية 
ووفاًء  حباً  االإم��ارات��ي��ة  اجل��ام��ع��ات 

لالإمارات وقيادتها و�شعبها«.

حل�شور  امل�شاهميني  االع�����ش��اء   / ال�����ش��ادة  دع��وة  االدارة  جمل�س  ي�شر 

اجتماع اجلمعية العمومية العادية يف متام ال�شاعه الثامنة م�شاء يوم 

قاعة  الثاين  الطابق  املفرق  بفندق   2018/12/19 املوافق  االربعاء  

الوثبة ويف حالة عدم اكتمال الن�شاب القانوين وهو اغلبية االع�شاء 

ع�شر  وه��و  الن�شاب   اكتمال  حتي  �شاعة  ن�شف  مل��دة  االجتماع  يوؤجل 

االع�شاء او خم�شة ع�شر ع�شو علي االقل. 

للنظر يف جدول االعمال التايل.

1- الت�شديق علي حم�شر اجتماع اجلمعية العمومية عن العام 2018

2- عر�س تقرير الن�شاط املايل عن ال�شنه املنتهية  2018 .

اع�شاء جمل�س   / ال�شادة  زمة  واب��راء  العمومية  امليزانيه  3- مناق�شة 

االدارة من امل�شوولية املالية الموال اجلمعية ل�شنة 2018

تعيني مراقب للح�شابات لعام 2019 وحتديد مكافاتة.. 

يجوز لكل ع�شو ان يوكل عنه غريه من االع�شاء حل�شور االجتماع 

بتوكيل ر�شمي واليجوز ان ينوب ع�شو عن اكر من �شخ�س

لال�شتف�شار يرجي الت�شال بالرقم 0526225656.

رئي�س جمل�س �لد�رة

جمعية ال�شاخمه التعاونية
دعوة حل�شور اجتماع اجلمعية العموميةالعادية

عن العام املايل 2018
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل / كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�شجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  19 اأغ�شط�س 2018   املودعة حتت رقم: 297328 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م:انيك جوتال، �شركة م�شاهمة 
 وعنوانه:14، ري دو ك�شتجليون، اإف-75001 باري�س، فرن�شا 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
)لو�شن(  غ�شول  التجميل؛  م�شتح�شرات  العطرية؛  واخلال�شات  العطرية  ال��زي��وت  العطور؛  ال�شابون؛ 
ال�شعر؛ مواد التواليت؛ م�شتح�شرات التنظيف والتعطري؛ اأطقم م�شتح�شرات التجميل؛ م�شاحيق املكياج؛ 
ال�شفاه؛ م�شكرة؛  اأحمر  التجميل؛  اأقنعة  املكياج؛  اأ�شا�شات  املكياج؛  اإزالة  املكياج؛ م�شتح�شرات  م�شتح�شرات 
التجميل؛  الأغ��را���س  لالأوعية  قاب�شات  الب�شرة؛  منظفات  الب�شرة؛  تق�شري  وك��رمي��ات  )لو�شن(  غ�شوالت 
العناية  م�شتح�شرات  يد؛  كرميات  ب��اردة؛  كرميات  زائلة؛  كرميات  احلالقة؛  كرميات  التجميل؛  كرميات 
للب�شرة؛  تونر  التدليك؛  زيوت  التدليك؛  يف  ت�شتخدم  التي  الطبية  غري  الكرميات  الطبية؛  غري  بالب�شرة 
مرطب للب�شرة؛ كرميات اجل�شم؛ غ�شول )لو�شن( للج�شم؛ زيت االأطفال؛ زيوت عطرية؛ األبان جتميلية؛ 
اأ�شنان؛ غ�شول فم  التجميل؛ منظفات  لغايات  األ��وان(  م�شتح�شرات حالقة؛ م�شتح�شرات ق�شر )مزيالت 
غري طبي؛ م�شتح�شرات تنظيف اأطقم االأ�شنان؛ م�شاحيق االأ�شنان؛ معجون االأ�شنان؛ م�شتح�شرات تبيي�س 
العناية  م�شتح�شرات  االأظ��اف��ر؛  مينا  اأظافر؛  طالء  م�شتعارة؛  اأظافر  االأظ��اف��ر؛  طالء  مزيالت  االأ�شنان؛ 
باالأظافر؛ حمددات العيون؛ مزيالت مكياج العيون؛ ظل اجلفون؛ اأقالم احلواجب ؛ رمو�س م�شتعارة؛ اأقالم 
لغايات التجميل؛ م�شتح�شرات جتميل للرمو�س؛ طالء لل�شفاه؛ األوان �شفاه؛ م�شتح�شرات العناية بال�شفاه 
غري الطبية؛ ملمع �شفاه؛ حمددات �شفاه؛ بل�شم �شفاه غري طبي؛ م�شتح�شرات جتميل للحمام واال�شتحمام؛ 
م�شتح�شرات دو�س للنظافة ال�شخ�شية اأو لغايات اإزالة الروائح الكريهة )مواد تواليت(؛ �شابون ا�شتحمام 
لل�شعر؛  )���ش��رباي(  رذاذ  لل�شعر؛  معجون  لل�شعر؛  جل  طبية؛  غري  ا�شتحمام  اأم��الح  الفقاقيع؛  وحمامات 
بل�شم؛  �شامبو؛  ال�شعر؛  م�شقرات  لل�شعر؛  ملونات  بال�شعر؛  العناية  م�شتح�شرات  لل�شعر؛  )لو�شن(  غ�شول 
م�شتح�شرات  ال�شم�س؛  من  الوقاية  م�شتح�شرات  ال�شوارب؛  �شمع  الدائمة؛  ال�شعر  متويج  م�شتح�شرات 
العناية من ال�شم�س؛ م�شتح�شرات الت�شمري بال�شم�س لغايات التجميل؛ ماء كولونيا؛ ماء تواليت؛ عطور؛ 
مزيالت الروائح الكريهة للب�شر اأو للحيوانات؛ �شامبو للحيوانات االأليفة؛ م�شادات للتعرق )مواد تواليت(؛ 
بودرة معطرة؛ بودرة تلك؛ بودرة اأطفال؛ م�شتح�شرات جتميل غري طبية للحد من ت�شققات اجللد؛ مزيالت 
ال�شعر؛ اأقنعة التجميل؛ حممرات الوجنتني؛ اأعواد قطن لغايات جتميلية؛ مناديل ورقية م�شربة بغ�شوالت 
)لو�شن( جتميلية؛ مواد ال�شقة ال�شتخدامات التجميل؛ قطيالت قطن لغايات جتميلية؛ مراهم الأغرا�س 
التجميل؛ �شابون حالقة؛ مزيجات من اأوراق الورد املجففة املعطرة؛ معطرات الغرف؛ اأعواد البخور؛ زيوت 
عطرية لغايات جتميلية؛ العنرب؛ م�شتح�شرات ق�شر االأقم�شة ومواد اأخرى ت�شتعمل يف غ�شل وكي املالب�س؛ 
م�شتح�شرات تنظيف و�شقل وجلي وك�شط؛ م�شتح�شرات تنظيف الزجاج؛ منعمات اأقم�شة ت�شتعمل يف غ�شل 
وكي املالب�س؛ منظفات اأحوا�س التواليت؛ ن�شا الغ�شيل؛ ملمع االأحذية؛ كرمي االأحذية؛ ملمع االأثاث؛ ملمع 

االأر�شيات؛ �شمع االأر�شيات.- الواق�عة بالفئة:  3
ه��و مبني يف  كما  " ETOILE D'UNE NUIT" ب��اأح��رف التينية  ع��ب��ارة  و�شف العالمة:  كتبت 

منوذج الطلب.
اال�ش��رتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:30 اأغ�شط�س 2018   املودعة حتت رقم: 297626 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

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

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

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

 و�شف العالمة:   العالمة عبارة عن  الرقم " 1892 " كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:3 �شبتمرب 2018   املودعة حتت رقم: 297810 
تاريخ اإيداع االأولوية: 16 اإبريل 2018

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

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

 م�شكرة؛ مل�شقات فنية لالأظافر؛ طالء االأظافر؛ مزيل طالء االأظافر؛ جل اال�شتحمام 
 الواق�عة بالفئة:  3 

و�شف العالمة:    كتبت عبارة " CANDY CLOUDS " باللغة االإجنليزية كما هو مبني يف منوذج 
الطلب.

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

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

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:3 �شبتمرب 2018   املودعة حتت رقم: 297804 
تاريخ اإيداع االأولوية: 16 اإبريل 2018

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

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

 م�شكرة؛ مل�شقات فنية لالأظافر؛ طالء االأظافر؛ مزيل طالء االأظافر؛ جل اال�شتحمام 
 الواق�عة بالفئة:  3 

التينية  و�شف العالمة:   كتبت عبارة " GILLY HICKS MOONLIT BLOSSOMS" باأحرف 
كما هو مبني يف منوذج الطلب.

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

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:  30 اأغ�شط�س 2018   املودعة حتت رقم: 297558 
تاريخ اإيداع االأولوية:  
 با�ش��م:توتو األ تي دي. 

 وعنوانه:رقم 1-1،  ناكا�شيما 2-ت�شومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�شيو-�شي، اليابان 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

يف  امل�شتخدمة  الل�شق  مب��واد  يتعلق  فيما  املبا�شرة  التجزئة  متاجر  خدمات  ذل��ك  يف  مبا  التجزئة  خدمات 
ال�شناعة؛ خدمات التجزئة مبا يف ذلك خدمات متاجر التجزئة املبا�شرة فيما يتعلق بالطالءات )الدهانات( 
امل�شادة  وامل�شتح�شرات  ال�شداأ  من  الوقاية  ومواد  الدهان  واأ�شا�شات  )الدهانات(  الطالءات  وم�شتح�شرات 
للتاآكل وامل�شتح�شرات املثبتة للدهانات واملواد احلافظة؛ خدمات التجزئة مبا يف ذلك خدمات متاجر التجزئة 
املبا�شرة فيما يتعلق مب�شتح�شرات التنظيف؛ خدمات التجزئة مبا يف ذلك خدمات متاجر التجزئة املبا�شرة 
فيما يتعلق بورق التواليت واملناديل الورقية واملناديل املرطبة؛ خدمات التجزئة مبا يف ذلك خدمات متاجر 
التجزئة املبا�شرة فيما يتعلق مبواد البناء املعدنية واملوا�شري املعدنية واالأنابيب املعدنية؛ خدمات التجزئة 
مبا يف ذلك خدمات متاجر التجزئة املبا�شرة فيما يتعلق بالدرابزين؛ خدمات التجزئة مبا يف ذلك خدمات 
متاجر التجزئة املبا�شرة فيما يتعلق مبنتجات العناية باملر�شى واأجهزة امل�شاعدة الطبية؛ خدمات التجزئة 
مبا يف ذلك خدمات متاجر التجزئة املبا�شرة فيما يتعلق بالرقائق البال�شتيكية )عدا ما هو للتغليف( واالألواح 
البال�شتيكية واالألواح امل�شنوعة من مادة البويل كاروبونيت واالألواح الرقائقية امل�شنوعة من البال�شتيك؛ 
التجزئة  البناء؛ خدمات  يتعلق مواد  فيما  املبا�شرة  التجزئة  ذلك خدمات متاجر  التجزئة مبا يف  خدمات 
املبلطة؛  البناء واالأر�شيات  املبا�شرة فيما يتعلق بالبالطات وبالطات  مبا يف ذلك خدمات متاجر التجزئة 
خدمات التجزئة مبا يف ذلك خدمات متاجر التجزئة املبا�شرة فيما يتعلق باأجهزة االإنارة والتدفئة وتوليد 
ال�شحية وقطع غيارها؛ خدمات  واالأغرا�س  املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار 
التجزئة مبا يف ذلك خدمات متاجر التجزئة املبا�شرة فيما يتعلق ب�شخانات املياه )اأجهزة( و�شخانات احلمام؛ 
خدمات التجزئة مبا يف ذلك خدمات متاجر التجزئة املبا�شرة فيما يتعلق مبوا�شري و�شمامات توريد املياه 
باأجهزة  يتعلق  فيما  املبا�شرة  التجزئة  متاجر  خدمات  ذلك  يف  مبا  التجزئة  خدمات  ال�شحية؛  للرتكيبات 
تربيد الهواء ومن�شاآت تر�شيح الهواء؛ خدمات التجزئة مبا يف ذلك خدمات متاجر التجزئة املبا�شرة فيما 
التجزئة  املياه؛ خدمات  ال�شفط للمطابخ وتركيبات الطبخ واأحوا�س املطبخ واأجهزة تنقية  باأغطية  يتعلق 
مبا يف ذلك خدمات متاجر التجزئة املبا�شرة فيما يتعلق باأحوا�س التواليت ومقاعد التواليت )دورات املياه( 
وقطع غيارها؛ خدمات التجزئة مبا يف ذلك خدمات متاجر التجزئة املبا�شرة فيما يتعلق باملباول )تركيبات 
التجزئة  متاجر  خدمات  ذلك  يف  مبا  التجزئة  خدمات  الد�س؛  وحمامات  واحلنفيات  وال�شطافات  �شحية( 
املبا�شرة فيما يتعلق تركيبات احلمامات واأحوا�س اال�شتحمام )البانيو( واحلمامات م�شبقة الت�شنيع وكبائن 
اال�شتحمام )وحتديدا حجريات حمام الدو�س( وجتهيزات احلمامات ومثبتات موا�شري احلمام وقطع غيارها؛ 
خدمات التجزئة مبا يف ذلك خدمات متاجر التجزئة املبا�شرة فيما يتعلق مبن�شات اأحوا�س الغ�شيل وطاوالت 
بالن�شد )الطاوالت(  املبا�شرة فيما يتعلق  التجزئة  التجزئة مبا يف ذلك خدمات متاجر  التزيني؛ خدمات 
واخلزانات واالأرفف وغريها من االأثاث امل�شتخدم يف املطابخ اأو احلمامات واإك�ش�شواراتها؛ خدمات التجزئة 
مبا يف ذلك خدمات متاجر التجزئة املبا�شرة فيما يتعلق املرايا والكرا�شي )املقاعد(؛ خدمات التجزئة مبا يف 
ذلك خدمات متاجر التجزئة املبا�شرة فيما يتعلق باالأدوات واالأواين واالأوعية لال�شتعمال املنزيل وللمطبخ؛ 
خدمات التجزئة مبا يف ذلك خدمات متاجر التجزئة املبا�شرة فيما يتعلق باأدوات التنظيف؛ خدمات التجزئة 
مبا يف ذلك خدمات متاجر التجزئة املبا�شرة فيما يتعلق بحامالت املنا�شف وحلقات املنا�شف واأدوات �شرف 
االأكواب  وحامالت  واالأك���واب  ال�شابون  وعلب  ال�شابون  وحامالت  التواليت  ورق  وحامالت  التواليت  ورق 
التجزئة مبا يف ذلك خدمات  املهمالت؛ خدمات  االأ�شنان و�شالل  االأ�شنان وعلب فرا�شي  وحامالت فرا�شي 
متاجر التجزئة املبا�شرة فيما يتعلق �شتائر احلمام امل�شنوعة من القما�س اأو البال�شتيك؛ خدمات التجزئة 
مبا يف ذلك خدمات متاجر التجزئة املبا�شرة فيما يتعلق باأخفاف احلمام واأرواب احلمام؛ خدمات التجزئة 

 مبا يف ذلك خدمات متاجر التجزئة املبا�شرة فيما يتعلق بح�شر احلمام ومفار�س احل�شري. 
 الواق�عة بالفئة:  35 

الطلب. منوذج  يف  مبني  هو  كما  التينية  و�شف العالمة:  كتبت كلمة " WASHLET" باأحرف 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:20 اأغ�شط�س 2018   املودعة حتت رقم: 297335 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م: مرا�س القاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنوانه:�س.ب.: 123311، دبي، االإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات الدعاية واالإعالن؛ خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن؛ خدمات اإدارة وتوجيه االأعمال؛ امل�شاعدة يف اإدارة االأعمال؛ 
الرتفيهية؛  وامل��دن  االألعاب  وم��دن  والفنادق  املطاعم  اأعمال  اإدارة  االأع��م��ال؛  وتنظيم  اإدارة  يف  ا�شت�شارات  االأع��م��ال؛  تقييم 
اأو  التجارية  االأع��م��ال  اإدارة  يف  امل�شاعدة  االأع��م��ال؛  م�شاعدة  خدمات  )لالآخرين(؛  االأع��م��ال  اإدارة  االأع��م��ال؛  م�شاريع  اإدارة 
عالقات  اإدارة  املكتبية؛  الت�شهيالت  تقدمي  العامة؛  والعالقات  واالإع��الن  الدعاية  خدمات  الت�شويق؛  خدمات  ال�شناعية؛ 
الزبائن؛ خدمات التعاقد اخلارجي يف جمال اإدارة عالقات الزبائن؛ خدمات ا�شت�شارات االإدارة ال�شخ�شية؛ جتميع وتنظيم 
م�شاهدة  من  الزبائن  لتمكني  الغري  ل�شالح  ال�شلع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات  الكمبيوتر؛  بيانات  قواعد  يف  املعلومات 
التجارية  واملعار�س  املعار�س  تنظيم  ال�شناعية؛  االأعمال  اإدارة  لالآخرين؛  ال�شراء  خدمات  و�شرائها؛  ب�شهولة  ال�شلع  تلك 
لغايات جتارية اأو اإعالنية؛ تاأجري امل�شاحات االإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية واالإعالن يف و�شائل االت�شال؛ خدمات اأبحاث 
خدمات  العلني؛  باملزاد  املمتلكات  بيع  االأعمال(؛  يف  )امل�شاعدة  اخلارجي  التعاقد  خدمات  باالإعالم؛  يتعلق  فيما  الت�شويق 
برامج والء الزبائن؛ خدمات برامج الوالء واحلوافز واجلوائز؛ الرتويج لالإقامة يف الفنادق واأرا�شي التخييم واملطاعم 
والرحالت  ال�شاملة  ال�شفر  وبرامج  الريا�شية  والفعاليات  اجلولف  ومالعب  وال�شبا  واملنتجعات  وامل�شروبات  واالأطعمة 
ال�شياحية ومدن االألعاب واملدن الرتفيهية من خالل اإدارة برنامج مكافاآت حتفيزية؛ توفري منا�شب لالأطعمة وامل�شروبات 
بكل هذه  املعلومات اخلا�شة  تزويد  والرتفيهية؛  الريا�شية  للفعاليات  ا�شتاد  اأي  التذكارية يف  والتحف  االمتياز  وحمالت 

 اخلدمات، مبا يف ذلك تزويد املعلومات ب�شاأن هذه اخلدمات عن طريق �شبكة حا�شوب عاملية. 
الواق�عة بالفئة: 35

 و�شف العالمة: كتبت عبارة "RIAD HATTA" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:20 اأغ�شط�س 2018   املودعة حتت رقم: 297336 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م: مرا�س القاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنوانه:�س.ب.: 123311، دبي، االإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات العقارات؛ اإدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية وعقارات البيع بالتجزئة والعقارات ال�شكنية؛ اإدارة وتوجيه 
املقدمة  واالإيجار  والتاأجري  العقارات  خدمات  ال�شكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وعقارات  التجارية  العقارات  وتاأجري 
البحرية  التخييم وال�شقق والفلل واملكاتب وال�شبا واملنتجعات ومالعب اجلولف والواجهات  باأرا�شي  واملزودة فيما يتعلق 
اإدارة  خ��دم��ات  الت�شوق؛  وجممعات  الت�شوق  وم��راك��ز  االأل��ع��اب  وم��دن  الرتفيهية  وامل���دن  ال�شناعية  واملمتلكات  وال��ف��ن��ادق 
اإدارة �شقق وفلل االإيجار؛ خدمات �شم�شرة العقارات؛ خدمات حت�شيل االإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛  امل�شتاأجرين؛ 
خدمات  االأم���وال؛  اإدارة  خدمات  اال�شتثمار؛  خدمات  االأ���ش��ول؛  اإدارة  خدمات  املالية؛  اخلدمات  االأم���وال؛  روؤو���س  ا�شتثمار 
�شناديق املمتلكات؛ خدمات التاأمني؛ خدمات االأعمال امل�شرفية؛ خدمات متويل املمتلكات؛ خدمات تقييم املمتلكات؛ خدمات 
اإدارة املمتلكات واإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات اال�شتثمار يف املمتلكات؛ خدمات �شم�شرة املمتلكات؛ خدمات التاأمني على 
املمتلكات؛ خدمات تطوير االأرا�شي؛ خدمات ا�شتمالك االأرا�شي؛ تثمني واختيار وا�شتمالك العقارات للتطوير واال�شتثمار؛ 
ا�شتمالك االأرا�شي لتاأجريها؛ اإ�شدار �شندات ذات قيمة؛ توفري بطاقات دفع م�شبقة و�شندات ذات قيمة؛ اإ�شدار وا�شرتداد 
الهدايا  ق�شائم  الهدايا؛  ق�شائم  القيمة؛  ذات  والكوبونات  الق�شائم  قيمة  وا���ش��رتداد  اإ���ش��دار  القيمة؛  ذات  ال�شندات  قيمة 
وال�شينما  واملطاعم  التخييم  واأرا�شي  والفنادق  ال�شفر  بخدمات  يتعلق  فيما  اخل�شومات  وترتيب  منح  م�شبقاً؛  املدفوعة 
وامل�شارح والفعاليات الريا�شية والوجهات ال�شياحية ومدن االألعاب واملدن الرتفيهية؛ تزويد املعلومات اخلا�شة بكل هذه 

 اخلدمات، مبا يف ذلك تزويد املعلومات ب�شاأن هذه اخلدمات عن طريق �شبكة حا�شوب عاملية. 
الواق�عة بالفئة: 36

 و�شف العالمة: كتبت عبارة "RIAD HATTA" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:20 اأغ�شط�س 2018   املودعة حتت رقم: 297337 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م: مرا�س القاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنوانه:�س.ب.: 123311، دبي، االإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
تقدمي  والثقافية؛  الريا�شية  االأن�شطة  الرتفيه؛  خدمات  ال�شيافة؛  �شناعة  جمال  يف  التدريب  ومرافق  الفنادق  ت�شغيل 
ت�شهيالت �شاالت الريا�شة البدنية والنوادي ال�شحية؛ تنظيم خدمات التدريب ال�شخ�شي؛ ت�شغيل األعاب املدن الرتفيهية؛ 
ت�شغيل مالعب اجلولف؛ توفري مرافق التن�س؛ خدمات الرفاهية؛ توفري خدمات برك ال�شباحة؛ خدمات الزوار املرتبطة 
بحجز تذاكر الفعاليات الرتفيهية وامل�شارح واحلفالت والفعاليات الريا�شية ومدن االألعاب واملدن الرتفيهية؛ تنظيم واإدارة 
املوؤمترات وجل�شات االجتماع واملعار�س والدورات التدريبية والور�س ومعار�س االأعمال واالجتماعات واملحا�شرات؛ ت�شغيل 
البولنج؛  �شاالت  ت�شهيالت  توفري  الريا�شية؛  املرافق  توفري  ال�شينما؛  ت�شهيالت  توفري  االألعاب؛  ومدن  الرتفيهية  املدن 
توفري ت�شهيالت اال�شتجمام؛ توفري ت�شهيالت ركوب اخليل و�شباقات اخليول؛ تدريب اخليول؛ تنظيم املباريات الريا�شية 
وم�شابقات الفرو�شية؛ خدمات ا�شتديوهات الت�شجيل ال�شوتي؛ خدمات ا�شتديوهات االأفالم ال�شينمائية؛ تقدمي ت�شهيالت 
الرتفيهية؛  امل�شاحات  والراديو؛ توفري  والفيديو  والتلفاز  الت�شجيل لالأفالم  ا�شتديوهات  الت�شجيل؛ خدمات  ا�شتديوهات 
توفري مالعب لالأطفال يف حمطات اخلدمات؛ تاأجري ا�شتديوهات الت�شجيل؛ حدائق احليوان؛ حدائق احليوانات االأليفة؛ 
متنزهات احليوانات؛ حدائق ال�شفاري؛ معار�س احليوانات؛ عرو�س احليوانات؛ خدمات املخيمات اال�شتجمامية؛ خدمات 
خميمات العطالت؛ رحالت وجوالت التنزه والتخييم؛ خدمات املعلومات والتعليم اخلا�شة بحدائق احليوانات ومعار�س 
طريق  عن  اخلدمات  هذه  ب�شاأن  املعلومات  تزويد  ذلك  يف  مبا  اخلدمات،  هذه  بكل  اخلا�شة  املعلومات  وتزويد  احليوانات 

�شبكة حا�شوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة: 41 

 و�شف العالمة: كتبت عبارة "RIAD HATTA" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:20 اأغ�شط�س 2018   املودعة حتت رقم: 297343 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م: مرا�س القاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنوانه: �س.ب.: 123311، دبي، االإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اال�شتجمام؛  فنادق  خدمات  الفنادق؛  خدمات  امل��وؤق��ت؛  االإي���واء  الكحولية(؛  )غ��ري  وامل�شروبات  االأطعمة  توفري  خدمات 
اأماكن  الفنادق؛ توفري  الفنادق؛ خدمات مطاعم  الفنادق؛ خدمات احلجز يف  الفندقية؛ خدمات متوين  االإقامة  خدمات 
خم�ش�شة يف الفنادق ملعار�س االأعمال وعرو�س االأعمال واملوؤمترات واالجتماعات واملحا�شرات وجل�شات االجتماع؛ خدمات 
تخطيط الفعاليات؛ تقدمي الت�شهيالت )االإيواء( الإقامة املوؤمترات والندوات واملعار�س والعرو�س والعطالت؛ تاأجري غرف 
االجتماعات؛ خدمات ال�شيافة )االإيواء(؛ اأجنحة ال�شيافة االإيواء اأو االأطعمة وامل�شروبات )غري الكحولية((؛ واملعلومات 
عن العطالت والتخطيط املرتبط باالإيواء؛ املطاعم واملقاهي؛ وخدمات التموين؛ ومطاعم الطلبات ال�شفرية؛ وحمالت 
املقاهي؛ متوين االأطعمة وامل�شروبات؛ حانات الع�شائر؛ خدمات الزوار املرتبطة بحجز الفنادق واالإيواء واملطاعم؛ خدمات 
التموين؛  خدمات  املتنقلة؛  وامل�شروبات  االأطعمة  منافذ  وامل�شروبات؛  االأطعمة  ب�شاأن  التعاقد  خدمات  ال�شخ�شي؛  ال�شيف 
خدمات  الكرفانات؛  حدائق  ت�شهيالت  متنقلة؛  �شاحنات  خالل  من  وامل�شروبات  االأطعمة  تزويد  املتنقلة؛  املطاعم  خدمات 
لالأطفال؛  النهارية  احل�شانات  دور  املوؤقتة؛  املقطورات  حدائق  ت�شهيالت  توفري  املقطورات؛  حدائق  يف  امل��زودة  التموين 
مناطق اال�شرتاحة يف حمطات اخلدمات؛ خدمات التموين املتنقلة؛ ت�شهيالت اأرا�شي املخيمات؛ خدمات املخيمات ال�شياحية 
)االإقامة(؛ توفري ت�شهيالت اأرا�شي املخيمات؛ خدمات االإيواء املوؤقت يف اأرا�شي املخيمات؛ خدمات التخييم؛ خدمات اأماكن 
االإقامة؛ حجز امل�شاكن يف اأرا�شي املخيمات؛ خدمات املخيمات الفارهة؛ خدمات الن�شح واملعلومات واال�شت�شارات املرتبطة 
�شبكة  اأو عرب  الكمبيوتر  بيانات  اأو من قواعد  اأع��اله مقدمة عرب االنرتنت  ال��واردة  اأع��اله؛ جميع اخلدمات  ورد  بكل ما 

ات�شاالت عاملية.- الواق�عة بالفئة: 43
 و�شف العالمة:  كتبت عبارة " ريا�س حّتا " باأحرف عربية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 

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

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:  30 اأغ�شط�س 2018   املودعة حتت رقم: 297553 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م:د�شيم بيوتي جروب انك. 
 وعنوانه:517 ريت�شموند �شرتيت. ئي.، تورونتو، اأونتاريو، ام5ايه 1اأر4، كندا  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
العناية  ومنتجات  ال�شخ�شية  العناية  ومنتجات  التجميل  م�شتح�شرات  جمال  يف  التجزئة  متاجر  خدمات 
بالب�شرة والوجه واجل�شم ومنتجات التجميل؛ خدمات التجزئة املبا�شرة على االإنرتنت يف جمال م�شتح�شرات 

التجميل ومنتجات العناية ال�شخ�شية ومنتجات العناية بالب�شرة والوجه واجل�شم ومنتجات التجميل.
 الواق�عة بالفئة:  35 

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة " NIOD" باحرف التينية  كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:  30 اأغ�شط�س 2018   املودعة حتت رقم: 297557 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م: توتو األ تي دي. 
 وعنوانه:رقم 1-1،  ناكا�شيما 2-ت�شومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�شيو-�شي، اليابان 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
ال����ورق وال�����ورق امل��ق��وى وامل��ن��ت��ج��ات امل�����ش��ن��وع��ة م��ن ه���ذه امل����واد وغ���ري واردة يف ف��ئ��ات اأخ�����رى؛ املطبوعات؛ 
اأو  القرطا�شية  يف  امل�شتعملة  الل�شق  م���واد  ال��ق��رط��ا���ش��ي��ة؛  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة؛  ال�����ش��ور  ال��ك��ت��ب؛  جتليد  م���واد 
)عدا  املكتبية  وال���ل���وازم  الكاتبة  االآالت  ال��ت��ل��وي��ن؛  اأو  ال��ده��ان  ف��را���ش��ي  ال��ف��ن��ان��ني؛  م���واد  منزلية؛  ل��غ��اي��ات 
فئات  ال���واردة يف  البال�شتيكية )غ��ري  التغليف  م��واد  االأج��ه��زة(؛  )ع��دا  والتدري�س  التوجيه  م��واد  االأث���اث(؛ 
ل��الأط��ف��ال؛ منا�شف �شحية  ال���ورق  م��ن  م��راي��ي��ل  )ال��را���ش��م��ات(؛  الكلي�شيهات  ال��ط��ب��اع��ة؛  اأخ����رى(؛ ح���روف 
ل��ل��ي��دي��ن م��ن ال�����ورق؛ م��ن��ا���ش��ف م��ن ال�����ورق؛ م��ن��ادي��ل م��ن ال����ورق ل��ل��م��وائ��د؛ م��ن��ا���ش��ف ل��ل��ي��دي��ن م��ن ال����ورق؛ 
م��ن��ادي��ل م��ن ال����ورق؛ م��ن��ادي��ل م��رط��ب��ة؛ م��ن��ادي��ل ت��وال��ي��ت م��رط��ب��ة وم��ن��ادي��ل م��رط��ب��ة؛ م��ن��ادي��ل م��رط��ب��ة من 
من  بيا�شات  التجميل؛  م�شتح�شرات  الإزال���ة  ال���ورق  م��ن  مناديل  التجميل؛  م�شتح�شرات  الإزال���ة  ال���ورق 

 الورق للموائد؛ ورق تواليت؛ مناديل من الورق؛ ورق ن�شاف؛ ورق �شحي. 
 الواق�عة بالفئة:  16 

و�شف العالمة:  كتبت كلمة " WASHLET" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:20 اأغ�شط�س 2018   املودعة حتت رقم: 297339 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م: مرا�س القاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنوانه:�س.ب.: 123311، دبي، االإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
اال�شتجمام؛  فنادق  خدمات  الفنادق؛  خدمات  امل��وؤق��ت؛  االإي���واء  الكحولية(؛  )غ��ري  وامل�شروبات  االأطعمة  توفري  خدمات 
اأماكن  الفنادق؛ توفري  الفنادق؛ خدمات مطاعم  الفنادق؛ خدمات احلجز يف  الفندقية؛ خدمات متوين  االإقامة  خدمات 
خم�ش�شة يف الفنادق ملعار�س االأعمال وعرو�س االأعمال واملوؤمترات واالجتماعات واملحا�شرات وجل�شات االجتماع؛ خدمات 
تخطيط الفعاليات؛ تقدمي الت�شهيالت )االإيواء( الإقامة املوؤمترات والندوات واملعار�س والعرو�س والعطالت؛ تاأجري غرف 
االجتماعات؛ خدمات ال�شيافة )االإيواء(؛ اأجنحة ال�شيافة االإيواء اأو االأطعمة وامل�شروبات )غري الكحولية((؛ واملعلومات 
عن العطالت والتخطيط املرتبط باالإيواء؛ املطاعم واملقاهي؛ وخدمات التموين؛ ومطاعم الطلبات ال�شفرية؛ وحمالت 
املقاهي؛ متوين االأطعمة وامل�شروبات؛ حانات الع�شائر؛ خدمات الزوار املرتبطة بحجز الفنادق واالإيواء واملطاعم؛ خدمات 
التموين؛  خدمات  املتنقلة؛  وامل�شروبات  االأطعمة  منافذ  وامل�شروبات؛  االأطعمة  ب�شاأن  التعاقد  خدمات  ال�شخ�شي؛  ال�شيف 
خدمات  الكرفانات؛  حدائق  ت�شهيالت  متنقلة؛  �شاحنات  خالل  من  وامل�شروبات  االأطعمة  تزويد  املتنقلة؛  املطاعم  خدمات 
لالأطفال؛  النهارية  احل�شانات  دور  املوؤقتة؛  املقطورات  حدائق  ت�شهيالت  توفري  املقطورات؛  حدائق  يف  امل��زودة  التموين 
مناطق اال�شرتاحة يف حمطات اخلدمات؛ خدمات التموين املتنقلة؛ ت�شهيالت اأرا�شي املخيمات؛ خدمات املخيمات ال�شياحية 
)االإقامة(؛ توفري ت�شهيالت اأرا�شي املخيمات؛ خدمات االإيواء املوؤقت يف اأرا�شي املخيمات؛ خدمات التخييم؛ خدمات اأماكن 
االإقامة؛ حجز امل�شاكن يف اأرا�شي املخيمات؛ خدمات املخيمات الفارهة؛ خدمات الن�شح واملعلومات واال�شت�شارات املرتبطة 
�شبكة  اأو عرب  الكمبيوتر  بيانات  اأو من قواعد  اأع��اله مقدمة عرب االنرتنت  ال��واردة  اأع��اله؛ جميع اخلدمات  ورد  بكل ما 

ات�شاالت عاملية.- الواق�عة بالفئة: 43
الطلب. منوذج  يف  مبني  هو  كما  التينية  و�شف العالمة: كتبت عبارة "RIAD HATTA" باأحرف 

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

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:20 اأغ�شط�س 2018   املودعة حتت رقم: 297340 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م: مرا�س القاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنوانه:�س.ب.: 123311، دبي، االإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات الدعاية واالإعالن؛ خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن؛ خدمات اإدارة وتوجيه االأعمال؛ امل�شاعدة يف اإدارة االأعمال؛ 
تقييم االأعمال؛ ا�شت�شارات يف اإدارة وتنظيم االأعمال؛ اإدارة اأعمال املطاعم والفنادق ومدن االألعاب واملدن الرتفيهية؛ اإدارة 
م�شاريع االأعمال؛ اإدارة االأعمال )لالآخرين(؛ خدمات م�شاعدة االأعمال؛ امل�شاعدة يف اإدارة االأعمال التجارية اأو ال�شناعية؛ 
الزبائن؛  عالقات  اإدارة  املكتبية؛  الت�شهيالت  تقدمي  العامة؛  والعالقات  واالإع���الن  الدعاية  خدمات  الت�شويق؛  خدمات 
خدمات التعاقد اخلارجي يف جمال اإدارة عالقات الزبائن؛ خدمات ا�شت�شارات االإدارة ال�شخ�شية؛ جتميع وتنظيم املعلومات 
ال�شلع  تلك  م�شاهدة  من  الزبائن  لتمكني  الغري  ل�شالح  ال�شلع  من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات  الكمبيوتر؛  بيانات  قواعد  يف 
ب�شهولة و�شرائها؛ خدمات ال�شراء لالآخرين؛ اإدارة االأعمال ال�شناعية؛ تنظيم املعار�س واملعار�س التجارية لغايات جتارية 
اأو اإعالنية؛ تاأجري امل�شاحات االإعالنية؛ تاأجري وقت للدعاية واالإعالن يف و�شائل االت�شال؛ خدمات اأبحاث الت�شويق فيما 
يتعلق باالإعالم؛ خدمات التعاقد اخلارجي )امل�شاعدة يف االأعمال(؛ بيع املمتلكات باملزاد العلني؛ خدمات برامج والء الزبائن؛ 
خدمات برامج الوالء واحلوافز واجلوائز؛ الرتويج لالإقامة يف الفنادق واأرا�شي التخييم واملطاعم واالأطعمة وامل�شروبات 
االألعاب  ومدن  ال�شياحية  والرحالت  ال�شاملة  ال�شفر  وبرامج  الريا�شية  والفعاليات  اجلولف  ومالعب  وال�شبا  واملنتجعات 
االمتياز  وحم��الت  وامل�شروبات  لالأطعمة  منا�شب  توفري  حتفيزية؛  مكافاآت  برنامج  اإدارة  خ��الل  من  الرتفيهية  وامل��دن 
والتحف التذكارية يف اأي ا�شتاد للفعاليات الريا�شية والرتفيهية؛ تزويد املعلومات اخلا�شة بكل هذه اخلدمات، مبا يف ذلك 

تزويد املعلومات ب�شاأن هذه اخلدمات عن طريق �شبكة حا�شوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة:35 

 و�شف العالمة:  كتبت عبارة " ريا�س حّتا " باأحرف عربية كما هو مبني يف منوذج الطلب.  
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:20 اأغ�شط�س 2018   املودعة حتت رقم: 297341 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م: مرا�س القاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنوانه:�س.ب.: 123311، دبي، االإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات العقارات؛ اإدارة العقارات؛ خدمات العقارات التجارية وعقارات البيع بالتجزئة والعقارات ال�شكنية؛ اإدارة وتوجيه 
املقدمة  واالإيجار  والتاأجري  العقارات  خدمات  ال�شكنية؛  والعقارات  بالتجزئة  البيع  وعقارات  التجارية  العقارات  وتاأجري 
البحرية  التخييم وال�شقق والفلل واملكاتب وال�شبا واملنتجعات ومالعب اجلولف والواجهات  باأرا�شي  واملزودة فيما يتعلق 
اإدارة  خ��دم��ات  الت�شوق؛  وجممعات  الت�شوق  وم��راك��ز  االأل��ع��اب  وم��دن  الرتفيهية  وامل���دن  ال�شناعية  واملمتلكات  وال��ف��ن��ادق 
اإدارة �شقق وفلل االإيجار؛ خدمات �شم�شرة العقارات؛ خدمات حت�شيل االإيجارات؛ خدمات تثمني العقارات؛  امل�شتاأجرين؛ 
خدمات  االأم���وال؛  اإدارة  خدمات  اال�شتثمار؛  خدمات  االأ���ش��ول؛  اإدارة  خدمات  املالية؛  اخلدمات  االأم���وال؛  روؤو���س  ا�شتثمار 
�شناديق املمتلكات؛ خدمات التاأمني؛ خدمات االأعمال امل�شرفية؛ خدمات متويل املمتلكات؛ خدمات تقييم املمتلكات؛ خدمات 
اإدارة املمتلكات واإدارة املحافظ العقارية؛ خدمات اال�شتثمار يف املمتلكات؛ خدمات �شم�شرة املمتلكات؛ خدمات التاأمني على 
املمتلكات؛ خدمات تطوير االأرا�شي؛ خدمات ا�شتمالك االأرا�شي؛ تثمني واختيار وا�شتمالك العقارات للتطوير واال�شتثمار؛ 
ا�شتمالك االأرا�شي لتاأجريها؛ اإ�شدار �شندات ذات قيمة؛ توفري بطاقات دفع م�شبقة و�شندات ذات قيمة؛ اإ�شدار وا�شرتداد 
الهدايا  ق�شائم  الهدايا؛  ق�شائم  القيمة؛  ذات  والكوبونات  الق�شائم  قيمة  وا���ش��رتداد  اإ���ش��دار  القيمة؛  ذات  ال�شندات  قيمة 
وال�شينما  واملطاعم  التخييم  واأرا�شي  والفنادق  ال�شفر  بخدمات  يتعلق  فيما  اخل�شومات  وترتيب  منح  م�شبقاً؛  املدفوعة 
وامل�شارح والفعاليات الريا�شية والوجهات ال�شياحية ومدن االألعاب واملدن الرتفيهية؛ تزويد املعلومات اخلا�شة بكل هذه 

اخلدمات، مبا يف ذلك تزويد املعلومات ب�شاأن هذه اخلدمات عن طريق �شبكة حا�شوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة: 36 

 و�شف العالمة:  كتبت عبارة " ريا�س حّتا " باأحرف عربية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:20 اأغ�شط�س 2018   املودعة حتت رقم: 297342 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م: مرا�س القاب�شة �س.ذ.م.م. 
 وعنوانه:�س.ب.: 123311، دبي، االإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
تقدمي  والثقافية؛  الريا�شية  االأن�شطة  الرتفيه؛  خدمات  ال�شيافة؛  �شناعة  جمال  يف  التدريب  ومرافق  الفنادق  ت�شغيل 
ت�شهيالت �شاالت الريا�شة البدنية والنوادي ال�شحية؛ تنظيم خدمات التدريب ال�شخ�شي؛ ت�شغيل األعاب املدن الرتفيهية؛ 
ت�شغيل مالعب اجلولف؛ توفري مرافق التن�س؛ خدمات الرفاهية؛ توفري خدمات برك ال�شباحة؛ خدمات الزوار املرتبطة 
بحجز تذاكر الفعاليات الرتفيهية وامل�شارح واحلفالت والفعاليات الريا�شية ومدن االألعاب واملدن الرتفيهية؛ تنظيم واإدارة 
املوؤمترات وجل�شات االجتماع واملعار�س والدورات التدريبية والور�س ومعار�س االأعمال واالجتماعات واملحا�شرات؛ ت�شغيل 
البولنج؛  �شاالت  ت�شهيالت  توفري  الريا�شية؛  املرافق  توفري  ال�شينما؛  ت�شهيالت  توفري  االألعاب؛  ومدن  الرتفيهية  املدن 
توفري ت�شهيالت اال�شتجمام؛ توفري ت�شهيالت ركوب اخليل و�شباقات اخليول؛ تدريب اخليول؛ تنظيم املباريات الريا�شية 
وم�شابقات الفرو�شية؛ خدمات ا�شتديوهات الت�شجيل ال�شوتي؛ خدمات ا�شتديوهات االأفالم ال�شينمائية؛ تقدمي ت�شهيالت 
الرتفيهية؛  امل�شاحات  والراديو؛ توفري  والفيديو  والتلفاز  الت�شجيل لالأفالم  ا�شتديوهات  الت�شجيل؛ خدمات  ا�شتديوهات 
توفري مالعب لالأطفال يف حمطات اخلدمات؛ تاأجري ا�شتديوهات الت�شجيل؛ حدائق احليوان؛ حدائق احليوانات االأليفة؛ 
متنزهات احليوانات؛ حدائق ال�شفاري؛ معار�س احليوانات؛ عرو�س احليوانات؛ خدمات املخيمات اال�شتجمامية؛ خدمات 
خميمات العطالت؛ رحالت وجوالت التنزه والتخييم؛ خدمات املعلومات والتعليم اخلا�شة بحدائق احليوانات ومعار�س 
طريق  عن  اخلدمات  هذه  ب�شاأن  املعلومات  تزويد  ذلك  يف  مبا  اخلدمات،  هذه  بكل  اخلا�شة  املعلومات  وتزويد  احليوانات 

�شبكة حا�شوب عاملية.
 الواق�عة بالفئة: 41 

 و�شف العالمة:  كتبت عبارة " ريا�س حّتا " باأحرف عربية كما هو مبني يف منوذج الطلب. 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:  06 �شبتمرب 2018   املودعة حتت رقم: 298057 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م:بريدج�شتون كوربوري�شن 
 وعنوانه:1-1، كيوبا�شي 3-�شومي، �شيو-كو، طوكيو104- 8340، اليابان 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
ل�شيارات  اإط��ارات  للحافالت؛  اإط��ارات  لل�شاحنات؛  اإط��ارات  الركاب؛  ل�شيارات  اإط��ارات  ولوازمها؛  غيارها  وقطع  ال�شيارات 
ال�شباق؛ اإطارات لل�شيارات؛ االإطارات املجددة مدا�شاتها ل�شيارات الركاب؛ االإطارات املجددة مدا�شاتها لل�شاحنات؛ االإطارات 
لل�شيارات؛  مدا�شاتها  امل��ج��ددة  االإط���ارات  ال�شباق؛  ل�شيارات  مدا�شاتها  امل��ج��ددة  االإط���ارات  للحافالت؛  مدا�شاتها  امل��ج��ددة 
اإطارات داخلية ل�شيارات الركاب؛ اإطارات داخلية لل�شاحنات؛ اإطارات داخلية للحافالت؛ اإطارات داخلية ل�شيارات ال�شباق؛ 
اإطارات داخلية لل�شيارات؛ دواليب ورينجات ل�شيارات الركاب؛ دواليب ورينجات لل�شاحنات؛ دواليب ورينجات للحافالت؛ 
دواليب ورينجات ل�شيارات ال�شباق؛ دواليب ورينجات لل�شيارات؛ مطاط مدا�شات لتجديد مدا�شات اإطارات املركبات �شالفة 
الذكر؛ ال�شيارات ذات الدوالبني وقطع غيارها ولوازمها؛ اإطارات لل�شيارات ذات الدوالبني؛ اإطارات داخلية لل�شيارات ذات 
اإطارات  للدراجات؛  اإط��ارات  ولوازمها؛  غيارها  وقطع  الدراجات  الدوالبني؛  ذات  لل�شيارات  ورينجات  دواليب  الدوالبني؛ 
اأو  الدوالبني  ذات  ال�شيارات  اإط��ارات  مدا�شات  لتجديد  مدا�شات  مطاط  للدراجات؛  ورينجات  دواليب  للدراجات؛  داخلية 
الدراجات؛ الطائرات وقطع غيارها ولوازمها؛ االإطارات واالإطارات الداخلية للطائرات؛ مطاط مدا�شات لتجديد مدا�شات 
اإطارات الطائرات؛ رقع مطاطية ال�شقة الإ�شالح االإطارات اأو االإطارات الداخلية؛ خممدات ال�شدمات )للمركبات الربية(؛ 
اأعمدة نقل احلركة  اأو و�شالت  الربية(؛ قارنات  امل�شغوط )نواب�س هوائية للمركبات  بالهواء  ال�شدمات تعمل  خممدات 

)للمركبات الربية(؛ م�شدات لل�شفن )حاميات جوانب القوارب(؛ و�شادات مقاعد للمركبات؛ �شمامات االإطارات.
12 الواق�عة بالفئة:  

 و�شف العالمة:  كتبت كلمة " ENLITEN " باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.  
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:12 �شبتمرب 2018   املودعة حتت رقم: 298362 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م:تيت�شناو، اإنك. 
وعنوانه:  1701 كيه �شرتيت، ان دبليو،  �شويت 250، وا�شنطن، دي.�شي. 20006، الواليات املتحدة االمريكية

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
يف  امل�شتخدمني  بني  الر�شائل  الإر�شال  االإلكرتونية  الن�شرات  ولوحات  االإنرتنت  عرب  احل��وار  غرف  توفري 
والتعليم  والتدريب  واالإداري��ني  للمعلمني  ال�شهادات  واإ�شدار  والثانوية  االبتدائية  املدار�س  تعليم  جماالت 

امل�شتمر.
 الواق�عة بالفئة:  38 

و�شف العالمة:   كتبت كلمة " TEACHNOW" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494
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اأخبـار الإمـارات
�شرطة اأبوظبي تنجح يف تاأمني فعاليات االحتفال باليوم الوطني 47 

•• اأبوظبي-الفجر:

جنحت �شرطة اأبوظبي يف حتقيق اأهداف خطتها االأمنية 
لتاأمني فعاليات االحتفال باليوم الوطني ال�47 للدولة 
وعملياتية  وت�شغيلية  ميدانية  عمل  ف��رق  ت�شكيل   بعد  
اأ�شهم  يف  ما   ، ال�شرطية  على م�شتوى جميع قطاعاتها 

تعزيز ثقة ور�شا واإ�شعاد املجتمع.
مديرية  م��دي��ر  اخلييلي،  �شعيد  �شهيل  العميد  واأ���ش��اد 
قطاع  قائد  اجلنائي،  االأم��ن  قطاع  يف  العا�شمة  �شرطة 
االلتزام  يف  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد  ب��ت��ع��اون   )اأ(،  امل�����ش��وؤول��ي��ة 

بتعليمات ال�شرطة واجلهات املعنية وحر�شهم على عك�س 
ال�شورة احل�شارية املتميزة  لدولة االإمارات التي  حققت 

منجزات ريادية  حملياً وعاملياً . 
 وذك����ر اخل��ي��ي��ل��ي  اأن ���ش��رط��ة  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��ع��ت جميع 
و�شال�شة  ال��راح��ة  لتوفري  والفنية  الب�شرية  اإمكاناتها 
االح��ت��ف��االت، م�شيداً  ال���زوار يف مناطق  احل��رك��ة جلميع 
بتكاتف اجلميع الإجناح هذه الفعاليات الوطنية ، خا�شًة 
يف تنظيم حركة ال�شري، وتفادي االزدحام املروري ، نتيجة 

احل�شور الكبري من خمتلف اجلن�شيات. 
وع���م���ل ع��ن��ا���ش��ر ال�����ش��رط��ة ع��ل��ى ال��ق��ي��ام مب���ه���ام تاأمني 

اأبوظبي   كورني�س  على  امل��واق��ع   خمتلف  يف  الفعاليات 
، والتي �شهدت عرو�شاً  االأمنية  االإج���راءات  وف��ق  خطة 
باالألعاب النارية، م�شاء يومّي االأول والثاين من دي�شمرب 

اجلاري.
اإيجابياً   ك��ن  ها�شتاق   اأط��ل��ق��ت    اأبوظبي  �شرطة  وك��ان��ت 
احتفاالت  اأن   47 موؤكدة   الوطني  باليوم  يف االحتفال 
الدولة  بذكرى  االحتاد  ت�شتحق  التعبري عنها ب�شورة  
ح�����ش��اري��ة  م��ت��م��ي��زة  ت��ن��ق��ل  ل��ل��ع��امل  وت��ع��ك�����س ل���ه  مدى 
االعتزاز  مبا حققته  م�شريتنا االحتادية  من اإجنازات 

ريادية متطورة . 

الهوية واجلن�شية تعلن متديد مهلة مبادرة احم نف�شك بتعديل و�شعك حتى نهاية دي�شمرب
•• اأبوظبي-وام:

اأعلنت الهيئة االحتادية للهوية واجلن�شية متديد املهلة اخلا�شة مببادرة 
“احم نف�شك بتعديل و�شعك” ملدة �شهر اآخر بحيث تنتهي يف 31 دي�شمرب 
2018 وذلك بتوجيهات من القيادة الر�شيدة للدولة ويف اإطار احتفاالت 
الوطن باليوم الوطني ال�شابع واالأربعني للدولة. تهدف املبادرة اإىل اإتاحة 
خالل  امل��ب��ادرة  من  اال�شتفادة  من  يتمكن  مل  خمالف  لكل  جديدة  فر�شة 
الفرتة املا�شية لتعديل و�شعه اإما مبغادرة الدولة طوعا اأو احل�شول على 
اإعفائه  الدولة مع  االأجانب يف  واإقامة  لقانون دخول  وفقا  �شرعية  اإقامة 
املالية والتبعات القانونية االأخرى التي ترتبت على  من جميع الغرامات 

املخالفة.
وذكرت الهيئة اأنها �شتوا�شل اعتبارا من �شباح اليوم “الثالثاء” ا�شتقبال 
اإمارات  يف  املنت�شرة  الت�شعة  مراكزها  يف  املبادرة  من  باال�شتفادة  الراغبني 

الدولة كافة لت�شوية اأو�شاعهم بي�شر و�شهولة.
وملدة  امل��ا���ش��ي  اأغ�شط�س  م��ن  االأول  امل��ب��ادرة يف  اأط��ل��ق��ت  ق��د  الهيئة  وك��ان��ت 
ثالثة اأ�شهر مبيزات واإعفاءات غري م�شبوقة �شعت من خاللها اإىل جذب 
ق��ان��وين وم�شاعدتهم  ب�شكل غ��ري  ال��دول��ة  اأر����س  ال��ذي��ن يعي�شون على  ك��ل 
مع  ين�شجم  مبا  اأو�شاعهم  ت�شوية  اإىل  الهادفة  مل�شاعيها  اال�شتجابة  على 
القوانني املرعية ليتمكنوا من ممار�شة حياتهم ب�شكل طبيعي واال�شتفادة 
يف  واملقيمني  للمواطنني  ال��دول��ة  ت��وف��ره��ا  ال��ت��ي  النوعية  اخل��دم��ات  م��ن 
خمتلف املجاالت ال�شحية والتعليمية، وبالتايل الو�شول اإىل “اإمارات بال 
خمالفني” .. ثم مددتها ملدة 30 يوما انتهت يف 30 نوفمرب املا�شي لتاأتي 
اجلاري  العام  نهاية  حتى  اأخ��رى  مرة  املهلة  بتمديد  ال�شامية  التوجيهات 

اإن�شانية توفر فر�شة ثمينة لهذه الفئة لبدء حياة جديدة بعيدا  يف بادرة 
عن خماوف املالحقة القانونية وترفع عن كواهل امل�شتفيدين منها اأعباء 
العام  املدير  الرا�شدي  راك��ان  �شعيد  العميد  �شعادة  وقال  املالية.  الغرامات 
واجلن�شية  للهوية  االحتادية  الهيئة  يف  باالإنابة  واملنافذ  االأجانب  ل�شوؤون 
اإن قرار التمديد ياأتي يف �شياق ما تعود عليه اأهل االإمارات واملقيمون فيها 
اأر�شها الطيبة من ماآثر قيادة متيزت باأعلى درجات  وكل من يعي�س على 
يف  وتكرميه  االإن�����ش��ان  وو�شعت  والت�شامح،  والعفو  وال�شهامة  االإن�شانية 
اأن تغفر  اإ�شعاده وحر�شت على  اأولوياتها فعملت جاهدة من اأجل  مقدمة 
الزالت وتقيل العرات واإتاحة الفر�شة لكل من �شل الطريق للعودة اإىل 
العي�س  لتوفري  االإم��ك��ان��ات  جميع  و�شخرت  الر�شاد،  ودرب  ال�شواب  ج��ادة 
اأر�س زايد اخلري، ووا�شلت م�شرية العطاء ومنحت  الكرمي للجميع على 

االأمل لكل طامح اإىل العي�س الكرمي يف كنف اإمارات ال�شعادة.
واأ�شاف اأن هذه اللفتة الكرمية من قيادة كرمية تعزز ما تتمتع به االإمارات 
وما  جمتمعها  ال�شتقرار  اأ�شا�شيا  داعما  وت�شكل  واالأم��ان  االأم��ن  نعمة  من 
اإتاحة فر�شة جديدة لكل من  ان�شجام وت�شامح، من خالل  به من  يتميز 
حاد عن طريق ال�شواب والقانون الإعادة ترتيب اأموره وبدء حياة جديدة 
اأ�شا�شها االلتزام واحلر�س على �شالح املجتمع كله والعمل مع غريه من 
اأفراد املجتمع كلبنة �شاحلة ت�شاهم يف م�شرية البناء واالإجناز وتنهل من 

خري االإمارات وتعي�س يف كنفها حياة كرمية.
املنا�شدات  العديد من  االأول  التمديد  نهاية  قبل  تلقت  الهيئة  اأن  واأو�شح 
ممن �شاقت عليهم �شبل اال�شتفادة من املبادرة نتيجة ظروفهم ال�شعبة اأو 
ارتباطهم بق�شايا مل يتم البت فيها ب�شكل قطعي اأو تعر اإجراءات توفري 
الوثائق الالزمة للتقدم بطلبات االإعفاء، حيث مت رفع تلك املنا�شدات اإىل 

قيادة الدولة التي ا�شتجابت مبا�شرة ووجهت بتمديد املهلة واإتاحة الفر�شة 
لكل من يبدي رغبة �شادقة لتعديل و�شعه وجتنب تبعات املخالفة.

و�شعك”  بتعديل  نف�شك  “احم  م��ب��ادرة  اأن  اإىل  ال��را���ش��دي  العميد  ولفت 
خالل  من  اأو�شاعهم  ت�شوية  بعد  الدولة  يف  البقاء  لها  للمتقدمني  تتيح 
الت�شجيل يف نظام �شوق العمل االفرتا�شي الذي ي�شاعدهم يف البحث عن 
الب�شرية  امل���وارد  وزارة  عليها  ت�شرف  اإلكرتونية  من�شة  عرب  جديد  عمل 
والتوطني والذي ميكنهم من احل�شول على تاأ�شرية اإقامة موؤقتة مدتها 
اأ�شهر غري م�شروطة بوجود الكفيل حتى يتمكنوا من اإيجاد كفالء جدد   6
منح  ف�شال  التاأ�شرية،  انتهاء  عقب  الدولة  مغادرة  اأو  اأو�شاعهم  وتعديل 
املخالف الذي يتقدم طوعا لتعديل و�شعه اإعفاء كامال من كل الغرامات 
التي ترتبت عليه ومتكينه من مغادرة الدولة بكل ي�شر و�شهولة ودون اأية 
عوائق ودون اإدراج ا�شمه على الئحة احلرمان االأمر الذي يكمن له يف ظله 
العودة اإىل الدولة بتاأ�شرية جديدة وفقا لالإجراءات املتبعة، وكذلك متكني 
القادمني اإىل الدولة بتاأ�شريات زيارة اأو �شياحة من تعديل اأو�شاعهم دون 

اإلزامهم باملغادرة مقابل ر�شم رمزي يبلغ 500 درهم.
احلر�س  على  وامل�شتثمرين  واملقيمني  املواطنني  الرا�شدي  العميد  وح��ث 
على االلتزام بقانون دخول واإقامة االأجانب وغريه من القوانني املنظمة 
اأو ت�شغيل املخالفني نظرا ملا ي�شكله ذلك من  اإي��واء  ل�شوق العمل، وجتنب 
اإخالل باأمن املجتمع وجتاوز على احلق العام .. موؤكدا اأن املحافظة على 
واأن علينا  اأر�شه،  وا�شتقراره واج��ب على كل من يعي�س على  الوطن  اأم��ن 
جميعا ال�شعي لرد اجلميل له وللقيادة الر�شيدة على ما نتمتع به من حياة 

طيبة وراحة وطماأنينة.
العمل؛  عن  بالباحثني  اخلا�شة  االإق��ام��ة  تاأ�شرية  على  احلا�شلني  ونا�شد 

اأي  االلتزام بال�شروط اخلا�شة بها، ويف مقدمتها عدم ممار�شة ال�شخ�س 
للح�شول  اأمكنه  ما  وال�شعي  جديد،  كفيل  على  كفالته  نقل  بعد  اإال  عمل 
الر�شمية،  االإقامة  ت�شوية و�شعه واحل�شول على  ليتمكن من  العمل  على 
ومغادرة الدولة يف حال عدم متكنه من احل�شول على العمل قبل انتهاء 
�شالحية التاأ�شرية املمنوحة له؛ جتنبا للدخول جمددا يف املخالفات، وهو 

االأمر الذي �شيفقده امليزات التي منحت له مبوجب املبادرة.
الدولة  اأر�س  يتواجد على  التي  الدول  ب�شفارات  الرا�شدي  العميد  واأه��اب 
خمالفون من رعاياها امل�شارعة يف اإجناز اإجراءات رعايا بلدانها وم�شاعدتهم 
على اإجناز معامالتهم ليتمكنوا من اال�شتفادة من املبادرة، واحلر�س على 
املبادرة  اأه���داف  و�شرح  التمديد  ف��رتة  الغتنام  ودعوتهم  معهم  التوا�شل 
التعاون  بالن�شبة لهم وحثهم على  التي تنطوي عليها  العظيمة  والفوائد 
على  الهيئة  حر�س  م��وؤك��دا   .. اأو�شاعهم  لتعديل  الهيئة  جهود  مع  التام 
م�شاعدة  من  متكنها  التي  املعلومات  وتقدمي  كافة  ال�شفارات  مع  التعاون 

مواطنيها على اأكمل وجه.
الدولة  م�شتوى  على  م��راك��ز  ت�شعة  خ�ش�شت  الهيئة  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
اأبوظبي  يف  ال�شهامة  مركز  هي  معامالتهم،  واإجن��از  املخالفني  ال�شتقبال 
االإقامة  اإدارات  مباين  بجوار  اال�شتقبال  ومراكز  دب��ي،  يف  العوير  ومركز 
وراأ���س اخليمة  والفجرية  ال�شارقة وعجمان  االأج��ان��ب يف كل من  و���ش��وؤون 
تعمل  اأب��وظ��ب��ي،  اإم���ارة  يف  الظفرة  ومنطقة  العني  ومدينة  القيوين  واأم 
اأيام  م�شاء على مدار  الثامنة  الثامنة �شباحا وحتى  ال�شاعة  جميعها من 
للرد  ات�شال  اإىل جانب مركز  اإىل اخلمي�س،  االأح��د  االأ�شبوعي من  العمل 
على اأ�شئلة اأو ا�شتف�شارات اجلمهور يقدم خدماته على مدار 24 �شاعة على 

الرقم/80080/.

»الهالل االأحمر« تنظم العر�ص اجلماعي الثالث يف ح�شرموت لدعم ا�شتقرار ال�شباب
•• ح�رضموت - وام: 

نظمت هيئة الهالل االأحمر االإماراتي العر�س اجلماعي العا�شر على م�شتوى 
اليمن والثالث يف مدينة ترمي مبحافظة ح�شرموت تزامنا مع احتفاالت 
200 �شاب وفتاة �شمن  47 ا�شتفاد منه  ال�  دولة االم��ارات باليوم الوطني 
االأعرا�س اجلماعية التي وجه بها �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�شلحة لدعم ا�شتقرار 
اليمنية  املحافظات  يف  ال�شباب  اآالف  منها  ي�شتفيد  والتي  اليمني  ال�شباب 

املحررة .
ومت���ت امل��را���ش��م ب��ح�����ش��ور ع�����ش��ام ب��ن ح��ربي�����س ال��ك��ث��ريي وك��ي��ل ح�شرموت 
ل�شوؤون مديريات الوادي وال�شحراء  وقائد املنطقة الع�شكرية االوىل اللواء 
الركن �شالح طيم�س وعبداهلل �شالح الكثريي رئي�س مرجعيات ح�شرموت 
من  وع���دد  التميمي  ك��ردو���س  ب��ن  عبيد  ال�شيخ  االج��ت��م��اع��ي��ه  وال�شخ�شية 
كرامة  �شوقي  بح�شرموت  الهيئة  م�شاريع  وم�شرف  اليمنيني  امل�شوؤولني 
الهالل  ووف���د  ح��ي��در  ح�شن  ح�شرموت  ب���وادي  الهيئة  وم�����ش��رف  التميمي 
بجانب  به  اخلا�شة  والرتتيبات  ال��زواج  مرا�شم  على  اأ�شرف  ال��ذي  االأحمر 

العر�شان واأ�شرهم ومعارفهم وجمع غفري من اأهايل املحافظة.
وتاأتي مبادرة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان �شمن ا�شتجابة 

االإم��ارات ملتطلبات ال�شاحة اليمنية من الدعم وامل�شاندة يف جميع املجاالت 
تزامنا مع مئوية الوالد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان 
ملنا�شرة  زاي��د  على خطى  الر�شيدة  القيادة  �شري  وت��وؤك��د  ث��راه«  اهلل  » طيب 

اال�شقاء يف اليمن وتلبية احتياجاتهم االأ�شا�شية.
االأحمر  الهالل  لهيئة  العام  االأم��ني  الفالحي  عتيق  حممد  الدكتور  واأك��د 
ال�شمو  �شاحب  توجيهات  لتنفيذ  م��درو���ش��ة  خطة  وف��ق  عملت  الهيئة  اأن 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان بتنظيم االأعرا�س اجلماعية وتو�شيع مظلة 
امل�شتفيدين منها يف اليمن برعاية �شموه ومتابعة �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد 

اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س هيئة الهالل االأحمر.
وقال اإن هذه املبادرة توؤكد اإملام قيادتنا الر�شيدة مبجريات االأو�شاع االإن�شانية 
اهتمامها بظروف  اليمنية ومدى  ال�شاحة  واالقت�شادية على  واالجتماعية 
ال�شباب اليمني الذي يواجه حتديات كبرية من اأجل حتقيق حلمه وتطلعاته 

يف اال�شتقرار واحلياة الكرمية.
اأن يتزامن العر�س اجلماعي العا�شر  واأ�شاف الفالحي » من ح�شن الطالع 
يف ح�شرموت مع احتفاالت الدولة باليوم الوطني ال�شابع واالأربعني لذلك 
اأ�شفى عليه طابعا احتفاليا اإن�شانيا ووطنيا واجتماعيا يف اآن واحد وخرج يف 

�شورة زاهية تتنا�شب مع عظمة املنا�شبتني لدى ال�شعبني ال�شقيقني ».
وقال اأمني عام الهالل االأحمر اإن االأعرا�س اجلماعية التي نظمتها الهيئة 

يف اليمن بتوجيهات القيادة الر�شيدة عملت على تعزيز الن�شيج االجتماعي 
ومتتني الروابط العائلية ودعمت اجلهود املبذولة لتحقيق االأمن واال�شتقرار 
يف املحافظات اليمنية املحررة وج�شدت نظرة االإمارات ال�شمولية الحتياجات 
وقيادتها  ال��دول��ة  اهتمام  واأك���دت  وامل�����ش��ان��دة،  ال��دع��م  م��ن  اليمنية  ال�شاحة 
بتوفري �شبل اال�شتقرار االجتماعي والنف�شي لل�شباب اليمني الذي يقع عليه 
عبء التنمية واالإعمار يف اليمن، لذلك كان البد من رعايتهم والعناية بهم 

وتي�شري اأمورهم وعلى راأ�شها تهيئة الظروف املالئمة ال�شتقرارهم.
لذلك  اليمني  املجتمع  يف  ك��ب��رية  �شريحة  ميثلون  ال�شباب  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
الدولة اخلرية على  توجهات  تعبريا �شادقا عن مكانتهم يف  املبادرة  جاءت 
ال�شاحة اليمنية وجت�شيدا لالهتمام بق�شاياهم ون�شر ال�شعادة وااليجابية يف 
اأو�شاطهم، واميانا باأن حتقيق تطلعاتهم من اأهم عوامل اال�شتقرار املن�شود 

يف اليمن ال�شقيق.
يف  اليمن  يف  ال�شاغطة  االقت�شادية  ال��ظ��روف  ت�شببت  الفالحي«  واأ���ش��اف 
العديد من  امل��ب��ادرة لتحقق  ال���زواج لذلك ج��اءت ه��ذه  ال�شباب ع��ن  ع��زوف 
االأهداف يف مقدمتها تقليل نفقات الزواج وتي�شري �شبله واحلد من االإ�شراف 
اأفراد  والرتاحم بني  التكافل  قيم  وتعزيز  االجتماعية  املنا�شبات  والبذخ يف 
املجتمع اليمني املتجان�س وحماربة مظاهر التباهي والتفاخر يف مثل هذه 
املنا�شبات ». وقال » بالرغم من الظروف التي مير بها اليمن اإال اأن االأعرا�س 

اجلماعية تعيد االأمل وتدخل ال�شرور على نفو�س ال�شباب الذين يرون من 
خاللها اأن هناك من يح�س بهمومهم ويهتم بق�شاياهم ويعمل على حت�شني 

�شبل ا�شتقرارهم ».
البح�شني  �شاملني  ف��رج  الركن  اللواء  ح�شرموت  حمافظ  اأع��رب  جهته  من 
يف ت�شريح له عن تقدير ح�شرموت حكومة و�شعبا لرعاية �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان لهذا العر�س اجلماعي ..موؤكدا اأن املبادرة 
الكرمية من �شموه جت�شد عمق الروابط االإماراتية اليمنية الرا�شخة والثابتة 

وت�شاهم يف حتقيق اال�شتقرار االأ�شري واالجتماعي والنف�شي لل�شباب.
واأ�شاد مبتابعة �شمو ال�شيخ حمدان بن زايد اآل نهيان جلهود الهالل االأحمر 
املا�شية  ال�شنوات  املحافظة خالل  التي مل تنقطع عن  االإن�شانية  االإماراتي 
تبنيها  خ��الل  م��ن  االأخ���رى  املنظمات  �شائر  دون  متيزت  الهيئة  اإن  ..وق���ال 
لق�شايا التنمية واالإعمار يف املحافظة، خا�شة يف جماالت االإ�شكان وال�شحة 

والتعليم.
وعرب العر�شان عن �شعادتهم البالغة بتحقيق حلمهم يف اال�شتقرار واحلياة 
الكرمية ومل �شملهم عرب هذه الزيجات املباركة التي توؤ�ش�س مل�شتقبل اأف�شل 
الر�شيدة  الدولة  لقيادة  والعرفان  ال�شكر  بجزيل  وتقدموا  والأ�شرهم  لهم 
الب�شمة  بر�شم  وب��ادرت  اأولوياتها  مقدمة  ويف  عينيها  ن�شب  و�شعتهم  التي 

على وجوههم عرب هذه املبادرة االجتماعية الرائدة.

مطار ال�شارقة يحتفل باليوم الوطني ال�47 ويفاجئ 47 عائلة 
من القادمني »بخدمة كبار ال�شخ�شيات« 

•• ال�شارقة-الفجر:

من  املتحدة  العربية  االإم��ارات  لدولة  ال�47  الوطني  باليوم  ال�شارقة  مطار  احتفل 
وقاعات  امل��ط��ار  مبنى  ت��زي��ني  �شملت  ال��ت��ي  الفعاليات  م��ن  جمموعة  تنظيم  خ��الل 
امل�شافرين باالأعالم والزينة امل�شتمدة من الرتاث االإماراتي ومن روح االحتاد تعبريا 
عن �شرف الوالء واالنتماء لهذا الوطن ولقيادته الر�شيدة، وا�شتمرت هذه املظاهر 

االحتفالية على مدى ثالثة اأيام، من 1 وحتى 3 دي�شمرب اجلاري.
 و�شمن احتفاالت اليوم الوطني فاجاأ مطار ال�شارقة 47 عائلة من القادمني اىل 
ال�شالة   اىل  اإدخ��ال��ه��م  خ��الل  م��ن  لهم  ال�شخ�شيات«  »ك��ب��ار  خدمة  بتقدمي  ال��دول��ة 
ال�شفر  اج���راءات  كافة  وان��ه��اء  لهم  ال�شيافة  وت��ق��دمي  ال�شخ�شيات  بكبار  اخلا�شه 

بالنيابة عنهم حتى خروجهم من املطار اىل مواقف ال�شيارات.
 وقامت اي�شاً هيئة مطار ال�شارقة بتوزيع الهدايا والورود واالأعالم على امل�شافرين، 
فعاليات  وامل�شاركة يف  ال�شعبية،  للفرق  العرو�س احلية  الذين متكنوا من م�شاهدة 
اخلا�شة  الفعاليات  بع�س  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  ال�شقر،  م��ع  والت�شوير  احل��ن��اء،  نق�س 
االحتفالية  واملظاهر  الفعاليات  هذه  واأ�شهمت  الوجه.  على  الر�شم  مثل  باالأطفال 
بالثقافة  واأعمارهم  جن�شياتهم  اختالف  على  امل�شافرين  تعريف  يف  الوطني  باليوم 
والرتاث والعادات والتقاليد االإماراتية.  وعرّب امل�شافرون عن فرحتهم بهذه املبادرة 
التي تعك�س كرم ال�شيافة ال�شيافة االماراتية ، و�شكروا االإمارات وقيادتها الر�شيدة 
التهاين والتربيكات  الرائع لهم، وتوجهوا بخال�س  ال�شيافة واال�شتقبال  على كرم 
اهلل،  حفظه  ال��دول��ة،  رئي�س  نهيان،  اآل  زاي��د  ب��ن  خليفة  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اإىل 
هذا  يحفظ  اأن  اهلل  من  متمنني  االإم��ارات��ي،  ال�شعب  واإىل  الوطني،  اليوم  مبنا�شبة 

الوطن، ويدمي عليه نعمة االأمن واالأمان.

�لإمار�ت موئل �لأمن و�ل�شتقر�ر و�لزدهار 

دروي�ص عبداهلل الب�شري :نحن متفائلون دائما بامل�شتقبل االأف�شل
•• دبي- د. حممود علياء

واالإمارات  دبي  يف  العقاري  القطاع  ين�شط 
ع��ل��ى م����دار ال��ع��ام وي�����ش��ود ح��رك��ة العر�س 
والطلب دائما االرتياح والتفاوؤل والثقة ملا 
يوفره امل�شوؤولون من توجيهات وت�شهيالت 
واالأنظمة  ال��ق��وان��ني  على  ترتكز  وح��واف��ز 
بقدر ما ت�شتوعب  اعتبارات الوقت، وح�شن 

االأداء ، وحتقيق املنافع للجميع.
 

�خلربة و�لأمانة هي �لأ�شا�س:
عبد  دروي�س  االأ�شتاذ   �شعادة  مع  لقاء  ويف 
يف  املعروف  العقاري  اخلبري  الب�شري  اهلل 
الوطني  ال��ي��وم  مبنا�شبة  واالإم������ارات  دب���ي 
باإذن  ل��ه  امل��غ��ف��ور  وم��ئ��وي��ة   ، ل��ل��دول��ة   47
نهيان،  اآل  ���ش��ل��ط��ان  ب��ن  زاي����د  ال�����ش��ي��خ  اهلل 
واأ�شكنه  املوؤ�ش�س - طيب اهلل ثراه-  الوالد 
���ش��ع��ادت��ه حديثه  ا���ش��ت��ه��ل   ، ف�����ش��ي��ح ج��ن��ات��ه 
اإىل  التهاين والتربيكات  اآيات  اأ�شمى  برفع 
ال�����ش��ي��خ خليفة بن  ال�����ش��م��و  م��ق��ام ���ش��اح��ب 
، حفظه اهلل  الدولة  اآل نهيان رئي�س  زاي��د 

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  نائب  واإىل  
الدولة  رئي�س  ن��ائ��ب  مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي - حفظه 
حكام  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب  واإىل  اهلل- 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  واإىل  االإم��������ارات 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
واأ�شحاب ال�شمو اأولياء العهود واإىل جميع 
االإمارات  و�شعب  ال�شيوخ  ال�شمو  اأ�شحاب 
وامل��ق��ي��م��ني وال��واف��دي��ن ع��ل��ى ه���ذه االأر����س 
االأ�شيل  برتاثها  االإم����ارات  اأر����س  الطيبة 
واالأمان  االأمن  واأج��واء  الر�شيدة  وقيادتها 
،لكل القطاعات ويف  واال�شتقرار واالزدهار 
مقدمتها قطاع الرتبية والتعليم وال�شحة 
والعقارات  وال�شناعة  والتجارة  والثقافة، 
ما  واإىل  ،والتجميل  وال���زراع���ة  واالإع���م���ار 
ه��ن��ال��ك م���ن اإجن�������ازات ح�����ش��اري��ة؛ تدعو 
للمزيد  دائ��م��ا  وت��وؤ���ش��ر  واالع���ت���زاز،  للفخر 
وتزكي  الهمم  من  ت�شاعف  كما  اهلل  ب��اإذن 
املهارات  اأم���ام  امل��ج��ال  وتف�شح  الطموحات 
اأكمل  على  دائما  دوره��ا  لتوؤدي  والكفاءات 

وجه وكل عام واأنتم بخري. 

�شمو �ل�شيخ حممد بن خليفة �آل مكتوم 
ومعه �شعادة دروي�س عبد �هلل �لب�شري



الثالثاء  4   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12494  
Tuesday  4   December   2018  -  Issue No   1249408

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

بتاريخ:12 �شبتمرب 2018   املودعة حتت رقم: 298363 
تاريخ اإيداع االأولوية:  
 با�ش��م: تيت�شناو، اإنك. 

وعنوانه:1701 كيه �شرتيت، ان دبليو،  �شويت 250، وا�شنطن، دي.�شي. 20006، الواليات املتحدة االمريكية
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

مواد  هيئة  على  للتنزيل  القابلة  غري  املبا�شرة  التدري�س  مواد  توفري  وحتديدا  والتهذيب  التعليم  خدمات 
على  احل�شول  ملرت�شحي  التدري�س  اأ�شول  وعلم  والثانوي  االبتدائي  املحتوى  جمال  يف  الدرا�شية  للدورات 
الف�شول  تدريب  توفري  وحت��دي��دا  والتهذيب  التعليم  خدمات  وال��ث��ان��وي؛  االبتدائي  التعليم  يف  االعتماد 
للمعلمني  العلمية  وال��درج��ات  �شهادات  على  للح�شول  املعلمني  الإع���داد  االإن��رتن��ت  على  املرتكز  الدرا�شية 
واإداريني املدار�س والتعليم امل�شتمر للمعلمني واملديرين واإداريني املدار�س؛ تدريب لتطوير مهارات القيادة  

للمعلمني. 
 الواق�عة بالفئة:  41 

و�شف العالمة:   كتبت كلمة " TEACHNOW" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:16 �شبتمرب 2018   املودعة حتت رقم: 298522 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م:تيكوم لال�شتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه:  مبنى رقم 4، الطابق االول، دبي، االإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
مرافق  ذل��ك  يف  مبا  ال�شينما  مرافق  توفري  ال�شينمائي؛  الرتفيه  توفري  التفاعلي؛  الرتفيه  خدمات  الرتفيه؛  خدمات 
وتقدمي  واإن��ت��اج  تنظيم  اجل��وائ��ز؛  ح��ف��الت  ا�شت�شافة  اأو  تنظيم  االأف����الم؛  ا���ش��ت��ودي��وه��ات  خ��دم��ات  ال��ط��ل��ق؛  ال��ه��واء  �شينما 
الر�شوم  واأف��الم  واالأف��الم  واملعار�س  االأف��الم  واملناف�شات وم�شابقات �شناعة  وامل�شابقات  فعاليات م�شاركة اجلمهور  وتوفري 
الب�شرية  و/اأو  ال�شمعية  واملواد  الت�شجيل  الفيديو م�شبقة  واأ�شرطة  الفيديو  وت�شجيالت  ال�شوتية  والت�شجيالت  املتحركة 
واجلوالت  الت�شجيل  م�شبقة  الفيديو  اأقرا�س  اأو  اال�شتعماالت  متعددة  واالأق��را���س  الت�شجيل  م�شبقة  الفيديو  وكا�شيتات 
اأو  تعليمية  لغايات  الفعاليات  وتقدمي  واإن��ت��اج  تنظيم  احلية؛  والعرو�س  م�شرح  على  تقام  التي  والفعاليات  الرتويجية 
والتهذيب  التعليم  خدمات  التدريب؛  توفري  وامل�شرحيات؛  والعرو�س  االأف��الم  تذاكر  حجز  خدمات  ترفيهية؛  اأو  ثقافية 
من�شورات  توفري  االأف��الم؛  واإنتاج  بالرتفيه  املتعلقة  التدريبية  وال��دورات  العمل  ور���س  واإج��راء  تنظيم  بالرتفيه؛  املتعلقة 
واأدلة  )ال��دوري��ات(  املجالت  ذل��ك  يف  مبا  واملطبوعات  والن�شو�س  والكتب  املجالت  ن�شر  للتنزيل؛  قابلة  غري  اإلكرتونية 
املبا�شرة  وامل��ق��االت  وال�����ش��ور  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة  وال�����ش��ور  ال��ك��ب��رية  االإع���الن���ات  ن�شر  وال��ت��دري�����س؛  التوجيه  وم���واد  امل�شتخدم 
اخلدمات  كافة  يف  مبا  اأع��اله  امل��ذك��ورة  اخلدمات  من  ب��اأي  املتعلقة  واال�شت�شارات  املعلومات  خدمات  للتنزيل؛  قابلة  الغري 

 املذكورة اأعاله املقدمة عرب �شبكات االت�شاالت مبا يف ذلك املقدمة مبا�شرة من حا�شوب. 
 41  الواق�عة بالفئة:  

و�شف العالمة:    كتبت كلمة " CineMENA " باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب.
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:26 �شبتمرب 2018   املودعة حتت رقم: 299105 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م: مينا للطاقة م.د.م.�س 
وعنوانه:وحدة رقم: AG-34-F، برج الف�شة، اأر�س رقم: جي ال تي- بي ات�س-1 اآي 1 اأي، ابراج بحريات 

جمريا، دبي، االمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات توزيع الوقود؛ ت�شليم الوقود؛ خدمات ت�شليم الوقود؛ نقل الوقود؛ توزيع الطاقة؛ ترتيب تخزين 
الوقود؛ ترتيب نقل الوقود؛ تخزين الطاقة والوقود.  

 الواق�عة بالفئة:  39 
 و�شف العالمة:   كلمة " CAFU " مكتوبة باأحرف التينية       

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

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:26 �شبتمرب 2018   املودعة حتت رقم: 299108 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م: مينا للطاقة م.د.م.�س 
وعنوانه:وحدة رقم: AG-34-F، برج الف�شة، اأر�س رقم: جي ال تي- بي ات�س-1 اآي 1 اأي، ابراج بحريات 

جمريا، دبي، االمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

خدمات توزيع الوقود؛ ت�شليم الوقود؛ خدمات ت�شليم الوقود؛ نقل الوقود؛ توزيع الطاقة؛ ترتيب تخزين 
الوقود؛ ترتيب نقل الوقود؛ تخزين الطاقة والوقود.  

 الواق�عة بالفئة:  39 
 و�شف العالمة:  كلمة " َك�ف�و " مكتوبة باأحرف عربية        

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

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:1 اأكتوبر 2018   املودعة حتت رقم: 299283 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق االأول، دبي، االإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
واالإعالن؛  الدعاية  خدمات  الت�شنيع؛  ومرافق  االأبحاث  اإج��راء  ومرافق  املختربات  ومرافق  املكتبية  املرافق  واإدارة  توفري 
خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن؛ خدمات اإدارة االأعمال التجارية؛ امل�شاعدة يف اإدارة االأعمال التجارية؛ تقييم االأعمال؛ 
ملقدمي  االأعمال  اإدارة  االأع��م��ال؛  اإدارة  امل�شورة يف  االأع��م��ال؛ خدمات  كفاية  اخل��رباء يف  االأع��م��ال؛ خدمات  ا�شتف�شارات عن 
االإدارة  يف  امل�شاعدة  التجارية؛  االأعمال  م�شاريع  اإدارة  التجارية؛  االأعمال  وتنظيم  اإدارة  ا�شت�شارات  امل�شتقلني؛  اخلدمات 
العامة؛ خدمات توفري  الدعاية والعالقات  الت�شويق؛ خدمات  املبا�شر؛ خدمات  بالربيد  االإعالن  ال�شناعية؛  اأو  التجارية 
اأو تاأمني لالآخرين؛ تنظيم املعار�س واملعار�س التجارية لغايات جتارية اأو دعائية؛ تاأجري امل�شاحات االإعالنية؛ تاأجري وقت 
االإدارة  املكتبية؛  واملعدات  االآالت  تاأجري  االأعمال(؛  )امل�شاعدة يف  التجميع  االإع��الم؛ خدمات  و�شائل  واالإع��الن يف  للدعاية 
التلفزيون؛  واالإع��الن عرب  الدعاية  املبيعات؛   من�شات  تاأجري  بالت�شوير؛  الن�شخ  اآالت  تاأجري  لل�شركات؛  املعهدة  االإداري��ة 
تخطيط  االأعمال؛   بتاأ�شي�س  املتعلقة  املهنية  االأعمال  ا�شت�شارات  االأعمال؛  بتاأ�شي�س  يتعلق  فيما  االأعمال  م�شورة  خدمات 
االأعمال؛ اأبحاث االأعمال لالأعمال اجلديدة؛ خدمات حا�شنات االأعمال؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات 

مبا يف ذلك توفري معلومات عن هذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.- الواق�عة بالفئة:  35
و�شف العالمة: تتكون العالمة من الكلمة االإجنليزية "go" مكتوبة باأحرف كبرية مميزة اإىل جانب الكلمة االإجنليزية 

"FREELANCE"
اال�ش��رتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:1 اأكتوبر 2018   املودعة حتت رقم: 299284 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق االأول، دبي، االإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة  ال�شكنية؛  والعقارات  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
الفندقية  وال�شقق  لل�شقق  بالن�شبة  واإدارت��ه��ا  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�شتئجار  تاأجري  خدمات  ال�شكنية؛  والعقارات 
والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�شناعية ومراكز 
الو�شاطة للعقارات؛ خدمات حت�شيل االإيجارات؛ خدمات  االإدارة للم�شتاأجرين؛ خدمات  الت�شوق؛ خدمات  الت�شوق وقرى 
االأ���ش��ول؛ خدمات  اإدارة  املالية؛ خدمات  االأم���وال؛ اخلدمات  روؤو���س  ا�شتثمار  )ع��ق��ارات(؛  املكاتب  تاأجري  العقارات؛  تثمني 
اال�شتثمار؛ خدمات اال�شتثمار اجلماعي؛ خدمات اإدارة ال�شناديق؛ خدمات ا�شتثمار االأموال يف االأ�شهم؛ خدمات ال�شناديق 
العقارية؛ خدمات التاأمني؛ اخلدمات امل�شرفية؛ خدمات التمويل العقاري؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات اإدارة العقارات 
العقاري؛  التاأمني  خدمات  العقارية؛  الو�شاطة  خدمات  العقاري؛  اال�شتثمار  خدمات  العقارية؛  املحافظ  اإدارة  وخدمات 
خدمات تطوير االأرا�شي وحتديدا خدمات متلك االأرا�شي؛ تثمني واختيار ومتلك العقارات الأغرا�س التطوير واال�شتثمار؛ 
متلك االأرا�شي بغر�س تاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري معلومات عن هذه 

اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية. - الواق�عة بالفئة:  36
تتكون العالمة من الكلمة االإجنليزية "go" مكتوبة باأحرف كبرية مميزة اإىل جانب الكلمة االإجنليزية  و�شف العالمة:  

"FREELANCE"
اال�ش��رتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:1 اأكتوبر 2018   املودعة حتت رقم: 299285 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق االأول، دبي، االإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
واالإعالن؛  الدعاية  خدمات  الت�شنيع؛  ومرافق  االأبحاث  اإج��راء  ومرافق  املختربات  ومرافق  املكتبية  املرافق  واإدارة  توفري 
خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن؛ خدمات اإدارة االأعمال التجارية؛ امل�شاعدة يف اإدارة االأعمال التجارية؛ تقييم االأعمال؛ 
ملقدمي  االأعمال  اإدارة  االأع��م��ال؛  اإدارة  امل�شورة يف  االأع��م��ال؛ خدمات  كفاية  اخل��رباء يف  االأع��م��ال؛ خدمات  ا�شتف�شارات عن 
االإدارة  يف  امل�شاعدة  التجارية؛  االأعمال  م�شاريع  اإدارة  التجارية؛  االأعمال  وتنظيم  اإدارة  ا�شت�شارات  امل�شتقلني؛  اخلدمات 
العامة؛ خدمات توفري  الدعاية والعالقات  الت�شويق؛ خدمات  املبا�شر؛ خدمات  بالربيد  االإعالن  ال�شناعية؛  اأو  التجارية 
اأو تاأمني لالآخرين؛ تنظيم املعار�س واملعار�س التجارية لغايات جتارية اأو دعائية؛ تاأجري امل�شاحات االإعالنية؛ تاأجري وقت 
االإدارة  املكتبية؛  واملعدات  االآالت  تاأجري  االأعمال(؛  )امل�شاعدة يف  التجميع  االإع��الم؛ خدمات  و�شائل  واالإع��الن يف  للدعاية 
التلفزيون؛  واالإع��الن عرب  الدعاية  املبيعات؛   من�شات  تاأجري  بالت�شوير؛  الن�شخ  اآالت  تاأجري  لل�شركات؛  املعهدة  االإداري��ة 
تخطيط  االأعمال؛   بتاأ�شي�س  املتعلقة  املهنية  االأعمال  ا�شت�شارات  االأعمال؛  بتاأ�شي�س  يتعلق  فيما  االأعمال  م�شورة  خدمات 
االأعمال؛ اأبحاث االأعمال لالأعمال اجلديدة؛ خدمات حا�شنات االأعمال؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات 

مبا يف ذلك توفري معلومات عن هذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.- الواق�عة بالفئة:  35
و�شف العالمة: تتكون العالمة من كلمة "غو" مكتوبة باأحرف عربية كبرية مميزة اإىل جانب كلمة "فريالن�س" باأحرف 

عربية
اال�ش��رتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:27 �شبتمرب 2018   املودعة حتت رقم: 299193 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

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

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

اأغطية وجه )خمار اأو حجاب( )مالب�س(- الواق�عة بالفئة: 25
 و�شف العالمة: كتبت عبارة " gilly hicks  " باالأحرف الالتينية املميزة. 

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

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:27 �شبتمرب 2018   املودعة حتت رقم: 299194 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

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

البيع  حم��الت  خ��دم��ات  املكتبي؛  الن�شاط  تفعيل  االأع���م���ال؛  توجيه  االأع���م���ال؛  اإدارة  واالإع�����الن؛  ال��دع��اي��ة 
العطرية  وال��زي��وت  وال��ع��ط��ور  وال�����ش��اب��ون  ال��راأ���س  واأغ��ط��ي��ة  ال��ق��دم  واأل��ب�����ش��ة  باملالب�س  املرتبطة  بالتجزئة 
واك�ش�شوارات  ال�شم�شية  والنظارات  والنظارات  وال�شموع  ال�شعر  )لو�شن(  وغ�شول  التجميل  وم�شتح�شرات 
واملجوهرات  االإلكرتونية  والب�شرية  ال�شمعية  االأج��ه��زة  واك�ش�شوارات  احلوا�شيب  واك�ش�شوارات  الهواتف 
بالتجزئة  البيع  حم��الت  خدمات  ال�شعر؛  واك�ش�شوارات  الن�شيج  ومنتجات  واحلقائب  القرطا�شية  وامل���واد 
العطرية  والزيوت  والعطور  وال�شابون  الراأ�س  واأغطية  القدم  واألب�شة  باملالب�س  املرتبطة  االإنرتنت  عرب 
واك�ش�شوارات  ال�شم�شية  والنظارات  والنظارات  وال�شموع  ال�شعر  )لو�شن(  وغ�شول  التجميل  وم�شتح�شرات 
واملجوهرات  االإلكرتونية  والب�شرية  ال�شمعية  االأج��ه��زة  واك�ش�شوارات  احلوا�شيب  واك�ش�شوارات  الهواتف 
العمالء  ال�شعر؛ تنظيم وت�شغيل برامج والء  الن�شيج واك�ش�شوارات  القرطا�شية واحلقائب ومنتجات  واملواد 
العالمات  �شفراء  ا�شتعمال  لها عرب  التجارية والرتويج  العالمات  ال�شلع وهوية  ت�شويق  واالإ�شراف عليها؛ 

التجارية وو�شائل التوا�شل االجتماعي.
 الواق�عة بالفئة:  35 

املميزة  الالتينية   " باالأحرف    gilly hicks " و�شف العالمة:  كتبت عبارة 
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:  27 �شبتمرب 2018   املودعة حتت رقم: 299198 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م: اإن فايف منطقة حرة-ذ.م.م  
 وعنوانه:املبنى 02-01- مدينة دبي لال�شتديوهات- �س. ب. 73000 دبي االإمارات 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
واالإعالن؛  الدعاية  خدمات  الت�شنيع؛  ومرافق  االأبحاث  اإج��راء  ومرافق  املختربات  ومرافق  املكتبية  املرافق  واإدارة  توفري 
خدمات وكاالت الدعاية واالإعالن؛ خدمات اإدارة االأعمال التجارية؛ امل�شاعدة يف اإدارة االأعمال التجارية؛ تقييم االأعمال؛ 
االأعمال  اإدارة  التجارية؛  االأع��م��ال  م�شاريع  اإدارة  للفنادق؛  التجارية  االأع��م��ال  اإدارة  االأع��م��ال؛  وتنظيم  اإدارة  ا�شت�شارات 
جتميع  العامة؛  والعالقات  الدعاية  خدمات  الت�شويق؛  خدمات  ال�شناعية؛  اأو  التجارية  االإدارة  يف  امل�شاعدة  )لالآخرين(؛ 
ب�شكل  املنتجات  امل�شتهلكني من معاينة و�شراء تلك  النقل( لتمكني جمهور  الغري )با�شتثناء  املنتجات حل�شاب  ت�شكيلة من 
مالئم؛ خدمات توفري اأو تاأمني لالآخرين؛ االإدارة ال�شناعية؛ تنظيم املعار�س واملعار�س التجارية لغايات جتارية اأو دعائية؛ 
اأبحاث  االإع��الم؛ خدمات  تاأجري وقت للدعاية واالإع��الن يف و�شائل  االإعالنية؛  امل�شاحات  تاأجري  االأعمال؛  �شبكات  خدمات 
ال�شوق؛ خدمات اأبحاث ال�شوق فيما يتعلق باالإعالم؛ خدمات التجميع )امل�شاعدة يف االأعمال(؛ بيع املمتلكات باملزاد العلني؛ 
توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري معلومات عن هذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.

 الواق�عة بالفئة:  35 
دائ��رة منف�شلة  العالمة توجد  اأعلى  له ح��واف منحنية و م�شتقيمة. حيث يف  �شكل  العالمة تتكون من  العالمة:   و�شف 
عن بقية  ال�شكل. الدائرة متواجدة فوق �شكل عمودي مبا�شرة و عندما تتم روؤية ال�شكلني معاً يظهر حرف ي�شبه احلرف 
الالتيني "i". مت�شل بهذا ال�شكل على جهة اليمني �شكل اآخر ي�شبه احلرف الالتيني "n". ثم يتابع اجلانب االأمين من هذا 

."n" ال�شكل عمودياً و يرتبط ب�شكل ي�شبه الرقم "5". هذا ال�شكل و�شع مبا�شرة حتت ال�شكل الذي ي�شبه احلرف االتيني
اال�ش��رتاطات: 

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:  27 �شبتمرب 2018   املودعة حتت رقم: 299200 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م: اإن فايف منطقة حرة-ذ.م.م  
وعنوانه:املبنى 02-01- مدينة دبي لال�شتديوهات- �س. ب. 73000 دبي االإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات التعليم والتهذيب؛ خدمات التدريب؛ توفري مرافق التدريب ل�شناعة الفنادق وال�شيافة؛ توفري خدمات مدار�س 
احل�شانة؛ خدمات التعليم؛ خدمات الرتفيه؛ االأن�شطة الريا�شية والثقافية؛ توفري مرافق اجلمنازيوم والنوادي ال�شحية؛ 
توفري مرافق مالعب اجلولف؛ توفري مرافق التن�س؛ توفري مرافق برك ال�شباحة؛ تنظيم واإدارة املوؤمترات واالجتماعات 
الطابع  ذات  واحل��دائ��ق  املالهي  حدائق  توفري  واملحا�شرات؛  واالجتماعات  العمل  وور���س  التدريبية  وال���دورات  واملعار�س 
مرافق  توفري  البولينج؛  �شاالت  مرافق  توفري  الريا�شية؛  املرافق  توفري  ال�شينما؛  مرافق  توفري  الكتب؛  ن�شر  اخلا�س؛ 
الت�شجيل؛  �شتوديوهات  مرافق  توفري  االأف��الم؛  �شتوديوهات  خدمات  ال�شوت؛  ت�شجيل  �شتوديوهات  خدمات  اال�شتجمام؛ 
خدمات �شتوديوهات الت�شجيل لالأفالم والتلفزيون والفيديو واالإذاعة؛ تاأجري �شتوديوهات الت�شجيل؛ توفري املعلومات فيما 

يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري معلومات عن هذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية
الواق�عة بالفئة:  41

دائ��رة منف�شلة  توجد  العالمة  اأعلى  يف  م�شتقيمة. حيث  و  ح��واف منحنية  له  �شكل  تتكون من  العالمة  العالمة:  و�شف 
عن بقية  ال�شكل. الدائرة متواجدة فوق �شكل عمودي مبا�شرة و عندما تتم روؤية ال�شكلني معاً يظهر حرف ي�شبه احلرف 
الالتيني "i". مت�شل بهذا ال�شكل على جهة اليمني �شكل اآخر ي�شبه احلرف الالتيني "n". ثم يتابع اجلانب االأمين من هذا 
 ."n" ال�شكل عمودياً و يرتبط ب�شكل ي�شبه الرقم "5". هذا ال�شكل و�شع مبا�شرة حتت ال�شكل الذي ي�شبه احلرف االتيني

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

للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:3 اأكتوبر 2018   املودعة حتت رقم: 299438 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م: كيو بل�س فودز كو.، ال تي دي. 
وعنوانه:199 مو 8، تامبول بوا باك تا، امفري باجنلني، ناكون باتوم بروفين�س 73130، تايالند

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
 خ�شروات جمففة  بنزع املاء؛ خ�شروات جمففة؛ خ�شروات حمفوظة. 

 الواق�عة بالفئة:  29 
اأعلى احلرف  باأحرف التينية و يف  "Sutharos" مكتوبة  الكلمة  و�شف العالمة:    تتكون العالمة من 

 الالتيني "h" �شكل لورقة ال�شجر. و الكل على خلفية بي�شاوية ال�شكل.      
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:  04 اأكتوبر 2018   املودعة حتت رقم: 299541 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م: ديني�س اف. جرو�س 
وعنوانه:444 مادي�شون افينيو، �شويت 500، نيويورك، نيويورك 10022، الواليات املتحدة االأمريكية 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
املقاومة  التونرات  املقاومة لل�شيخوخة؛  املنظفات  بالب�شرة وحتديدا  العناية  بالب�شرة وم�شتح�شرات  العناية  منتجات 
لل�شيخوخة؛ الكرميات املقاومة للتجاعيد؛ قطع تنظيف م�شربة مبنظفات للب�شرة؛ كرميات جتميل؛ كرميات جتميل 
للعناية بالب�شرة؛ كرمي العيون؛ جل العيون؛ كرميات اجلمال للوجه واجل�شم؛ كرميات الوجه واجل�شم؛ كرميات الوجه 
ال�شتخدام التجميل؛ تونرات الوجه؛ منظفات الوجه؛ مرطبات الوجه؛ اأطقم للتجميل وحتديدا اأطقم حتتوي على 
غ�شول )لو�شن( للوجه والب�شرة ومق�شرات ومنظفات وكرميات؛ غ�شول )لو�شن( للعناية بالب�شرة؛ كرميات ب�شرة غري 
طبية؛ خليط م�شجل امللكية من مكونات مقاومة لل�شيخوخة يباع كعن�شر مكمل مل�شتح�شرات التجميل وم�شتح�شرات 
العناية بالب�شرة غري الطبية؛ م�شتح�شرات الت�شمري الذاتي؛ منظفات الب�شرة؛ كرمي تنظيف الب�شرة؛ غ�شول )لو�شن( 
تنظيف الب�شرة؛ كرميات الب�شرة؛ غ�شول )لو�شن( الب�شرة؛ مرطبات الب�شرة؛ جل مرطب الب�شرة؛ مق�شرات الب�شرة؛ 

م�شتح�شرات العناية بالب�شرة للوقاية من اأ�شعة ال�شم�س واإزالة التجاعيد؛ م�شتح�شرات العناية بال�شعر
 3  الواق�عة بالفئة:  

 "+" عالمة  مع  واح��د  كعن�شر  "G" يظهران  "" و   D الالتينيني  احلرفني  من  العالمة  تتكون  و�شف العالمة:  
بالداخل

اال�ش��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد 

امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:4 اأكتوبر 2018   املودعة حتت رقم: 299542 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م: ديني�س اف. جرو�س 
وعنوانه:444 مادي�شون افينيو، �شويت 500، نيويورك، نيويورك 10022، الواليات املتحدة االأمريكية

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
 م�شتح�شرات عالج حب ال�شباب  

 الواق�عة بالفئة:  5 
و�شف العالمة:  تتكون العالمة من احلرفني الالتينيني D "" و "G" يظهران كعن�شر واحد مع عالمة 

"+"  بالداخل
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:  30 اأغ�شط�س 2018   املودعة حتت رقم: 297559 
تاريخ اإيداع االأولوية:  
 با�ش��م:توتو األ تي دي. 

 وعنوانه:رقم 1-1،  ناكا�شيما 2-ت�شومي، كوكوراكيتا-كو، كيتاكيو�شيو-�شي، اليابان 
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

و�شمامات  واخل��زان��ات  املراحي�س  تركيب  احلمامات؛  جتهيزات  �شيانة  اأو  اإ���ش��الح  احلمامات؛  جتهيزات  تركيب 
املياه؛ اإ�شالح اأو �شيانة املراحي�س واخلزانات و�شمامات املياه؛ تركيب مقاعد التواليت املزودة بخا�شية الغ�شيل؛ 
اإ�شالح اأو �شيانة مقاعد التواليت املزودة بخا�شية الغ�شيل؛ تركيب اأنظمة املطابخ واأحوا�س الغ�شيل وغريها من 
االأثاث الداخلي؛ اإ�شالح اأو �شيانة اأنظمة املطابخ واأحوا�س الغ�شيل وغريها من االأثاث الداخلي؛ تركيب االأجهزة 
اأجهزة  تركيب  املاكينات؛  �شيانة  اأو  اإ�شالح  املاكينات؛  تركيب  الكهربائية؛  االأجهزة  �شيانة  اأو  اإ�شالح  الكهربائية؛ 
االإ�شاءة الكهربائية؛ اإ�شالح اأو �شيانة اأجهزة االإ�شاءة الكهربائية؛ تركيب اأجهزة تكييف الهواء؛ اإ�شالح اأو �شيانة 
اأجهزة تكييف الهواء؛ اإ�شالح اأو �شيانة املركبات؛ االإن�شاء؛ جتديد املباين؛ ا�شت�شارات االإن�شاء؛ معلومات االإن�شاء؛ 
االإ�شراف على اإن�شاء املباين؛ خدمات النجارة؛ التج�شي�س )و�شع طبقة اجل�س(؛ �شباكة املوا�شري؛ البناء بالطوب؛ 
الداخلية  االأ�شطح  ده��ان  والبناء؛  االإن�شاء  معدات  تاأجري  بالطابوق؛  البناء  اأو  بالطوب  البناء  اأو  بالبالط  البناء 
اأحوا�س اال�شتحمام وغاليات  الداخلي؛ تنظيف  الديكور  اإ�شالح  االأثاث؛  بالورني�س؛ تنجيد  التلميع  واخلارجية؛ 

 احلمام؛ تنظيف ال�شطوح الداخلية اأو اخلارجية للمباين؛ غ�شيل وكي املالب�س.   
 37  الواق�عة بالفئة:  

كتبت كلمة " WASHLET" باأحرف التينية كما هو مبني يف منوذج الطلب. و�شف العالمة:  
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:30 اأغ�شط�س 2018   املودعة حتت رقم: 297627 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م:االحتاد للطريان 
 وعنوانه:�س.ب.: 35566، طريق املطار اجلديد، اأبوظبي، االإمارات العربية املتحدة  

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
االأدوات  لنقل  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  خ��دم��ات  للب�شائع؛  اجل��وي  النقل  الب�شائع؛  لنقل  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  خ��دم��ات 
فنية  اأع��م��ال  على  ت�شتمل  التي  الب�شائع  مناولة  املو�شيقية؛  واالأدوات  الفنية  االأع��م��ال  نقل  والفنية؛  املو�شيقية 
تغليف  وال�����ش��ل��ع؛  الب�شائع  تغليف  ال��ب�����ش��ائ��ع؛  وتعبئة  تغليف  خ��دم��ات  ال��ب�����ش��ائ��ع؛  تغليف  ؛  مو�شيقية  واأدوات 
املو�شيقية؛  واالأدوات  الفنية  االأع��م��ال  تخزين  فيها  مب��ا  التخزين،  خ��دم��ات  الب�شائع؛  مناولة  لنقلها،  اال���ش��ي��اء 
ال�شياحية  واملعلومات  ال�شفر  ومعلومات  ال�شفر  ترتيبات  احل��ج��وزات؛  خدمات  توفري  فيها  مبا  ال�شفر،  خدمات 
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ك��اف��ة اأن�����واع ال�����ش��ف��ر؛ وت��وف��ري احل��م��ال��ني واخل���دم���ات امل��ت��ع��ل��ق��ة بتحميل وت��ف��ري��غ ال��ب�����ش��ائ��ع؛ خدمات 
م��راق��ب��ة ح��رك��ة امل��الح��ة اجل��وي��ة، مب��ا فيها م��راق��ب��ة م�����ش��ارات ال��رح��الت ل��ل��ط��ائ��رات ال��ق��ادم��ة وامل���غ���ادرة وت�شميم 
اإج������راءات االإق�����الع وال��ه��ب��وط ل��ل��ط��ائ��رات؛ ت��رت��ي��ب ت�شهيالت ح��ظ��ائ��ر ت��خ��زي��ن ال��ط��ائ��رات؛ ت��وف��ري امل���خ���ازن، مبا 
فيها ت��اأج��ري امل�����ش��ت��ودع��ات وم�����ش��اح��ات ال��ت��خ��زي��ن وت��خ��زي��ن ال�����ش��ح��ن��ات؛ ت��وف��ري امل��ع��ل��وم��ات فيما يتعلق ب��ك��اف��ة هذه 

 اخلدمات مبا يف ذلك توفري املعلومات عن هذه اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.  
 39  الواق�عة بالفئة:  

و�شف العالمة:   تتكون العالمة من �شكل لبوق مع جمموعة من خمتلف النقاط داخل مربع ذو زوايا منحنية و 
ب�شكل مميز. االإجنليزية  باللغة  " املكتوبتان   CULTURE " " و   FLY "  الكل يتو�شط الكلمتني

 اال�ش��رتاطات:   
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد اأو اإر�شاله بالربيد 

امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:1 اأكتوبر 2018   املودعة حتت رقم: 299286 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

 با�ش��م: تيكوم لال�شتثمارات منطقة حرة-ذ.م.م 
 وعنوانه: مبنى رقم 4، الطابق االأول، دبي، االإمارات العربية املتحدة 

 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 
التجارية  العقارات  وتاأجري  اإدارة  ال�شكنية؛  والعقارات  التجارية  العقارات  خدمات  العقارات؛  اإدارة  العقارية؛  اخلدمات 
الفندقية  وال�شقق  لل�شقق  بالن�شبة  واإدارت��ه��ا  تقدميها  يتم  التي  العقارات  وا�شتئجار  تاأجري  خدمات  ال�شكنية؛  والعقارات 
والفيالت واملكاتب ومنتجعات املياه املعدنية واملنتجعات ومالعب اجلولف واملارينا والفنادق واملمتلكات ال�شناعية ومراكز 
الو�شاطة للعقارات؛ خدمات حت�شيل االإيجارات؛ خدمات  االإدارة للم�شتاأجرين؛ خدمات  الت�شوق؛ خدمات  الت�شوق وقرى 
االأ���ش��ول؛ خدمات  اإدارة  املالية؛ خدمات  االأم���وال؛ اخلدمات  روؤو���س  ا�شتثمار  )ع��ق��ارات(؛  املكاتب  تاأجري  العقارات؛  تثمني 
اال�شتثمار؛ خدمات اال�شتثمار اجلماعي؛ خدمات اإدارة ال�شناديق؛ خدمات ا�شتثمار االأموال يف االأ�شهم؛ خدمات ال�شناديق 
العقارية؛ خدمات التاأمني؛ اخلدمات امل�شرفية؛ خدمات التمويل العقاري؛ خدمات تقييم العقارات؛ خدمات اإدارة العقارات 
العقاري؛  التاأمني  خدمات  العقارية؛  الو�شاطة  خدمات  العقاري؛  اال�شتثمار  خدمات  العقارية؛  املحافظ  اإدارة  وخدمات 
خدمات تطوير االأرا�شي وحتديدا خدمات متلك االأرا�شي؛ تثمني واختيار ومتلك العقارات الأغرا�س التطوير واال�شتثمار؛ 
متلك االأرا�شي بغر�س تاأجريها؛ توفري املعلومات فيما يتعلق بكافة هذه اخلدمات مبا يف ذلك توفري معلومات عن هذه 

اخلدمات عرب �شبكة حا�شوب عاملية. - الواق�عة بالفئة: 36
تتكون العالمة من كلمة "غو" مكتوبة باأحرف عربية كبرية مميزة اإىل جانب كلمة "فريالن�س" باأحرف  و�شف العالمة:  

عربية
اال�ش��رتاطات:  

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

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

بتاريخ:3 �شبتمرب 2018   املودعة حتت رقم: 297803 
تاريخ اإيداع االأولوية: 16 مار�س 2018

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

اأحزمة  ا�شتحمام؛  اأرواب  ا�شتحمام؛  �شراويل  ا�شتحمام؛  اأث���واب  )مالب�س(؛  لالأطفال  �شراويل  املالب�س؛ 
)مالب�س(؛ بلوزات؛ قطع مالب�س �شفلية )مالب�س(؛ �شراويل ق�شرية حتتية؛ قمي�شوالت )�شرتات ن�شوية 
اأغطية  اأث���واب؛  الدنيم؛  قما�س  من  جينز  رق�س؛  مالب�س  معاطف؛  اأط��ف��ال؛  مالب�س  ع��ب��اءات؛  ق�شرية(؛ 
ال�شوف؛  من  �شفلية  مالب�س  قطع  ال�شوف؛  من  جاكيتات  ق�شرية؛  �شوفية  �شراويل  )مالب�س(؛  لالأذنني 
�شديرات ن�شائية من ال�شوف؛ مالب�س من الفرو )مالب�س(؛ قفازات )مالب�س(؛ �شديرات ن�شائية مفتوحة؛ 
لفاعات راأ�س؛ كنزات �شوفية ذات قلن�شوة؛ �شرتات قطنية ذات قلن�شوة؛ برن�س )اأغطية للراأ�س( )مالب�س(؛ 
مالب�س  داخ��ل��ي��ة؛  ن�شائية  مالب�س  حم��ب��وك��ة؛  قم�شان  )م��الب�����س(؛  جاكيتات  حم��ب��وك��ة؛  مالب�س  ج���وارب 
لل�شاق؛  اأغطية  داخلية؛  ن�شائية  مالب�س  مريحة؛  مالب�س  جلدية؛  جاكيتات  جلدية؛  مالب�س  للمواليد؛ 
لال�شتعمال  طويلة  �شراويل  االأكمام؛  طويلة  قم�شان  االأكمام؛  طويلة  �شوفية  كنزات  )بناطيل(؛  طماقات 
اأحزمة  للعرق؛  مقاومة  ريا�شية  قم�شان  رجالية؛  داخلية  مالب�س  اليومي؛  لال�شتعمال  مالب�س  املنزيل؛ 
ليلية؛  مالب�س  عنق؛  رب��ط��ات  املالب�س؛  ي��اق��ات  ح��ول  اأ�شرطة  عنق؛  لفاعات  )م��الب�����س(؛  خ��م��ارات  للنقود؛ 
مالب�س خارجية؛ بيجامات؛ قبعات للحفالت )مالب�س(؛ جاكيتات مقلن�شة؛ قم�شان بولو؛ قم�شان ن�شف 
كم مطبوعة؛ معاطف للمطر؛ مالب�س مقاومة للمطر؛ مالب�س جاهزة؛ اأرواب؛ لفاعات؛ �شاالت؛ قم�شان؛ 
تنانري؛ جوارب ق�شرية؛ مالب�س ريا�شية؛ �شرتات ثقيلة؛ �شورتات ق�شرية؛ �شرتات؛ �شراويل طويلة ثقيلة؛ 
مالب�س  قطع  كم؛  ن�شف  قم�شان  اأكمام؛  ب��دون  بلوزات  للن�شاء؛  �شباحة  مالب�س  للرجال؛  �شباحة  مالب�س 
علوية )مالب�س(؛ بناطيل؛ قم�شان حتتية؛ مالب�س داخلية؛ مالب�س م�شادة للرياح؛ لبا�س القدم؛ �شبا�شب 
باإ�شبع؛ لبا�س قدم لغري ا�شتخدامات الريا�شة؛ �شنادل؛ اأحذية؛ �شبا�شب؛ اأغطية الراأ�س؛ قبعات )اأغطية 

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

ب�شكل  و  غ���ام���ق  ب���خ���ط  " م��ك��ت��وب��ني   gh" ال���الت���ي���ن���ني  م����ن احل������ريف  ال���ع���الم���ة  ت���ت���ك���ون  و�شف العالمة:   
االإجنليزية         مميز يليهم عبارة " HOLLISTER by" باللغة 

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

بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن .
�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

يعلن ق�شم العالمات التجارية عن تقدم الوكيل: اليايف اي بي غروب
بطلب ت�شجيل العالمة التجارية التالية:

2017-2-7 املودعة حتت رقم: 267815 
با�شم جمنوليا ار ام لال�شتثمار �س.ذ.م.م

وعنوانه: دبي - ميديا �شيتي - كونكورد تاور - املكتب 3602
وذلك لتمييز الب�شائع/  خدمات توفري االأطعمة وامل�شروبات، االإيواء املوؤقت. والواقعة يف الفئة 

 .)43(
االحمر  الرمادي  باللون  مميزة  بطريقة  التينية  باحرف  كتبت   "Urban" عبارة  الو�شف 
 lobster rolls and" والربتقايل وحرف اليو ي�شبه كف �شرطان البحر. وحتتها كتبت جملة

التينية بطريقة مميزة باللون الرمادي االحمر والربتقايل. fish and chips"  باحرف 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوبا لق�شم العالمات التجارية يف وزارة االقت�شاد 

او ار�شاله بالربيد امل�شجل للق�شم امل�شار اليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذا االعالن.
ق�شم �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494

، �شوريا   ع���دن���ان دروي�������س  رن����ا  امل���دع���و/  ف��ق��د 
)N012280034( اجلن�شية جواز �شفره رقم

بال�شفارة  ت�شليمه  ع��ل��ي��ه  ي��ع��ر  مم���ن  ي��رج��ى 
ال�شورية او اقرب مركز �شرطة باالمارات.

فقدان جواز �شفر
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•• الظفرة-وام:

ا���ش��ت��ع��ر���س م���ع���ايل ن��ا���ش��ر ب���ن ثاين 
الب�شرية  امل���������وارد  وزي�������ر  ال���ه���ام���ل���ي 
من  جمموعة  ممثلي  م��ع  وال��ت��وط��ني 
���ش��رك��ات ال��ق��ط��اع اخل��ا���س ال��ع��ام��ل��ة يف 
منطقة الظفرة اأجندة عمل وخطوات 
التوطني  ت�شريع  م�شتهدفات  حتقيق 
النوعي يف الظفرة من خالل توظيف 
الباحثني  من  ومواطنة  مواطن  األ��ف 
املنطقة خالل  اأب��ن��اء  ال��ع��م��ل م��ن  ع��ن 
ث���الث���ة اأ����ش���ه���ر. ي���اأت���ي ذل����ك يف اإط����ار 
حت���ق���ي���ق م�������ش���ت���ه���دف���ات ال���ت���وط���ني يف 
توجيهات  وتنفيذ  الوطنية  االأج��ن��دة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل  ن��ه��ي��ان  اآل 
رئي�س  امل�شلحة  للقوات  االأعلى  القائد 
اأبوظبي  الإم�����ارة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  امل��ج��ل�����س 
باإيجاد ما ال يقل عن 10 اآالف فر�شة 
عمل للمواطنني يف القطاعني اخلا�س 
واحلكومي حتقيقا مل�شتهدفات برنامج 
غدا   “ التنموية  للم�شرعات  اأبوظبي 
التوطني  م�����ش��رع��ات  وت��ن��ف��ذ   .“  21
ال�شيخ  �شمو  رع��اي��ة  ال��ظ��ف��رة حت��ت  يف 
ن��ه��ي��ان ممثل  اآل  زاي�����د  ب���ن  ح���م���دان 
ال��ظ��ف��رة. وثمن  احل���اك���م يف م��ن��ط��ق��ة 
م���ع���ايل ن��ا���ش��ر ب���ن ث����اين ال��ه��ام��ل��ي - 
اأبوظبي  ال���ذي عقد يف  ال��ل��ق��اء  خ��الل 

- الدور احليوي والهام الذي تقوم به 
للمجل�س  التابعة  العمل  فر�س  جلنة 
ب���دع���م ملف  اأب���وظ���ب���ي  ال��ت��ن��ف��ي��ذي يف 
اأبوظبي  اإم��ارة  التوطني على م�شتوى 
تعزيز  ال���وزارة على  م��وؤك��دا حر�س   ..
اللجنة  م��ع  اال�شرتاتيجية  ال�����ش��راك��ة 
اأجل ت�شريع معدالت التوطني يف  من 
التنمية  دائ��رة  مع  والتعاون  اأبوظبي 
اأبرمت  التي  اأبوظبي  يف  االقت�شادية 
م��ذك��رة تفاهم  م��وؤخ��را  ال����وزارة  معها 
التوطني يف منطقة  ت�شريع  يف جمال 
اإىل  ال��وزارة تتطلع  اإن  الظفرة. وق��ال 

منطقة  يف  العاملة  ال�����ش��رك��ات  ت��ع��اون 
ال���ظ���ف���رة وت��ف��اع��ل��ه��ا ب��ال�����ش��ك��ل ال���ذي 
ميكننا من حتقيق م�شتهدفات ت�شريع 
التوطني النوعي يف هذه املنطقة التي 
تزخر بالكفاءات الوطنية القادرة على 
�شغل الوظائف املتوافرة. واأ�شار معاليه 
يف  ال��ن��وع��ي  ال��ت��وط��ني  ت�شريع  اأن  اإىل 
ا�شرتاتيجية  اق��ت�����ش��ادي��ة  ق���ط���اع���ات 
اأولويات  مقدمة  يف  ي��اأت��ي  م�شتهدفة 
الب�شرية والتوطني  املوارد  عمل وزارة 
هذا  يف  وا�شحة  منهجية  تطبق  التي 
اإىل عدة مرتكزات من  ت�شتند  االإط��ار 

م��ع اجلهات  ال�����ش��راك��ة  اأه��م��ه��ا تطوير 
احلكومية االحتادية واملحلية املنظمة 
وال�شركات  ال���ق���ط���اع���ات  ه����ذه  ل��ع��م��ل 
ال���ع���ام���ل���ة ف���ي���ه���ا وه������و االأم��������ر ال����ذي 
ت��وح��ي��د اجل���ه���ود وتكامل  ���ش��اأن��ه  م���ن 
م�شرية  تعزيز  واأن  خ�شو�شا  االإدوار 
التوطني يتطلب حتمل اجلهات كافة 
مبا  واملجتمعية  الوطنية  مل�شوؤولياتها 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  ت��وج��ي��ه��ات  ي��رتج��م 
يعترب  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع  اأن  واأك�����د   .
املواطنني  لتوظيف  االأم��ث��ل  ال��ق��ط��اع 
واملواطنات خ�شو�شا لدى العديد من 

التي  احليوية  االقت�شادية  قطاعاته 
ال���ق���درة ع��ل��ى ت��وف��ري الفر�س  ل��دي��ه��ا 
تطلعات  يلبي  مبا  الواعدة  الوظيفية 
ال��ب��اح��ث��ني ع���ن ال��ع��م��ل ومي��ك��ن��ه��م من 
اك��ت�����ش��اب اخل������ربات ال���ت���ي ت�����ش��اه��م يف 
الوظيفي. ومت  وا�شتقرارهم  تطورهم 
ع��ل��ى ت�شكيل  ال��ل��ق��اء االت���ف���اق  خ����الل 
امل�����وارد  وزارة  ب��رئ��ا���ش��ة  ع��م��ل  ف���ري���ق 
ال��ب�����ش��ري��ة وال���ت���وط���ني وجل��ن��ة فر�س 
العمل وع�شوية ممثلني عن جمموعة 
منطقة  يف  ال��ع��ام��ل��ة  ال�������ش���رك���ات  م���ن 
متابعة خطوات  بهدف  وذلك  الظفرة 

واجراءات ت�شريع التوطني النوعي يف 
هذه املنطقة وفقا للم�شتهدف.

ا�شتعرا�س  ال��ل��ق��اء  خ���الل  ج���رى  ك��م��ا 
حزمة من مبادرات وخدمات التوطني 
التي تطبقها الوزارة من اأبرزها نادي 
�شركاء التوطني ومراكز العمل عن بعد 
وتوفري قاعدة بيانات �شاملة للباحثني 
واالحتياجات  يتنا�شب  مبا  العمل  عن 
الوظيفية لل�شركات ف�شال عن برامج 
وتنظيم  الوظيفي  والتاأهيل  التدريب 
االأيام املفتوحة للتوظيف وغريها من 
اأن يتم تنظيم  امل��ق��رر  امل��ب��ادرات. وم��ن 
اأي������ام م��ف��ت��وح��ة ل��ل��ت��وظ��ي��ف ق��ري��ب��ا يف 
منطقة الظفرة ال�شتقطاب املواطنني 
واملواطنات للعمل لدى املوؤ�ش�شات وفقا 
الحتياجاتها الوظيفية. يذكر اأن وزارة 
اأيام  تدير  والتوطني  الب�شرية  امل��وارد 
منهجية  مبوجب  املفتوحة  التوظيف 
تتيح للباحث عن العمل الذي ي�شارك 
فر�س  ث��الث  اختيار  املفتوح  اليوم  يف 
تطرحها  التي  ال�شواغر  من  وظيفية 
الباحث  ح�شول  عن  ف�شال  ال�شركات 
بهدف  املهني  االإر�شاد  على  العمل  عن 
والوظائف  القطاعات  باأهمية  توعيته 
جاهزيته  م���ن  وال���ت���اأك���د  امل���ط���روح���ة 
لدخوله  متهيدا  الوظيفية  للمقابلة 
ل���ه خالل  ال��ت��ي جت����رى  امل��ق��اب��ل��ة  اإىل 

اليوم املفتوح.

•• دبي-الفجر: 

ن��ظ��م م���رك���ز ح���م���دان ب���ن حم��م��د الإح����ي����اء ال����رتاث 
ال�47  الوطني  اليوم  مبنا�شبة  الرئي�شية  احفاليته 
املوافق  االأحد  املتحدة، يوم  العربية  االإم��ارات  لدولة 

دبي«. “برواز  يف  دي�شمرب،   2
الرتاثية  املحطات  م��ن  جمموعة  الفعالية  و�شمت 
ميثل  دبي” ال���ذي  “برواز  اأم���ام  فنية  ل��وح��ة  �شّكلت 
اي��ق��ون��ة م��ع��م��اري��ة وح�����ش��اري��ة م��ع��ا���ش��رة، ا�شتقطبت 

مئات الزائرين.
الإحياء  حممد  بن  حمدان  مركز  من�شات  وانت�شرت 
“برواز دبي”،  اأمام  املرتامية  النافورة  الرتاث حول 

املاأكوالت  م��ن  امل��ح��ل��ي  االإج��ت��م��اع��ي  امل����وروث  لتظهر 
و”ال�شقارة”  و”احلنايات”  واحلرفيني  ال�شعبية، 
اإىل توزيع الهدايا، والفرق ال�شعبية التي تغّنت بحب 

الوطن.
مدير  دميثان،  بن  هند  قالت  احل��دث،  عن  وتعقيباً 
الإحياء  حممد  بن  حمدان  مركز  يف  الفعاليات  اإدارة 
ور�شمت  رائعة  اأج��واء  اأقيمت يف  “الفعالية  ال��رتاث: 
اإط���ار متناغم ي���روي ق�شة  ل��وح��ة ب��دي��ع��ة، ج���اءت يف 
اإزدهار دبي والقت ال�شوء على قيم االأ�شالة املحلية، 
يف  احت�شدت  التي  اجلماهري  تفاعل  اإث��ره��ا  ح�شدنا 
الإحياء  ونتطلع  جميعا  علينا  العزيزة  املنا�شبة  هذه 

كافة املنا�شبات املرتبطة بثقافتنا املحلية«.

•• راأ�س اخليمة-وام:

�شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  �شقر  ال�شيخ  �شهد 
القا�شمي رئي�س نادي التعاون الريا�شي 
الثقايف االحتفاالت الوطنية التي نظمها 
النادي مبنا�شبة اليوم الوطني ال� 47 . 
�شقر  ب��ن  �شعود  ب��ن  �شقر  ال�شيخ  واأك���د 
ت�شهدها  التي  االحتفاالت  اأن  القا�شمي 
االحتاد  ق��ي��ام  ذك���رى  مبنا�شبة  ال��دول��ة 
الكثري  حت��م��ل  دي�شمرب  م��ن  ال��ث��اين  يف 
م��ن م��ع��اين ال��وف��اء واالع���ت���زاز والفخر 

والعمرانية  احل�������ش���اري���ة  ب���امل���ن���ج���زات 
واالج���ت���م���اع���ي���ة، ال���ت���ي حت��ق��ق��ت يف ظل 
الدولة االحتادية التي اأ�ش�شها املغفور له 
القائد املوؤ�ش�س ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
واأر�شى دعائمها  نهيان، طيب اهلل ثراه، 
واملحبة  وال��ع��دال��ة  احلكمة  اأ���ش�����س  على 
ال�شيخ  ال�شمو  و�شار على نهجه �شاحب 
اآل نهيان رئي�س الدولة  خليفة بن زايد 
قد  االحتفاالت  وكانت  اهلل«.  “حفظه 
بداأت بعزف ال�شالم الوطني ثم عرو�س 
اخليمة  راأ����س  �شرطة  مو�شيقى  لفرقة 

اىل جانب الفقرات الغنائية والرق�شات 
ال�شحوح  ل��ف��رق��ة  ال�شعبية  واالأه����ازي����ج 
ال�شعراء  م��ن  ع��دد  األ��ق��ى  فيما  احلربية 
الوطنية  املنا�شبة  بهذه  وطنية  ق�شائد 
ال��غ��ال��ي��ة. ح�����ش��ر االح���ت���ف���االت عبداهلل 
ح�����ش��ن ح���م���اد ال�����ش��ح��ي رئ��ي�����س جمل�س 
الريا�شي  ال��ث��ق��ايف  ال��ت��ع��اون  ن���ادي  اإدارة 
اإدارة النادي وعدد من  واع�شاء جمل�س 
اجلاليات  واأبناء  واملواطنني  امل�شوؤولني 
املقيمة الذين عربوا عن فرحتهم بهذه 

املنا�شبة ال�شعيدة.

اأطفال ال�شارقة :اليوم الوطني جت�شيد �شقر بن �شعود القا�شمي ي�شهد احتفاالت نادي التعاون الريا�شي باليوم الوطني
للتالحم والرتابط بني اأبناء االإمارات

•• ال�شارقة-وام: 

اأكدت عائ�شة علي الكعبي مدير اأطفال ال�شارقة بالوكالة اأن اليوم الوطني جت�شيد 
الأ�شمى معاين التالحم والرتابط بني اأبناء االإمارات وتعبري عن الوالء واالنتماء 
اإىل هذا الوطن املعطاء وقيادته الر�شيدة. وقالت الكعبي : ها نحن اليوم وبعد 47 
عاما من اجلهود واملنجزات التي حققتها دولة االإم��ارات وعلى خمتلف االأ�شعدة 
اآل نهيان  نفخر باأننا على درب القائد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
ت��رك لالأجيال  ال��ذي  االأب  فهو  الكثري  وفكره  ننهل من علمه  ث��راه(  اهلل  )طيب 
اجلديدة مقدرات واأدبيات غاية يف االأهمية ن�شتلهم منها خري احلا�شر ونقراأ بها 

م�شتقبال م�شرقا ومزدهرا .

»وزارة املوارد الب�شرية« تبحث مع جمموعة �شركات اأجندة ت�شريع التوطني النوعي يف الظفرة

�لفعالية �لرت�ثية �شهدت ح�شورً� جماهرييًا حا�شدً�

مرك���ز حم���دان ب���ن حمم���د الإحي���اء الت���راث ير�ش���م لوح���ة 
بديع���ة يف »ب���رواز دب���ي«

»االإمارات للطبيعة «حتتفل باليوم الوطني بفعالية » #اإرثه_م�شتقبلنا «
•• دبي-وام:

للطبيعة  االإم�����������ارات  ج��م��ع��ي��ة  ����ش���ارك���ت 
بالتعاون مع ال�شندوق العاملي للطبيعة يف 
االحتفاالت باليوم الوطني ال� 47 بفعالية 
اأقيمت  #اإرثه_م�شتقبلنا  ع��ن��وان  حت��ت 

على �شاطئ “كايت بييت�س” يف دبي.
اللوحات  م���ن  ع�����ددا  ال��ف��ع��ال��ي��ة  و���ش��م��ت 
والتي  ال��رم��ال  على  املر�شومة  التعليمية 
االأحيائي  التنوع  عن  ملهمة  ق�شة  �شردت 
هامة  توعوية  ر�شائل  مقدمة  ال��دول��ة  يف 
ل��ل��ج��م��ه��ور و���ش��ل��ط��ت ال�����ش��وء ع��ل��ى تراث 
بن  زايد  ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س  الوالد 
�شلطان اآل نهيان “طيب اهلل ثراه” وروؤيته 
الفعالية  و�شهدت  اإم��ارات م�شتدامة.  نحو 
تفاعال كبريا من اجلمهور الذي ا�شتمتع 
بباقة من الفعاليات املقامة احتفاال باليوم 

ال��وط��ن��ي وال��ت��ي ت��ظ��ه��ر اجل��ه��ود احلثيثة 
التي تبذلها اجلمعية ل�شمان امل�شي قدما 
نحو ازدهار كل من املجتمعات واالقت�شاد 
اأن يعي�س  واأهمية  اإىل جنب  والبيئة جنبا 
الطبيعة.  م��ع  ت��ام  بتناغم  املجتمع  اأف���راد 
املر�شومة  التعليمية  ال��ل��وح��ات  و�شلطت 
اأن��واع من  اأربعة  ال�شوء على  الرمال  على 
احليوانات التي تتخذ من االإمارات موطنا 
اأ�شليا لها وهي بوم الن�شر العربي والو�شق 
وال�شالحف  ال��ع��رب��ي  االأح������دب  واحل�����وت 
تقوم  التي  اإىل اجلهود  واأ�شارت  اخل�شراء 
جزيرة  يف  للطبيعة  االإم���ارات  جمعية  بها 
�شري بونعري وجبال احلجر للحفاظ على 
احليوانات اإ�شافة اإىل ت�شليط ال�شوء على 
واأهمية  البيئي  الوعي  تعزيز  يف  امل�شاركة 
احلفاظ على الرتاث الطبيعي من خالل 
ال��ق��ي��ام ب�����اإج�����راءات ب�����ش��ي��ط��ة ���ش��ت�����ش��ه��م يف 

بداأها  التي  اال�شتدامة  م�شرية  موا�شلة 
وتنفيذ  بت�شميم  وق���ام  امل��وؤ���ش�����س.  ال��وال��د 
اللوحة الرملية الفنان الفلبيني، ناثانييل 
لعنا�شر  ب��ا���ش��ت��خ��دام��ه  امل���ع���روف  اأالب���ي���د 
طبيعية مبا يف ذلك الرمال واملاء البتكار 
جمرفته  م�شتخدما  فريدة  الفنية  اأعمال 
امل���ع���دن���ي���ة. وا���ش��ت��ع��ر���ش��ت امل����ب����ادرة مدى 
تقدير وعرفان جمعية االإمارات للطبيعة 
اإرثه  على  واحل��ف��اظ  زاي���د  ال�شيخ  ل��روؤي��ة 
“على  اهلل  “رحمه  ح��ر���س  حيث  اخل��ال��د 
ت��ق��دي��ر ال��ع��الق��ة ال��ت��ي ت��رب��ط ب��ني البيئة 
اأهمية حماية  على  م�شددا  االإن�شان  ورفاه 
االأر�س ومواردها الطبيعية. وقدمت ليلى 
االإمارات  جمعية  ع��ام  مدير  عبداللطيف 
الر�شيدة  ال��ق��ي��ادة  اإىل  ال��ف��ط��ري��ة  للحياة 
و���ش��ع��ب االإم�������ارات ال��ع��ظ��ي��م اأ���ش��م��ي اأي����ات 
التهاين والتربيك مبنا�شبة اليوم الوطني 

ال�شابع واالأربعني .. موؤكدة التزام اجلميعة 
مب��وا���ش��ل��ة دع���م ج��ه��ود ال���دول���ة يف توفري 
ح��ل��ول م�����ش��ت��دام��ة ع��ل��ى ال�����ش��ع��ي��د املحلي 
واالإقليمي والدويل. واأ�شافت اأن اجلمعية 
ت�شجيع  اإىل  الرامية  رفد اجلهود  توا�شل 
خيارات  على  يعتمد  يومية  حياة  اأ�شلوب 
الذي  االأم���ر  للبيئة  و�شديقة  م�شتدامة 
يعك�س اعتزازها بالعمل جنبا اإىل جنب مع 
�شاطئ كايت بييت�س لتنظيم هذه الفعالية 
والتي  الهامة  البيئية  باملعلومات  الغنية 
للم�شاهمة  ف��رد  كل  ب��دور  للتوعية  تهدف 
.. م�شرية  ال��ب��ي��ئ��ي��ة  االأه������داف  يف حت��ق��ي��ق 
قريبا  اجل��ه��ود  ه���ذه  �شت�شتكمل  اأن���ه  اإىل 
م�شرتك  جديد  تعليمي  برنامج  ب��اإط��الق 
بالتعاون مع ال�شريك اال�شرتاتيجي هيئة 
ال�شباب  اإل��ه��ام  ب��ه��دف  – اأب��وظ��ب��ي  البيئة 
ت�شجيع  ن��ح��و  ق��دم��ا  للم�شي  ومتكينهم 

البيئية يف  اال���ش��ت��دام��ة  م�����ش��ت��وي��ات  اأع��ل��ى 
االإمارات. جدير بالذكر اأن دولة االإمارات 
خا�شا  اهتماما  البيولوجي  التنوع  ت��ويل 
املحمية  املناطق  وتو�شيع  باإن�شاء  وتلتزم 
وحماية املوائل الطبيعية ومناطق التكاثر 
لالنقرا�س  املعر�شة  احل��ي��وان��ات  واإع����ادة 
وت�شعى  االأ�شلية.  الطبيعية  موائلها  اإىل 
بالتعاون  ل��ل��ط��ب��ي��ع��ة  االإم���������ارات  ج��م��ع��ي��ة 
جاهدة  للطبيعة  ال��ع��امل��ي  ال�����ش��ن��دوق  م��ع 
لتوعية املجتمع مبدى ارتباطه بالطبيعة 
ال  حتى  كافة  عنا�شرها  حماية  وب�شرورة 
�شركائها  م��ع  تعمل  حيث  ت��وازن��ه��ا  يختل 
ب��ي��ان��ات دق��ي��ق��ة ل��ل��ج��ه��ات املعنية  ل��ت��ق��دمي 
ال�شيا�شات  لو�شع  عليها  االع��ت��م��اد  ميكن 
املتوا�شلة  اجل��ه��ود  دع��م  �شاأنها  م��ن  ال��ت��ي 
التنوع  على  للحفاظ  الدولة  تبذلها  التي 

البيولوجي ونظمها البيئية.

موؤمتر القلب العاملي ينطلق يف دبي غدا
•• دبي -وام:

 4 مب�شاركة   2018 العاملي  القلب  موؤمتر  اأعمال  االأربعاء  غدا  بدبي  تنطلق 
العاملي -  ال��دول. ويعقد هذا احل��دث  اآالف عامل وخبري وطبيب من خمتلف 
الذي ي�شتمر اأربعة اأيام يف مركز دبي العاملي للموؤمترات واملعار�س - بالتعاون 
مع تنظيم االحتاد العاملي للقلب بالتزامن مع انعقاد املوؤمتر التا�شع جلمعية 
وكانت  اخلليجية.  القلب  جلمعية  ع�شر  اخلام�س  واملوؤمتر  االإماراتية  القلب 
هيئة ال�شحة بدبي جنحت يف الفوز باإ�شت�شافته اثر مناف�شة قوية مع كل من 
العاملي  القلب  موؤمتر  اأجندة  وت�شم  اجلنوبية.  وكوريا  تاون  وكيب  �شنغافورة 
وارتفاع  القلب  اأمرا�س  حول  مناق�شاتها  ت��دور  علمية  جل�شة   200 من  اأك��ر 
�شغط الدم وما يت�شل بذلك من اأمرا�س اأخرى مب�شاركة حوايل 600 خبري 
عاملي و�شيتم خالله ا�شتعرا�س حوايل 1000 ورقة علمية عن اآخر امل�شتجدات 
هيئات  امل��وؤمت��ر  يف  وت�شارك   . القلب  اأم��را���س  علم  جم��ال  علم  يف  والتحديات 
الأمرا�س  االأوروب��ي��ة  واجلمعية  العاملية  ال�شحة  منظمة  مثل  ر�شمية  وجهات 
و�شبكة  القلب  الأمرا�س  االأمريكية  والكلية  االأمريكية  القلب  وجمعية  القلب 
القلب االأفريقية واجلمعية ال�شعودية الأمرا�س القلب.. فيما يقام على هام�شه 
عدد من املحا�شرات وور�س العمل اإ�شافة اإىل املعر�س املفتوح لبع�س الهيئات 
با�شليب  فهد  الدكتور  واأك���د   . العالقة  ذات  العاملية  واجلمعيات  التنظيمية 
رئي�س  را�شد  مل�شت�شفى  التنفيذي  واملدير  والق�شطرة  القلب  اأمرا�س  ا�شت�شاري 
الطبي  التفوق  يعك�س  املوؤمتر اأن الفوز بتنظيم موؤمتر القلب العاملي 2018 
ال�شيما  حققتها  ال��ت��ي  العاملية  وال���ري���ادة  ب��دب��ي  ال�شحة  هيئة  اأح��رزت��ه  ال���ذي 
على �شعيد عالج اأمرا�س القلب واالأوعية الدموية التي تعد ال�شبب االأول يف 
الوفيات يف العامل والتي جنحت هيئة ال�شحة بدبي عن طريق فريقها الطبي 
“فريق القلب” من ابتكار العديد من االأ�شاليب االأكر تطورا الإجراء العمليات 
للهيئة  اأ�شبح  التي  الق�شطرة  طريق  عن  وخا�شة  واملعقدة  والكربى  الدقيقة 
احلدث  كونه  تاأتي  املوؤمتر  اأهمية  اإن  وق��ال  ال�شاأن.  ه��ذا  يف  اخلا�شة  ب�شمتها 
الدموية حيث  القلب واالأوعية  اأمرا�س  االأك��رب من نوعه يف تخ�ش�س  العاملي 
ال�شيا�شات  امل�شوؤولني و�شناع  القيادات وكبار  ي�شارك فيه جمموعة كبرية من 

ال�شحية يف العامل .

يوم جميد لالإمارات 
•• اأبوظبي-وام:

الذي  االأعلى لالحتاد،  املجل�س  اجتماع  اأهمية  ال�شاعة  اأخبار  ن�شرة  اأك��دت 
عقد يف ق�شر الرئا�شة باأبوظبي، اأم�س االول، وتراأ�شه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
دبي “رعاه اهلل”، بح�شور �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ال�شمو  واأ�شحاب  امل�شلحة،  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  ويل عهد 
ال�شيوخ اأع�شاء املجل�س االأعلى لالحتاد حكام االإمارات. وقالت حتت عنوان 
اأهمية كبرية كونه  االجتماع يكت�شب  هذا  اإن   “ لالإمارات  جميد  يوم   “
ينعقد يف ذكرى قيام االحتاد ال� 47 بكل ما لذلك من رمزية عظيمة؛ كما 
اأنه ياأتي على م�شارف نهاية “ عام زايد “ الذي اأعلنه �شاحب ال�شمو ال�شيخ 
لذكرى  تخليدا  اهلل”،  “حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة 
املغفور له، ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، وملاآثره التي 
زايد،  ال�شيخ  به  قام  ما  ليوؤكد عظمة  االجتماع جاء  وك��اأن هذا  تن�شى؛  ال 
اأو ما بذله خالل فرتة حكمه من  �شواء يف اإ�شراره على تاأ�شي�س االحتاد، 
جهود جبارة لتثبيت اأركانه حتى اأ�شبح واحدا من اأكر الكيانات االحتادية 
الوحدوية  التجارب  عن  احلديث  ج��رى  كلما  بالبنان  له  وي�شار  جناحا، 
ال��ن��اج��ح��ة يف ال��ع��امل. ول��ف��ت��ت ال��ن�����ش��رة ���� ال��ت��ي ي�����ش��دره��ا م��رك��ز االإم����ارات 
ودولة  ياأتي  االجتماع  ه��ذا  اأن  اإىل   - اال�شرتاتيجية  والبحوث  للدرا�شات 
االإمارات العربية املتحدة حتقق اإجنازات غري م�شبوقة، �شواء على امل�شتوى 
امل��ج��االت االقت�شادية  ب���ارزة يف  اإجن����ازات  ال��دول��ة  ال��داخ��ل��ي، حيث حققت 
على  حكرا  قليلة  �شنوات  قبل  كانت  ع��وامل  ودخلت  والعلمية،  والثقافية 
االإقليمي، حيث تقود  امل�شتوى  اأو  الف�شاء؛  بعينها مثل عام  دول متقدمة 
الدولة املنطقة يف معظم، اإن مل يكن كل، املوؤ�شرات التنموية واالإن�شانية، 
وقد اأ�شبحت فاعال اإقليميا رئي�شيا فيها ويف تفاعالتها؛ اأو على امل�شتوى 
الدويل، حيث تطورت عالقات االإمارات الدولية ب�شكل وا�شع ورمبا يفوق 
كل التوقعات؛ وهي تتمتع بعالقات مميزة مع خمتلف دول العامل؛ وميكن 
اعتبار ح�شول جواز �شفرها على املرتبة االأوىل يف العامل ويف فرتة زمنية 
بها  التي تتمتع  املكانة  العالقات، ودليال جليا على  قيا�شية تتويجا لهذه 
الدولة يف ال�شاحة العاملية، ومن ثم ياأتي هذا االجتماع وكاأن ل�شان احلال 
“ فما وع��دت به من اإجن���ازات بف�شل االحتاد  “ �شكرا زاي��د اخل��ري  يقول 
اأن  االأعلى  املجل�س  اأع�شاء  ال�شمو  اأ�شحاب  اأك��ده  ما  اإىل  ونوهت  حتققت. 
احتفاالت البالد باليوم الوطني جت�شيد حقيقي للتالحم الوطني، وتعزيز 
لروح االحتاد وقيمه النبيلة التي اأر�شاها املغفور له، ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان، طيب اهلل ثراه؛ م�شريين �شموهم اإىل اأن تزامن االحتفال باليوم 
الوطني ال� 47 لدولة االإمارات العربية املتحدة مع االحتفاء ب� “ عام زايد 
“ ، جعل من فرحة اأبناء الوطن فرحتني بهاتني املنا�شبتني الغاليتني على 
قلب ووجدان �شعب دولة االإمارات واملقيمني على اأر�شها، م�شيدين يف هذا 
نهيان، وخا�شة  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ  ل��ه،  املغفور  ب��اإجن��ازات  ال�شدد 
على �شعيد قيام دولة االإم��ارات، وتد�شينه م�شرية العطاء واخلري لدولة 
االإجنازات  اأي�شا يف ظل هذه  ياأتي  اأن هذا االجتماع  واأو�شحت  االإم��ارات. 
العظيمة ويف خ�شم االحتفاالت املتوا�شلة التي عمت البالد و�شارك فيها 
املواطنون واملقيمون على حد �شواء باليوم الوطني املجيد؛ فاإن له من دون 
�شك داللة مهمة جدا، فهو يوؤكد مدى قوة الدولة ومنعتها؛ فاالحتاد بقيادة 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” 
يقوى ويتجذر يوما بعد يوم، كما تتوا�شل امل�شرية بحكمة قادته بكل ثبات 
ا�شتكماال للنه�شة التي و�شع لبناتها املغفور له، ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 
نهيان، طيب اهلل ثراه، واإخوانه االآباء املوؤ�ش�شون. واختتمت اأخبار ال�شاعة 
افتتاحيتها بالقول : “ لعل ال�شورة التي جمعت حكام االإمارات تعك�س فيما 
تعك�س متانة هذا الكيان، وكذلك الروح االأخوية والوطنية التي جتعل من 
االحتاد فريدا، لي�س يف اإجنازاته فقط، واإمنا اأي�شا يف قيادته احلكيمة التي 
تعمل ليل نهار من اأجل رفعة هذا الوطن و�شمان رفاهية مواطنيه. وهذا 
كله بالطبع يعزز من ثقة ال�شعب بقيادته، ويقوي من قيم الوالء واالنتماء 
لهم ولهذا البلد املعطاء الذي وفر الأبنائه، بحكمة هوؤالء القادة وروؤاهم 

وبعد نظرهم، كل �شيء؛ ما جعلهم من اأ�شعد �شعوب العامل » .

�أخبار �ل�شاعة :
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عربي ودويل

•• ال�شارقة -وام:

���ش��ه��د م�����ش��رح ج��زي��رة ال��ع��ل��م ب��ال�����ش��ارق��ة، م�����ش��اء اأم�س 
ي��اأت��ي يف  “ ال��ذي  ال��ث��اين م��ن دي�شمرب  “ حفل  االول، 
ختام فعاليات اللجنة العليا الحتفاالت االإمارة باليوم 
 “ زاي��د  ع��ام   “ مع  وتزامنا  للدولة،   47 ال���  الوطني 
عاملياً.  االأوىل  امل��رت��ب��ة  االإم���ارات���ي  ال�شفر  ج���واز  ون��ي��ل 
الرئي�شي،  ال��و���ش��م��ي وه����زاع  ال��ف��ن��ان��ان:  اأح��ي��ا احل��ف��ل 
اللذين قدما جمموعة متنوعة من االأغاين الوطنية 
والرتاثية املحلية والعربية احلافلة باالنتماء والوالء. 
العليا  اللجنة  رئي�س  املدفع  جا�شم  خالد  �شعادة  وق��ال 

الحتفاالت اإمارة ال�شارقة باليوم الوطني ال� 47 للدولة 
هذه املحطة االأخرية يف احتفاالت اللجنة لهذا  “ مع 
للقيادة  والتربيكات  التهاين  اآيات  اأ�شمى  نرفع  العام.. 
منا�شبة  يعترب  ال��ذي  العظيم  اليوم  ه��ذا  يف  الر�شيدة 
واالنتماء  ال���والء  عمق  على  خاللها  م��ن  ن��وؤك��د  مهمة 
للوطن وللقيادة ون�شتذكر فيه جهود القادة املوؤ�ش�شني 
الذي بنوا الدولة وها هي اليوم و�شلت حتى الف�شاء 
وحققت الكثري يف كل املجاالت وباتت �شمعتها ومكانتها 
العاملية مرموقة جداً وما زلنا ن�شري على النهج الذي 
الدولة  املوؤ�ش�شني حيث جنحت  االآب���اء  ق��واع��ده  اأر���ش��ى 
». وتابع  اأ�شعد �شعب  االإم���ارات  اأن جتعل من �شعب  يف 

العام  هذا  احتفاالتنا  بها  نختتم  التي  الفعالية  اإن   “
بدايات  يف  انطلقنا  حيث  العلم  ج��زي��رة  فعاليات  ه��ي 
اأكر  قبل  العلم  ي��وم  يف  العلم  جزيرة  من  احتفاالتنا 
من �شهر، وها نحن نختتم احتفاالتنا من املكان نف�شه 
اأجواء  معهما  ونعي�س  دي�شمرب  م��ن  ال��ث��اين  بفعالية 
الفرح ». ولفت اإىل اأن االحتفاالت اليوم الوطني تنر 
عطرها يف كل اأرجاء الوطن وتنادي على كل اأبنائها كي 
ن�شنع الفرح والبهجة معاً ونحتفل مبلء االأفق بهذه 
و�شارت  املوؤ�ش�شون  االآب��اء  �شنعها  التي  اخلالدة  االأي��ام 
على نهجها وهديها قيادتنا الر�شيدة التي ال تقبل اإال 

باملركز االأول مكاناً ومكانة ل�شعبها.

•• دبي-الفجر:

تفعياًل ال�شرتاتيجية دبي 2020 
للجميع”  م��ك��ان   ... “جمتمعي 
حمدان  ال�شيخ  �شمو  اأطلقها  التي 
بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، ويل 
عهد دبي رئي�س املجل�س التنفيذي 
لالإمارة، الهادفة اإىل حتويل اإمارة 
�شديقة  مدينة  اإىل  بالكامل  دب��ي 
الأ�����ش����ح����اب ال���ه���م���م ب���ح���ل���ول ع���ام 
2020، وتنفيذاً لتوجيهات �شعادة 
اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد 
ال�شاأن،  دبي، يف هذا  ل�شرطة  العام 
اأطلقت القيادة العامة ل�شرطة دبي 
خا�شاً  وتدريبياً  تعليمياً  تطبيقاً 
وجمانيا لتعليم اأفراد املجتمع لغة 
االإ�شارة االإماراتية مبا ميكنهم من 
التوا�شل مع اأ�شحاب الهمم يف فئة 

ال�شم والبكم ب�شهولة وي�شر.
واأكد العميد خالد نا�شر الرزوقي 
للذكاء  ال���ع���ام���ة  االإدارة  م���دي���ر 
تعد  دب��ي  �شرطة  اأن  اال�شطناعي، 
م���ن اجل���ه���ات ال�����ش��ب��اق��ة يف جمال 
االهتمام باأ�شحاب الهمم والداعمة 
لهم ب�شكل دائم، فقد اأولت القيادة 

يف  فائقة  عناية  املهمة  الفئة  ه��ذه 
ك��ون��ه��ا مكوًنا  امل���ج���االت،  خم��ت��ل��ف 
لذلك  املجتمع،  ن�شيج  يف  رئي�شياً 
ب���������ادرت ال����ق����ي����ادة ب���ت���ط���وي���ر ه���ذا 
ال���ذك���ي وال�����ذي يهدف  ال��ت��ط��ب��ي��ق 
املجتمع  اأف���راد  خمتلف  تعليم  اىل 
مهارات  لتقوية  االإ���ش��ارة  لغة  على 
من  ال�شريحة  ه��ذه  م��ع  التوا�شل 
�شيتم  واأنه  ب�شكل مب�شط،  املجتمع 
التطبيق على من�شتي  توفري هذا 
بالي”  �شتور” و”اأندرويد  “ اأبل 
ب�شرطة  اخل���ا����س  احل�������ش���اب  ع���رب 

دبي.

�ليوم �لعاملي 
واأكد العقيد بدران �شعيد ال�شام�شي، 
للتدريب،  ال��ع��ام��ة  االإدارة  م��دي��ر 
تزامناً  ي��اأت��ي  التطبيق  اإط���الق  اأن 
العاملي  باليوم  العامل  احتفال  مع 
اخلا�شة”،  االح��ت��ي��اج��ات  “لذوي 
والذي ي�شادف يوم 3 دي�شمرب من 
كل عام وهو يوم ُخ�ش�س من قبل 
 1992 ع���ام  م��ن��ذ  امل��ت��ح��دة  االأمم 
لدعم اأ�شحاب الهمم وزيادة الفهم 

والتوعية بق�شايا هذه الفئة ودعم 
الت�شاميم ال�شديقة لهم من اأجل 

�شمان حقوقهم.
التعليمي  التطبيق  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
القيادة  ح���ر����س  اإط�������ار  يف  ي����اأت����ي 
العامة ل�شرطة دبي على التوا�شل 
املجتمع والعمل  مع خمتلف فئات 
ابتكار  ج��اء  لذلك  اإ�شعادهم،  على 
توفري  اأج���ل  م��ن  ال��ذك��ي  التطبيق 
لتعلم  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  ت��ع��ل��ي��م جم����اين 
اأ�شحاب  ف��ئ��ة  ال��ت��وا���ش��ل م��ع  اآل��ي��ة 
ال��ه��م��م ب�����ش��ه��ول��ة وي�������ش���ر. واأ����ش���ار 

للتدريب  ال��ع��ام��ة  االإدارة  اأن  اإىل 
وجم����ل���������س اأ������ش�����ح�����اب ال����ه����م����م يف 
�شرطة دبي واالإدارة العامة للذكاء 
على  جميعاً  عملتا  االإ���ش��ط��ن��اع��ي 
ليخرج  ال��ت��ط��ب��ي��ق  ه�����ذا  ت���ط���وي���ر 
طريقة  يف  و�شل�شة  �شهلة  ب�����ش��ورة 
وي�����ش��ت��ط��ي��ع خمتلف  اال����ش���ت���خ���دام 
اأفراد املجتمع اال�شتفادة منه، الفتاً 
اأن �شرطة دبي  اإىل  ذات��ه  يف الوقت 
لديها 18 موظفاً ميلكون دبلوماً 
يف لغة االإ���ش��ارة وع��م��ل��وا م��ع��اً على 
اإعداد املادة العلمية التي يت�شمنها 

التطبيق الذكي.

برنامج متكامل
الدكتور  امل��ق��دم  اأك����د  م��ن ج��ان��ب��ه، 
رئي�س  ال��رم��ي��ث��ي،  ف��ي�����ش��ل  ���ش��ع��ود 
�شرطة  يف  الهمم  اأ�شحاب  جمل�س 
يحتوي  ال���ذي  التطبيق  اأن  دب���ي، 
على برنامج تعليمي كامل متكامل 
ونوعي بلغة االإ�شارة، الفتاً اأن هذا 
اإطار  يف  اإط���الق���ه  ي��اأت��ي  التطبيق 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ح��ر���س 
اأف�شل اخلدمات  تطبيق  على  دبي 
اجلمهور  الأف��راد  واملبتكرة  الذكية 

مع  ت��وا���ش��ل��ه��م  عملية  ي�شهل  مب��ا 
فئة  وخا�شة  الهمم  اأ���ش��ح��اب  فئة 
ال�������ش���م وال����ب����ك����م، وه�����ي ف���ئ���ة من 
النا�س  يتعلم  اأن  ت�شتحق  املجتمع 
التوا�شل معها وهو ما ت�شعى  لغة 

�شرطة دبي لتحقيقه.

معجم لغة �لإ�شارة
اأن  اإىل  ال��رم��ي��ث��ي  امل���ق���دم  واأ�����ش����ار 
الربنامج التعليمي يف التطبيق مت 
االإ�شارة  لغة  ملعجم  وفقاً  ت�شميمه 
العربية  االإ���ش��ارة  ولغة  االإم��ارات��ي 
االأوىل  م��رح��ل��ت��ه  يف  ي��ع��ت��رب  وه����و 
و�شتكون هناك مرحلة ثانية �شمن 
الربنامج  لي�شم  التطوير  عملية 

اأك����ر م���ن األ����ف اإ�����ش����ارة، م��ب��ي��ن��اً يف 
الوقت ذاته اأن التطبيق يهدف اإىل 
االإ�شارة  لغة  التدريب على معرفة 
وا�شتخدامها،  ف��ه��م��ه��ا  وك��ي��ف��ي��ة 
وي��ح��ت��وي ع��ل��ى م���ادة ���ش��رح كاملة، 
واأ�شئلة  مت���اري���ن  اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة 
من  املتدرب  ا�شتفادة  مدى  ملعرفة 
املادة العملية. واأ�شاف اأن التطبيق 
ي����اأت����ي اإمي�����ان�����اً م����ن ����ش���رط���ة دبي 
اأ�شحاب  ورع���اي���ة  خ��دم��ة  ب��اأه��م��ي��ة 
اإىل جانب  املثلى  الهمم بالطريقة 
امل�شاهمة يف تعليم اجلمهور بكافة 
فئاته لغة اأ�شحاب االإ�شارة، متمنياً 
اال�شتفادة  املجتمع  اأف���راد  جلميع 
يعزز  مبا  التطبيق  حمتويات  من 

م���ن ق��درت��ه��م ع��ل��ى ال��ت��وا���ش��ل مع 
تفعياًل  وذل����ك  ال��ه��م��م،  اأ����ش���ح���اب 
 2020 دب�������ي  ال�����ش����رتات����ي����ج����ي����ة 

للجميع«. مكان   ... “جمتمعي 

كادر...
التطبيق  ال�������رزوق�������ي:  ال���ع���م���ي���د 
متوفر على من�شتي “ اأبل �شتور” 

و”اأندرويد بالي« 
موظفاً   18 ال�����ش��ام�����ش��ي:  العقيد 
خمت�شاً يف لغة االإ�شارة عملوا على 

اإعداد املادة العلمية 
التطبيق  برنامج  الرميثي:  املقدم 
من  اأك���ر  لي�شم  تطوير  �شي�شهد 

األف اإ�شارة

•• دبي-الفجر:

بن  �شعيد  ال�شالل  الدكتور  ال��ل��واء  �شعادة  اأ���ش��اد 
ل�شوؤون  العام  القائد  م�شاعد  الفال�شي،  هويدي 
االإدارة  ب��ه  ت��ق��وم  ال���ذي  الكبري  ب��ال��دور  االإدارة، 
العامة للموارد الب�شرية يف دعم االإدارات العامة 
تاأهيل  �شيا�شة  عرب  بالكفاءات  ال�شرطة  ومراكز 
ت�شري وفق منهجية علمية، ترفع م�شتوى االأداء 
بالر�شا  وااله��ت��م��ام  ال��ب�����ش��ري  العن�شر  وك��ف��اءة 
اأ�شحت  الب�شرية  امل����وارد  اأن  خا�شة  ال��وظ��ي��ف��ي، 
اأي  يتحقق  ال  دون��ه��ا  م��ن  التي  ال�شعبة  املعادلة 
م�شروع  اأو  تطلق  م��ب��ادرة  اأي  يف  اإجن��از  اأو  تطور 
ل�شرطة  العامة  القيادة  اأن  م�شيفاً  له،  ُيخطط 
دبي، تبنت مبداأ اأن االإن�شان هو الركيزة االأ�شا�شية 
التي تعتمد عليها املوؤ�ش�شة يف بناء دعائم متيزها، 

وتاأمني كل ما يعزز دورها الريادي يف تعزيز اأمن 
الوطن ورخائه. جاء ذلك خالل تفقده لالإدارة 
العامة للموارد الب�شرية، بح�شور العميد الدكتور 
�شالح مراد، مدير االإدارة العامة، ونائبه العقيد 
الفرعية  االإدارات  ومديري  را�شد،  نا�شر  را�شد 

وعدد من ال�شباط.

�لإد�ر�ت �لفرعية
واطلع اللواء ال�شالل الفال�شي على �شري العمل 
يف االإدارات الفرعية التي �شملت ال�شوؤون االإدارية، 
والتحفيظ  واالأداء  الب�شرية،  امل���وارد  وتخطيط 
واالختيار  الب�شرية،  املوارد  و�شيا�شات  الوظيفي، 
والتوظيف، واإدارة البعثات واال�شتقطاب، و�شوؤون 
اىل  باالإ�شافة  الرواتب،  واإدارة  الب�شرية،  امل��وارد 
 2021-2018 الب�شرية  امل��وارد  ا�شرتاتيجية 

الب�شري بكفاءة  املال  راأ�س  اإدارة  التي تهدف اىل 
رجال  م��ع��دل  يف  م��وؤ���ش��رات��ه��ا  وتتمثل  وف��ع��ال��ي��ة، 
ون�شبة  ال�����ش��ك��ان،  م��ن  األ���ف   100 لكل  ال�شرطة 
ون�شبة  القوة،  م�شتوى  على  الوظيفية  ال�شعادة 

املوظفني املواطنني على م�شتوى القوة.

�لرب�مج �ملنفذة 
واط��ل��ع ���ش��ع��ادة ال���ل���واء ال�����ش��الل ال��ف��ال���ش��ي على 
للموارد  ال��ع��ام��ة  االإدارة  نفذتها  ال��ت��ي  ال��ربام��ج 
�شمنها  وم���ن   2018 ال���ع���ام  خ���الل  ال��ب�����ش��ري��ة 
التي  “ايفاد”  للطلبة  ال��ذك��ي��ة  املن�شة  تطوير 
حيث  واال���ش��ت��ق��ط��اب،  ال��ب��ع��ث��ات  اإدارة  ت��ن��ف��ذه��ا 
ت��ه��دف امل��ن�����ش��ة اىل رف����ع م�����ش��ت��وى ال��ر���ش��ا عن 
الطلبات  كافة  على  وال��رد  الطالبية،  اخلدمات 

واال�شتف�شارات الطالبية خالل 5 اأيام عمل.

تنظمها  ال��ت��ي  باالإنتاجية”  “التميز  وج���ائ���زة 
ت�شعى  والتي  الوظيفي،  والتحفيز  االأداء  اإدارة 
االإنتاجية  وزي���ادة  ال��داخ��ل��ي  املجتمع  ا�شعاد  اىل 
ب���ني القادة  ال��ف��ع��ال  واالح���رتاف���ي���ة وال��ت��وا���ش��ل 
ب��ل��غ ع���دد الفائزين  وال���وح���دات االإداري������ة، وق���د 
مراكز  م��ن   8 منهم  ف��ائ��زي��ن،   10 اجل��ائ��زة  يف 
واطلع  للمرور.  العامة  االإدارة  و2 من  ال�شرطة 
���ش��ع��ادت��ه ع��ل��ى ب��رن��ام��ج ال��رتق��ي��ات ال��ذك��ي الذي 
ويهدف  الوظيفي  والتحفيز  االأداء  اإدارة  تنفذه 
االإنتاجية  وزي���ادة  الداخلي،  املجتمع  ا�شعاد  اىل 
والوقت يف حتليل  واالحرتافية، وتوفري اجلهد 
تنفذه  ال��ذي  “مرخو�س”  وبرنامج  الرتقيات، 
ال��ب�����ش��ري��ة، وي��ه��دف اىل  امل�����وارد  ���ش��ي��ا���ش��ات  اإدارة 
الريادة يف ا�شعاد املجتمع الداخلي، ويتم تنفيذه 
القانونية  االأن��ظ��م��ة  ع��ل��ى  االط����الع  م��ن خ���الل 

عمل  “مقابلة  وب��رن��ام��ج  ال��ق��وة،  يف  بها  املعمول 
والتوظيف  االختيار  اإدارة  تنفذه  �شعيدة” الذي 
املر�شحني  من  املبدعني  ا�شتقطاب  اىل  ويهدف 

واملر�شحات.

�ح�شائيات �لبعثات 
على  الفال�شي  ال�شالل  ال��ل��واء  �شعادة  اطلع  كما 
حيث  واال�شتقطاب،  البعثات  اإدارة  اإح�شائيات 
العام  يف  ال��درا���ش��ة  مقاعد  يف  املبتعثني  ع��دد  بلغ 
اجلاري داخل وخارج الدولة 249، منهم 167 
دكتوراه،  و41  ماج�شتري،  و32  ب��ك��ال��وري��و���س، 
موزعني على تخ�ش�شات خمتلفة، منها االإداري 
ب��ل��غ عدد  وال��ت��ق��ن��ي وال��ق��ان��وين وال��ع��ل��م��ي، بينما 
اخل��ري��ج��ني يف ���ش��رط��ة دب���ي م��ن��ذ ال��ع��ام 1986 
 99 منهم  خريجا،   779 اجل���اري  ال��ع��ام  لغاية 

بكالوريو�س،   361 ماج�شتري،   290 دك��ت��وراه، 
و26 دبلوم عايل، و3 دبلوم.

ك��م��ا واط���ل���ع ال����ل����واء ال�������ش���الل ال��ف��ال���ش��ي على 
الوظيفي،  والتحفيز  االأداء  اإدارة  اح�����ش��ائ��ي��ات 
حيث قامت االإدارة منذ العام 2011 لغاية العام 
اجلاري بعقد 447 ور�شة منها 181 ور�س عمل 
عمل  ور���س  و266  االأداء،  اإدارة  تقييم  باأنظمة 

باأنظمة التحفيز والرتقيات.   
القائد  م�شاعد  ���ش��ع��ادة  اط��ل��ع  جولته  خ��ت��ام  ويف 
واملبادرات  اخل��دم��ات  على  االإدارة  ل�شوؤون  العام 
اأكد  الن�شائية، حيث  ال�شوؤون  ق�شم  التي يقدمها 
الن�شائي  بالعن�شر  تهتم  دب���ي  ���ش��رط��ة  ���ش��ع��ادت��ه 
باإجنازاتهن  وتفتخر  وامل��دين،  الع�شكري  ب�شقيه 
وتقدر ابداعاتهن ومهارتهن العلمية يف خمتلف 

املجاالت االأمنية وال�شرطية.  

تز�منًا مع �ليوم �لعاملي لأ�شحاب �لهمم 

�شرط�����ة دب���ي تطل���ق تطبيق���ًا ذكي���ًا لتعلي���م 
اأف���راد املجتم���ع لغ���ة االإ�ش���ارة 

�طلع على �ملن�شة �لذكية للطلبة »�يفاد« �لتي تنفذها �إد�رة �لبعثات

الل��واء ال�ش��الل ي�شي��د ب��االإدارة الع�ام��ة للم��وارد الب�شري��ة

»دار الرب« يف راأ�ص اخليمة حتتفل باليوم الوطني

�شرط��ة دب��ي توق��ع مذك��رة تفاه��م م��ع موؤ�ش�ش��ة 
دب��ي خلدم��ات املالح��ة اجلوي��ة

•• راأ�س اخليمة-الفجر:

اخليمة  راأ����س  ال��رب يف  دار  ف��رع جمعية  احتفل 
مب�شاركة  الفرع،  مبقر   ،)47( الوطني  باليوم 
االأهازيج  ق��دم��وا  ال��ذي��ن  االأط���ف���ال،  م��ن  ح�شد 
الوطنية  باملنا�شبة  وابتهاجا  فرحا  الوطنية، 
الغالية، مرتدين املالب�س املحبوكة باألوان علم 
مدير  ال�شحي،  اهلل  عبد  علي  واك��د  االإم����ارات. 

اجلمعية  حر�س  اخليمة،  راأ�س  الرب” يف  “دار 
على اأداء دورها الوطني، وتر�شيخ قيم االنتماء 
الوطني بني خمتلف االأجيال. وتوجه  والوالء 
يف  للم�شاهمني  وت��ق��دي��ر  �شكر  بكلمة  ال�شحي 
ال�شرور  واإدخ������ال  ال��وط��ن��ي،  اإح���ي���اء االح��ت��ف��ال 
وال��ب��ه��ج��ة يف ق��ل��وب االأط���ف���ال واأ����ش���ره���م، وهم 
ال��ف��خ��ام��ة ل��ت��ع��ه��دات احل���ف���الت، م��ط��ب��خ عيال 
االحتفال  ت�شمن  ب��ي��ك��ر«.  و”م�شرت  ال���ب���الد، 

ا�شتقبال االأطفال واالأ�شر امل�شجلة لدى الفرع، 
ال�شغار،  بتلوين وجوه  ترفيهية متثلت  وفقرة 
“الكرتونية” املحببة  ال�شخ�شيات  مع  واللعب 
لهم، وو�شع “ب�شمة االأطفال” على لوحة ت�شم 
خريطة االإمارات، تعبريا عن انتمائهم للدولة 
لهذا  وامتنانهم  الر�شيدة  لقيادتها  ووالئ��ه��م 
ال��وط��ن، وق��ط��ع ق��ال��ب ح��ل��وى خم�ش�س لليوم 

الوطني مع جمموعة من موظفي الفرع.

•• دبي-الفجر:

وّقعت القيادة العامة ل�شرطة دبي مذكرة تفاهم 
مع موؤ�ش�شة دبي خلدمات املالحة اجلوية، وذلك 
بهدف تزويد موظفي املوؤ�ش�شة ببطاقة “اإ�شعاد”، 
والتي تت�شمن عرو�شا وخ�شومات ومزايا يقدمها 

القطاعان العام واخلا�س وال�شركات للموظفني.
ل�شرطة  العامة  القيادة  جانب  م��ن  امل��ذك��رة  وق��ع 
االإدارة  بن الح��ج، مدير  العميد علي عتيق  دب��ي، 

م��ن جانب  امل���ط���ارات، فيما وقعها  ال��ع��ام��ة الأم���ن 
ال�شيد  اجل��وي��ة،  امل��الح��ة  دب��ي خل��دم��ات  موؤ�ش�شة 
اأهلي، املدير التنفيذي، بح�شور ال�شيدة  اإبراهيم 
ال���ع���ام���ري، رئ��ي�����س جل��ن��ة بطاقة  م��ن��ى حم��م��د 
اإ���ش��ع��اد يف �شرطة دب���ي، وع���دد م��ن امل��وظ��ف��ني من 
موظفي  ان�شمام  امل��ذك��رة  وتتيح  اجل��ان��ب��ني.  ك��ال 
موؤ�ش�شة دبي خلدمات املالحة اجلوية اإىل برنامج 
�شرطة  �شتزود  فيما  دب��ي،  �شرطة  يف  “اإ�شعاد” 
واإ�شعارات  اإ�شعاد،  ببطاقة  املوؤ�ش�شة  موظفي  دبي 

املوظفني  ملنح  التجارية  واملوؤ�ش�شات  بال�شركات 
�شرطة  موظفو  عليها  يح�شل  التي  ذاتها  امل��زاي��ا 
دبي. وا�شتمع وفد املوؤ�ش�شة اإىل �شرح ُمف�شل حول 
ال���ذي ميّكن  اإ���ش��ع��اد  امل��وق��ع االإل��ك��رتوين لبطاقة 
التي  اخل�شومات  على  االط��الع  من  م�شتخدميه 
التعليم،  ال�شّحة،  من  القطاعات  خمتلف  ت�شمل 
امل�شارف،  الريا�شة،  التموين،  وال�شفر،  ال�شياحة 
البناء،  وم�شتلزمات  املطاعم  واملوا�شالت،  النقل 

وعرو�س اأخرى متفّرقة.

احتفالية جماهريية باليوم الوطني ال�47 يف جزيرة العلم بال�شارقة
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قال وزير الداخلية الربيطاين �شاجد جاويد، اإن الت�شويت الربملاين 
املقرر االأ�شبوع املقبل على اتفاق رئي�شة الوزراء ترييزا ماي للخروج 
باأن  اإعالمية  تكهنات  من االحتادي االأوروب��ي �شيم�شي قدماً، نافياً 

احلكومة قد ال تقدم على الت�شويت على االتفاق خوفاً من رف�شه.
اأن هناك  اأع��ت��ق��د  “ال  ال��ربي��ط��ان��ي��ة:  االإذاع�����ة  لهيئة  ج��اوي��د  وق���ال 
واأ�شاف  ذل����ك«.   ي��ح��دث  اأن  اأت��وق��ع  ال  االت��ف��اق.  ل�شحب  فر�شة  اأي 
اأع�شاء  من  والعديد  له  مقرر  هو  كما  قدماً  �شيم�شي  “الت�شويت 
الربملان يدر�شون ما اإذا كانوا �شي�شاركون يف الت�شويت اأم ال«. وقالت 
ال�شمالية  اأيرلندا  املعار�شة واحلزب ال�شغري يف  اأحزاب  العديد من 
الذي يدعم حكومة ماي، ف�شاًل عن العديد من اأع�شاء الربملان اإنهم 
)كانون  دي�شمرب   11 ي��وم  املقرر  الت�شويت  يف  االتفاق  �شريف�شون 
بعد  ما  مرحلة  يف  الهجرة  نظام  تفا�شيل  اإن  جاويد  وق��ال  االأول(. 
خروج بريطانيا من االحتاد االأوروبي لن تن�شر قبل الت�شويت، لكنه 

قال اإنها �شتخف�س �شايف اأعداد املهاجرين اجلدد بدرجة كبرية.

دويل  م��وؤمت��ر  تنظيم  ع��ن  ام�س  الها�شمية  االأردن��ي��ة  اململكة  اأعلنت 
االأق�شى  للم�شجد  “نداء  ع��ن��وان  حت��ت  اجل����اري  دي�شمرب   20 يف 
وكالة  ونقلت  وا�شعة.  ودول��ي��ة  وعربية  حملية  مب�شاركة  املبارك” 
ابو الب�شل وزير االأوقاف  االأنباء االأردنية عن الدكتور عبدالنا�شر 
وال�شوؤون واملقد�شات االإ�شالمية االأردين قوله يف ت�شريحات �شحفية 
اإن املوؤمتر الذي يحظى برعاية ملكية يهدف اإىل التباحث والت�شاور 
ومقد�شاتها  القد�س  ودعم  املبارك  االأق�شى  امل�شجد  ن�شرة  �شبيل  يف 
املبارك  االأق�����ش��ى  امل�شجد  ل��ه  يتعر�س  م��ا  اأن  واأو���ش��ح  االإ���ش��الم��ي��ة. 
م�شاعر  ت�شتفز  ويومية  ج�شيمة  واأخطار  واقتحامات  انتهاكات  من 
امل�شلمني والعرب قاطبة وقد زادت وترية هذه االعتداءات يف االآونة 
االأخرية ب�شورة غري م�شبوقة مما ينذر بوجود خطة مبيته لل�شلطة 
القائمة باالحتالل لتغيري الو�شع التاريخي والقانوين القائم اإىل 

ما ال حتمد عقباه.

امل��وؤي��د لل�شوق يف  ث��ي��ودادان��و���س  ا�شتبعد خ��وان م��اري��ن مر�شح ح��زب 
منطقة االأندل�س بجنوب اإ�شبانيا ت�شكيل اأي ائتالف مع اال�شرتاكيني 
خم�شة  ب��ني  الناخبني  انق�شام  �شهدت  االأح���د  اأم�����س  انتخابات  بعد 
اأحزاب. وقال مارين اإنه �شيطرح نف�شه مر�شحا لقيادة املنطقة بعد 
موؤلف  برملان  يف  مقعدا  وع�شرين  بواحد  ثيودادانو�س  حزب  فاز  اأن 
من 109 مقاعد. وتراجع اال�شرتاكيون ب�شدة يف منطقة حكموها 
منذ نهاية عهد الدكتاتور فرانثي�شكو فرانكو بينما فاز حزب بوك�س 
باثني ع�شر مقعدا لي�شبح اأول حزب مييني متطرف يحقق جناحا 
33 مقعدا بينما نال  منذ وفاة فرانكو. وح�شل اال�شرتاكيون على 
احلزب ال�شعبي املحافظ 26 مقعدا وفاز حزب اأديالنتي اأندالو�شيا 
ندعم  “لن  اإذاعية  مارين خالل مقابلة  وقال  ع�شر مقعدا.  ب�شبعة 
احلزب  اأو  دي��اث  �شو�شانا  االإقليمية(  اال�شرتاكيني  )زعيمة  حكومة 
اال���ش��رتاك��ي. ل��ق��د خ�����ش��روا ث��ق��ة م��واط��ن��ي االأن��دل�����س ل���ذا ف���اإن هذا 

االحتمال غري قائم«. 

ثمينة  ومعادن  يدوياً  ن�شج  �شجاد  يباع  طهران  يف  الكبري  البازار  يف 
جتار  يتفاخر  ه��ن��اك  مقنطرة.  اأ�شقف  تغطيها  �شيقة  اأزق���ة  داخ���ل 
الثقة.  ال�شنني، على  اع��ت��م��دت، ط���وال م��ئ��ات  ب��احل��دي��ث ع��ن جت���ارة 
الإر�شال  تكفي  الب�شاعة  قيمة  بت�شديد  �شفوية  وع���ود  ك��ان��ت  فقد 
نقله  م��ا  ح�شب  ل��ك��ن  م�شرتيها.  اإىل  الب�شائع  م��ن  ك��ب��رية  ك��م��ي��ات 
مرا�شل �شحيفة “فاينن�شال تاميز” االقت�شادية، انهارت تلك الثقة 
االقت�شاد  على  االأم��ري��ك��ي��ة  االقت�شادية  العقوبات  ب��اأث��ر  التجارية 
ويقول  الثمينة.   القيمة  تلك  امل�شرتي  لكلمة  يعد  فلم  االإي����راين، 
ح�شني، تاجر يبيع م�شوغات وعمالت ذهبية: “لن اأقبل �شيكاً ولو 
تعرف  �شيكات م�شرفية  �شيقبل فقط  اأنه  مو�شحاً  اأخي”،  كان من 
اأي ميكن �شرفها على الفور دون  يف اإيران با�شم “�شيكات م�شفرة”، 

ت�شجيل معامالت تطلع عليها م�شلحة ال�شرائب. 

عوا�شم

لندن

مدريد

وا�شنطن

عمان

رئي�ص اال�شتخبارات الربيطانية يوجه حتذيرا لرو�شيا 
•• لندن-اأ ف ب:

ام�س  اإم.اآي-6  الربيطانية  الع�شكرية  اال�شتخبارات  جهاز  رئي�س  ح��ذر 
اأي  رو�شيا من مغبة اال�شتخفاف بقدرات بريطانيا وت�شميمها على ك�شف 
األيك�س يونغر، رئي�س  �شلوك خبيث، وذلك قبيل خطاب نادر. و�شي�شتخدم 
الوكالة املعروف با�شم “�شي”، منا�شبة اإلقاء اخلطاب للرتكيز على خ�شوم 
اولئك  اإن  دائمة” مع بريطانيا. و�شيقول  “يف مواجهة  اأنف�شهم  يعتربون 
واملادي  االفرتا�شي  العاملني  بني  ال�شبابي”  “اخلط  ي�شتغلون  اخل�شوم 
اإىل حرب  ت�شل  تكاد  بطريقة  وموؤ�ش�شاتها  بريطانيا  دفاعات  للتحقيق يف 

تقليدية.
اأي  اأو  “رو�شيا  ويف مقتطفات ن�شرتها وزارة اخلارجية قبيل خطابه ح�س 
اال�شتخفاف  مغبة  م��ن  حياتنا  طريقة  تخريب  على  ع��ازم��ة  اأخ���رى  دول��ة 
لندن  رد  اإىل  و�شيلفت  حلفائنا«.  وق����درات(  )ع���زم  اأو  وق��درات��ن��ا،  بعزمنا 
وحلفائها على الهجوم الكيميائي يف �شالزبري يف اآذار/مار�س والذي اُتهمت 

مو�شكو بالوقوف وراءه.
بريطانيا  ك�شفت  فيما  ال���دول،  م��ن  ع��دد  يف  رو���س  دبلوما�شيني  ط��رد  ومت 
�شورا  يت�شمن  الهجوم  بتنفيذ  رو�شيني  جا�شو�شني  قيام  لتفا�شيل  ملفا 
“حقبة  اإن  املقتطفات  يف  يونغر  وي��ق��ول  مراقبة.  ك��ام��ريات  على  م�شجلة 
الثورة ال�شناعية الرابعة تتطلب جت�ش�شا من اجليل الرابع: دمج خرباتنا 
تقوم  وعقلية  جديدة  و�شراكات  املت�شارع  االبتكار  مع  التقليدية  الب�شرية 
بتحريك التنوع ومتكني ال�شباب«. واخلطاب الذي �شيلقيه اأمام طالب يف 
جامعة �شانت اندروز يف ا�شكتلندا، والتي كان يرتادها، هو ثاين خطاب علني 

له يف اأربع �شنوات منذ توليه مهامه على راأ�س اجلهاز.
 

خاب �أمل �لفل�شطينيني من �لو�شع �لر�هن

غمو�ص »�شفقة القرن« يقّو�ص اال�شتقرار يف ال�شرق االأو�شط 

االأمم املتحدة تنتقد �شيا�شة اأ�شرتاليا جتاه الالجئني 

••القد�س املحتلة-اأ ف ب:

االإ�شرائيلي  ال��وزراء  رئي�س  يتوجه 
بروك�شل  اإىل  ن��ت��ان��ي��اه��و  ب��ن��ي��ام��ني 
اخلارجية  وزي�����ر  ���ش��ي��ل��ت��ق��ي  ح��ي��ث 
االأم���ريك���ي م��اي��ك ب��وم��ب��ي��و، وفقا 

ملكتبه.
اإن االجتماع  وقال مكتب نتانياهو 
تقدمي  دون  املا�شي  االأ�شبوع  تقرر 

املزيد من التفا�شيل.
نتانياهو  اأن  ال���ب���ي���ان  يف  وج������اء 
التطورات  “�شيناق�شان  وبومبيو 
التي  ال�����زي�����ارة  يف  االإقليمية” 
ي��ق��وم ب��ه��ا رئ��ي�����س ال�����وزراء برفقة 
املو�شاد  اال�شتخبارات  وكالة  رئي�س 
ورئ���ي�������س جمل�س  ك���وه���ن  ي���و����ش���ي 
�شابات  ب��ن  م��ائ��ري  القومي  االأم���ن 

و�شكرتريه الع�شكري.

نتانياهو وزوجته بقبول “ر�شاوى” 
و”االحتيال” و”ا�شتغالل الثقة”. 
زوجة  باتهام  ال�شرطة  اأو�شت  كما 

نتانياهو ب�”عرقلة” التحقيق.
اإ�شرائيل  ب��ني  وثيق  ت��ع��اون  وي��ق��وم 
وال���والي���ات امل��ت��ح��دة حم���ادث���ات يف 
وخ�شو�شا  ال��ق�����ش��اي��ا  م����ن  ع�����دد 
اإي������ران. وق���د ح���ذر اجل��ان��ب��ان من 

التواجد االإيراين يف �شوريا.
“تر�شخ  ب��وق��ف  ن��ت��ان��ي��اه��و  وت��وع��د 
ايران ع�شكريا يف �شوريا” ومنعها 
من نقل اأ�شلحة متطورة اإىل حزب 

اهلل يف لبنان.
دونالد  االأم��ريك��ي  الرئي�س  واأك���د 
الإ�شرائيل  ال��ث��اب��ت  دع��م��ه  ت��رام��ب 
�شيا�شات  ت���ن���ف���ي���ذ  يف  وم���������ش����ى 
ال�شفارة  نقل  مثل  للجدل  مثرية 

االأمريكية اإىل القد�س.

نتانياهو  ي��غ��ادر  اأن  امل��ت��وق��ع  وم���ن 
ويلتقي  ال��ظ��ه��ر  ق��راب��ة  اإ���ش��رائ��ي��ل 
�شيكون يف  ال��ذي  بومبيو  امل�شاء  يف 
خارجية  وزارء  الجتماع  بروك�شل 

احللف االأطل�شي.
وت����اأت����ي زي������ارة ن��ت��ان��ي��اه��و ب��ع��د اأن 

•• �شيدين-اأ ف ب:

واج���ه���ت احل��ك��وم��ة اال���ش��رتال��ي��ة ان���ت���ق���ادات م���ن االأمم 
املعاملة  خلفية  ع��ل��ى  ب����ارزة  ط��ب��ي��ة  وم��ن��ظ��م��ة  امل��ت��ح��دة 
القا�شية لالجئني يف مراكز االحتجاز املقامة على جزر 

خارج اأرا�شيها.
اتهمت م�شوؤولة رفيعة  نادر من نوعه،  ويف هجوم الذع 
يف املفو�شية ال�شامية لالأمم املتحدة ل�شوؤون الالجئني 
ق����رارات  ب��ن��ق�����س  وال�شيا�شيني”  “البريوقراطيني 
االأطباء وتعري�س حياة النا�س للخطر يف املراكز املقامة 

يف ناورو ومانو�س.
الذين  القانونيني  غري  املهاجرين  اأ�شرتاليا  وحتتجز 
ي��ح��اول��ون ال��و���ش��ول اإل��ي��ه��ا ب��ال��ق��وارب يف م��راك��ز خارج 
اأرا�شيها كجزء من �شيا�شتها ال�شارمة الهادفة اإىل ردع 

اأي طالبي جلوء حمتملني.
اأن  �شتابرفيلد  كاثرين  املفو�شية  امل�شوؤولة يف  واعتربت 
�شيا�شة ا�شرتاليا هذه “ت�شّوق بطريقة مب�ّشطة للغاية” 
املعاملة  “باأ�ش�س  اأن تغيريها بات م�شاألة تتعلق  موؤكدة 

االإن�شانية واللياقة«.
بدورها، �شمت كلية االأطباء امللكية االأ�شرتالية االثنني 
لتغيري  احل��ك��وم��ة  ت��دع��و  ال��ت��ي  االأ����ش���وات  اإىل  �شوتها 

�شيا�شتها يف التعامل مع الالجئني.
جزيرة  يف  حم��ت��ج��زي��ن  �شخ�شا   160 ن��ح��و  ي���زال  وال 
ناورو، بينهم ن�شاء واأطفال. ويعتقد اأن نحو 600 رجل 
بعدما  مانو�س  يف  موؤقتة  مراكز  يف  يقيمون  يزالون  ال 
ت��دي��ره ال�شلطات اال���ش��رتال��ي��ة يف  ال���ذي  امل��خ��ي��م  اأغ��ل��ق 

اجلزيرة اأواخر العام املا�شي.
وبينما وافقت حكومة رئي�س الوزراء �شكوت موري�شون 
اإىل  اأن��ه��ا تتعر�س  اإال  ن����اورو،  ن��ق��ل االأط���ف���ال م��ن  ع��ل��ى 

�شغوطات �شديدة الإغالق املخيم متاما.

االأوان الإحداث تغيري ا�شرتاتيجي. 
وي�شدد الكاتب على �شرورة حتميل اإ�شرائيل م�شوؤولية 
اأفعالها وجتاوزاتها حلقوق االإن�شان التي تتعار�س مع 
القانون الدويل، وخا�شة يف ما يتعلق ببناء امل�شتوطنات 
�شد  للقوة  امل��ف��رط  واال�شتخدام  الغربية،  ال�شفة  يف 

مدنيني فل�شطينيني. 
ل��ع��دم و�شوح  ال��ك��ات��ب  امل��رح��ل��ة، ي�شري  ول��ك��ن يف ه���ذه 
واعتماداً على قرارات �شابقة،  ماهية “�شفقة القرن”. 
يبدو امل�شتقبل قامتاً. ويبدو اأن نهج ترامب احلايل يف 

•• وا�شنطن-وكاالت:

ا�شتناداً اإىل تقارير �شحفية حديثة، يتوقع طارق حمود، 
كاتب �شيا�شي لدى جملة “نيوزويك” االأمريكية، اأن 
يك�شف الرئي�س االأمريكي، دونالد ترامب، عن خطته 

لل�شالم يف ال�شرق االأو�شط، بداية 2019. 
املتحدة  ال��والي��ات  على  اعتمادهم  وق��ف  وي�شتطيعون 

كمفاو�س مهيمن، والبحث عن بدائل 
“�شفقة  ا�شم  عليها  اأط��ل��ق  التي  ت��رام��ب  خطة  وتعد   
القرن”، بتحقيق ال�شالم يف املنطقة، والتو�شل التفاق 

نهائي لت�شوية ال�شراع الفل�شطيني – االإ�شرائيلي. 
اال�شتخباراتية  امل��ه��م��ة  ت��وح��ي  امل��ق��ال،  ك��ات��ب  وح�����ش��ب 
اأحدث  اأ�شعلت  ال��ت��ي  الفا�شلة  االأخ����رية  االإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة 
 ،2014 جولة من العنف يف غ��زة، وه��ي االأ���ش��واأ منذ 
تعالج خطة ترامب مظامل عميقة  بحاجة ما�شة الأن 

م�شتمرة منذ 70 عاماًَ. 
وب������راأي ال��ك��ات��ب، ي��ب��دو م���ن امل�����ش��ت��ب��ع��د، ل��الأ���ش��ف، اأن 
االإ�شرائيلي-  ال�شراع  تعقيدات  ت��رام��ب  خطة  تعالج 
دونالد  نقل  اأ�شهر منذ  �شتة  فقد م�شت  الفل�شطيني. 
القد�س.  اإىل  اأبيب  تل  االأمريكية من  ال�شفارة  ترامب 
عني،  غم�شة  يف  االأمريكي،  الرئي�س  اخت�شر  ويومها 
�شيا�شة  ع��رب  ع��ام��اً،   70 عمره  ل�شراع  �شائكة  ق�شية 

معامالت ال تراعي عنا�شر اأ�شا�شية لهذا ال�شراع. 
لدى جانبي  متنامية  اأم��ل  املقال خليبة  كاتب  ويلفت 
اأن  اإمكانية  حيال  الفل�شطينيني،  وخا�شة   – ال�شراع 
االأم��د، ما يحتم على  �شالم طويل  ت�شفر اخلطة عن 
واأن  العملية،  اأن تكثف م�شاركتها يف  املتحدة  الواليات 
اأو التنحي جانباً،  تتعامل بجدية مع طبيعة ال�شراع، 

وال�شماح لطرف اآخر بتويل العملية. 
وحتى تاريخه، يرى كاتب املقال اأن ال�شيا�شة اخلارجية 
للرئي�س ترامب يف ال�شرق االأو�شط تركز على حماربة 
االإره����اب واح��ت��واء اإي����ران، ودع��م اإ���ش��رائ��ي��ل. وي��ب��دو اأن 
يعك�س  الفل�شطيني  االإ�شرائيلي-  ال�شراع  من  موقفه 
هذه اال�شرتاتيجية، وقد قدم ترامب وعوداً للجانبني، 
ما  ���ش��يء  على  �شيح�شلون  “الفل�شطينيني  اأن  واأك���د 
ولكن ذلك مل يرتك اأثراً اإيجابياً عندهم.  بدورهم”. 

الت�شريحات،  تلك  على  طويل  وق��ت  مي�شي  يكد  ومل 
ح��ت��ى اأوق����ف ت��رام��ب مت��وي��ل اأم��ري��ك��ا ل���الأن���روا، واأمر 
يف  الفل�شطينية  ال��ت��ح��ري��ر  م��ن��ظ��م��ة  م��ك��ت��ب  ب���اإغ���الق 

وا�شنطن. 
الفل�شطيني،  ال�شعب  بتنفري  العمليات  تلك  وت��ه��دد 
لن  وعندها  ال�شراع.  من  خمتلف  موقف  اتخاذ  دون 
تالقي ال�شفقة اآذاناً �شاغية عند ال�شعب الفل�شطيني، 
رئي�س  اأ�شار  كما  فل�شطينيون،  و�شريف�شها مفاو�شون 

ال�شلطة الفل�شطينية، حممود عبا�س. 
وي�����رى ال���ك���ات���ب اأن ه���ن���اك ث���الث���ة جم�����االت حم���ددة 
حتوالت  فيها  ي��ح��دث  اأن  ت��رام��ب  ال��رئ��ي�����س  ي�شتطيع 
�شيا�شية وا�شحة، ما قد ي�شاعد يف التو�شل اإىل اتفاق 

بني اإ�شرائيل والفل�شطينيني. 
فقد  حازمة.  قيادة  اإظهار  ترامب  ي�شتطيع  وكبداية، 
نزيه  كو�شيط  تقليدياً  دوراً  املتحدة  الواليات  مار�شت 

بني االإ�شرائيليني والفل�شطينيني. 
اإعادة  االأمريكية  ب���االإدارة  يفرت�س  ثانية،  جهة  وم��ن 
وا�شح  فهم  الإظ��ه��ار  ال��راه��ن��ة  اال�شرتاتيجية  تقييم 
لتعقيدات و�شيا�شات تغذي نار ال�شراع االإ�شرائيلي – 
الفل�شطيني. ومل يقفل بعد م�شري الق�شية ومل يفت 

اأن تطردهم  ن��اورو قبل  االأ�شخا�س الذين عاجلتهم يف 
حاولوا  اإنهم  قالوا  االأول/اكتوبر  ت�شرين  يف  احلكومة 

االنتحار.
ت�شخي�شهم  مت  مر�شى  ع�شرة  نحو  اأن  املنظمة  واأك��دت 
فيها  ين�شحب  حالة  وه��ي  اال�شت�شالم”،  ب�”متالزمة 
االأ�شخا�س من احلياة وينغلقون على اأنف�شهم ليدخلوا 

يف و�شع اأ�شبه بغيبوبة.
وقال ديفيد اإ�شحق من كلية االأطباء امللكية االأ�شرتالية، 
اإن   ،2015 ع��ام  ن���اورو  االأط��ف��ال يف  وه��و طبيب عالج 
اأن  “ينبغي  اأم���ر  ه��و  ال�شحية  ال��رع��اي��ة  اإىل  ال��و���ش��ول 

الربملان كريين  امل�شتقل يف  والع�شو  الطبيبة  وعر�شت 
فيلب�س االث��ن��ني م�����ش��روع ق��ان��ون ي��ن�����س ع��ل��ى ن��ق��ل اأي 
رعاية �شحية  اإىل  اأنه يحتاج  تقييمه على  يتم  �شخ�س 
ب�شكل موؤقت من ناورو اأو مانو�س ونقل جميع االأطفال 

وعائالتهم ب�شكل موؤقت من ناورو.
وحتدث �شهود عيان، مبن فيهم مرا�شلو وكالة فران�س 
بر�س، عن الو�شع املزري يف ناورو حيث تعي�س العائالت 
ب��ح��ال��ة خ���وف دائ���م م��ن اح��ت��م��ال اإق�����دام اح��ب��ائ��ه��ا على 

االنتحار.
اأن نحو ثلث  اأطباء بال ح��دود االثنني  واأف��ادت منظمة 

طويل.  لوقت  لال�شتمرار  مر�شح  اخلارجية  ال�شيا�شة 
الراهن،  ال��و���ش��ع  م��ن  الفل�شطينيني  اأم���ل  خ���اب  وق���د 
املتحدة  ال��والي��ات  على  اعتمادهم  وق��ف  وي�شتطيعون 
اأوقفت  ومنذ  بدائل.  عن  والبحث  مهيمن،  كمفاو�س 
ع�شرات  رف��ع��ت  االأون�����روا،  ملنظمة  متويلها  وا�شنطن 
الق�شور  اأوج���ه  ع��ن  للتعوي�س  متويلها  حجم  ال���دول 
– كل  اأوروب���ي���ة  ت��اأخ��ذ دول  اأن  االأم��ري��ك��ي��ة. وي��رج��ح 
الواليات  االأوروب���ي- مكان  على ح��دة و�شمن االحت��اد 

املتحدة. 

يحدده طبيب ال �شيا�شي«.
واأ�شاف اأن هناك “اأزمة طبية يف مراكز االحتجاز خارج 
ميكن  “اأزمة  اأنها  اإىل  م�شريا  االأ�شرتالية  االأرا�شي” 
جتنبها ب�شكل كامل. على احلكومة التحرك لو�شع حد 

لها«.
واأظ����ه����رت ا���ش��ت��ط��الع��ات ل���ل���راأي اأن ع����ددا ك��ب��ريا من 
من  االأطفال  بقية  جلب  يتم  اأن  يريدون  االأ�شرتاليني 
باقي  ا�شتقبال  م�شاألة  ب�شاأن  منق�شمون  لكنهم  ن���اورو، 

الالجئني يف اأ�شرتاليا.
االأرا�شي  ال��ق��ا���ش��ي��ة خ����ارج  ���ش��ي��ا���ش��ة االح��ت��ج��از  وت��ل��ق��ى 
االأ�شرتالية تاأييدا يف اأو�شاط قاعدة موري�شون ال�شعبية 
يف  املرتاجع  الدعم  لك�شب  اإليها  يحتاج  التي  اليمينية 
بحلول  املرتقبة  الوطنية  االن��ت��خ��اب��ات  قبيل  ال��ربمل��ان 

اأيار/مايو.
ردع  ع��ام��ل  ت�شكل  ال�شيا�شة  ه���ذه  اأن  م��وري�����ش��ون  واأك����د 

ملهربي الب�شر وتنقذ حياة الكثريين.
وقال ال�شهر املا�شي اإن “عدد االخ�شائيني الطبيني يف 

ناورو يتجاوز عدد االأطفال” فيها.
ال�شامية  املفو�شية  �شنته  ال��ذي  االأخ���ري  الهجوم  لكن 
ال�شغوط  �شيفاقم  الالجئني  ل�شوؤون  املتحدة  ل��الأمم 

على احلكومة االأ�شرتالية.
وحذرت �شتابرفيلد من اأن “اأ�شرتاليا تتحمل م�شوؤولية 
+العمليات  مبوجب  بنقلهم  قامت  ال��ذي��ن  االأ�شخا�س 
اخلارجية لدرا�شة ملفات الالجئني+”. واأ�شارت اإىل اأن 
�شيا�شة احلكومة كانت م�شوؤولة جزئيا عن وفاة طالب 
اإثر  عاما   24 العمر  من  البالغ  خزائي  حميد  اللجوء 

تعفن بالدم اأ�شيب به يف جزيرة مانو�س.
وقالت “لو اأنه اأجلي اإىل اأ�شرتاليا يف غ�شون 24 �شاعة 
من اإ�شابته بالتعفن احلاد بالدم لكان خزائي جنا” من 

املوت.
 

نتانياهو يلتقي بومبيو يف بروك�شل 

اال�شرائيلية  ال�����ش��رط��ة  اأو�����ش����ت 
لرئي�س  االت���ه���ام  ب��ت��وج��ي��ه  االأح�����د 
ف�شاد  ق�شية  يف  وزوج��ت��ه  ال����وزراء 
هي الثالثة خالل االأ�شهر املا�شية.
وعلى املدعي العام االآن اأن يقرر ما 
اإىل  االت��ه��ام  توجيه  �شيتم  ك��ان  اذا 

 رو�شيا: ال نية لال�شتيالء على ممر بحري اأوكراين
•• مو�شكو-وكاالت:

اأوكرانيا  رئي�س  بادعاءات  و�شفه  ما  قطعياً،  االإثنني  اأم�س  الكرملني  نفى 
ب��ي��رتو ب��ورو���ش��ي��ن��ك��و، ع��ن ن��ي��ة رو���ش��ي��ا اال���ش��ت��ي��الء ع��ل��ى مم��ر اإىل مدينتي 
ُيخطط  ال  بوتني  فالدميري  الرئي�س  اأن  م��وؤك��داً  وبرديان�شك،  ماريوبول 
بال�شعي  لرو�شيا،  بورو�شينكو  اتهام  ح��ول  ���ش��وؤال  على  ورداً  ب��ه.  لالت�شال 
لال�شتيالء على اأرا�شي اأوكرانيا، و�شف املتحدث با�شم الكرملني دميرتي 
بي�شكوف يف ت�شريحات نقلتها قناة “رو�شيا اليوم” االتهام ب� “كالم �شخيف 
متاماً، وحماولة اأخرى الإثارة التوتر. من الوا�شح اأن مثل هذه املحاوالت 
�شت�شتمر مع االأ�شف، كلما اقرتب موعد االنتخابات يف اأوكرانيا. رو�شيا مل 
ت�شادر اأي �شيء، ومل ت�شع اأي ممرات. اإنه اتهام ال اأ�شا�س له من ال�شحة 
على االإطالق«. وعن رف�س الرئي�س الرو�شي الرد على ات�شاالت بورو�شينكو 
ال�شفن  ح��ادث  بعد  ال��واق��ع،  “يف  بي�شكوف:  ق��ال  هاتفية،  الإج���راء حمادثة 
االأوكرانية يف البحر االأ�شود مل تكن هناك اأي حمادثة، يف الوقت احلايل، 
ويف االأيام القادمة، لي�شت هناك خطط ملثل هذه املحادثة«. ورداً على اإعالن 
وزير البنية التحتية يف اأوكرانيا، اأن رو�شيا متنع مرور ال�شفن االأوكرانية 
با�شم  املتحدث  قال  االأوكرانيني،  وبرديان�شك  واإىل مينائي ماريوبول  من 
ال  لذلك  الفني  لالإخطار  حم��دد  اإج���راء  هناك  بالطبع.  “ال،  الكرملني: 

توجد قيود. هناك مالحة دولية مكثفة يف املنطقة املذكورة«.

االإعدام ل�شتة عمالء ال�شرائيل يف غزة
 •• غزة-اأ ف ب:

املحكمة  اأن  غ��زة  قطاع  يف  حما�س  حلركة  التابعة  الداخلية  وزارة  يف  الع�شكري  الق�شاء  هيئة  رئي�س  اعلن 
الع�شكرية اأ�شدرت اأحكاما باالإعدام على �شتة اأ�شخا�س بينهم امراأة بتهمة “التخابر” مع اإ�شرائيل.

لهيئة  التابعة  الع�شكرية  املحكمة  “اأ�شدرت  �شحايف  موؤمتر  يف  الهيئة  رئي�س  �شليمان  نا�شر  العميد  وق��ال 
مع  متخابرا   14 بحق  متفاوتة  ق�شائية  اأحكاماً  الوطني  واالأم���ن  الداخلية  وزارة  يف  الع�شكري  الق�شاء 

االحتالل ت�شمنت 6 اأحكام ب�االإعدام«.
 1948 ع��ام  املحتلة  االأرا���ش��ي  �شكان  عاما من   55 م،م(  )اآم���ال،  “املتهمة  املحكومني  اأن من بني  واأ���ش��اف 
)اإ�شرائيل(«. وتابع اأن هوؤالء االأ�شخا�س “قدموا معلومات عن رجال املقاومة ... واأنفاقهم الع�شكرية واأماكن 

رباطهم واأماكن اإطالق ال�شواريخ«.
من جانبه قال اإياد البزم املتحدث الر�شمي با�شم وزارة الداخلية يف املوؤمتر ال�شحايف اأن “هذه االأحكام ر�شالة 

وا�شحة لعمالء االحتالل اأن هذه هي نهايتهم«.  

تقارير  ح��ول  احلا�شرين  اأح��د  طرحه  ���ش��وؤال 
وفي�شبوك  ت��وي��رت  على  انت�شرت   -- م��ت��ك��ررة 
دول���ة  اأك�����رب  رئ��ي�����س  اإن  ق���ال���ت  وي���وت���ي���وب -- 
�شخ�س  هو  ال�شكان،  ع��دد  حيث  من  اإفريقية 

يدعى “جربيل«.
وقال بخاري “عدد كبري من النا�س اأملوا اأن 
اأن البع�س  اأم��وت خالل وعكتي ال�شحية. بل 
توا�شلوا مع نائب الرئي�س وطرحوا اأ�شماءهم 
افرت�شوا  الأن��ه��م  الرئي�س  نائب  مهام  لتويل 

وفقا للبيان. باأين مت”، 
االإ�شاعات  اأط��ل��ق��وا  ال��ذي��ن  امل��ت��ح��دث  وو���ش��ف 

•• ابوجا-اأ ف ب:

وفاته  حول  �شائعات  النيجريي  الرئي�س  نفى 
وفقا  ال�������ش���ودان،  م��ن  ل��ه  ب�شبيه  وا���ش��ت��ب��دال��ه 

للمتحدث با�شمه.
غاربا  با�شمه  امل��ت��ح��دث  وق��ع��ه  ب��ي��ان  وبح�شب 
ل���ق���ائ���ه اجلالية  ل�����دى  ب����خ����اري  ق�����ال  ���ش��ي��ه��و 
اأعمال  يف  ي�شارك  حيث  بولندا  يف  النيجريية 
قمة املناخ يف كاتوفيت�شه “هذا اأنا، اأوؤكد لكم. 
و�شاأوا�شل  ال76  ب��ع��ي��دي  ���ش��اأح��ت��ف��ل  ق��ري��ب��ا 
على  ردا  ج��اءت  بخاري  ت�شريحات  ن�شاطي«. 

وبخاري  متدينني«.  و”غري  “جهلة”  باأنهم 
املقبل،  ال��ع��ام  ان��ت��خ��اب��ه  الإع�����ادة  ي�شعى  ال����ذي 
2017 يف لندن  م��ن  ف���رتة ط��وي��ل��ة  اأم�����ش��ى 

للعالج من وعكات �شحية مل يك�شف عنها.
وع���زز غ��ي��اب م��ع��ل��وم��ات دق��ي��ق��ة ح���ول مر�شه 
وت���راج���ع  ال��ن��ح��ي��ل��ة  م���الحم���ه  اإىل  اإ����ش���اف���ة 
حالته  ب�شاأن  التكهنات  العلني،  ظهوره  وترية 

ال�شحية.
بعد  الرئي�س  هوية  حول  ال�شائعات  وانت�شرت 
�شهر ع��ل��ى ع���ودة ب��خ��اري م��ن رح��ل��ة ع���الج يف 

لندن.

الرئي�ص النيجريي ينفي �شائعات حول وفاته 
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عربي ودويل

يخ�شع  ب��ان  اجل��دي��د  الرئي�س  وع��د 
املدة.  منت�شف  يف  تقييمي  ال�شتفتاء 
وبعد م�شاورات مثرية للجدل عقدت 
اأعلن عن  اأكتوبر،   28 على عجل يف 
تعليق بناء املطار اجلديد للعا�شمة، 
ال�شخم والذي يعار�س اقامته دعاة 
ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة، وق���د مت ب��ن��اء جزء 
م��ن ه��ذا امل��ط��ار، مم��ا ت�شّبب يف قلق 

امل�شتثمرين. 
اأ�شئلة.  اأي�شا  اأخ��رى تثري  م��ب��ادرات   
ف���ق���د ع����ر�����س ه�����ذا االأ�����ش����ب����وع على 
امل�شاريع،  ع�شرات  االق��رتاع  �شندوق 
لل�شكك احلديدية  ذلك خط  مبا يف 
اإىل  يهدف  كيلومرت   1500 طوله 
يوكاتان  يف  االأث����ري����ة  امل���واق���ع  رب����ط 
ال�����ش��ي��اح��ة، غ��ري ان جدوى  وت��ع��زي��ز 

“قطار املايا” هذه افرتا�شية.

»ل ُيحارب �لعنف بالعنف«
مثل ا�شالفه، �شيواجه اأملو التحدي 
ال��رئ��ي�����ش��ي وه����و ال���ع���ن���ف. م���ع اأك���ر 
كان  ق���ت���ل،  األ������ف ج���رمي���ة   31 م����ن 
دموية  االأع�����وام  اأك����ر   2017 ع���ام 
ف��ف��ي هذا  امل��ك�����ش��ي��ك��ي.  ال���ت���اري���خ  يف 
جميع  ف�شلت  بالف�شاد،  املبتلى  البلد 
ال�����ش��ي��ا���ش��ات امل��ع��ت��م��دة اأم����ام����ه. “ ال 
يجادل  بالعنف”،  ال��ع��ن��ف  ُي���ح���ارب 
العناية  رج�����ل  ن��ف�����ش��ه  ي�����رى  ال������ذي 

االلهية.
االأ���ش��ب��اب من  �شيعالج  اأن���ه  وي��زع��م   
اإ�شفاء  ب���ني  ي��ج��م��ع  ب��رن��ام��ج  خ���الل 
الرتويحي  احل�شي�س  على  ال�شرعية 
اإطار  يف  ال��ع��ق��وب��ات  م��ن  والتخفيف 
بالبلدان  �شبيهة  ان��ت��ق��ال��ي��ة  ع���دال���ة 
اخل��ارج��ة م��ن ���ش��راع. ول��ع��الج ف�شاد 
اإن�شاء  ي���ن���وي  ال�����ش��رط��ة،  م���ن  ج����زء 

حر�س وطني ي�شم 50 األف رجل.
وم��ن اأج���ل ط��م��اأن��ة االأ����ش���واق، اأحاط 
ن��ف�����ش��ه برجال  ال��ي�����ش��اري  ال��رئ��ي�����س 
األفون�شو  مثل  وت��ك��ن��وق��راط،  اأع��م��ال 
كارلو�س  اأو  م��ك��ت��ب��ه،  رئ��ي�����س  روم����و، 
اإىل  باالإ�شافة  املالية.  وزي��ر  اأورزوا، 
املديونية  زي����ادة  ب��ع��دم  ت��ع��ه��د  ذل����ك، 
واحرتام ا�شتقاللية البنك املركزي. 
اال ان هذا الرجل الذي يحلم برتك 
يتخل�س من  التاريخ، مل  ب�شمته يف 
“�شتكّف الدولة  معدنه االجتماعي: 
االأقلية”،  خ��دم��ة  يف  ت��ك��ون  اأن  ع��ن 
اأع��ل��ن اأم��ل��و م�����ش��اء ي���وم ان��ت��خ��اب��ه يف 
ون�شتجيب  “�شن�شتمع  ي��ول��ي��و،   1
لكننا   )...( اجل��م��ي��ع  الح��ت��ي��اج��ات 
���ش��ن��م��ن��ح االول����وي����ة ل�����ش��ع��اف احلال 

برنامج وا�شع. واملهم�شني”.. 
عن لك�شربي�س

•• الفجر - خرية ال�شيباين
اأن���دري�������س مانويل  ول���ك���ن.. م���ن ه���و 
الرئي�س  ي��ب��ق��ى  اأوب���������رادور؟  ل��وب��ي��ز 
ال�������ذي ادى  ل��ل��م��ك�����ش��ي��ك،  اجل����دي����د 
ال�شبت،  اأم�����س  ال��د���ش��ت��وري��ة  ال��ي��م��ني 
و���ش��ي��ح��ك��م ال���ب���الد ال���ت���ي ي��ب��ل��غ عدد 
�شكانها 130 مليون ن�شمة حتى عام 

2024، يبقى لغزا. 
كرباغماتي،  نف�شه  �شيفر�س  ف��ه��ل 
الذي  ل��وال،  ال��ربازي��ل��ي  على طريقة 
املتوا�شعة  ا����ش���ول���ه  م��ع��ه  ي��ت��ق��ا���ش��م 
ووعدا بربنامج اجتماعي طموح؟ اأو 
كما يقول منتقدوه، هل �شنكت�شف ان 
“املو” - كنيته- منظر ايديولوجي 
غ��ري م�����ش��وؤول، م��ث��ل ال��راح��ل هوغو 
مادورو،  نيكوال�س  وخليفته،  �شافيز 
الذي دمر فنزويال يف غ�شون �شنوات 

قليلة؟
 65 يناهز  عمر  يف  اأخ���رى،  فر�شية 
عاما، هل �شيتمكن جنل ذاك التاجر 
كمت�شرف  ال���ع���م���ل  م����ن  ال�������ش���غ���ري، 
ع��اق��ل، كما ك��ان احل���ال زم��ن حتّمله 
وزر رئا�شة بلدية العا�شمة املرتامية 
االطراف مك�شيكو �شيتي بني 2000 

و2005.
يف ذل���ك ال���وق���ت، ك���ان الأم��ل��و هواية 
و�شع  اجلمهوري:  التق�شف  كبرية: 
قا�شية،  تق�ّشف  حمية  حتت  البلدية 
راتبه  م���ن  خ��ّف�����س  ان����ه  درج�����ة  اىل 
ت����ّوج و���ش��ع��ه لنظام  اخل���ا����س. وق����د 
لطرق  واجن���ازه  تقاعدية،  معا�شات 
����ش���ّي���ارة، وت��د���ش��ي��ن��ه ل��ل��م��ي��رتو با�س 
ت��خ��ف��ي��ف��ا الخ��ت��ن��اق ح��رك��ة امل�����رور يف 
املدينة، تّوج كل هذا تكري�س �شعبيته. 
ف��ف��ي ن��ه��اي��ة ف���رتة والي��ت��ه، ق���ال 86 
را�شون عن  انهم  ال�شكان  باملائة من 

عمله. 
وال���ي���وم، ي��ع��ت��زم ال��رئ��ي�����س احل���د من 
اأ�شطول  وبيع  االحتفالية،  النفقات 
الطائرات احلكومية، وخف�س رواتب 
ك��ب��ار امل�����ش��وؤول��ني، مب��ا يف ذل��ك راتبه 
يف  ي����ورو   4670 �شي�شبح  )ال�����ذي 
اأملو بزيادة احلد  ال�شهر(. كما وعد 
االأدن����ى مل��ع��ا���ش��ات ال��ت��ق��اع��د، وتقدمي 
تكري�شا  ل��ل��ط��الب،  ال��درا���ش��ي��ة  امل��ن��ح 
مبنحة  )“امتّتع  احلملة  يف  ل�شعاره 
يف  درا�شية، نعم، قاتل ماجور، ال”(، 

ا�شارة اإىل عنف جتار املخدرات.
 ك��م��ا ت��ع��ه��د ا���ش��ي��ل ت��اب��ا���ش��ك��و، وهي 
�شغار  بدعم  ف��ق��رية،  جنوبية  والي��ة 
التحتية  البنية  وتطوير  امل��زارع��ني 
خللق فر�س عمل يف املناطق النائية 
يف جنوب البالد، والهدف: احلد من 

يف  ي���ت���ن���زل  اأوب�������������رادور  ل���وب���ي���ز  »ان 
احلايل،  املك�شيكي  ال��ق��وم��ي  الي�شار 
يف  ال��ب��اح��ث��ة  ك��وم��ب�����س،  هيلني  ت�شري 
بجامعة  ال���دول���ي���ة  ال��ب��ح��وث  م��رك��ز 
وي�شتلهم  ينهل  ال�شيا�شية.  ال��ع��ل��وم 
اف����ك����اره م���ن ت��ق��ال��ي��د ال���ت���م���رد ومن 
اأكر  لبلده،  االجتماعية  احل��رك��ات 
ا�شتلهامه من اخل��ارج، حيث مل  من 

ي�شافر كثريا.
فاإن  اأمم��ي��ا،  كونه  يكون عن  ما  اًبعد 

النزوح اجلماعي الريفي.

تتويج �لعناد
اأوب���رادور وفيا مل�شاره  ي��زال لوبيز  ال 
ال�شبعينات.  بداأه يف  الذي  الن�شايل، 
العلوم  التخرج يف  23 عاما، حديث 
ال�شيا�شية، ان�شم اىل احلزب الثوري 
املوؤ�ش�شاتي، احلزب الواحد الذي حكم 
ع�شو  ع��ق��ود.  �شبعة  طيلة  املك�شيك 
غادره  للتنظيم،  ال��ي�����ش��اري  اجل��ن��اح 

بعد عقد من الزمن، خالل املنعطف 
الثمانينات.  الكبري يف  النيوليربايل 
ومع اآخرين، �شارك حينها يف تاأ�شي�س 
احلزب الثوري الدميقراطي )ي�شار(، 
والذي �شيكون مر�شحه عام 1989 

و1994 ملن�شب حاكم تابا�شكو.
اأي�شا  ح��م��ل  و2012،   2006 يف 
الدميقراطي  الثوري  احل��زب  األ��وان 
يف االنتخابات الرئا�شية. بعد هزميته 
اأملو،  العنيد  اأ���ش�����س  املنا�شبتني،  يف 

2014، حركة  ع��ام  ح��زب��ه اخل��ا���س 
يف  او�شلته  التي  الوطنية،  التجديد 
االآون��ة االخ��رية اإىل قمة ال�شلطة، ب� 
اقرتاع  االأ���ش��وات يف  باملائة من   53
مقرونا  باهر  جن��اح  واح���دة.  بجولة 
حيث  ال���ن���واب،  جمل�س  يف  ب��ان��ت�����ش��ار 

يحظى حزبه باالأغلبية املطلقة.
لوبيز  ي��ج��ده��ا  ال�شيا�شية،  من��اذج��ه 
اأوب����������رادور يف امل��ك�����ش��ي��ك. م���ن اأب����رز 
كاردينا�س،  الزارو  ومراجعه  رم��وزه 

ال��ي�����ش��ار يف  بت�شكيالت  اأم��ل��و  ���ش��الت 
يرتدد  ال  وباملنا�شبة،  �شئيلة.  القارة 
اأفكار من اليمني. يف  اأملو من تبني 
مع  تعاون  مك�شيكو،  مدينة  جمل�س 
لرتميم  �شليم  ك��ارل��و���س  امل��ل��ي��اردي��ر 
ا�شتوحى من  اأن��ه  كما  املدينة،  و�شط 
لعمدة  ت�شامح”  “�شفر  ���ش��ي��ا���ش��ة 
جولياين،  رودي  ال�شابق  ن��ي��وي��ورك 
بهدف التقلي�س من ن�شب اجلرمية.

الت�شاركية،  الدميقراطية  اأتباع  من 

1934-1940، اعاد توزيع  الذي، 
النفط،  واأمّم  الفقراء  االأرا�شي على 
رئ��ي�����س من  اأول  خ���واري���ز،  وب��ي��ن��ي��ت��و 
ال�����ش��ك��ان االأ���ش��ل��ي��ني ال��ه��ن��ود احلمر 
)زاب����وت����ك( وم��ه��ن��د���س ال��ف�����ش��ل بني 
 .1858 ع����ام  وال����دول����ة  ال��ك��ن��ي�����ش��ة 
مثله  ت���ع���رف  مل  رئ���ي�������س  “اأف�شل 
موؤلف  اأم����ل����و،  ح�����ش��ب  املك�شيك”، 
�شبعة ع�شر بحثا تاريخيا اأو �شيا�شيا 

خم�ش�شة لبالده. 

يحلم برتك ب�شمته يف �لتاريخ:

ال�شيد اأملو، الرجل الذي يريد اإنقاذ املك�شيك
من �أتباع �لدميقر�طية �لت�شاركية، وعد بان يخ�شع ل�شتفتاء تقييمي يف منت�شف �ملدة

يعتزم �حلد من �لنفقات وخف�س 
رو�تب كبار �مل�شوؤولني، مبا يف ذلك ر�تبه

 ال ي�شتورد اأفكاره واإمنا ينهل من 
تقاليد احلركات االجتماعية لبلده

ال يزال لوبيز اأوبرادور وفيا مل�شاره 
الن�شايل، الذي بداأه يف ال�شبعينات

من �أجل طماأنة �لأ�شو�ق، �أحاط �لرئي�س �لي�شاري نف�شه برجال �أعمال وتكنوقر�ط 
�شالت �أملو بت�شكيالت �لي�شار يف �لقارة �شئيلة، ول يرتدد يف تبّني �أفكار من �ليمني 

باك�شتان ملمار�شة نفوذها على قيادة طالبان، التي تقول 
احلركة  الإق��ن��اع  باك�شتان،  يف  متمركزة  اإن��ه��ا  وا�شنطن 

باحل�شور اإىل طاولة املفاو�شات.
ر�شالة.  الرئي�س ترامب  “كتب  ت�شودري لرويرتز  وقال 
ب��امل�����ش��ارك��ة يف  اق��ن��اع ط��ال��ب��ان  ت��ع��اون باك�شتان يف  ط��ل��ب 

املحادثات«.
واأ�شاف اأن ترامب اأبلغ خان باأن العالقات مع باك�شتان 
يف غاية االأهمية للواليات املتحدة والإيجاد حل لل�شراع 

يف اأفغان�شتان.
اب��اد بعد  اإ���ش��الم  املتحدة يف  ال��والي��ات  ومل تعقب �شفارة 

على الر�شالة.

•• اإ�شالم اباد-رويرتز:

قال وزير االإعالم الباك�شتاين فوؤاد ت�شودري اإن الرئي�س 
االأمريكي دونالد ترامب كتب ر�شالة اإىل رئي�س الوزراء 
ب��الده يف  م�شاعدة  منه  يطلب  الباك�شتاين عمران خان 

حمادثات ال�شالم االأفغانية.
ويريد ترامب اإنهاء احلرب امل�شتمرة منذ 17 عاما بني 
الذي  االأفغانية ومت�شددي حركة طالبان،  االأمن  قوات 
يحاربون لطرد القوات الدولية واإعادة فر�س تف�شريهم 

املت�شدد .
على  طويلة  ف��رتة  منذ  اأمريكيون  م�شوؤولون  وي�شغط 

ويف ال�شهر املا�شي قال ترامب خالل مقابلة اإن باك�شتان 
امل�شاعدات  رغ���م  امل��ت��ح��دة  ل��ل��والي��ات  ���ش��يء  اأي  ت��ق��دم  ال 
ال����دوالرات  م��ل��ي��ارات  قيمتها  تبل��������غ  ال��ت��ي  االأم��ري��ك��ي��ة 
م�شيفا اأن م�شوؤولني باك�شتانيني كانوا على علم مبكان 
ب��ن الدن قبل  اأ���ش��ام��ة  ال�����ش��اب��ق  ال��ق��اع��دة  زع��ي��م تنظيم 
عام  باك�شتان  داخ���ل  غ���ارة  يف  اأم��ري��ك��ي��ة  ق���وات  تقتله  اأن 

.2011
اأ�شرف غني  اأفغان�شتان  رئي�س  قال  املا�شي  االأ�شبوع  ويف 
للتفاو�س على  �شخ�شا   12 موؤلفا من  فريقا  �شكل  اإنه 
اتفاق  اأي  اأن تطبيق  ال�شالم مع طالبان لكنه حذر من 

�شي�شتغرق خم�شة اأعوام على االأقل.

االأردن: عجز موازنة »املفو�شية« 
يخف�ص امل�شتفيدين من دعمها 

•• عمان-وكاالت:

ك�شفت م�شادر يف مفو�شية االأمم املتحدة ال�شامية ل�شوؤون الالجئني يف 
االأردن، عن تراجع عدد االأ�شر ال�شورية الالجئة وامل�شتفيدة من امل�شاعدات 
املالية املبا�شرة من املفو�شية للعام احلايل، من 35 األف اأ�شرة اإىل 26 األف 
اأ�شرة. عزت امل�شادر ل�24 هذا الرتاجع اإىل العجز يف موازنتها نتيجة �شح 
 275 التمويل. وك�شفت عن اأن موازنة املفو�شية للعام احلايل والبالغة 
مليون دوالر، �شهدت عجزاً بن�شبة %28، م�شرية اإىل اأن ن�شبة التمويل 
 197 %72 منها، ومب��ا قيمته  امل��وازن��ة بلغت  ال��ذي مت توفريه يف ذات 

مليون و500 األف دوالر.

ترامب يطلب م�شاعدة باك�شتان يف املحادثات االأفغانية

االمن ووقف العنف واجلرمية اوال

تخفي�س رواتب امل�شوؤولني وراتبه اي�شا اىل الن�شف

�شعبية كبرية او�شلته للحكم بعد اربع هزائم

امال كبرية يف الرئي�س اجلديد

ينهل من رموز وطنية

يحلم برتك ب�شمته يف التاريخ
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عربي ودويل

اأزمة الالجئني تخيم على لقاء بومبيو ونظريه املك�شيكي 

وعنونت �شحيفة “لو فيغارو” “فرن�شا حتت ال�شدمة 
تنتظر اإجابات” فيما عر�شت �شحيفة “ليبريا�شيون” 
اللون  “يغمره”  ماكرون  وج��ه  االأوىل  �شفحتها  على 
باري�س �شت�شهد  اإذا كانت  ال�شوؤال عما  االأ�شفر. ويبقى 
مواقع  تناقلت  فيما  التظاهرات،  م��ن  راب��ع  �شبت  ي��وم 
ال�شدد،  بهذا  دع��وات  االآن  منذ  االجتماعي  التوا�شل 
وعلق رئي�س جمل�س ال�شيوخ جريار الر�شيه على املو�شوع 

“�شرنى يف اأي حال �شتكون ال�شلطة التنفيذية«.
الذي  “اجلمهوريون”  ح��زب  يف  امل�شوؤول  ه��ذا  وانتقد 
احلكومة  اإدارة  الثالثاء،  الفرن�شي  الرئي�س  �شيلتقي 
الداخلية  وزي�����ر  و���ش��ي��م��ث��ل  ال���ن���ظ���ام،  ح��ف��ظ  مل���و����ش���وع 
ك��ري�����ش��ت��وف ك��ا���ش��ت��ان��ري ووزي�����ر ال���دول���ة ل�����وران نونيز 

الثالثاء اأمام جمل�س ال�شيوخ.
انطلقت  ال��ت��ي  ال�شفراء”  “ال�شرتات  وت���ظ���اه���رات 
احتجاجا على زيادة ال�شرائب على الوقود، هي اأخطر 

اأزمة يواجهها ماكرون منذ ت�شلمه ال�شلطة.
اقرتاحات  ط��رح  يف  امل��ع��ار���ش��ة  اأح����زاب  ق���ادة  ويتناف�س 
ب����راأي مارين  ال��وط��ن��ي��ة  د���ش��ت��وري��ة، م��ن ح��ل اجلمعية 
ي�شار  لوبن وجان لوك ميالن�شون )“فرن�شا املتمردة”، 
فوكييه،  ل��وران  عر�شه  ا�شتفتاء  تنظيم  اإىل  راديكايل( 
و�شوال اإىل رحيل ماكرون براأي فرن�شوا روفان النائب 

من “فرن�شا املتمردة«.
يف  ال��زي��ادة  دخ���ول  بتاأجيل  االأط����راف  معظم  ويطالب 
املقرر  املوعد  التنفيذ عن  والديزل حيز  البنزين  �شعر 
جاكلني  وجعلت  ال��ث��اين/ي��ن��اي��ر،  ك��ان��ون  م��ن  االأول  يف 
م����ورو وه���ي م���ن اأب�����رز وج����وه امل��ت��ظ��اه��ري��ن، م���ن ذلك 
احلكومة.  م��ع  حم��ادث��ات  يف  ل��ل��دخ��ول  م�شبقا  ���ش��رط��ا 
املتظاهرون  ي��ط��رح��ه��ا  ال��ت��ي  االأخ�����رى  امل��ط��ال��ب  وب���ني 
فوري،  ب�شكل  ال����روة  ع��ل��ى  ال�شريبة  ف��ر���س  م��ع��اودة 
ال�شعيد  وعلى  كبرية.  بن�شبة  ماكرون  خف�شها  بعدما 
باري�س مي�شال ديلبي�س  اأعلن رئي�س �شرطة  الق�شائي، 
امل�شبوقة”  “غري  العنف  اأع��م��ال  على  ال��رد  �شيتم  اأن��ه 
ع�شرات  حماكمة  و�شتجري  الفرن�شية.  العا�شمة  يف 
امل�شتبه بهم اعتبارا من االثنني والثالثاء اأمام حمكمة 

اجلنح يف باري�س خالل جل�شات مثول فوري.

•• باري�س-اأ ف ب:

تبداأ احلكومة  يف مواجهة اأزمة “ال�شرتات ال�شفراء”، 
ت�شتمر  النطاق  وا�شعة  �شيا�شية  م�شاورات  الفرن�شية 
ي���وم���ني ب��ع��د اأع���م���ال ال��ع��ن��ف اخل���ط���رية ال���ت���ي واكبت 
اأمام  املوقوفني  اأول  االحتجاجية مع مثول  التحركات 
املقرر  باري�س. ويف حني كان من  �شيما يف  الق�شاء وال 
يف  امل��ن��اخ  م��وؤمت��ر  الفرن�شي  ال����وزراء  رئي�س  يح�شر  اأن 
كراكوفيا ببولندا، ي�شتقبل اإدوار فيليب االثنني بطلب 
من الرئي�س اإميانويل ماكرون قادة االأحزاب ال�شيا�شية 
اأ�شبوع  م��ن  اأوىل  م��رح��ل��ة  يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة،  ال��ف��رن�����ش��ي��ة 
ال�شفراء”  “ال�شرتات  مكاتبه  يف  خالله  يلتقي  حافل 
الذين دعوا اإىل “احلوار” عرب �شحيفة “جورنال دو 

دميان�س” االأ�شبوعية.
ال��ذي ع��اد االأح��د من االأرجنتني عن  وامتنع م��اك��رون 
االإدالء باأي ت�شريحات بعدما عاين االأ�شرار اجل�شيمة 
له  املجاورة  الن�شر واملناطق  التي حلقت بن�شب قو�س 
فاإن فيليب  اأعمال تخريب. وبالتايل،  باري�س جراء  يف 
هو الذي يتوىل التحركات بحثا عن حل لهذه االأزمة 
االأخطر يف عهد ماكرون، ومن القادة ال�شيا�شيني الذين 
“انه�شي  )ح���زب  اإي��ن��ي��ان  دوب���ون  نيكوال  �شي�شتقبلهم 
اال�شرتاكي،  )احل��زب  فور  واأوليفييه  ميني(  فرن�شا”، 
ي�شار( وبونوا اآمون )“اأجيال”، ي�شار( وجان كري�شتوف 
و�شط(  الغارد )“احتاد الدميوقراطيني وامل�شتقلني”، 
متطرف(  ميني  الوطني”،  )“التجمع  لوبن  ومارين 
متطرف(  مي��ني  )“الوطنيون”،  فيليبو  وف��ل��وري��ان 

ميني(. ولوران فوكييه )“اجلمهوريون”، 
وحر�س فرن�شوا بايرو رئي�س حزب “مودمي” )و�شط( 
عن  بنف�شه  الناأي  على  الرئا�شية،  الغالبية  يف  الع�شو 
التحركات،  تتبعه احلكومة حيال  التي  احل��ازم  املوقف 

و�شتمثله نائبته على راأ�س احلزب ماريال دو �شارنيز.
وت�شاعدت االأزمة ال�شيا�شية ب�شكل وا�شح بعد ثالث يوم 
وما �شهده من  “ال�شرتات ال�شفراء”  �شبت من تعبئة 
263 جريحا  اإح�شاء  واأعمال تخريب، ومت  جت��اوزات 

بينهم 133 يف باري�س.

•• وا�شنطن-اأ ف ب:

املك�شيكي  ن��ظ��ريه  م��اي��ك بومبيو  االأم���ريك���ي  وزي���ر اخل��ارج��ي��ة  ال��ت��ق��ى 
و�شط  “ودي”  اإي��ربارد باأنه  اإي��ربارد يف لقاء و�شفه  اجلديد مار�شيلو 

توترات على خلفية اأزمة املهاجرين عند احلدود بني البلدين.
اأندري�س  اجل��دي��د  املك�شيكي  الرئي�س  ت��ويل  غ���داة  امل��ح��ادث��ات  وج���اءت 

مانويل لوبيز اأوبرادور مهامه.
واأعلن اإيربارد على تويرت عن “حوار ودي يف مقاربة اأوىل نحو التو�شل 

التفاق طويل االأمد بني املك�شيك والواليات املتحدة«.
االإدارة  جت��اه  موقفه  على  “اأ�شكره  املك�شيكي  اخلارجية  وزي��ر  وت��اب��ع 

اجلديدة للرئي�س لوبيز اأوبرادور«.

خم�شة  بعد  الد�شتورية  اليمني  ال�شبت  اأدى  ي�شاري  اأوب���رادور  ولوبيز 
ا�شهر من حتقيقه فوزا كا�شحا يف االنتخابات الرئا�شية.

اأن  نويرت  هيذر  االأمريكية  اخلارجية  وزارة  با�شم  املتحدثة  واأعلنت 
“التزام متبادل للت�شدي لتحدياتنا  بومبيو واإي��ربارد بحثا االأحد يف 

امل�شرتكة والفر�س امل�شتقبلية«.
وي��ب��ذل ال��ب��ل��دان ج��ه��ودا م��ن اأج����ل ال��ت��ع��ام��ل م��ع اأزم����ة و���ش��ول اآالف 
املهاجرين من اأمريكا الو�شطى وبقائهم يف خيم ع�شوائية عند احلدود 

امل�شرتكة، واإيجاد حلول على املديني الق�شري والطويل.
ومي��ار���س ال��رئ��ي�����س االأم���ريك���ي دون��ال��د ت��رام��ب �شغوطا ع��ل��ى نظريه 
املك�شيكي للقبول باتفاق يبقي طالبي الهجرة يف املك�شيك بانتظار بت 

وا�شنطن بطلباتهم.

اإنه يريد روؤية م�شروع لتعزيز التنمية  اإي��ربادر  واالأ�شبوع املا�شي قال 
مار�شال”،  ب�”خطة  اأ�شبه  يكون  وهندورا�س  وغواتيماال  ال�شلفادور  يف 
اأعقاب احلرب  اأوروب���ا يف  بناء  اإع��ادة  للم�شاعدة يف  االأمريكية  امل��ب��ادرة 
احل��د من  �شت�شاعد يف  كتلك  اإن خطة  اإي���ربارد  وق��ال  الثانية.  العاملية 
العنف والفقر يف  اأع��م��ال  ال��ه��ارب��ني م��ن  املهاجرين  اأع���داد م��ن  ت��وج��ه 

دولهم اإىل الواليات املتحدة.
عند  ال��واق��ع��ة  املك�شيكية  تيخوانا  مدينة  يف  م�شوؤولون  اأزال  واالأح���د 
اأقيم يف جممع  احلدود مع الواليات املتحدة خميما للمهاجرين كان 
اإىل  املهاجرين  بنقل  وق��ام��وا  ال�شحية  غ��ري  ظ��روف��ه  ب�شبب  ريا�شي 

من�شاأة اأخرى.
ومن اأ�شل �شتة اآالف مهاجر كانوا و�شلوا اإىل املدينة انتقل نحو األفني 

فران�س  لوكالة  م�شوؤول  ���ش��ّرح  م��ا  بح�شب  اجل��دي��د،  امل��رك��ز  اإىل  فقط 
بر�س.

و�شّعبت برودة الطق�س واالأمطار الغزيرة ظروف العي�س يف املخيم.
اأن  االأول متخّوفني من  املوقع  بالقرب من  500 مهاجر  نحو  وبقي 
بح�شب  ال�شوارع،  يف  ليلتهم  وباتوا  لرتحيلهم  مقدمة  اخلطوة  تكون 

امل�شوؤول. اأما الباقني فلم يعرف مكان وجودهم.
وكان املهاجرون، وهم بغالبيتهم من هندورا�س ق�شوا اأ�شابيع يف ال�شفر 

اآملني بالو�شول اإىل الواليات املتحدة.
واالأ�شبوع املا�شي اطلقت ال�شلطات االأمريكية القنابل امل�شيلة للدموع 
واأطفال كانوا يحاولون اخرتاق  ن�شاء  500 مهاجر بينهم  على نحو 

احلدود بني املك�شيك والواليات املتحدة.

•• الفجر - خرية ال�شيباين
م��ات ج��ورج بو�س.. لي�س ج��ورج بو�س 
ال�����ذي ي��ت��ذك��ره اجل��م��ي��ع، ب���و����س 11 
�شبتمرب واحلرب على العراق، الرئي�س 
والده،  وامن��ا  املتحدة،  للواليات   43
واملحافظ  الرباغماتي   ،41 الرئي�س 
ال��ت��ق��ل��ي��دي امل��ت�����ش��ّب��ع ب������روح احل����رب 
الباردة، الكّي�س واملعتدل و... اخلا�شر: 
منذ  الوحيد  اجلمهوري  الرئي�س  اإنه 
انتخابه  ي��ع��د  مل  ال���ذي   1932 ع���ام 
)اإذا و�شعنا جانبا جريالد فورد الذي 

مل ينتخب يف مرة اأوىل( ...
ب��و���س- ق��ب��ل  م���ن  بو�س-41  ُح��ج��ب 

االأخ�����ري  ه�����ذا  ت�������ش���ّل���م  ع���ن���دم���ا   .43
كانت   ،2000 ع���ام  االأب��ي�����س  ال��ب��ي��ت 
عن  متييزه  على  حت��ر���س  ال�شحافة 
دبليو  ج��ورج  دبليو:  با�شتخدام  وال��ده 
بو�س )ا�شمه الثاين هو ولكر(. ولكن 
�شقطت  والي����ت����ه،  خ�����الل  ت���دري���ج���ي���ا 

دبليو.
اأو بغري وع��ي، فعل بو�س االبن  بوعي 
بو�س  ذاك���رة  ملحو  با�شتطاعته  م��ا  ك��ل 
اأعداء  باأ�شواأ  اأوال  نف�شه  اأح��اط  االأب. 
اجلدد”  “املحافظون  االأخ�����ري،  ه���ذا 
املتعالني  امل��ث��ق��ف��ني  م����ن  جم���م���وع���ة 
بت�شدير  ي���ح���ل���م���ون  ك����ان����وا  ال����ذي����ن 
دمي��ق��راط��ي��ة ج��ي��ف��ر���ش��ون ع��ل��ى فوهة 
مهمة”  “اإمتام  اإىل  ذهب  ثم  املدافع، 

االأب يف العراق.
بو�س-41  اع���ت���م���د   ،1991 ع������ام 
ار���ش��ال جيو�شه  ب��ع��دم  وذل���ك  احلكمة 
اىل بغداد بعد حترير الكويت، خطوة 
اجل���دد.  امل��ح��اف��ظ��ني  ازدراء  اأك�����ش��ب��ت��ه 
بو�س-43، ارتكب حماقة بدء احلرب 
�شد العراق لالإطاحة ب�شدام ح�شني، 
االأو���ش��ط ثمنه  ال�شرق  م��ا يدفع  وه��و 
اىل اليوم. واأخريا، بو�س ال�شاب حكم 
واليتني: يف حني اقت�شر العجوز على 
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عاما، بيل كلينتون.
يف ا���ش��ت��ط��الع��ات ���ش��ع��ب��ي��ة ال���روؤ����ش���اء 
ب��و���س لنف�شه.  ث���ار ج���ورج  ال�����ش��اب��ق��ني 
وريغان  كينيدي  خلف  اخلام�س  فهو 

ابنه.  اأم���ام  ولكن  واأوب��ام��ا،  وكلينتون 
وه����و ي�����ش��ت��ف��ي��د ب��ال��ت��اأك��ي��د م���ن احلب 
ال���ك���ب���ري ال������ذي ي��ك��ن��ه االأم���ري���ك���ي���ون 
ابريل  ت��وف��ي��ت يف  ل���ب���ارب���ارا، زوج���ت���ه، 

املا�شي.
�شلب يف ال�شيا�شة اخلارجية

قاد جورج هربرت ووكر بو�س الواليات 
املتحدة بني 1989 و1993، بعد اأن 
للرئي�س رونالد  املتحفظ  النائب  كان 

للحرب  رئ��ي�����س  “اآخر  ان����ه  ري����غ����ان. 
هذا  ول��ك��ن  ال���ي���وم،  ي��ق��ال  الباردة”، 
ريغان.  ك��ان  االأخ���ري  �شحيحا.  لي�س 
��لَ��ة بني  ام���ا ه��و ف��ق��د ك���ان رئي�شا ُو���شْ
ع�شر احلرب الباردة وعهدنا، املعومل، 

والرقمي والفو�شوي. 
بالتاأكيد، انه مل يرتك ر�شيدا كبريا 
االمريكية  ال��داخ��ل��ي��ة  اجل��ب��ه��ة  ع��ل��ى 
وهو   1992 ع���ام  ك��ل��ي��ن��ت��ون  )ه���زم���ه 

يكّرر كل يوم، “االقت�شاد يا غبي!”: ال 
تن�شى ان تقوم بحملة حول االقت�شاد 
كرئي�س  ���ش��ي��ب��ق��ى  ان����ه  اال  غ���ب���ي(،  ي���ا 
اخلارجية.  ال�شيا�شة  جم��ال  يف  ق��وي 
بو�شلته؟ ال حتاول دائما اأن تفعل ما 
االأ���ش��واأ، وكل  اأف�شل، ولكن جتنب  هو 

ملف وحالة على حدة.
ب��رل��ني خ����الل واليته،  ���ش��ق��ط ج����دار 
خمّلفا  ال�شوفياتي،  االحت���اد  وتفكك 

ع����امل����ا ج����دي����دا م����ع����ّق����دا، وان���ف���ج���رت 
بو�س  وك��ان على ج��ورج  يوغو�شالفيا، 
ذات  احل�������االت  ه�����ذه  م���واج���ه���ة  االأب 
املخاطر العالية. �شدمة اأخرى: يغزو 
���ش��دام ح�����ش��ني ال��ك��وي��ت، وق����اد جورج 
بو�س االأب التحالف لو�شع حد لذاك 
الو�شع، بعد التاأكد من موافقة االمم 

املتحدة. 
يف ر�شيده اأي�شا، تدّخل يف بنما، واخر 
وبعد  اإن�شانية.  الأ�شباب  ال�شومال  يف 
احلقيقية  االمريكية  املحاولة  ذل��ك، 
“يّل  ل��  طبعا(  )وال��ف��ا���ش��ل��ة  ال��وح��ي��دة 
حتقيق  اج����ل  م���ن  اإ����ش���رائ���ي���ل  ذراع” 
موؤمتر  االأو���ش��ط:  ال�شرق  يف  ال�شالم 

مدريد عام 1991.
مل����واج����ه����ة ه�������ذا ال�����ع�����امل امل���ت���الط���م 
وامل���������������ش�������ط�������رب، اأح����������������اط ن���ف�������ش���ه 
الثقيل،  احل��ج��م  م��ن  ب��دب��ل��وم��ا���ش��ي��ني 
ب�شكل  وع��م��ل  كي�شنجر،  ه���رني  م��ث��ل 
ماهرا  ك��ان  نف�شه  ه��و  ولكن  جماعي، 
اأن يكون  امل�����ش��ائ��ل: قبل  ج��دا يف ه��ذه 
رئي�شا، عمل طويال يف جمال النفط، 
املتحدة،  االأمم  ل���دى  ���ش��ف��ريا  وع��م��ل 
اال�شتخبارات  وك���ال���ة  ق���ي���ادة  وت�����وىل 
طيلة  و���ش��غ��ل   ،)1976( امل���رك���زي���ة 
رئي�س  ن��ائ��ب  من�شب  ���ش��ن��وات  ث��م��اين 

الواليات املتحدة.
-1988 ال��غ��ري��ب  املنعطف  ذل���ك  يف 

1992، لعب دورا هاما، بفر�س نوع 
امل�شاكل  اإدراك  يف  ال��رباغ��م��ات��ي��ة  م��ن 
التناول  يكره  وك��ان  وفهمها.  الكبرية 
ال��روؤي��وي، كما كان يقول ب���ازدراء: ما 
الكره  ياأتي  وم��ن هنا  ال��روؤي��ة.  ي�شمى 
ال�����ذي ي��ك��ّن��ه ل���ه امل���ح���اف���ظ���ون اجل���دد 
باال�شتفادة من  يحلمون  كانوا  الذين 
التاريخية لفر�س، مرة  اللحظة  تلك 
واحدة واإىل االأبد، النموذج االأمريكي 

على كوكب االر�س باأ�شره.
  كان دونالد ترامب يف نظره “ثرثار 
ل�شالح  ���ش��ّوت  وق��د  غروره”،  ي��ق��وده 
يف  كلينتون  ه��ي��الري  ال��دمي��ق��راط��ي��ة 
االن���ت���خ���اب���ات ال��رئ��ا���ش��ي��ة االأخ�������رية.. 

براغماتي اإىل النهاية ...
عن لونوفال �وب�شرفاتور

�شّوت لهيالري كلينتون يف �لرئا�شية �لأخرية:

بو�ص: رئي�ص خائب.. وبراغماتي من نوع خا�ص...!
َلة بني ع�شر �حلرب �لباردة وعهدنا �ملعومل و�لرقمي و�لفو�شوي مل يكن �آخر رئي�س للحرب �لباردة و�منا ُو�شْ

يف �شعبية الروؤ�شاء ال�شابقني يحتل بو�ص املرتبة اخلام�شة خلف كينيدي وريغان وكلينتون واأوباما

نافذة 
م�شرعة

   �آر�ء ل تلزمنا ولكنها متنحنا فر�شة �كت�شاف كيف يفكر �لآخر

•• فريدريك كولر

مّرت اأربع �شنوات ون�شف ال�شنة على اندالع حرب 
يف اأوروبا، عرب خط جبهتها نهر دونبا�س يف �شرق 
اأوكرانيا. لهذه احلرب عديد الوجوه الأنها يف نف�س 
اأوكرانية، و�شراع بني  داخلية  اأهلية  الوقت حرب 
)اأوكرانيا  اأوروب���ا  بني  ومواجهة  ومو�شكو،  كييف 
االحتاد  م��ع  �شراكة  اتفاقية  خ��الل  م��ن  مرتبطة 

االأوروبي( ورو�شيا.
من�شوبه  ان  غ��ري  ال�����ش��راع،  ه��ذا  جتميد  يتم  مل   
اأحدث  وج��اء  منتظمة.  انفجارات  مع  منخف�س، 
اأوكرانية من قبل رو�شيا  توتر، حجز ثالث �شفن 
املمر،  على  �شيطرتها  بحكم  كريت�س  م�شيق  يف 
ق��د يت�شاعد، ويتحول  ال��ت��وت��ر  ب���اأّن  ل��ُي��ذّك��ر  ج���اء، 
ه��و احلال  وك��م��ا  ���ش��راع ملتهب.  اإىل  وق��ت  اأي  يف 
املع�شكران  النوع من ال�شدام، تبادل  دائًما يف هذا 
اندالع  م�شوؤولية  االخ��ر  منهما  كل  وحّمل  التهم، 
االأعمال العدائية. فهل ان برتو بورو�شنكو تعّمد 
لبعث  مو�شكو،  تقول  كما  الرو�شي،  التدخل  اث��ارة 
الروح يف �شعبيته ودعمه ال�شيا�شي؟ االأمر معقول 
اأ�شفل  االأوك��راين يف  الرئي�س  �شعبية  اأّن  اإذا علمنا 
القاع، قبل ب�شعة اأ�شهر من االنتخابات. لكن من 
املعقول كذلك اأن يختار فالدميري بوتني هجوًما 
جديًدا، هو الذي تتدحرج �شعبيته اي�شا، منذ عدة 
اأ�شهر. الثابت، اأن رو�شيا قررت التدخل، وذلك على 
اأ�شا�س توازن القوى فقط، ورمبا منتهكة القانون 

الدويل للمالحة.

خطوة جديدة يف �لتاآكل
ان ه��ذا احل���ادث ميّثل مرحلة ج��دي��دة م��ن ق�شم 
ال�����ش��ي��ادة االأوك��ران��ي��ة م��ن ط��رف رو���ش��ي��ا بعد �شم 
اأوكرانيا  اع��ت��ربت��ه  ال����ذي   - ال��ق��رم  ���ش��ب��ه ج��زي��رة 
واالحت���اد االأوروب����ي غ��ري ق��ان��وين ومل تعرتف به 
انف�شال �شرق دونبا�س حيث  املتحدة -، ثم  االأمم 
جتد قواته املوالية لرو�شيا دعما ع�شكريا من قبل 
مو�شكو، ها هو بحر اآزوف ي�شبح اليوم “رو�شيا” 
اأن����ه حت���ت �شيطرتها  ال���واق���ع، مب���ا  ب��ح��ك��م االم����ر 

الكاملة.
م�شيق  على  املفرو�س  احل�شار  اأ�شبح  اي��ام،  منذ 
ك��ريت�����س ي���ه���دد اأك�����رب م��ي��ن��ائ��ي ����ش���رق اأوك���ران���ي���ا، 
املدينة  م����اري����وب����ول،  وخ�����ش��و���ش��ا  ب���ريدي���ا����ش���ك، 
اال�شرتاتيجية التي ا�شتعادتها كييف ب�شعوبة ويف 
النار  اإطالق  اخر حلظة من املتمردين قبل وقف 
بوتني  ���ش��رب��ة  م��واج��ه��ة  ويف  مين�شك.  وات��ف��اق��ات 
الطوارئ  حالة  بورو�شنكو  فر�س  ه��ذه،  االأخ���رية 
االنتخابات،  ح��ت��ى  ع��ل��ي��ه��ا  االب���ق���اء  مي��ك��ن  ال���ت���ي 
حل  اأي  وترف�س  القانون  با�شم  اأوروب���ا  واحتجت 
فر�س  اإمكانية  ح��ول  منق�شمة  ولكنها  ع�شكري، 
بالن�شبة  اأم�����ا  م��و���ش��ك��و.  ع��ل��ى  ج���دي���دة  ع���ق���وب���ات 
للواليات املتحدة، فهي تكتفي بالتهديد اذ ي�شّلها 
الأ�شباب  رو�شيا  جتاه  مبادرة  اأي  عن  عاجز  رئي�س 

�شيا�شية داخلية.
تبقى منظمة حلف �شمال االأطل�شي، والتي تطلب 
والتي  اآزوف،  بحر  فتح  الإع���ادة  جندتها  اأوك��ران��ي��ا 
ان  علما  الثالثاء،  غ��دا  وزرائ��ه��ا  اجتماع  �شينتظم 
�شفن التحالف هي اأ�شال يف البحر االأ�شود، ولكن 

األي�س وجودها هو ما يثري التوتر الرو�شي؟

يف �نتظار دولة عازلة
النزاع،  اأربع �شنوات ون�شف على بداية  بعد مرور 
التعّفن  ملوا�شلة  ال��الزم��ة  امل��ك��ون��ات  ك��ل  جمع  مت 
على  مو�شكو  حتافظ  االأوك���راين.  للنزاع  البطيء 
عودة  يف  اأم��اًل  االأوكرانية  االأرا�شي  ا�شتقرار  عدم 
لالإنهاك  نتيجة  ال��رئ��ا���ش��ة،  اإىل  ل��رو���ش��ي��ا  م����واٍل 
كييف  وتف�شل  ال��ق��ن��اع��ة.  ت��ك��ن  مل  اإن  واالإره������اق، 
م�شريها عن رو�شيا �شهًرا بعد �شهر، ومتثلت اأبرز 
اخلطوات االخرية يف متكني الكني�شة االأرثوذك�شية 

االأوكرانية من ا�شتقالليتها جتاه مو�شكو.
تقرير  االأوك�����ران�����ي�����ون  مي���ل���ك  ال  احل���ق���ي���ق���ة،  يف 
الذي  ال�����ش��الم،  ي���زال  وال  ج��زئ��ي��ا،  اال  م�شتقبلهم 
ال�����ش��رق وال��غ��رب ح���ول و�شع  يتطلب وف��اق��ا ب��ني 
اأوكرانيا كدولة عازلة ال تندمج يف حلف الناتو وال 

مقّيدة بفعل النفوذ الرو�شي، يبدو بعيًدا.
ترجمة خرية ال�شيباين

َقْر�ص اأوكرانيا البطيء...!

* رئي�س حترير م�شاعد ل�شحيفة لوطون ومن موؤلفاته “�شور من ال�شني” و”ال�شني: 
يف بالد الراأ�شمالية)تقريبا( مثالية ».

ا�شتمد جزءاً من �شعبيته من حب االمريكان لزوجته

جورج بو�س يف زيارة لل�شومال

االبن حجب ذاكرة االب

كان من املولعني ب�شيد اال�شماك

مهارة دبلوما�شية عالية

رحل الرئي�س اخلائب

تقليدي  حمـــافـــظ 
ـــــروح ـــع ب ـــّب ـــ�ـــش مـــت

ـــاردة  ـــب �ل  �حلـــــرب 
ويـــــــــعـــــــــاديـــــــــه 
�ملــحــافــظــون �جلــدد

ــس �لبـــن  ــو� عــمــل ب
ــى حمـــو ذ�كــــرة  ــل ع
و�أحاط  �لأب  بو�س 
نـــفـــ�ـــشـــه بــــاأ�ــــشــــو�أ 
�لأخري هذ�  ــد�ء  �أع
يف ذلك املنعطف، لعب دورا مهمًا، بفر�ص نوع 

من التناول الإدراك امل�شاكل الكبرية وفهمها

كلفة �لأ�شر�ر يف قو�س �لن�شر بباري�س قد ت�شل ملليون يورو 

م�شاورات فرن�شية ملواجهة اأزمة »ال�شرتات ال�شفراء«  
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر:

ال�شيخ  ���ش��م��و  ورع���اي���ة  ب��ت��وج��ي��ه��ات 
حم���م���د ب����ن خ��ل��ي��ف��ة ب����ن زاي������د اآل 
التنفيذي،  امل��ج��ل�����س  ع�شو  ن��ه��ي��ان 
للفرو�شية  ال���ع���ني  ن������ادي  رئ���ي�������س 
ا�شت�شاف  واجل����ول����ف،  وال���رم���اي���ة 
الثامن  االأ���ش��ب��وع  فعاليات  ال��ن��ادي 
ل�����دوري االإم�������ارات ل��وجن��ني لقفز 
وال�شبت  اجلمعة  ي��وم��ي  احل��واج��ز 
االإمارات  احتاد  باإ�شراف  املا�شيني، 
ل���ل���ف���رو����ش���ي���ة وال���������ش����ب����اق، وب���دع���م 
جمل�س اأبوظبي الريا�شي ال�شريك 
االأحداث  لكافة  الداعم  احلكومي 
دوري  راعية  ولوجنني  الريا�شية، 
�شي  ام  ان  وم�����ش��ت�����ش��ف��ى  ال���ق���ف���ز، 
وم�شت�شفى  العني،   – التخ�ش�شي 
ي��ون��ي��ف��ر���ش��ال اأج��ن��ح��ة ال��ع��اف��ي��ة – 
ال���ع���ني. ا���ش��ت��م��ل��ت امل��ن��اف�����ش��ات على 
للفائزين  ور���ش��دت   ، �شوطاً   17
درهم.  األ���ف   300 بقيمة  ج��وائ��ز 
احتفاالت  مع  املناف�شات  وتزامنت 
ويوم   47 الوطني  بيومها  الدولة 

اأ�شواط  �شتة  وت�شمنت  ال�شهيد، 
ال�شابعة  املجموعة  لنهائي  تاأهيلية 
وهي  للفرو�شية،  ال��دويل  باالحتاد 
للمراحل  التاأهيلية  اجلوالت  اأوىل 
االأطفال،  الفر�شان  لفئات  ال�شنية 
وفئة  )اجل����ون����ي����ورز(  وال��ن��ا���ش��ئ��ني 
الفر�شان ال�شباب، وت�شهد االإمارات 
احلايل  املو�شم  خ��الل  منها  ث��الث 
جمموعات  ن���ه���ائ���ي  ج����ان����ب  اإىل 
حاكم  ك����اأ�����س  ب���ط���ول���ة  يف  ال���ف���ئ���ات 
 2  � 30  يناير  ال��دول��ي��ة  ال�����ش��ارق��ة 
مناف�شات  �شهد   .2019 ف��رباي��ر 
اللواء  الفائزين  وت��وج  االأول  اليوم 
الدكتور اأحمد نا�شر الري�شي رئي�س 
وتوىل  وال�شباق،  الفرو�شية  احت��اد 
عام  مدير  النا�شري  را�شد  حممد 
تتويج  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  ال���ع���ني  ن������ادي 
ال���ث���اين. وقال  ال���ي���وم  االأب���ط���ال يف 
املباركة  االأي��ام  هذه  النا�شري:”يف 
التي حتتفل فيها االإمارات بيومها 
نادي  يعتز  ال�شهيد  وي��وم  الوطني 
اجلوالت  اأوىل  با�شت�شافة  ال��ع��ني 
التاأهيلية ، ونحن �شعداء مبا جتده 

الفرو�شية عموماً من دعم وت�شجيع 
ال�شمو  واأ�شحاب  الر�شيدة  القيادة 
ال�شيوخ، ومن واجبنا االهتمام بها 
وفقاً لتوجيهات �شمو ال�شيخ حممد 
بن خليفة اآل نهيان رئي�س جمل�س 
كل  وت�شخري  بتوفري  ال��ن��ادي  اإدارة 
االإمكانيات لكل االأن�شطة الريا�شية 

التي ي�شت�شيفها التادي«.

لوند تك�شب �خلتام
 ف���ازت ال��ف��ار���ش��ة ال��دمن��ارك��ي��ة تينا 
مناف�شات  خ����ت����ام  ب�������ش���وط  ل����ون����د 
يعترباأهم  ال��ذي  الثامن   اال�شبوع 
 27 اأ���ش��واط اللقاء  ، و���ش��ارك فيه 
امل�شتوى االأول،  فار�شا وفار�شة من 
واأكملت  تاألقها  الفار�شة  ووا�شلت 
ه��ات��ري��ك يف ل��ق��اء اال���ش��ب��وع، وجاء 
“كارالو”  جوادها  ب�شحبة  فوزها 
والفرو�شية،  للبولو  دبي  ن��ادي  من 
الفر�س  ب�شحبة  انت�شارات  وب��داأت 
دبي  ن��ادي  “بايي�س هيوتيري” من 
فوزها  وج��اء  والفرو�شية.  للبولو 
ال���ث���اين يف ����ش���وط م���ن ج���ول���ة مع 

متايز على حواجز )130( �شم.

يتقدمان  و�لزبيبي  �لعوي�س 
)�جلونيورز(

عمران  ع��ي�����ش��ى  ال����ف����ار�����س  ح���ق���ق   
اأوف  “كود  ب�����اجل�����واد  ال���ع���وي�������س 
ال�شافنات  اإ�شطبالت  هونور” من 
واأك���م���ل  االول،   ب���امل���رك���ز  ال����ف����وز 
اجلولة دون خطاأ 8 فر�شان. ومن 
 )6  � ع��م��ر )5  اأ����ش���ح���اب اخل���ي���ول 
وحقق  ف��ار���ش��ا،   30 ���ش��ارك  �شنوات 
دمييرتيو�س  الفار�س  االأول  املركز 
“كا�شكول”  ب����اجل����واد  ن��ات�����ش��ي�����س 
نادي  من  �شم(   115  � �شنوات   5(
اللقاء  للفرو�شية. وجتدد  ال�شارقة 
�شوط  يف  ال���ف���ئ���ات  ف���ر����ش���ان  ب����ني 
م��ن م��رح��ل��ت��ني، و����ش���ارك ف��ي��ه 19 
ف���ار����ش���ا م���ن ف��ئ��ة )اجل����ون����ي����ورز( ، 
وت�شدرهم الفار�س اأ�شامة الزبيبي 
بالفر�س “توالنا” من نادي مندرة 
فار�شاً   23 وت��ن��اف�����س  للفرو�شية، 
م��ن امل�����ش��ت��وى ال��ث��اين، جن��ح منهم 
اجلولتني  اإك���م���ال  يف  ف��ر���ش��ان   4

دون خطاأ ونال جائزة املركز االأول 
الفار�س توما�س ماك دايد بالفر�س 
اإ�شطبالت  من  �شارلتون”  “ليدي 
اأ����ش���ح���اب خيول  االأ����ش���اي���ل. وم����ن 
6( �شنوات �شارك   � القفز عمر )5 
دون  املرحلتني  واأكمل  فار�شا،   30
خ��ط��اأ 9 ف��ر���ش��ان، وت��ق��دم��ه��م على 
�شادي  ال���ف���ار����س  ال��ت��ت��وي��ج  م��ن�����ش��ة 
من  “كاليدور”  ب��ال��ف��ر���س  غ��ري��ب 

نادي ال�شارقة للفرو�شية.

�لتاأهيلية  �جلـــــولت  �أوىل 
لل�شباب

للفر�شان  التاأهيلية  املناف�شة  ويف   
الفار�س  ف�����از  ال�������ش���ب���اب  ف���ئ���ة  م����ن 
���ش��ع��ي��د حم���م���د امل����ازم����ي ب���اجل���واد 
املركز  على  وح��از  “الكوماندوز” 
االأول  التاأهيلي  ال�شوط  يف  االأول 
واأك���م���ل  ف����ار�����ش����اً،   11 مب�������ش���ارك���ة 
املرحلتني دون خطاأ خم�شة منهم. 
الثاين  ال���ت���اأه���ي���ل���ي  ال�������ش���وط  ويف 
فار�شاً   11 ���ش��ارك  ال�����ش��ب��اب  ل��ف��ئ��ة 
الرئي�شة  ف��ار���ش��ان اجل��ول��ة  واأك��م��ل 

لنهائي  التاأهل  و�شمنا  خطاأ،  دون 
بينهم  ���ش��ي��ج��م��ع  ال������ذي  ال�������ش���ب���اب 
كاأ�س حاكم  بطولة  فعاليات  �شمن 
�شهر  اآخر  احلواجز  لقفز  ال�شارقة 
القادمني،  ف���رباي���ر  واأول  ي��ن��اي��ر 
الرحمن  ع��ب��د  ه��م��ا  وال���ف���ار����ش���ان 
“كارولني  ب��ال��ف��ر���س  اأم����ني  اأح��م��د 
الكربي  حمد  علي  والفار�س  دي”، 

بالفر�س “بالو�شنتا«.

تاأهيلية فئة )�جلونيورز(
�شلطان  حم���م���د  ال���ف���ار����س  ظ���ف���ر   
“زاندوكان  ب����اجل����واد  ال��ي��ح��ي��ائ��ي 

املناف�شة  يف  االأول  ب��امل��رك��ز  �شي” 
الفر�شان  لفئة  االأوىل  التاأهيلية 
النا�شئني )اجلونيورز(، مبوا�شفات 
امل��رح��ل��ت��ني اخل��ا���ش��ة ع��ل��ى حواجز 
فار�شاً   15 و�شارك  �شم،.   )120(
جنح  ال��ث��اين  التاأهيلي  ال�شوط  يف 
5 منهم يف اإكمال اجلولة الرئي�شة 
التمايز  فار�شان  واأكمل  خطاأ،  دون 
االأول  امل���رك���ز  واأح�������رز  خ���ط���اأ  دون 
الكربي  ح���م���د  حم���م���د  ال����ف����ار�����س 

باجلواد “اأير اأوكرين«.

عبد �هلل �لكربي �أول �لأطفال 

�ملتاأهلني
الفار�س االإم��ارات��ي عبد اهلل   حقق 
“لوفر”  ب���اجل���واد  ال��ك��رب��ي  ح��م��د 
التاأهيلي  ال�شوط  ب�����ش��دارة  ال��ف��وز 
 ، االأط���ف���ال  ال��ف��ر���ش��ان  لفئة  االأول 
اخلا�شة  امل��رح��ل��ت��ني  مب��وا���ش��ف��ات 
واأكمل  �شم،   )110( حواجز  على 
خطاأ  دون  “لوفر”  م��ع  ال��ث��ن��ائ��ي��ة 
على  ال��ث��اين  التاأهيلي  ال�����ش��وط  يف 
اجلولة  مبوا�شفات  االرت��ف��اع  ذات 
وجاء  للتمايز،  جولة  مع  ال��واح��دة 
باإكمال  ان��ف��راده  بعد  الكربي   ف��وز 

اجلولة الرئي�شة دون خطاأ.

الإمارة  اال�شت�شاري  املجل�س  ناق�س 
التي  الرابعة  جل�شته  يف  ال�شارقة، 
عقدت موؤخرا مبقره �شمن اأعماله 
ل��دور االنعقاد ال��ع��ادي ال��راب��ع من 
التا�شع برئا�شة  الت�شريعي  الف�شل 
امل���ال رئي�س  ع��ب��دال��رح��م��ن  خ��ول��ة 
ال�شارقة  جمل�س  �شيا�شة  املجل�س، 

الريا�شي.
بن  �شقر  ال�شيخ  اجلل�شة،  ح�شر 
حم��م��د ال��ق��ا���ش��م��ي رئ��ي�����س جمل�س 
هالل  وعي�شى  الريا�شي  ال�شارقة 
ال��ع��ام للمجل�س  احل��زام��ي االأم���ني 
وندى ع�شكر النقبي ع�شو املجل�س 
ومعاونوهم، حيث تطرقت اجلل�شة 
التي طرحها  اإىل عدد من املحاور 
االأع�شاء بهدف تطوير القطاع يف 

االإمارة.
العام  الو�شع  وا�شتعر�شت اجلل�شة 
وال�شبل  وال���ت�������ش���ورات  ل���الأن���دي���ة 
كل  ومواكبتها  بتطويرها  الكفيلة 
ما هو جديد على ال�شاحة املحلية 
والدولية مب�شاركة االأع�شاء الذين 

قدموا ت�شاوؤالتهم واقرتاحاتهم.
واأكدت خولة عبدالرحمن املال يف 
على  احل��ر���س  االفتتاحية  كلمتها 
الق�شوى  االأهمية  املجل�س  اإعطاء 
يف  املتمثلة  احليوية  ملهامه  ن��ظ��راً 
يف  الريا�شية  ب��احل��رك��ة  النهو�س 
الدولة  ���ش��ي��ا���ش��ة  وت��ن��ف��ي��ذ  االإم������ارة 
الريا�شي  امل����ج����ال  يف  واالإم����������ارة 
واالأن�شطة  ب��ال��ربام��ج  واالرت����ق����اء 
ال��ري��ا���ش��ي��ة وال�����ش��ب��اب��ي��ة م���ن اأجل 
حتقيق نتائج ملمو�شة على �شعيد 
واالإقليمية  امل��ح��ل��ي��ة  امل��ن��اف�����ش��ات 
ت���وف���ري بيئة  وال���دول���ي���ة وك���ذل���ك 

ري��ا���ش��ي��ة اح��رتاف��ي��ة ت�����ش��اع��د على 
ريا�شياً  ال�����ش��ب��اب  م�����ش��ت��وى  رف����ع 
وم�شاعدتهم  م��واه��ب��ه��م  ورع���اي���ة 
فراغهم  اأوق��������ات  ا���ش��ت��ث��م��ار  ع���ل���ى 
وغر�س  البدنية  لياقتهم  وتطوير 
امل�شاركة يف  ال��والء واالنتماء وروح 

العمل اجلماعي.
وقالت “ اإن اهتمام �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
االأعلى  امل��ج��ل�����س  ع�شو  ال��ق��ا���ش��م��ي 
حاكم ال�شارقة ودعمه الالحمدود 
للمجل�س والأعماله وكذلك املتابعة 
بن  �شلطان  ال�شيخ  ل�شمو  امل�شتمرة 
ويل  القا�شمي  �شلطان  ب��ن  حممد 
رئي�س  ال�شارقة  حاكم  ونائب  عهد 
االأثر  لهما  كان  التنفيذي  املجل�س 
االإيجابي والكبري يف دعم وموؤازرة 
امل���ج���ل�������س يف اأع����م����ال����ه، ل������ذا ك���ان 
تخ�شي�س  على  حري�شاً  املجل�س 
وهامة  م�شتفي�شة  ملناق�شة  جل�شة 
الريا�شي  ال�����ش��ارق��ة  جم��ل�����س  م���ع 

وممثليه الكرام ».
الو�شول  اإىل  واأعربت عن تطلعها 
مل�شاعدة  وامل���ن���اق�������ش���ات  ب���امل���ح���اور 
جم��ل�����س ال�������ش���ارق���ة ال���ري���ا����ش���ي يف 
مبا  وت��ط��وي��ره��ا  بخدماته  ال��رق��ي 
والتطوير  التنمية  م�شرية  يخدم 
يف �شتى املجاالت وخا�شة الريا�شية 
ت�شهم  واأن  االإم���ارة،  الأب��ن��اء  خدمة 
اجلل�شة يف دعم وم��وؤازرة جهودهم 
املخل�شة وذلك لتقدمي عمل مميز 
ومرحلة جديدة من االأداء والعمل 

الريا�شي.
للمجل�س  ال����ع����ام  االأم��������ني  وت������ال 
اجلروان  �شعيد  اأحمد  اال�شت�شاري 

�شيا�شة  مل��ن��اق�����ش��ة  ال���ع���ام  امل��و���ش��وع 
جمل�س ال�شارقة الريا�شي واأ�شماء 
ال�شيخ  وق�����ال  ال���ط���ل���ب.  م��ق��دم��ي 
����ش���ق���ر ب����ن حم���م���د ال���ق���ا����ش���م���ي “ 
يوما  اال���ش��ت�����ش��اري  امل��ج��ل�����س  يثبت 
دعم  يف  ال���ف���ع���ال  دورة  ي�����وم  ب���ع���د 
املحلية  املوؤ�ش�شات  خمتلف  وتعزيز 
الثاقبة  ال��روؤي��ة  ب��االإم��ارة وحتقيق 
ال�شارقة  ح��اك��م  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
يف اأه��م��ي��ة م�����ش��ارك��ة امل��واط��ن��ني يف 
عن  بلدهم  واأب��ن��اء  وطنهم  خدمة 
حتقيقا  والتنا�شح  الت�شاور  طريق 
اإن�شائه  م���ن  امل���ن�������ش���ودة  ل��ل��غ��اي��ات 
ال�شارقة  ح��ك��وم��ة  اأن  واأو����ش���ح   .«
ال�شعد  بذلت جهودا م�شنية على 
ك��اف��ة واه��ت��م��ت ب��االإن�����ش��ان وخا�شة 
لبنة  ب���اع���ت���ب���اره���م  ال�������ش���ب���اب  ف���ئ���ة 
واأعطت  امل�شتقبل،  وعماد  املجتمع 
املن�شاآت  وا���ش��ت��ك��م��ال  ال��ن�����ش��اط��ات 
ال�شبابية اهتماما خا�شا وذلك من 
خلل دعم االأندية الريا�شية ماديا 
حكومية  موؤ�ش�شة  واإن�شاء  ومعنويا 
االأمور  تلك  خمتلف  اإدارة  تتوىل 
الريا�شي  ال�����ش��ارق��ة  جمل�س  وه��ى 
واخت�شا�شات  اأه������داف  وحت���دي���د 
مو�شعة للمجل�س الريا�شي ت�شاعد 
يف  الريا�شية  احلركة  تنظيم  على 
االمارة واإدارة واالأ�شراف على 22 

ناديا ريا�شيا وتخ�ش�شيا.
االأهداف  لهذه  “ حتقيقا  واأ�شاف 
املجل�س  ي��ع��م��ل  واالخ��ت�����ش��ا���ش��ات، 
ال�����ري�����ا������ش�����ي ع�����ل�����ى حم������������اور يف 
و�شع  يف  تتمثل  م��ت��وازي��ة  خطوط 
امارة  يف  للريا�شة  ا���ش��رتات��ي��ج��ي��ة 
ال�������ش���ارق���ة واإط�������الق ال���ع���دي���د من 

ال���ت���ي تعمل  اجل����وائ����ز وال����ربام����ج 
باحلركة  ل��ل��ن��ه��و���س  ك��م�����ش��رع��ات 
والعمل  االإم��������ارة  يف  ال��ري��ا���ش��ي��ة 
التحتية  ال��ب��ن��ي��ة  ال��ت��و���ش��ع يف  ع��ل��ى 
املن�شاآت  يف  وال��ت��و���ش��ع  ل��ل��ري��ا���ش��ة 
ال��ري��ا���ش��ي��ة واإط�����الق ال��ع��دي��د من 
ال���ربام���ج ال��ت��ي ت��ه��ت��م ب���راأ����س املال 
ال�شابة  القيادات  واع���داد  الب�شري 
وا���ش��ت�����ش��اف��ة وت��ن��ظ��ي��م االأح������داث 
بالريا�شني  واالهتمام  الريا�شية 
ورع���اي���ة امل���وه���وب���ني وغ���ريه���ا من 

املبادرات وامل�شاريع االأخرى ».
اأع�شاء  م�����داخ�����الت  ومت�����ح�����ورت 
امل���ج���ل�������س اال�����ش����ت���������ش����اري الإم�������ارة 
التاأمني  ت���وف���ري  ح����ول  ال�����ش��ارق��ة 
ال�شحي ملوظفي االأندية يف االإمارة 
واآل��ي��ات حت��دي��د و���ش��رف موازنات 
االأن��دي��ة واأه��م��ي��ة اإ���ش��راك امل���راأة يف 
ال���ل���ج���ان ال��ت��ط��وع��ي��ة يف االأن���دي���ة 
وجوانب التخطيط اال�شرتاتيجية 
وتطوير  االأن���دي���ة  ع��م��ل  وه��ي��اك��ل 
جائزة التميز الريا�شي واالهتمام 
ب���ال���ب���ط���ل االأول����ي����م����ب����ي وت���وط���ني 
وظائف االأندية والتعاون مع وزارة 
النا�شئة  الرتبية والتعليم ومراكز 
فعاليات  اإق�����ام�����ة  يف  واالأط������ف������ال 
املوهوبني  وا���ش��ت��ق��ط��اب  ري��ا���ش��ي��ة 
ميزانية  ت��خ�����ش��ي�����س  واأه����م����ي����ة 
م�شتقلة للن�شاط الثقايف يف كل ناد 
واال�شتفادة من م�شمار الهجن يف 
والتن�شيق  اجلهود  وتوحيد  الذيد 
االإمارة  مر�شح  لدعم  االأندية  بني 

يف االحتادات الريا�شية.
ت�شجيع  امل���داخ���الت  ت�شمنت  ك��م��ا 
البحث العلمي يف املجال الريا�شي 

االأن���دي���ة لتحقيق  م�����ش��ت��وى  ورف���ع 
ال��ت��ن��اف�����ش��ي��ة واالجت��������اه ب���ه���ا نحو 
العاملية ون�شر ريا�شة املراأة ومتكني 
اال����ش���ت���ث���م���ار لرفع  م����ن  االأن�����دي�����ة 
االعتماد  وت��ق��ل��ي��ل  ال���دخ���ل  ن�����ش��ب 
واإن�شاء  احل���ك���وم���ي  ال���دع���م  ع��ل��ى 
م�شت�شفى للطب الريا�شي واإجراء 
التحتية  ل��ل��ب��ن��ي��ة  ع��اج��ل��ة  ���ش��ي��ان��ة 
ل����ن����ادي خ����ورف����ك����ان، اإ����ش���اف���ة اإىل 
ال��ت��و���ش��ع يف ري��ا���ش��ة ال��ف��رو���ش��ي��ة يف 
جلنة  وت�شكيل  الو�شطى  املنطقة 
املعنية  الفنية  اللجان  ملتابعة  عليا 
والالعبني  امل����درب����ني  ب��ت��ع��اق��دات 
االأجانب يف كافة االأندية واإمكانية 
امل�شئولة  “ الريا�شة  تطبيق فكرة 
وتقي�س  وت��ق��ي��م  ت��ن��ظ��م  ال���ت���ي   “
ال��ن��ت��ائ��ج وامل��خ��رج��ات لكافة  ك��اف��ة 
اإن�شاء  وكذلك  الريا�شية  املبادرات 
وتنظيم  للرماية  متخ�ش�س  ن��اد 
ب��ط��ول��ة دول���ي���ة يف ه����ذا امل���ج���ال و 
دب��ا احل�شن،  ن��اد بحري يف  اإن�����ش��اء 
اإىل غريها من املداخالت الرية.

واأ�����ش����ار ال�����ش��ي��خ ���ش��ق��ر ب���ن حممد 

القا�شمي يف معر�س رده على تلك 
جمل�س  م��وا���ش��ل��ة  اإىل  امل���داخ���الت 
التحديث  ال���ري���ا����ش���ي  ال�������ش���ارق���ة 
الريا�شية  اجل���وان���ب  خم��ت��ل��ف  يف 
الكبري  ال��دع��م  ظ��ل  يف  وتطويرها 
�شاحب  ق����ب����ل  م�����ن  وااله�����ت�����م�����ام 
توفري  يف  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  ال�شمو 
الالعبني  الريا�شية ودعم  االأبنية 
العبا   4545 ه���ن���اك  اإن  ح���ي���ث 
االإمارة  اأن��دي��ة  يف  م�شجال  والعبة 
بريا�شة  ك���ب���ري  اه���ت���م���ام  ووج�������ود 
ون�شرها يف مدن  امل��راأة وتطويرها 
موؤكدا  ال�شارقة،  االإم��ارة  ومناطق 
التزامه  يف  نهجه  على  املجل�س  اأن 
والثقافة  الريا�شي  ال��وع��ي  بن�شر 
خالل  م��ن  املجتمع  يف  الريا�شية 
ب���رام���ج ال��ري��ا���ش��ة ل��ل��ج��م��ي��ع ومبا 
والفعلي  االإيجابي  التفاعل  يحقق 
وامل�����ش��ارك��ة االإي��ج��اب��ي��ة م��ع عنا�شر 
وموؤ�ش�شاته  وه���ي���ئ���ات���ه  امل��ج��ت��م��ع 

واأفراده.
واأ�شار �شعادته اإىل اأن �شاحب ال�شمو 
بتخ�شي�س  اأم����ر  ال�����ش��ارق��ة  ح��اك��م 

م��ب��ل��غ 7 م���الي���ني دره�����م الإج�����راء 
ال�شيانة ال�شاملة لنادي خورفكان 
ح��ي��ث ب������داأت دائ������رة االأ����ش���غ���ال يف 
املالعب  اإزال��ة  تنفيذها من خالل 
ال��ق��دمي��ة الإع�����داد اجل���دي���دة منها 
ج��دي��دة. من  اأخ��رى  مبان  واإن�شاء 
ج��ان��ب��ه، ا���ش��ت��ع��ر���س ع��ي�����ش��ى هالل 
احل����زام����ي ح�������ش���اد اأن����دي����ة اإم������ارة 
وخطته   2018 ع��ام  يف  ال�شارقة 
تخ�شي�س  ح��ي��ث  م���ن  ال���ري���ا����ش���ة 
واإع������ادة  م��ل��ي��ون   461 م��ي��زان��ي��ة 
وقانون  ال��ري��ا���ش��ة  خ��ط��ة  ه��ي��ك��ل��ة 
االأندية  وحت���ول  للمجل�س  ج��دي��د 
ل�����الح�����رتاف ومت���ك���ني ال���ق���ي���ادات 
جمتمعية،  و�شراكات  حتتية  وبنية 
الفتا اإىل اأن اخلطة اال�شرتاتيجية 
التي اأعدها املجل�س للنهو�س بكافة 
االنتهاء  �شيتم  باالإمارة  الريا�شات 

منها يف �شهر مايو 2019.
املو�شم  اأن  اإىل  احل���زام���ي  واأ����ش���ار 
ال��ري��ا���ش��ي الإم����ارة ال�����ش��ارق��ة حفل 
م���وؤخ���را ب��ال��ك��ث��ري م���ن االإجن������ازات 
داخ���ل وخ���ارج ال��دول��ة فمن خالل 

االأل���ع���اب ال��ف��ردي��ة ح�����ش��دت 605 
ف�شية  و542  ذه��ب��ي��ة  م��ي��دال��ي��ات 
اإىل  ب���رون���زي���ة،  م��ي��دال��ي��ة  و588 
جانب احل�شول على دروع التفوق 

يف لعبتني جماعيتني.
الهمم،  اأ���ش��ح��اب  ري��ا���ش��ة  فئة  ويف 
ال�شارقة  اإم����ارة  اإن  احل��زام��ي  ق��ال 
تويل اهتماما كبريا بهم من خالل 
توفري ناديني ريا�شيني لهم نادي 
ال��ث��ق��ة يف م��دي��ن��ة ال�����ش��ارق��ة ونادي 
وجودهم  ج���ان���ب  اىل  خ���ورف���ك���ان 
يف ن���ادي ���ش��ي��دات ال�����ش��ارق��ة ونادي 
املكفوفني، الفتا اإىل اأن نادي الثقة 
يخ�شع حاليا ل�شيانة كاملة مهيدا 
ال�شت�شافة بطولة عاملية للمعاقني 

يف فرباير املقبل.
م��ن ج��ان��ب��ه��ا، ق��دم��ت ن���دى ع�شكر 
تطور  ح��ول  واف��ي��ا  �شرحا  النقبي 
ال�شارقة  اإم�����ارة  يف  امل�����راأة  ري��ا���ش��ة 
اإىل  م�شرية  بها،  احل��ايل  والتو�شع 
حفل  املا�شي  الريا�شي  املو�شم  اأن 
بالكثري من االإجنازات والبطوالت 

الريا�شية على م�شتوى ال�شيدات.

جو�ئز مناف�شات �لقفز يف �ليوم �لوطني 47 درهم  �ألف   300

»العني للفرو�شية« ي�شت�شيف اأوىل اجلوالت التاأهيلية للفئات باملجموعة ال�شابعة
�شيطرة �لفار�شات على مناف�شات �مل�شتوى �لأول وتينا لوند حتقق �لثالثية

»ا�شت�شاري ال�شارقة« يناق�ص �شيا�شة
»املجل�ص الريا�شي«

م����ريزا  ب�شباق  ي��و���ش��ف  االإم��������ارات  دراج  ف����از 
تايتن�س للتطوير العقاري يف دبي وهو ال�شباق 
اأقيم  على  وال��ذي  ال�شلم  �شيح  ل�شباق  املوؤهل 
ومب�شاركة  ك���م   70 ومل�����ش��اف��ة  امل���م���زر  ���ش��اط��ئ 
االإم���ارات  م��ن  دراج   300 اإىل  و�شلت  كبرية 
والبحرين،ونظمه  وال���ك���وي���ت  وال�����ش��ع��ودي��ة 
تايتن�س  ���ش��رك��ة  ب��رع��اي��ة  االإم��������ارات    احت�����اد 
ال�شعفار  اأ�شامة  وبح�شور  العقاري  للتطوير 
رئ��ي�����س االحت����ادي����ني االآ����ش���ي���وي واالإم����ارات����ي 

للدراجات، وحممد الرفاعي املدير التنفيذي 
رئي�شة جلنة  ونوره اجل�شمي  تايتن�س  ل�شركة 
الت�شويق يف االحتاد وعدد كبري من امل�شئولني 

الريا�شيني.
مريزا  يو�شف  الوطني  املنتخب  قائد  وجن��ح    
وجاء  االأن��دي��ة  فئة  يف  االأول  باملركز  الفوز  يف 
يف املركز الثاين حممد املن�شوري، وحل ثالثا 
حممد ح�شن املروي، ويف فئة االأجانب فاز عبد 
ثانيا  وح��ل  االأول  باملركز  من�شوري  الرحمن 

فيالدميري جي�شيف، وبارت فان دين يف املركز 
الثالث، اأما فئة الهواه مواطنني ففاز الدراج 
را�شد غالم باملركز االأول ويا�شر جمعه باملركز 

الثاين وجا�شم املهريي باملركز الثالث.
  اأما فئة دول جمل�س التعاون ففاز جعفر اآل 
الهادي  وعبد  االأول  باملركز  الكويت  من  علي 
ثم  الثاين  باملركز  اأي�شاً  الكويت  من  اجليمي 
�شيد اأحمد خليل من البحرين باملركز الثالث، 
اأما فئة ال�شيدات فجاءت �شماح خالد يف املركز 

ث��م جاءت  ف���ان  ي��وف��اين  ث��ان��ي��ة  االأول وح��ل��ت 
املت�شابقة لبنى احللواين يف املركز الثالث.

  واأكدت نوره اجل�شمي رئي�شة اللجنة الن�شائية 
االحتاد  ب��ني  ت��ع��اون  اأول  ه��و  ال�شباق  ه��ذا  اأن 
م�شريه  ال��ع��ق��اري،  للتطوير  تايتن�س  و�شركة 
اإىل اأنه �شيكون تعاون اأكر يف امل�شتقبل اإ�شافة 
ال�شباقات  ع��ن ع��دد م��ن  اإىل االإع����الن ق��ري��ب��اً 
املجتمعية بالتعاون بني احتاد الدراجات وعدد 

اأخر من ال�شركات.

مب�شاركة ٣٠٠در�ج مريز� يفوز

ب�شب���اق تايتن����ص للدراج���ات  يف دب����ي
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االأول  اأم�����س  ال��ب��الد م�شاء  غ���ادرت 
للمواي  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  ب��ع��ث��ة 
تاي للم�شاركة يف مناف�شات بطولة 
اأح��داث��ه��ا يف  �شتنطلق  ال��ت��ي  اأ���ش��ي��ا 
م���دي���ن���ة م���ك���او ال�����ش��ي��ن��ي��ة خالل 
ع�شر  والثاين  الرابع  م��ن   الفرتة 
االأول  ك��ان��ون  دي�شمرب   �شهر  م��ن 
من  فريقا   20 مب�شاركة  احل��ايل 
البعثة  ،وي��راأ���س  ال�شفراء  ال��ق��ارة 
ال�شيد  ف��ردا   14 من  تتكون  التي 
يا�شر �شامل ال�شاعدي نائب رئي�س 
االحتاد وت�شم عمر النعيمي الفني 
،وامل����درب  ���ش��ام��ات  �شنيت  وامل����درب 
 : هم  العبني  ،و5  بوكدير  ع�شام 
اليا�س حبيبعلي ونور الدين �شمري 
املعت�شم  اجل���م���اري،اأم���ني  ،زك���ري���ا 
ت�شم  ك��م��ا   ، خ��ل��ي��ف��ني  ،وحم����م����ود 
عمر املرزوقي رئي�س جلنة احلكام 
وط����اق����م ح���ك���ام االحت�������اد ال�����دويل 
املكون من احمد اخل�شوعي،حممد 
املح�شار،عبداهلل معيوف،وم�شاري 
املن�شوري. وقد حث �شعادة عبداهلل 
املواي  رئي�س احتاد  النيادي  �شعيد 
تاي والكيك بوك�شينج البعثة قبل 
م��غ��ادرت��ه��ا ع���رب م��ط��ار اأب����و ظبي 
الدويل �شرورة امل�شاركة االيجابية 

م��وا���ش��ل��ة ل��ل��ن��ت��ائ��ج ال��رائ��ع��ة التي 
امل�شتويات  ك���اف���ه  ع���ل���ى  حت��ق��ق��ت 
املحلية واالإقليمية و�شوال للعاملية 
التي يتطلع لها االحت��اد ال��ذي مل 
باأن  م��وؤك��دا   ، ال��ث��اين  ع��ام��ه  يكمل 

املقبلة  االأ���ش��ي��وي��ة  م��ك��او  ب��ط��ول��ة 
ت��ن��اف�����ش��ا مثريا  ت�����ش��ه��د  اأن  ي��ت��وق��ع 
التي  امل�������ش���ارك���ة  امل��ن��ت��خ��ب��ات  ب����ني 
مل�شرية  دعما  التحدي  راي��ة  رفعت 
ل��ت��واج��د العبني  ن���ظ���را   ، ال��ل��ع��ب��ة 

كبار مميزين يف جمال اللعبة على 
يف  ي�شهم  االأ���ش��ي��وي،مم��ا  امل�شتوى 
ارتفاع م�شتوى الالعبني وينعك�س 
على م�شتواها املواي تاي االأ�شيوية 

التي ينتظرها الكثري.

اأحمد  �شلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ت��وج 
مبجل�س  ال�����دول�����ة  وزي�������ر  اجل�����اب�����ر، 
ل�شركة  التنفيذي  ،الرئي�س  ال���وزراء 
)اأدن���وك(  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب��رتول 
وجم��م��وع��ة ���ش��رك��ات��ه��ا راع���ي احلفل 
�شركة  فريق  ،ت��وج  ل��ل��دورة  اخلتامي 
اأدن����وك،  دورة  بلقب  للحفر  اأدن����وك 
التي  ال�شنوية  �شركاتها  وجمموعة 
بنادي  الرئي�شية  بال�شالة  اختتمت 
اجلزيرة يف اأبو ظبي �شمن فعاليات 
 )2018 زاي������د  )ع������ام  وم������ب������ادرات 
م�شتوى  على  واملجتمعية  الريا�شية 
االحتفال  مع  تزامنت  والتي  الدولة 
 ،  47 الوطني  واليوم  ال�شهيد  بيوم 
خما�شيات  مناف�شات  ال��دورة  و�شملت 
ك��رة ال��ق��دم، ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة، ال�شلة 

وكرة اليد، والتي �شمت 8 �شركات.
وجاء تتويج فريق اأدنوك للحفر للمرة 
الثانية ع�شرة يف م�شوار الدورة التي 
بلغت عامها ال )23( بفوزها املثري 
فريق  على  اجلماهريي  النهائي  يف 
اأدنوك الربية الو�شيف الف�شي ، يف 
بعدما �شهدت اجلولة فوز )الربية( 
ب�شوطني  الطائرة  الكرة  يف مباراتي 
يف  )احلفر(  وف��وز   28-38 وال�شلة 
،وخما�شيات   7-11 ال��ي��د  م��ب��ارات��ي 
رجحت  فيما  نظيفة  بثالثية  الكرة 
حل�شم  الرتجيحية  اجل���زاء  رك���الت 
كفلت  ،وال��ت��ي   2-3 للحفر  التعادل 
لهم اللقب الذهبي بعد تاألق جماعي 
ل��ل��ف��ري��ق ال����ذي ق���دم من���وذج���ا رائعا 
واالإداري  امل��درب  بقيادة  للخما�شيات 
امل���ث���ل���ي ع���م���ار ع�����الف )اأب�������و ك����رمي( 
الذهبي  الفريق  قائمة  �شمت  ،وق��د 
ر�شوان   ، اأنيبا  الكرمي  عبد  الكروي 
العزيز،يو�شف  ع��ب��د  ول���ي���د  ادراز، 

اإبراهيم  ب��اي��ا،ي��و���ش��ف  م��زرع��ي،ي��ح��ي 
،�شامل  ،اأ�شامة نحمدو،يو�شف عبا�س 
ع��و���س ور���ش��ا غ��ري��ب وال��ت��ي اأداره����ا 
ويف  العامري  و�شامل  الهنائي  ه��اين 
و�شمري  اجل���م���ال  ج���م���ال  ال���ط���اول���ة 
قام  البطولة  ختام  ويف   . عنجريني 
غنام  يرافقه  اخلتامي  احلفل  راع��ي 
املوارد  دائ���رة  م��دي��ر  امل��زروع��ي  بطي 
ب�شركة  االإداري���ة  وال�شوؤون  الب�شرية 
اأدنوك،ورا�شد �شعود ال�شام�شي مدير 
وال�شوؤون  االأع���م���ال  م�����ش��ان��دة  دائ����رة 
�شركة  ف���ري���ق  ب��ت��ت��وي��ج  ال���ت���ج���اري���ة 
اأدن��وك للحفر الذي تقدمه عبداهلل 
التنفيذي  الرئي�س  ال�شويدي  �شعيد 
القبي�شي  اأح���م���د  واأن���������س  ل��ل�����ش��رك��ة 
لل�شوؤون  التنفيذي  ال��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب 
االإداري���ة ،ون��ال فريق اأدن��وك الربية 
الذي تقدمه فار�س مكتوم املزروعي 
م���ي���دال���ي���ات امل����رك����ز ال����ث����اين ، ون����ال 
امل�شال  الطبيعي  للغاز  اأدن��وك  فريق 
فريق  وحل  الثالث  املركز  ميداليات 
الرابع  امل��رك��ز  ال��رئ��ي�����ش��ي يف  اأدن�����وك 
.. و���ش��م��ل ال��ت��ك��رمي جن����وم ال�����دورة 
ن�شر  املثايل  االإداري  مقدمتهم  ويف 

لقب  ون��ال  امل�شال(  ال�شام�شي)الغاز 
خالد  ال��ط��ائ��رة  للكرة  الع��ب  اأف�شل 
اأغ��ريي( وال�شلة  )ال��ربي��ة(،  حمدان 

ال�شويدي  عيد  ال��ي��د  وك���رة  اأدن����وك( 
واأعلنت  بايا)احلفر(..  يحي  والقدم 
ال��ل��ج��ن��ة امل��ن��ظ��م��ة ال���ت���ي جن��ح��ت يف 
تنظيم الدورة باأن الدورة القادمة ال 
مدينة  يف  �شتقام   2019 لعام   24

الروي�س مبنطقة الظفرة .
 ----------------------

عبد�هلل �ل�شويدي
ال�شويدي  ن���ا����ش���ر  اهلل  ع���ب���د  ث���م���ن 
اأدنوك  ل�شركة  التنفيذي  الرئي�س 
احلفر رعاية معايل الدكتور �شلطان 
اأحمد اجلابر، وزير الدولة مبجل�س 
ل�شركة  التنفيذي  ،الرئي�س  ال���وزراء 
)اأدنوك(  الوطنية  ظبي  اأب��و  ب��رتول 
وجم��م��وع��ة ���ش��رك��ات��ه��ا حل��ف��ل ختام 
�شركاتها  وجم��م��وع��ة  اأدن�����وك،  دورة 
بال�شالة  اخ��ت��ت��م��ت  ال��ت��ي  ال�����ش��ن��وي��ة 
اأبو  ب���ن���ادي اجل���زي���رة يف  ال��رئ��ي�����ش��ي��ة 
ظ���ب���ي ���ش��م��ن ف���ع���ال���ي���ات وم����ب����ادرات 
توج  2018(،والتي  زاي������د  )ع������ام 
اأدن��وك للحفر   الذهبي فريق  بلقبها 

بف�شل جهود وتعاون اأع�شاء الفريق 
املحافظة  اأ���ش��ه��م يف  ال��ري��ا���ش��ي مم��ا 
ال��ري��ا���ش��ي��ة التي  ع��ل��ى االإجن��������ازات 
ت�شهد  اأن  اأم��ل��ه  ع��ن  ،معربا  حتققت 
ي�شهم  تناف�شا  ال��ق��ادم��ة  ال��ب��ط��والت 
يف ت��ط��وي��ر ال��ب��ط��ول��ة ودع��م��ا جلهود 
امل�شاركة  وال�شركات  املنظمة  اللجنة 

التي اأ�شهمت يف النجاح·
 -------------------

�أن�س �لقبي�شي  

اأك�����د اأن�������س اأح���م���د ال��ق��ب��ي�����ش��ي نائب 
االإدارية  لل�شوؤون  التنفيذي  الرئي�س 
ب��اأن ما حتقق  اأدن��وك للحفر  ب�شركة 
ي��ع��د ب��ك��ل امل��ق��اي��ي�����س اإجن�����ازا و�شيتم 
تكرمي كل من اأ�شهم يف حتقيقه قبل 
اأن يجف عرق االأبطال ليكون حافزا 
ملزيد من البذل والعطاء والتميز يف 
اجلميع  عمل  اأن  بعد  املجاالت  كافه 
من اأجل التميز ليبقي اللقب للمرة 
ال�شركة  خ���زان���ة  يف  ع�����ش��رة  ال��ث��ان��ي��ة 
تزامنا  ب��ذل��ت  ال��ت��ي  اجل��ه��ود  بف�شل 
مع احتفاالت اإمارات املحبة وال�شالم 

وال�شعادة.

ال�شيخة  ���ش��م��و  ب��ط��ول��ة  م��ن��اف�����ش��ات  ت��ن��ط��ل��ق 
فاطمة بنت مبارك العاملية  لرماية ال�شيدات 
والرماية  للفرو�شية  العني  ن��ادي  مبيادين 
واجلولف وللعام الثاين على التوايل وت�شتمر 
11 دي�شمرب اجلاري مب�شاركة وا�شعة  حتى 
الأكر من 21  دولة هي االإمارات والكويت 
والبحرين واملغرب واجلزائر وم�شر ولبنان 
واإيطاليا ورو�شيا وفرن�شا وبريطانيا والهند 
ونيوزيلندا  وك��ن��دا  وب��ل��غ��اري��ا  وك��ازاخ�����ش��ت��ان 
و�شربيا  وم��ن��غ��ول��ي��ا  وق���رب����س  وم���ال���ي���زي���ا 
البطولة  اأه���م���ي���ة  وت����اأت����ي   . وط��اج��ك�����ش��ت��ان 
احل���ال���ي���ة يف ك��ون��ه��ا اجل���ول���ة ال��ث��ال��ث��ة من 
الن�شخة الثانية  والتي تتزامن مع االحتفال 
االإم������ارات  ل���دول���ة  ال�47  ال��وط��ن��ي  ب��ال��ع��ي��د 

العربية املتحدة ويف عام زايد طيب اهلل ثراه 
ن��ا���ش��ر الري�شي  اأح��م��د  ال��ل��واء د.  .  واأع����رب 
للبطولة  ال��ع��ل��ي��ا  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
الثاين  للعام  البطولة  باإقامة  �شعادته  ع��ن 
�شهدت  التي  العني  مدينة  يف  ال��ت��وايل  على 
البطولة.  م��ن  االأوىل  ال��ن�����ش��خ��ة  ان��ط��الق��ة 
ووجه اللواء الري�شي ال�شكر والعرفان اإىل اأم 
بنت مبارك  ال�شيخة فاطمة  �شمو  االم��ارات 
الن�شائي  االحتاد  – رئي�شة  اهلل  – يحفظها 

مل��وؤ���ش�����ش��ة التنمية  ال��رئ��ي�����ش��ة االأع���ل���ى  ال���ع���ام، 
لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�شة  االأ�شرية، 
والطفولة التي وجهت باإقامة هذه البطولة 
واالرتقاء  العامل  يف  ال�شيدات  رماية  لدعم 
برعايتها  ال��ب��ط��ول��ة  و���ش��م��ل��ت  مب�����ش��ت��واه��ن 
ال��ك��رمي��ني ح��ت��ى ح��ل��ق��ت يف �شماء  ودع��م��ه��ا 
ال��ع��امل يف  رام��ي��ات  لكل  قبلة  وب��ات��ت  اللعبة 
وبندقية  »م�شد�س  الرماية  �شنوف  خمتلف 
وخرطو�س »وقال اإنه ل�شرف كبري اأن ننظم 

اأم  ودعم  برعاية  �شرفت  التي  البطولة  هذه 
االإمارات . واأثنى اللواء الري�شي على تعاون 
للريا�شة  العامة  والهيئة  الداخلية  وزارة 
وال�شهم  للقو�س  للرماية  االإم���ارات  واحت��اد 
وجمل�س اأبوظبي الريا�شي وو�شائل االإعالم 
املحلية  كما وجه ال�شكر اإىل اجلهات الداعمة 
مقدمتها  ويف  الراعاية  واملو�ش�شات  للحدث 
اأبوظبي  وه���م ب���ن���ك  ال���رئ���ي�������ش���ون  ال����رع����اة 
كيه  GK Invest  “جي  االإ�شالمي و- 

اأبوظبي  وجمل�س  “وات�شاالت  لال�شتثمار 
واللولو  ل��ل�����ش��ي��ارات  وامل�����ش��ع��ودي  ال��ري��ا���ش��ي 
وهم  للحدث  الداعمني  جانب  اإىل  العاملية 
دب����ي وجامعة  و����ش���رط���ة  اأب���وظ���ب���ي  ���ش��رط��ة 
االإم�����ارات وال�����ش��رق��ي��ة ل��ل�����ش��ي��ارات وج��ي��ب »” 
وموا�شالت  ال��ن��ق��ل  ودائ����رة  JeeP العني 
الدائم  تعاونها  العني على  ومياه  االإم���ارات 
االحتادات  واإىل  للحدث  ودعمها  وامل�شتمر 
وال�شديقة  التي  ال�شق�شة  للدول  الريا�شية 
باأهمية  منها  قناعة  امل�شاركة  على  حر�شت 
احلدث الذي حقق جناحات غري م�شبوقة يف 
الن�شخة االأوىل  مرحبا بالراميات امل�شاركات 
يف البطولة ومتمنيا لهن التوفيق وللتنظيم 

كل النجاح .

�لري�شي ي�شكر �أم �لإمار�ت ويرحب بامل�شاركات

بطولة ال�شيخة فاطمة بنت مبارك لرماية ال�شيدات تنطلق اخلمي�ص بالعني

�لنيادي حثه على �مل�شاركة �ليجابية

مغادرة منتخب املواي تاي للم�شاركة يف بطولة اأ�شيا يف مكاو
للمرة �لثانية ع�شرة 

اأدنوك للحفر تفوز بلقب دورة �شركات برتول اأبوظبي 
�شلطان �جلابر يتوج �لأبطال و�لقادمة تقام يف مدينة �لروي�س 

للبطولة  املنظمة  اللجنة  اح��ت��ف��ت 
العربية الفردية للرجال وال�شيدات 
ل��ل�����ش��ط��رجن امل���ق���ام���ة ب����ن����ادي دب���ي 
لل�شطرجن والثقافة باليوم الوطني 
جميع  م�شاركة  و�شط  للدولة،   47
الذين  العربية  وال��وف��ود  الالعبني 
ال���ت���واج���د يف مقر  ع���ل���ى  ح���ر����ش���وا 
البطولة والتو�شح بالعلم االإماراتي 
وتقطيع الكعكة التي قدمتها اللجنة 
الهدايا  وت��وزي��ع  للبطولة،  املنظمة 

التذكارية جلميع احل�شور.
الدكتور  امل�شت�شار  االح��ت��ف��ال  ت��ق��دم 
����ش���رح���ان امل��ع��ي��ن��ي رئ���ي�������س االحت�����اد 
وح�������ش���ني ال�������ش���ام�������ش���ي اأم�������ني ع���ام 
االحت�����ادي�����ن ال���ع���رب���ي واالإم�����ارات�����ي 
عبدالرحيم  وم���ه���دي  ل��ل�����ش��ط��رجن 
احل�شيني  وحممد  البطولة  مدير 
ال��ف��ن��ي وحم��م��د عبداهلل  امل��ن�����ش��رف 
ال�شطرجن  الحت�����اد  ال��ف��ن��ي  امل���دي���ر 
العربية  ال����وف����ود  روؤ�����ش����اء  ب��ج��ان��ب 
وال����الع����ب����ني امل����واط����ن����ني وال����ع����رب 
ك��م��ا ح�����ش��ر وف����د االحت������اد ال����دويل 
ل��ل�����ش��ط��رجن وال�������ذي ح���ر����س على 

امل�����ش��ارك��ة وال��ت��و���ش��ح بعلم االإم����ارات 
باليوم  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وت��ه��ن��ئ��ة 
التي  االحتفالية  وب����داأت  ال��وط��ن��ي، 
30 دقيقة قبل  ا�شتمرت على مدار 
انطالقة اجلولة ال�شاد�شة للبطولة، 
والتقاط  للدولة  الوطني  بال�شالم 
الكعكة  وتقطيع  التذكارية  ال�شور 

وتوزيعها على احل�شور.
اأم������ا ع����ن ن���ت���ائ���ج امل���ن���اف�������ش���ات، فقد 
لقب  حمدو�س  ه�شام  املغربي  اأح��رز 
ب��ط��ول��ة ال�����ش��ط��رجن ال�����ش��ري��ع على 
اأركادي رئي�س االحتاد الدويل  كاأ�س 
نقطة   5.5 �شجل  بعدما  اجل��دي��د، 
يف 7 ج����والت و���ش��ط م�����ش��ارك��ة 20 
حمدو�س  ����ش���دارة  وج�����اءت  الع���ب���ا، 
ب��ك�����ش��ر ال����ت����ع����ادل ع����ن اجل����زائ����ري 
نف�س  �شجل  ال��ذي  باحل�شيني  ب��الل 
النقاط، وح�شل بالل على امليدالية 
الثالث  املركز  فيما جاء يف  الف�شية 
املركز  اجلزائري حممد حدو�س يف 
فيما  نقطة،   4.5 بر�شيد  ال��ث��ال��ث 
جنح العبنا النا�شئ عمار ال�شدراين 
ال�شاد�س  املركز  امل�شاركة يف  انهاء  يف 

نتيجة  وه�����ي  ن����ق����اط،   4 ب��ر���ش��ي��د 
اإي����ج����اب����ي����ة ل����الع����ب امل�����وه�����وب مع 
ال��ك��ب��ار الذين  م�����ش��ارك��ة االأ����ش���ات���ذة 
غياب  ظ���ل  ويف  امل�����ش��ه��د،  ت�������ش���دروا 
اإ�شحاق  و�شعيد  عبدالرحمن  �شامل 

وعمر نعمان عن البطولة.
كاأ�س  وف��ا  ���ش��روق  امل�شرية  واأح���رزت 
ال�شيدات لل�شطرجن ال�شريع، بعدما 
ج�����والت،   7 يف  ن���ق���اط   6 ���ش��ج��ل��ت 
مب�����ش��ارك��ة 22 الع���ب���ة، وج�����اءت يف 
اجل����زائ����ري����ة حياة  ال����ث����اين  امل����رك����ز 
ن��ق��ط��ة، ويف   5.5 ب��ر���ش��ي��د  ط���وب���ال 
ب�شرى  االأردن�����ي�����ة  ال���ث���ال���ث  امل����رك����ز 
5 نقاط، وجاءت  ال�شعيبي و�شجلت 
املركز  يف  ال�����ش��رك��ال  رو���ش��ة  العبتنا 
وعائ�شة  ن��ق��اط،   3 بر�شيد  الثامن 
التا�شع  امل��رك��ز  امل��ع��ي��ن��ي يف  ���ش��رح��ان 
بنف�س الر�شيد من النقاط، وعو�شة 
ع�شر  احل���ادي  امل��رك��ز  يف  ال�شام�شي 

بنف�س الر�شيد.
ويف بطولة العرب على كاأ�س زايد ) 
الراعي الر�شمي طريان االم��ارات ( 
�شامل  الكبري  ال��دويل  االأ�شتاذ  ع��اد   ،

جمددا  ال�شدارة  اإىل  عبدالرحمن 
 5 بر�شيد  ال�����ش��اد���ش��ة،  اجل��ول��ة  بعد 
ن���ق���اط، ح��ي��ث جن���ح يف ال���ف���وز على 
التون�شي اأمري زعبي، يف الوقت الذي 
باحل�شيني  ب���الل  اجل���زائ���ري  خ�شر 
اأمام  امل��ا���ش��ي��ة  امل��ت�����ش��در يف اجل��ول��ة 
ويت�شاوى  حمدو�س،  ه�شام  املغربي 
بالل وه�شام حمدو�س وراأفت عي�شى 
يف املركز الثاين بر�شيد 4.5 نقطة، 
االأردين  اأم��ام  اإ�شحاق  �شعيد  وخ�شر 
راأفت عي�شى، وتراجع �شعيد للمركز 

الثامن.
يف الوقت الذي تعادل امل�شري اأحمد 
القدميي  ب�شري  اليمني  م��ع  ع��ديل 
اخلام�س  امل����رك����ز  يف  ع�����ديل  وج������اء 
تي�شري  ال�شاد�س وحممد  والقدميي 
يف املركز ال�شابع فيما تراجعت نتائج 
العبينا عمران احلو�شني اإىل املركز 
يف  �شلطان  واإب��راه��ي��م  ع�شر  ال��ث��اين 
املركز الع�شرين بر�شيد 2.5 نقطة 
وع���ل���ي ع��ب��دال��ع��زي��ز يف امل���رك���ز 22 

بر�شيد نقطتني.
ويعود �شامل يف اجلولة ال�شابعة اإىل 

املغربي  الطاولة االأوىل ويلتقي مع 
ه�����ش��ام ح���م���دو����س وه����ي م���ن اأق����وى 
�شامل  اأن فوز  املباريات خا�شة  واأهم 
بالبطولة  للفوز  االأق���رب  �شيجعله 
يف  املناف�شة  �شت�شغل  خ�شارته  بينما 

فيما  اللقب،  االأخ���رية على  االأم��ت��ار 
االأردين  يلتقي بالل باحل�شيني مع 
مع  ال��ق��دمي��ي  وب�شري  عي�شى  راأف���ت 
مع  اإ���ش��ح��اق  و�شعيد  تي�شري  حممد 

احمد عديل.

تقدمت  ال���������ش����ي����دات  ب���ط���ول���ة  ويف 
ل��ل�����ش��دارة امل�����ش��ري��ة ���ش��اه��ن��دة وفا 
الثاين  املركز  ويف  نقاط   5 بر�شيد 
ام��ي��ن��ة م��زي��ود بر�شيد  اجل��زائ��ري��ة 
امل�شرية  مع  مت�شاوية  نقطة   4.5

وف���ا، واجل��زائ��ري��ة �شابرينا  ���ش��روق 
االأطر�س، فيما جاءت العبتنا رو�شة 
بر�شيد  ال�شابع  املركز  يف  ال�شركال 
نتائج  اأف�����ش��ل  وه����ي  ن��ق��ط��ة   3.5

العباتنا يف هذه اجلولة.

ال�شيخ  بني  عقد  ال��ذي  لالجتماع  ا�شتكماال 
نهيان  اآل  �شخبوط  ب��ن  خليفة  ب��ن  �شلطان 
رئ��ي�����س االحت�����اد االآ����ش���ي���وي ل��ل�����ش��ط��رجن مع 
نظريه اأركادي دفوركوفيت�س رئي�س االحتاد 
الدويل للعبة والذي عقد يف مدينة باتومي 
يف جورجيا قبل �شهرين متزامنا مع االأوملبياد 
العاملي يف اأعقاب فوز الثاين برئا�شة االحتاد 
الدويل وتنفيذا لربناجمه االنتخابي الذي 
للنهو�س  ع��ن��ا���ش��ر خم��ت��ل��ف��ة  ع��ل��ى  ا���ش��ت��م��ل 
واإحداث  ال��ع��امل  ق���ارات  خمتلف  يف  باللعبة 
طفرة حقيقية يف ريا�شة االأذكياء عامليا، ويف 
هذا االإطار عقد ه�شام الطاهر االأمني العام 
لالحتاد االآ�شيوي لل�شطرجن اجتماعا هاما 
م�شاء اأم�س االأول يف دبي مع ممثلي االحتاد 
الدويل لل�شطرجن يتقدمهم فيكتور بوجلان 
املدير التنفيذي  لالحتاد الدويل لل�شطرجن 

رئي�س  م�شت�شار  بلجابييف  ب��ريك  وال�شيد 
االحتاد الدويل لل�شطرجن يف ح�شور كا�شتو 
االآ�شيوي  لالحتاد  التنفيذي  املدير  ابوندو 
امل��ايل و�شامي  االأم��ني  زاده  بهلوان  ومهرداد 

�شفاريني رئي�س منطقة غرب اآ�شيا 
عنه  اأ���ش��ف��رت  م��ا  اجل��ان��ب��ان  ا�شتعر�س  وق���د 
لالحتاد  الرئا�شي  املكتب  اجتماعات  نتائج 
لندن  الربيطانية  العا�شمة  انعقد يف  الذي 
للقارة  ممثال  الطاهر  ه�شام  فيها  و���ش��ارك 
االآ�شيوية والذي مت اال�شتناد عليه كاطار عام 
برامج  يخ�س  فيما  املقبلة  املرحلة  خلطط 
التطوير يف كافة اجلوانب  وناق�س الطرفان 
دول  من  االآ�شيوية  ال�شخ�شيات   تر�شيحات 
ال��ق��ارة ال�����ش��ف��راء يف جل��ان االحت���اد الدويل 
جلنة   24 من  تخفي�شها  مت  التي  املختلفة 
 3 اإىل  ب��االإ���ش��اف��ة  بالتعيني  جلنة   16 اإىل 

جلان مت اختيارها باالنتخاب ومت الو�شول 
االأ�شماء  من    85% من  اك��ر  اعتماد  اإىل 
اال�شماء  وكانت  تقدميها  مت  التي  االأ�شيوية 
التي مت اإعادة النظر بها ب�شبب عدم توافقها 
مع املعايري التي ا�شتحدثتها االحتاد الدويل 
اجلديد  التنفيذي  امل��دي��ر  اأ���ش��اد  جانبه  م��ن 
االأ�شيوية  بالرت�شيحات  ال����دويل  ل��الحت��اد 
االحتاد  اأن  م��وؤك��دا  ال���دويل  االحت���اد  للجان 
االأ�شيوي كان يف مقدمة االحت��ادات القارية 
مربرات  واأو���ش��ح��ت  االختيار  اأح�شنت  التي 

الرت�شيح وخربات املرت�شحني   
ت�شورات  و����ش���ع  اجل��ل�����ش��ة  خ����الل  مت   ك��م��ا 
خم�ش�شات  مع  التعامل  كيفية  حول  اأولية 
اربعة  م�شاعفتها  تقرر  التي  املالية  املوازنة 
اأ�شعاف لدعم الربامج و االأن�شطة وتطوير 

االحتادات يف ربوع القارة

اأن��ه مت  اأ�شيا  العام ل�شطرجن  االأم��ني  وك�شف 
االطالع على املحاور الرئي�شية للعمل خالل 
ال��ف��رتة امل��ق��ب��ل��ة ح��ي��ث ت��وج��د ب��رام��ج عامة 
ينفذها االحتاد الدويل بالتعاون مع االأحتاد 
ب���رام���ج خ��ا���ش��ة تقوم  االأ����ش���ي���وي ، وه���ن���اك 
االحتاد  اإىل  بتقدميها  الوطنية  االحت���ادات 
املطلوب  الدعم  مت�شمنة  لدرا�شتها  الدويل 
املقرتحة  املالية  واملوازنة  اخلطة  وتفا�شيل 
الدويل  م��ن االحت����اد  االع��ت��م��اد  ي��ت��م  بحيث 
االأ�شيوي  االحت����اد  اإ����ش���راف  حت��ت  والتنفيذ 
ل��ل�����ش��ط��رجن م���ن خ����الل م���راق���ب���ة معدالت 
وموؤ�شرات قيا�س االأداء خالل تنفيذ خطط 

النهو�س باللعبة يف البلدان االأ�شيوية ..   
االأمانة  ق��ام��ت  املثمر  االج��ت��م��اع  نهاية  ويف 
العامة لالحتاد االآ�شيوي لل�شطرجن باإقامة 

ماأدبة غداء على �شرف ال�شيوف .

احتفالية كبرية باليوم الوطني للدولة يف البطولة العربية لل�شطرجن

ه�شام الطاهر يعقد اجتماعا مهمًا مع ممثلي االحتاد الدويل لل�شطرجن يف دبي
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الفجر الريا�ضي

ب��ن حممد  ال�����ش��ي��خ �شقر  ب��رع��اي��ة 
جمل�س  رئي�س  القا�شمي  خالد  بن 
ور�شة  تفتتح  ال��ري��ا���ش��ي  ال�����ش��ارق��ة 
ت���ط���وي���ر ك�����رة ق�����دم ال�������ش���االت يف 
�شباح  م����ن  ال���ع���ا����ش���رة  يف  اآ����ش���ي���ا 
ال�شارقة  ن���ادي  ال��ث��الث��اء يف  ال��ي��وم 
على  الور�شة  و�شتعقد  لل�شطرجن 

مدى 3 اأيام وتفتتح اليوم وتختتم 
اجلاري  دي�شمرب  يوم  اخلمي�س 6 
املنتخبات  وف��ود  روؤ���ش��اء  مب�شاركة 
وتنظيم  اإ���ش��راف  وحت��ت  االآ�شيوية 
ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل���ك���رة قدم 
ال�����ش��االت ب��ال��ت��ع��اون م���ع االحت���اد 
ال���ق���دم وجمل�س االآ�����ش����ي����وي ل���ك���رة ال����ق����دم واحت�����اد  ل��ك��رة  االإم�������ارات 

وا�شتقرت  ال���ري���ا����ش���ي  ال�������ش���ارق���ة 
ال���وف���ود امل�����ش��ارك��ة يف ال���ور����ش���ة يف 
فندق �شنرتو جوار مطار ال�شارقة 
وتقام الور�شة على هام�س ت�شفيات 
دول غرب اآ�شيا املوؤهلة اإىل نهائيات 
كاأ�س اآ�شيا لل�شباب التي ت�شت�شيفها 
القادمة  االأي�����ام  خ���الل  ال��ف��ج��رية 
ووجهت اللجنة التنفيذية الدعوة 
اللعبة بالدولة  اأطراف  اإىل جميع 
من روؤ�شاء جمال�س اإدارات االأندية 
وم�����درب�����ني واإداري������������ني والع���ب���ني 
وح���ك���ام وم�����ش��رف��ني . وع��ل��ى خط 
منتخبات  و���ش��ول  يكتمل  مت�شل 
ولبنان  وال���ب���ح���ري���ن  ال�������ش���ع���ودي���ة 
وال����ع����راق ال���ي���وم و���ش��ت��ن�����ش��م هذه 
االإمارات  منتخبي  اإىل  املنتخبات 
وال��ك��وي��ت يف ف��ن��دق« روي���ال اإم« يف 
الكويتي  االأزرق  وك����ان  ال��ف��ج��رية 
ولعب  ل���ل���دول���ة  ال���وا����ش���ل���ني  اأول 
فريق  اأم���ام  ودي���ة خ�شرها  م��ب��اراة 
واأع������رب   1-2 خ���ورف���ك���ان  ن������ادي 
عثمان النقبي نائب رئي�س جمل�س 
مراد  وخالد  خورفكان  ن��ادي  اإدارة 
الرئي�شي ع�شو جمل�س االإدارة عن 
ترحيب خورفكان  بالوفد الكويتي 

كرة ال�شاالت يف االحتاد االآ�شيوي 
وقال عبدامللك جاين رئي�س اللجنة 
ال�شاالت  ق����دم  ل��ك��رة  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة 
مايرام  ع��ل��ى  ي�����ش��ري  ���ش��يء  ك���ل  اإن 
البطولة  يف  العاملة  اللجان  واأن 
و�شعادتنا  النحل  خلية  مثل  تعمل 
من  و�شلتنا  التي  باالإ�شادة  كبرية 
اأثنى  ال��ذي  وفد االحت��اد االآ�شيوي 
زمام  ت�شلمه  بعد  التجهيزات  على 
االأمور اخلا�شة بتنظيم الت�شفيات 
تزينت ال�شت�شافة  التي  بالفجرية 
اأم�س  م���ن  ال��ت�����ش��ف��ي��ات  اع���ت���ب���ارا 
االثنني التحكيم يف البطولة وقال 
�شعادتنا  اأي�����ش��ا  ج���اين  ع��ب��دامل��ل��ك 
ور�شة  وتنظيم  با�شت�شافة  كبرية 
تطوير كرة ال�شاالت االآ�شيوية يف 
ثقة  اأن  واأ����ش���اف  احلبيبة  دول��ت��ن��ا 
االحتاد االآ�شيوي يف دولة االإمارات 
من  به  حتظى  ملا  املتحدة  العربية 
بنية حتتية و�شمعة ومكانة كبرية 
والعاملي  االآ���ش��ي��وي  امل�����ش��ت��وى  ع��ل��ى 
املوافقة  كبرية يف  ب�شورة  �شاهمت 
الور�شة  ت��ن��ظ��ي��م  ع��ل��ى  االآ���ش��ي��وي��ة 
وم�شاركة  ب��ح�����ش��ور  ال��ت��ط��وي��ري��ة 
االحتاد  يف  التطوير  جلنة  رئي�س 
وروؤ�شاء  اللجنة  واأع�شاء  االآ�شيوي 

وجميع وفود غرب اآ�شيا يف املنطقة 
نادي  ���ش��ال��ة  اأن  واأك�����د  ال�����ش��رق��ي��ة 
���ش��ت��ك��ون حت���ت ت�شرف  خ��ورف��ك��ان 
اللجنة املنظمة واالحتاد االآ�شيوي 
التي  ال���ت�������ش���ف���ي���ات  ف������رتة  ط���ي���ل���ة 
اأنور  وق���ام  ال��ف��ج��رية  ت�شت�شيفها 
ال��ف��ري��ق وهيثم  احل���م���ادي م���درب 
باإهداء  ال��ف��ري��ق  م���دي���ر  ع��ي��د  ب���ن 
الفجرية  ن���ادي  م��ن  ت��ذك��اري��ة  درع 
كما  ال�شقيق  الكويتي  ال��وف��د  اإىل 
التحكيمية  االأطقم  و�شول  اكتمل 
اخلا�شة للبطولة برئا�شة اخلبري 
الياباين اأتاكاو م�شوؤول اإىل جانب 
واإيرانيني  اأ���ش��رتال��ي��ني  حكميني 
كما  �شيني  واآخ���ر  تايلندي  وحكم 
االحت��اد  االآ�شيوي  موظفي  و�شل 
اأم�����س وف��ور و�شولهم غ���ادروا من 
ت�شليمهم  ومت  ال��ف��ج��رية  اإىل  دب��ي 
فنادق البطولة ومالعب البطولة 
وه������ي �����ش����االت ال�������ش���ي���خ زاي�������د يف 
الفجرية وناديي خورفكان واحتاد 
كلباء لربجمة تدريبات املنتخبات 
و�شيكون  ال��ق��ادم��ة  ال��ف��رتة  خ���الل 
االج���ت���م���اع ال��ف��ن��ي ل��ل��ب��ط��ول��ة غدا 
بح�شور  ال���ف���ج���رية  يف  االأرب�����ع�����اء 
جلنة  مع  امل�شاركة  الوفود  ممثلي 

من  اللعبة  واأبناء  امل�شاركة  الوفود 
ال��دول��ة وال����دول االآ���ش��ي��وي��ة وقال 
هدفنا االأول واالأخري هو االرتقاء 
اأبعد  اإىل  ب��ه��ا  وال��و���ش��ول  باللعبة 
نقطة وختم تعليقه بتوجيه ال�شكر 
حمد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  �شمو  اإىل 
راعي  الفجرية  ال�شرقي ويل عهد 
الفجرية  يف  االآ�شيوية  الت�شفيات 
الريا�شي  ال�������ش���ارق���ة  وجم���ل�������س 
القدم  ل���ك���رة  االإم����������ارات  واحت�������اد 
القدم  ل��ك��رة  االآ����ش���ي���وي  واالحت�����اد 
لكرة  التنفيذية  اللجنة  واأع�����ش��اء 
العاملة  اللجان  وجميع  ال�شاالت 
يف البطولة.  &&&& القائمة 
رفع  ال�������ش���اب   ال��ن��ه��ائ��ي��ة  الأبي�س 
الوطني  ملنتخبنا  الفنية  االإدارة 
ال�����ش��اب ق��ائ��م��ة ال��وف��د االإم���ارات���ي 
الت�شفيات  ال��دول��ة يف  ال��ذي ميثل 
االآ�شيوية و�شمت القائمة النهائية 
ال��الع��ب��ني ع���ب���داهلل ع��ب��ي��د وغيث 
ال�����ش��ن��ح��اين وخ��ل��ي��ف��ة احل���م���ادي 
وح������م������د حم�����م�����د ع����ب����دال����ك����رمي 
اجلحو�شي  وع���ب���داهلل  ال���زرع���وين 
وخلفان النقبي وحمدان اليماحي 
ال�شيباين  وحممد  خالد  وحممد 
عبداهلل  وخلفان  خ���دوم  و�شلطان 

اجلداع  واإبراهيم  ال�شحي  وحميد 
مدير  ال��درم��ك��ي  ح�شن  وع��ب��داهلل 
الفني  االإم���ارات واجل��ه��از  منتخب 
املوؤلف من را�شد خليفة ال�شام�شي 

وع�����ب�����دال�����روؤوف ع���م���ر امل����رزوق����ي 
وحممد �شعيد ال�شنحاين وتياجو 
�شفيان  وامل���ع���ال���ج  امل��غ��ن��ي  ورا�����ش����د 

حممد .

ي�شت�شيفان  عندما  املفاجاآت  من  ماأمن  يف  مدريد  وري��ال  بر�شلونة  يبدو 
اإ�شبانيا  ك��اأ���س  مل�شابقة  ال�32  دور  اإي���اب  يف  ومليلية  ليوني�شا  ك��ول��ت��ورال 
اأمام  ذهابا  تخلفه  بقلب  مطالبا  اإ�شبانيول  �شيكون  بينما  ال��ق��دم،  لكرة 
ويبدو  واخلمي�س،  الثالثاء  ب��ني  االإي���اب  مناف�شات  وت��ق��ام   .2-1 ق��اد���س 
االأربعة  املوا�شم  الكاأ�س يف  ال��دوري وبطل  فيها بر�شلونة مت�شدر ترتيب 
ثالثة(  )درج���ة  ك��ول��ت��ورال  ا�شت�شافته  ل��دى  اأف�شلية  و�شع  يف  االأخ���رية، 

االأربعاء على ملعبه كامب نو، بعد فوزه ذهابا خارج اأر�شه -1�شفر. 
ويتوقع اأن يلجاأ مدرب بر�شلونة اإرن�شتو فالفريدي الإراحة العديد 

من العبيه االأ�شا�شيني، ال�شيما واأن مباراة الكاأ�س تاأتي قبل اأيام 
يف  ال�شبت  اإ�شبانيول  م�شيفه  �شد  املدينة  دربي  خو�شه  من 

ال��دوري املحلي. يف املقابل، يواجه االأخري مهمة هي من 
االأ�شعب لفريق من الدرجة االأوىل يف هذه املرحلة من 
)درجة  قاد�س  اأم��ام  تاأخره  قلب  اىل  يحتاج  اذ  الكاأ�س، 
الثالثاء  ي�شت�شيفه  عندما  الذهاب،  مباراة  يف  ثانية( 

اإيابا.
اأك����ر امل��رت��اح��ني يف االإي�����اب لتقدمه  و���ش��ي��ك��ون ري����ال 

برباعية نظيفة على مليلية )درجة ثالثة( ذهابا، وهو 
برنابيو.  �شانتياغو  ملعب  على  اخلمي�س  ي�شت�شيفه 

�شانتياغو  االأرج��ن��ت��ي��ن��ي  م��درب��ه  ب��ق��ي��ادة  ري����ال  وك����ان 
�شوالري، قد ا�شتعاد توازنه بفوزه على فالن�شيا بهدفني 

نظيفني يف املرحلة الرابعة ع�شرة من الليغا ال�شبت، بعد 
اأ�شبوع من �شقوطه اأمام اإيبار بثالثية نظيفة يف املرحلة 

اإ�شبيلية  ي�شت�شيف  االأخ��رى،  املباريات  اأب��رز  ويف  ال�شابقة. 
بعد  ث��ال��ث��ة(  )درج����ة  ال�����دوري، فيالنوفن�شي  ت��رت��ي��ب  ث���اين 

تعادلهما �شلبا يف الذهاب، بينما ي�شت�شيف اأتلتيكو مدريد مع 
�شانت اندرو )درجة رابعة( متقدما عليه -1�شفر ذهابا.

غرينيت�س(:  )ب��ت��وق��ي��ت  ال�32  دور  اإي����اب  ب��رن��ام��ج  ي��اأت��ي  م��ا  يف 
)18:30( فالن�شيا - ايربو )درجة ثالثة 2-1 ذهابا(

)20:30( اإ�شبانيول - قاد�س )درجة ثانية 1-2 ذهابا(
)18:30( خيتايف - قرطبة )درجة ثانية 2-1 ذهابا(

)19:30( رايو فايكانو - ليغاني�س )2-2 ذهابا(
ثالثة  )درج����ة  ليوني�شا  ك��ول��ت��ورال   - ب��ر���ش��ل��ون��ة   )20:30(

-1�شفر ذهابا(
رابعة  )درج����ة  ان����درو  ���ش��ان��ت   - م��دري��د  اأتلتيكو   )18:30(

-1�شفر ذهابا(
�شفر- ثالثة  )درج��ة  فيالنوفين�شي   - اإ�شبيلية   )19:30(

�شفر ذهابا(
)19:30( فياريال - اأملرييا )درجة ثانية 3-3 ذهابا(

 1-2 الوليد - ريال مايوركا )درج��ة ثانية  بلد   )20:30(
ذهابا(

)18:30( جريونا - اأالفي�س )2-2 ذهابا(
)19:30( ريال �شو�شييداد - �شلتا فيغو )1-1 ذهابا(

-4�شفر  ثالثة  )درج��ة  مليلية   - مدريد  ري��ال   )15:15(
ذهابا(

ثالثة  )درج��ة  �شانتاندر  را�شينغ   - بيتي�س  ري��ال   )19:45(
ذهابا( -1�شفر 

)17:30( اإيبار - �شبورتينغ خيخون )درجة ثانية �شفر2- 
ذهابا(

)11:00( ليفانتي - لوغو )درجة ثانية 1-1 ذهابا(
)17:30( هوي�شكا - اأتلتيك بلباو )�شفر4- ذهابا(

اأتلتيكو  ن�������ادي  اأع����ل����ن 
م��دري��د االإ���ش��ب��اين لكرة 
مهاجمه  اأن  ال�����ق�����دم 
دي���ي���غ���و ك���و����ش���ت���ا ال����ذي 
اآالم  ي��ع��اين م��ن 

يف  االأ�شبوع  ه��ذا  جراحية  لعملية  �شيخ�شع  الي�شرى،  القدم  يف  متكررة 
الربازيل، يتوقع اأن تبعده الأ�شابيع.

وقال النادي الذي يحتل املركز الثالث يف ترتيب الليغا “�شيخ�شع دييغو 
يف  منها  يعاين  التي  االآالم  ب�شبب  االأ�شبوع  هذا  جراحية  لعملية  كو�شتا 

القدم الي�شرى«.
واأو�شح اأن الالعب “الذي �شبق له اخل�شوع لعملية جراحية يف العظمة 
بهذه  ال�شعور  ع��اوده  12 عاما،  قبل  الي�شرى  القدم  اخلام�شة يف م�شط 
القرار  ات��خ��اذ  مت  املختلفة،  اخل��ي��ارات  تقييم  “بعد  م�شيفا  االآالم”، 
الأتلتيكو  الطبي  اجلهاز  باإ�شراف  ال��ربازي��ل  يف  العملية  جت��رى  ب��اأن 

مدريد«.
ويف حني مل يحدد النادي فرتة الغياب املتوقع، اأ�شارت �شحيفة 
ع�شرة  لنحو  �شيبتعد  كو�شتا  دييغو  اأن  اىل  االإ�شبانية  “اآ�س” 
يف  اإ�شبيلية  �شد  اأب��رزه��ا  مباريات  ع��ن  تاليا  ويغيب  اأ�شابيع، 

ال�شاد�س من كانون الثاين/يناير املقبل.
واأ�شارت ال�شحيفة اىل اأن النادي ياأمل يف اأن يكون مهاجمه 
الدويل البالغ من العمر 30 عاما، قادرا على العودة اىل 
�شفوف الفريق مع انطالق مناف�شات الدور ثمن النهائي 

لدوري اأبطال اأوروبا يف 12 �شباط/فرباير.
املو�شم  يف  امل��ت��وج  االإ���ش��ب��ان��ي��ة  العا�شمة  ف��ري��ق  و���ش��م��ن 
بلوغ  ليغ”،  “يوروبا  االأوروب���ي  ال��دوري  بلقب  املا�شي 
الدور املقبل من دوري االأبطال، اذ يت�شدر املجموعة 
دورمتوند  بورو�شيا  اأم��ام  نقطة،   12 بر�شيد  االأوىل 
مناف�شات  االأخ��رية من  قبل اجلولة  االأمل��اين )10(، 

الدور االأول التي تقام االأ�شبوع املقبل.
وياأمل اأتلتيكو يف الذهاب بعيدا يف دوري االأبطال 
على  �شيقام  النهائي  واأن  ال�شيما  املو�شم،  ه��ذا 

ملعبه يف االأول من حزيران/يونيو.
كو�شتا  دييغو  �شاهم  القدم،  اآالم  رغم  وعلى 
لفريقه يف  م��ب��ارات��ني  اآخ���ر  ف��اع��ل يف  ب�شكل 
الدوري املحلي، اذ �شجل يف مرمى بر�شلونة 
 24 يف   )1-1( ال��ل��ق��ب  وح���ام���ل  امل��ت�����ش��در 
ت�شرين الثاين/نوفمرب املا�شي، كما �شاهم 
اأم���ام  ل��ف��ري��ق��ه )1-1(  ال��ت��ع��ادل  ه���دف  يف 
ع�شرة،  الرابعة  املرحلة  االأح��د يف  جريونا 
رام��ال��ي��و خ��ط��اأ يف  �شجله جونا�س  وال���ذي 

مرمى فريقه )82(.
الليغا  يف  الثالث  املركز  اأتلتيكو  ويحتل 
بر�شلونة  ع���ن  ن��ق��اط  ث����الث  ب���ف���ارق 
الثاين،  اإ�شبيلية  عن  ونقطتني 
وب���ن���ق���ط���ة اأم����������ام اأالف����ي���������س 

الرابع.

االإنكليزية  ال�������ش���رط���ة  اأوق�����ف�����ت 
رميه  بعد  توتنهام  لفريق  م�شجعا 
ق�شرة موز على اأر�س ملعب ا�شتاد 
االإمارات التابع لنادي اأر�شنال جتاه 
م��ه��اج��م االأخ����ري ال��غ��اب��وين ب��ي��ار-

احتفاله  اأثناء  اأوباميانغ  اإميريك 
غرميه  م��رم��ى  يف  ه��دف  بت�شجيل 
الفريقني  م��ب��اراة  خ��الل  اللندين 
�شمن الدوري املمتاز لكرة القدم .

دربي  “املدفعجية”  فريق  وح�شم 
بنتيجة  ل�����ش��احل��ه  ل���ن���دن  ���ش��م��ال 

.2-4
بعد  االإن��ك��ل��ي��زي��ة  ال�شرطة  واأك����دت 

املباراة تنفيذ �شبعة اعتقاالت.
“بر�س  وك�������ال�������ة  واأو��������ش�������ح�������ت 
من  اأن  االإنكليزية  اأ�شو�شيي�شن” 
امل��وق��وف��ني م�شجع ق��ام برمي  ب��ني 
االأخري  امل�شتطيل  على  موز  ق�شرة 
يحتفل  كان  ال��ذي  اأوباميانغ  جتاه 
بت�شجيله  ت��وت��ن��ه��ام  م��وؤي��دي  اأم����ام 
ركلة  م��ن  ل��ف��ري��ق��ه  االأول  ال��ه��دف 

جزاء.

اإن  توتنهام  با�شم  متحدث  وق���ال 
مقبول  غري  ال�شلوك  ه��ذا  “مثل 
و�شينال امل�شجع املعني به العقاب«.

اأم����ا ال��ت��وق��ي��ف��ات ال�����ش��ت��ة االأخ����رى 
فرتتبط مبخالفة النظام العام.

الأر�شنال  ال�����ش��اب��ق  امل��ه��اج��م  وق����ال 
ال��ذي يعمل  اإي��ان راي��ت  االإنكليزي 
كمحلل لهيئة االإذاعة الربيطانية 
“بي بي �شي”، “لعبت �شد توتنهام 
االنتهاكات،  من  للكثري  وتعر�شت 
اال ان اأيا منها مل تكن ذات خلفية 

عن�شرية«.
واأ�شاف املهاجم ذو الب�شرة ال�شوداء، 
على  “االآن  اأوب��ام��ي��ان��غ،  مثل  مثله 
ت��وت��ن��ه��ام ال��ت��ع��ام��ل م��ع ه���ذا االأمر 
الأن اأبلها قام بذلك )...( هذا لي�س 
بل  لتوتنهام  فقط موقفا حمرجا 
انت�شر  الأن����ه  االإن��ك��ل��ي��زي  ل���ل���دوري 
ح���ول ال���ع���امل، وع��ل��ى ت��وت��ن��ه��ام اأن 
�شمعته.  ي��ل��وث  ح��دث  م��ع  يتعامل 

من املوؤ�شف اأن نرى ذلك«.
الت�شجيل  اأوب����ام����ي����ان����غ  واف���ت���ت���ح 

من  العا�شرة  الدقيقة  يف  الأر�شنال 
املباراة التي اأقيمت االأحد من ركلة 
هدفني  بت�شجيل  رد  ان  اال  ج���زاء، 
ع��رب اري��ك داي��ر وه���اري كاين من 
االأول  ال�شوط  لينتهي  ركلة جزاء، 

بتقدم فريقهما 1-2.
اأوباميانغ  ع���رب  اأر����ش���ن���ال  وع�����ادل 
م��ط��ل��ع ال�����ش��وط ال���ث���اين، ق��ب��ل اأن 
مينحه الفرن�شي األك�شندر الكازيت 
لوكا�س  واالأوروغ���واي���اين  التقدم، 

توريرا الهدف الرابع.

على  اال���ش��ط��راب��ات  تقت�شر  ومل 
من  اأك������ر  ���ش��ج��ل  اذا  امل�����درج�����ات 
ت�����داف�����ع ب�����ني ال����الع����ب����ني خ����الل 
داير  ت�شجيل  بعد  ال�شيما  امل��ب��اراة، 
 .)1-1( لتوتنهام  التعادل  ه��دف 
االإنكليزي  الو�شط  العب  واحتفل 
الدويل بو�شع اإ�شبعه على �شفتيه، 
م��ا ا���ش��ت��دع��ى رد ف��ع��ل غ��ا���ش��ب من 
اأر�شنال ال�شوي�شري �شتيفان  العب 
مايكل  احلكم  ورف��ع  لي�شت�شايرن. 

دين بطاقة �شفراء يف وجه داير.

توقي���ف م�شج����ع لتوتنه���ام رم���ى ق�ش���رة م��وز جت�اه اأوباميان��غ 

��شبانيول يف خطر 

بر�شلون���ة وري���ال ل�شم���ان التاأه���ل بك���اأ�ص اإ�شباني����ا
دييغو كو�شتا يخ�شع لعملية جراحية

برعاية �شقر �لقا�شمي 
ال�شارقة ت�شت�شيف ور�شة تطوير كرة ال�شاالت االآ�شيوية اليوم الثالثاء

�لحتاد �لآ�شيوي ي�شيد بتجهيز�ت 
�لإمار�ت ل�شت�شافة �لت�شفيات بالفجرية

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

بتاريخ:2 اأكتوبر 2018   املودعة حتت رقم: 299377 
تاريخ اإيداع االأولوية:  

با�ش��م: م�شرت كليربز الإيواء احليوانات االأليفة و تربيتها ملالكها عمر انور �شركة ال�شخ�س الواحد �س.ذ.م.م
وعنوانه: مكتب رقم 4B-33 ملك �شدا ملراكز االعمال B مركز ا�شتدامة االعمال )املركز التجاري(، دبي، 

االإمارات العربية املتحدة
 وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات: 

تنظيف احليوانات االأليفة والعناية بها؛ خدمات ال�شبا للحيوانات االأليفة؛ خدمات العناية ب�شحة وجمال 
احليوانات؛ خدمات تنظيف احليوانات االأليفة والعناية بها املتنقلة؛ خدمات امل�شورة واال�شت�شارات واملعلومات 

املتعلقة بكافة اخلدمات املذكورة اأعاله. 
 الواق�عة بالفئة:  44 

و  مميزة  باأحرف  "Mr. Clippers" مكتوبة  االإجنليزية  العبارة  من  العالمة  و�شف العالمة:  تتكون 
يرتدي  لكلب  �شورة  فوقها  و  االإجنليزية  باللغة  "PET GROOMING" مكتوبة  عبارة   اأ�شفلها 

النظارات و ي�شع ربطة عنق الفرا�شة، و على ميينه مق�س
 اال�ش��رتاطات:   

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

�إد�رة �لعالمات �لتجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  4  دي�صمرب 2018 العدد 12494



ي�شعون ع�شبات على اأعينهم يف زفاف كفيفة
اإذ  نوعها،  للب�شر يف مرا�شم فريدة من  فاقدة  اأ�شرتالية  تزوجت 
اأجواء  ليعي�شوا  اأعينهم،  على  و�شع ع�شبات  املدعووين  ُطلب من 
الزفاف بطريقة مماثلة للعرو�س.  واأقيم  زفاف �شتيفاين اآنيو يف 
54 مدعواً، وبدا كل �شيء مماثاًل الأي حفل  كوينزالند، بح�شور 
زفاف  اآخر، با�شتثناء اأن العرو�س كفيفة، وت�شامن املدعوون معها، 
بو�شع ع�شبات على اأعينهم. وتعاين �شتيفاين ووالدتها من حالة 
الفاحتة  الظالل  بع�س  روؤي��ة  على  ق��ادرة  ن���ادرة، جتعلها  مر�شية 
كامل،  ب�شكل  للب�شر  فاقدة  والدتها  اأن  حني  يف  فقط،  والداكنة 
ح�شب ديلي ميل الربيطانية. و�شاهم فريق خمت�س من املوظفني 
يف اإجناح احلفل اال�شتثنائي، واأم�شوا وقتاً يف و�شف معامل املكان 
باأكمله للعرو�س، والتفكري يف كل جزء بدقة، مع باقة من االأزهار 
مل�شة  داي  جيم�س  امل�شور  واأ�شاف  املنا�شبة.  بهذه  بعناية  املختارة 
بروائح عطرية  قما�س خمتلفة  وق��ّدم قطع  احل��دث،  ح�شية على 

منوعة للعرو�س، لتذكرها بتفا�شي الزفاف يف امل�شتقبل.

 F16 رحلة غرامية مبقاتلة
بقائد  اأطاحت  ف�شيحة  جديدة،  اأمريكية  اإعالمية  تقارير  ك�شفت 
فريمونت  ب��والي��ة  االأم��ريك��ي  الوطني  للحر�س  التابع  اجل��و  �شالح 
الكولونيل  اأج��رب   2015 عام  ففي  املتحدة.  الواليات  �شرقي  �شمال 
اأن ا�شتخدم مقاتلة من طراز  توما�س جاكمان على اال�شتقالة، بعد 
دي �شي" حل�شور اجتماع عمل،  "وا�شنطن  اإىل  16" لالنتقال  "اإف 
تبنّي فيما بعد اأنه "موعد غرامي"، وفقا ملا ذكر موقع �شبكة "فوك�س 
كان  جاكمان  ف���اإن  التقرير  وح�شب  االإخ��ب��اري��ة.  االأم��ريك��ي��ة  نيوز" 
يتبادل ر�شائل الغزل مع �شخ�شية مل يعّرف عنها، عملت ملدة �شهرين 
يف وزارة الدفاع االأمريكية، قبل اأن يرتب لالجتماع يف يناير من عام 
لقاء  اأج��ل  فيه من  يتواجه  اأن  املخ�ش�س  الوقت  نف�س  وهو   ،2015
 "VTDigger " موقع  نيوز" عن  "فوك�س  نقلت  ما  ح�شب  عمل، 
املعلومات  ب��دوره  نقل  ال��ذي  املحلي يف والي��ة فريمونت،  االإخ��ب��اري 
وا�شتخدم  باحلادثة.  علم  على  الوطني  اأ�شخا�س يف احلر�س   3 عن 
جاكمان )55 عاما(، الذي �شغل من�شب قائد "اجلناح املقاتل" رقم 
158 يف احلر�س الوطني يف فريمونت، مقاتلة من طراز "اإف 16" 
للتحليق م�شافة 800 كيلومرتا من مدينة بريلينغتون يف فريمونت 
اأن��دروز اجلوية قرب وا�شنطن دي �شي، حيث االجتماع.  اإىل قاعدة 
وب�شبب �شوء االأح��وال اجلوية واإغالق مدارج تلك القاعدة اجلوية 
يف ذلك اليوم، اأخرب جاكمان تلك ال�شيدة باأنه قد يتوجه اإىل قاعدة 
اأين هبطت  النغلي اجلوية كخطة بديلة، لكن مل يت�شح فيما بعد 
طائرته اأخريا. وعندما علمت قيادات ال�شف االأول يف قيادة احلر�س 
باأن  اإىل جاكمان  اأ�شدروا االأوام��ر  الوطني يف فريمونت مبا جرى، 
يعود من وا�شنطن دي �شي عرب رحلة جتارية، بعد اأن اأم�شى ليلتني 
يف فندق هناك، وبعد ذلك واجه اأوامر اأخرى باال�شتقالة من من�شبه، 

وهو يعمل حاليا يف �شركة الربيد الوطني يف فريمونت.

تذرف الدماء من عينيها بدل الدموع
مبر�س  م�شابة  اأنها  عاماً(   42( دانيلز  جو  الربيطانية  اعتقدت 
اجلذام القاتل، بعدما اأ�شيبت بالزكام وعانت من اأعرا�س غريبة 
اإ�شافة اإىل  تتمثل يف ظهور بثور يف عينيها وفمها واأنفها ولثتها، 
اإفراز عينيها الدم عو�شاً عن الدموع، وت�شاقط قطع من جلدها. 

ت��ف��ارق احل��ي��اة ب�شبب  اأن  ب��اأن��ه��ا على و���ش��ك  امل����راأة مقتنعة  وب��ات��ت 
اأن ي�شخ�س االأطباء حالتها مبتالزمة  املر�س اخلطري، قبل  هذا 
ثالثة  ملدة  احليوية  للم�شادات  تناولها  وبعد  جون�شون.  �شتيفنز 

اأ�شابيع، بداأت االأعرا�س ترتاجع ب�شكل ملحوظ.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اإر�شال الروائح عرب الهاتف.. جتربة تب�شر بتحقيق احللم
يوا�شل العلم مفاجاأتنا بجعل ما كنا نعتقد قبل اأعوام، اأنه م�شتحيل ممكنا، ذلك ما اأثبته فريق خرباء ماليزيني، 

بعدما قالوا اإن اإر�شال الروائح عرب الهواتف الذكية، قد يتحول اإىل حقيقة يوما ما!.
ويزعم باحثون من ماليزيا اأن م�شتخدمي الهواتف الذكية �شيكون مبقدورهم م�شتقبال اإر�شال جميع اأنواع الروائح 

عن طريق تطبيقات التوا�شل، با�شتخدام تقنية ت�شمى "الرائحة الرقمية".
وقالت �شحيفة "ديلي ميل" الربيطانية اإن الباحثني �شنعوا "رائحة كهربائية" من خالل و�شع اأقطاب كهربائية 

داخل اأنوف امل�شاركني يف البحث.
ووفق ال�شحيفة فقد جنحت التجربة بعدما حفزت التيارات الكهربائية فتحتي االأنف، وهو ما حفز بدوره اخلاليا 

الع�شبية التي تغذي الدماغ مبختلف الروائح.
املعزز"،  الواقع  اأو  املتكامل  االفرتا�شي  الواقع  من  جزء  العملية  "اأن  اإىل  �شيك  اأدري��ان  الرئي�شي،  الباحث  واأ�شار 
م�شيفا "على �شبيل املثال، ميكنك احل�شول على ع�شاء افرتا�شي مع �شديقك عرب االإنرتنت. ميكنك روؤيته بتقنية 

ثالثية االأبعاد وم�شاركة الوجبة معه".
وتابع: "نعتقد اأن النا�س �شي�شبحون يوما ما قادرين على اإر�شال الروائح عرب االإنرتنت. بالرغم من اأن االأمر ما 

يزال بعيدا"، م�شريا اإىل اأن كل العملية تعتمد على "التحفيز الكهربائي".
واأ�شاف: "نرجح اأي�شا اأن هذه العملية قد ت�شاعد االأ�شخا�س املر�شى على ا�شتعادة حا�شة ال�شم يف حال فقدوها".
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ت�شوه راأ�شها من �شيغة ال�شعر
ام��راأة فرن�شية بعد معاناتها من ح�شا�شية كادت تق�شي عليها  راأ�س  ت�شوه 

ب�شبب مادة كيميائية غالبا ما توجد يف �شبغات �شعر داكنة اللون.
وذكر موقع "ياهو" االأمريكي اأن املراأة التي تعرفت با�شم اإ�شتال قالت اإن 
بارافينيل  ت�شمى  كيميائية  م��ادة  حتوي  والتي  ا�شتخدمتها  التي  ال�شبغة 

ديامني )PPD( ت�شببت يف احل�شا�شية املفرطة التي عانت منها.
املنتج،  من  �شغرية  كمية  �شوى  تخترب  مل  اأنها  عاما(   19( اإ�شتال  واأك��دت 
بعد فرتة  بالتورم  راأ�شها  بداأ  ثم  الفور"،  "على  ت�شررت  راأ�شها  فروة  لكن 
وجيزة. وعلى الرغم من اأن اإ�شتال قالت اإنها تناولت م�شادات اله�شتامني 
للم�شاعدة يف خف�س التورم والتهيج، ت�شخم راأ�شها يف �شباح اليوم التايل 

من 22 بو�شة اإىل 24.8 بو�شة، كما ت�شخم ل�شانها اأي�شا.
ونقلت ياهو عنها قولها: "مل اأ�شتطع التنف�س. كان راأ�شي �شبيها مب�شباح 
اأن  بعد  ول�شانها  راأ�شها  ت��ورم  وانخف�س  اإ�شتال  حالة  وحت�شنت  االإ�شاءة". 
من  جرعة  لها  اأعطيت  حيث  امل�شت�شفيات،  ب��اإح��دى  ال��ط��وارئ  اإىل  ذهبت 
PPD الكيميائية عادة يف �شبغات �شعر االألوان  االأدرينالني. وتوجد مادة 

الداكنة واملكياج وكذلك الو�شم باحلناء، وفقا لياهو.
الن�شيج  انهيار  مثل  قاتلة"،  "م�شاعفات  الكيميائية  امل���ادة  ه��ذه  وت�شبب 
تنف�س، وف�شل كلوي،  الربيدات(، و�شيق  انحالل  با�شم  )املعروف  الع�شلي 

وفقا لتقرير يف جملة اأبحاث العلوم الطبية.
واأ�شافت اإ�شتل: "لقد كدت اأموت. ال اأريد اأن يحدث هذا لالآخرين".

يدخلون ال�شجن بحثًا عن احلرية!
لكن يف  ال�شجن،  دخ��ول  و�شائل جتنبهم  اإىل  القانون  يلجاأ اخلارجون عن 
كوريا اجلنوبية، يوجد �شجن فريد من نوعه، يدخله االآالف من الباحثني 
"ال�شجن بداخلي"،  عن احلرية.  يحمل املالذ غري التقليدي املزيف ا�شم 
�شاعة،   24 االنفرادي  احلب�س  ال�شجني يف  فيه  يعي�س  دوالراً،   90 ومقابل 
من  وال��ف��رار  باال�شرتخاء  لهم  ت�شمح  الكاملة  العزلة  اإن  العمالء  ويقول 
�شخب حياتهم املجهد. ومنذ افتتاحه يف 2013 ، ا�شت�شاف املركز اأكر من 
2000 عامل وطالب، هروبوا من ثقافة العمل والثقافة االأكادميية التي 
ت�شتهر بها البالد. وحتظر داخل "ال�شجن"، جميع اأنواع االت�شاالت، مبا يف 

ذلك الهواتف املحمولة وال�شاعات وحتى املرايا.
وداخل الزنزانة التي تبلغ 28 مرتاً مربعاً، يق�شي املقيم وقته حمتجزاً يف 
االأن�شطة  امل�شاركة يف  غرفة حتتوي على مفكرات وح�شرية يوغا، وميكن 

اجلماعية الروحية اإذا رغب يف ذلك.
و يرتدي ال�شجناء مالب�س ال�شجن التقليدية ويح�شلون على الوجبات عرب 
باب الزنزانة املغلق. وكانت درا�شة اأجرتها منظمة التعاون االقت�شادي قد 
اأظهرت اأن الكوريني اجلنوبيني، عملوا 2000 �شاعة يف املعدل عام 2017، 

واعتربت اأكر دولة يعمل فيها املواطنون يف القارة االآ�شيوية.

تدعي التوا�شل مع 
احليوانات احلية وامليتة 
مدينة  من  اأمريكية  ام���راأة  تدعي 
القدرة  مت��ت��ل��ك  ب��اأن��ه��ا  ن���ي���وي���ورك 
احليوانات  م����ع  ال���ت���وا����ش���ل  ع���ل���ى 
�شواء، منذ  وامليتة على حد  احلية 
�شريا  ت���ق���وم  ع����ام����اً.    15 ح�����وايل 
ملالكي  خدماتها  بتقدمي  بلوتزكر 
احل��ي��وان��ات االأل��ي��ف��ة م��ق��اب��ل اأجر 
وت���خ���ربه���م مب������اذا تفكر  حم������دد، 
ح��ي��وان��ات��ه��م، وم�����اذا حت����ب.  وقد 
اكت�شفت �شريا التي تعمل كو�شيطة 
التوا�شل  يف  م��وه��ب��ت��ه��ا  ن��ف�����ش��ي��ة، 
اأث��ن��اء م�شاهدتها  م��ع احل��ي��وان��ات، 
وهي  �شهرية  روحانية  الأخ�شائية 
اأث��ن��اء برنامج  ت��ع��ر���س م��ق��درات��ه��ا 
"اأنيمال  ق���ن���اة  ع���ل���ى  ت���ل���ف���زي���وين 
احل����ني،  ذل�����ك  وم���ن���ذ  بالنيت". 
اأ�شبحت �شريا تعمل كو�شيطة بني 
احليوانات االأليفة والب�شر، مقابل 
 30 100 دوالر لكل جل�شة مدتها 
دق���ي���ق���ة.  وب������داأت ���ش��ريا االإع����الن 
على  ع��ل��ى موقعها  خ��دم��ات��ه��ا  ع��ن 
االإنرتنت، و�شرعت باإجراء جل�شات 
وتلقي  ال����ه����ات����ف،  ع����رب  ت���خ���اط���ر 
اإىل  اإ�شافة  الكالب،  مل��زارع  دع��وات 
التوا�شل  يف  حم��ا���ش��رات  ت��ق��دمي 
ن�شاط  ازدهر  مع احليوانات. وقد 
ال�شنوات  خالل  كبري  ب�شكل  �شريا 
االأخرية، و�شملت خدماتها حتديد 
موقع احليوانات االأليفة املفقودة، 
وحتى  اأم����را�����ش����ه����ا،  وت�����ش��خ��ي�����س 

التوا�شل مع احليوانات امليتة. 
اأ�شحاب  اأن  م����ن  ال����رغ����م  وع���ل���ى 
ال���ك���الب ي�����ش��ك��ل��ون اجل����زء االأك����رب 
تعاملت  اأنها  اإال  �شريا،  زبائن  من 
احليوانات  اأن���واع  م��ن  العديد  م��ع 
والذئاب  اخل���ي���ول  م��ث��ل  االأخ������رى 

والفيلة والثعابني. 

ترامب يحب كيم 
يوم  بعد  اجلنوبية  كوريا  رئي�س  قال مون جيه-اإن 
من لقائه بالرئي�س االأمريكي دونالد ترامب خالل 
ترامب  اإن  االأرجنتني  يف  الع�شرين  جمموعة  قمة 
كيم  ال�شمايل  الكوري  للزعيم  ر�شالة  اإي�شال  يريد 

جوجن اأون مفادها اأنه يحبه و�شيحقق له اأمنياته.
ا�شت�شافة كيم قريبا  ياأمل يف  ال��ذي  واأ���ش��اف م��ون 
و�شتكون  ال��ع��ام  ه��ذا  مطلع  عليها  متفق  زي���ارة  يف 
اأن  ل�شول  ال�شمايل  ال��ك��وري  الزعيم  زي���ارات  اأوىل 
وق��ال مون  لكيم.  ر�شالة  اإي�شال  منه  ترامب طلب 
اإىل  لل�شحفيني على م��ن ط��ائ��رة م��ن االأرج��ن��ت��ني 
اأيام  ت�شتمر ثالثة  دولة  زي��ارة  بداأ  نيوزيلندا حيث 
"الر�شالة مفادها اأن راأي الرئي�س ترامب يف الزعيم 
كيم اإيجابي للغاية واأنه يحبه". وتابع "وبناء على 
يف  يرغب  باأنه  كيم  الزعيم  اإخبار  مني  طلب  ذل��ك 
�شيحقق  وب��اأن��ه  بينهما  االت��ف��اق  م��ن  املتبقي  تنفيذ 
التقى  ال��ذي  ت��رام��ب،  وق��ال  كيم".  الزعيم  اأمنيات 
بكيم يف قمة ب�شنغافورة يف �شهر يونيو حزيران، اإن 
من املرجح اأن يجتمع بكيم للمرة الثانية يف يناير 
كانون الثاين اأو فرباير �شباط وهناك ثالثة مواقع 

قيد البحث لعقد هذا االجتماع.

�شجن طيار تعاطى الكحول قبيل رحلة 
حكمت حمكمة بريطانية بال�شجن لع�شرة اأ�شهر على طيار 
يعمل ل�شالح اخلطوط اجلوية اليابانية ال�شتعداده لقيادة 
كمية  كانت  بينما  طوكيو  اإىل  لندن  م��ن  رحلة  يف  ط��ائ��رة 
الكحول يف دمه اأعلى بواقع 10 مرات عن احلد امل�شموح به. 
اأكتوبر   28 الطيار كات�شوتو�شي جيت�شوكاوا يف  مت توقيف 
مطار  طاقم  حافلة  �شائق  �شم  بعدما  املا�شي  اأول  ت�شرين 

هيرو رائحة كحول واأبلغ م�شوؤويل االأمن.
اأظهرت االختبارات اأن الطيار االأول البالغ من العمر 42 
عاما كانت ن�شبة الكحول يف دمه 189 ملليغراما لكل 100 
ملليمرت دم، بواقع 10 مرات اأعلى من حد 20 ملليغراما 
امل�شموح به. ويبلغ هذا احلد بالن�شبة لل�شائقني يف بريطانيا 
80 ملليغراما. وقال القا�شي فيليب ماثيوز اإن جيت�شوكاوا 
كانت  العواقب  اأن  م�شيفا  للخطر،  ال��رك��اب  حياة  عر�س 
"كارثية". ويف معر�س النطق باحلكم يف حمكمة  لت�شبح 
اآيلوورث امللكية بلندن، قال القا�شي اإن "جمرد التفكري يف 

ت�شور اأنك ت�شيطر على الطائرة مروع للغاية".

طائرة رئي�ص دولة للبيع
ت�شتعد احلكومة املك�شيكية لبيع طائرة كبرية فاخرة كانت 
واح��دة من  وذل��ك يف  العامل  ح��ول  ال�شابق  الرئي�س  تنقل 
اأوىل اخلطوات التي يقدم عليها الرئي�س اجلديد اأندري�س 
باأنه  و�شفه  البالد مما  ليخل�س  اأوب���رادور  لوبيز  مانويل 
اأم��ام جتمع يف خاالبا بوالية  اأوب���رادور  رم��ز للبذخ. وق��ال 
"�شنبيع كل  اأيامه يف الرئا�شة  اأول  اأم�س االأحد  فرياكروز 
ال�شا�شة  ا�شتخدمها  التي  الهليكوبرت  الطائرات وطائرات 
لهذا  تاأييدها  عن  تعبري  يف  احل�شود  وهللت  الفا�شدون". 
اأورزوا موؤمترا  ك��ارل��و���س  امل��ال��ي��ة  وزي���ر  وع��ق��د  ال��ت��ح��رك. 
ح�شد  ح�����ش��ره  االأح����د  اأم�����س  �شيتي  مك�شيكو  يف  �شحفيا 
من  وه��ي  الطائرة  اأم��ام  املحليني  ال�شحفيني  من  �شغري 
طراز بوينج 787 درمياليرن لالإعالن عن طرح الطائرة 
للبيع "قريبا جدا". و�شمح للم�شورين وطواقم الت�شوير 
بدخول الطائرة الفاخرة لريوا باأنف�شهم ما بداخلها من 
�شا�شات م�شطحة عمالقة وغرفة نوم رئا�شية وما يبدو اأنه 
الرئا�شية  الطائرة  اإن  اأورزوا  بالرخام. وقال  حمام مك�شو 
التي تبلغ قيمتها 218 مليون دوالر ومت �شراوؤها يف اأواخر 
2012 هي واحدة من 60 طائرة حكومية �شتطرح للبيع 

عالوة على 70 طائرة هليكوبرت.

اعتقال ل�ص غالبه النعا�ص 
األقت  ال�شرطة  ب��اأن  رو�شية موؤخراً،  اإع��الم  و�شائل  ذك��رت 
املكاتب  اأح��د  املا�شي  االأ�شبوع  اقتحم  ل�س  على  القب�س 
اأحد  على  النعا�س  يغالبه  اأن  قبل  اأوري��ن��ب��ورغ  مدينة  يف 
الع�شرين  يف  الفا�شلة  ال�شطو  عملية  ووقعت  الكرا�شي. 
م���ن ن��وف��م��رب )ت�����ش��ري��ن ال����ث����اين(، ع��ن��دم��ا ت�����ش��ل��ل رجل 
امل��ب��اين على طريق  اأح��د  اإىل  ع��ام��اً   36 العمر  يبلغ م��ن 
يف  �شغرية  ن��اف��ذة  ع��رب  اأوري��ن��ب��ورغ،  يف  �شارليك�شوكوي، 
الطابق الثالث. واأظهرت التحقيقات باأن الل�س ا�شتخدم 
امل��ف��ك��ات، وق��واط��ع االأ���ش��الك، وم��ط��رق��ة، وجمموعة من 
املفاتيح القتحام العديد من مكاتب ال�شركات اخلا�شة يف 

نف�س البناء، والبحث عن االأ�شياء الثمينة. عار�شة ت�شري على �ملدرج لتقدمي زي من جمموعة فري�شات�شي يف مدينة نيويورك.  )� ف ب(

جنوم الغناء 
يكرمون مانديال 
ق��دم ع��دد من جن��وم ال�شف االأول 
يف عامل الغناء على راأ�شهم املغنية 
االأمريكية ال�شهرية بيون�شيه حفال 
االآالف  ح�����ش��ره  ج��وه��ان�����ش��ربج  يف 
االأحد مبنا�شبة مرور  االأول  اأم�س 
مئة عام على ميالد رئي�س جنوب 

اأفريقيا الراحل نل�شون مانديال.
ونظمت جماعة )جلوبال �شيتيزن( 
ال�����ذي يهدف  احل��ق��وق��ي��ة احل���ف���ل 
على  ال�����ش��وء  ت�شليط  اإىل  اأي�����ش��ا 
وانعدام  واجل����وع  ال��ف��ق��ر  حم��ارب��ة 
امل�شاواة بني اجلن�شني وهي ق�شايا 

دافع عنها مانديال.
ال�شخ�شيات  ب�����ني  م�����ن  وك���������ان 
الذين  االأعمال  ورج��ال  ال�شيا�شية 
رئي�س  كيم  جيم  احل��ف��ل  ح�����ش��روا 
البنك الدويل واأعلن عن ا�شتثمار 
مليار دوالر يف ال�شحة والتعليم يف 

اأفريقيا عام 2019.
الن�شوة  م����ن  جم���م���وع���ة  وه���ت���ف���ت 
يف  ينتظرن  وه��ن  بيون�شيه  با�شم 
)اإف. ا�شتاد  ل��دخ��ول  طويل  �شف 
اإن.بي( يف جوهان�شربج. و�شارك يف 
اإحياء احلفل اأي�شا جاي زي واأ�شر 

واإد �شريان.
وح�شل الكثريون من بني جمهور 
احلفل على تذاكر جمانية مقابل 
واإر�شال  التما�شات  على  التوقيع 
تغريدات اإىل زعماء العامل حلثهم 
التعليم  لتح�شني  ال��ت��ح��رك  ع��ل��ى 
واإم��دادات املياه وال�شرف ال�شحي 

وال�شحة وغريها من الق�شايا.

اإجازة طرح اأول دواء يعالج ال�شرطان من منبعه واأ�شله
االأمريكية  وال��������دواء  ال����غ����ذاء  ه��ي��ئ��ة  اأع���ل���ن���ت 
)FDA(، عن اإجازة اأول دواء يف العامل ميكنه 
واأ�شله  منبعه  م��ن  ال�شرطان  مر�س  معاجلة 
اأف����اد مفو�س  م��ا  بح�شب  وال�����ش��غ��ار،  ول��ل��ك��ب��ار 

الهيئة احلكومية.
 ،)Vitrakvi( عقار"فيرتاكفي"  وي��ع��ت��م��د 
ع��ل��ى م��ع��اجل��ة ال���ط���ف���رات ال���وراث���ي���ة ل�����الأورام 
اأو  امل��ر���س  ن��وع  ع��ن  النظر  بغ�س  ال�شرطانية، 

مكان ن�شاأته.
االأم����ريك����ي����ة، �شكوت  ال��ه��ي��ئ��ة  وق�����ال م��ف��و���س 
وطرح  اإج�����ازة  ع��ل��ى  "الت�شديق  اإن  غ��وت��ل��ي��ب، 
ال�شرطان،  ل��ع��الج  خ��ط��وة مهمة  ال����دواء،  ه��ذا 
اأ�شا�س جينات  الأنه يعاجله من منبعه، ويعالج 
يف  من�شاأها  موقع  ك��ان  اأي��ا  ال�شرطانية  االأورام 

ج�شم االإن�شان".
واأكد غوتليب، اأن العقار اجلديد �شوف ي�شاعد 

ل��ل��ح�����ش��ول ع��ل��ى العالج  ال�����ش��رط��ان  م��ر���ش��ى 
عالج  "فيرتاكفي" يف  عقار  وي�شاهم  املنا�شب، 
اأ�شخا�س يعانون من اأورام �شرطانية خمتلفة، 

ولكن ميتلكون طفرات وراثية م�شرتكة.
يف  املبكر  االأدوي����ة  تطوير  م��رك��ز  رئي�س  وق���ال 
مركز ميمورال، �شلوان كيرتينج لل�شرطان يف 
"تقليديا  هاميان:  ديفيد  الدكتور  نيويورك، 
ك���ان ي��ت��م ع���الج ال�����ش��رط��ان ب��ن��اء ع��ل��ى اأ�شا�س 
�شيكون  حاليا  لكن  ال�شرطاين،  ال��ورم  م�شدر 
العالج الأي مكان يف اجل�شم الأنك تعالج اجلني 

االأ�شلي الذي ت�شبب يف ظهور الورم".
ال��دواء فعلياً على الب�شر، و�شجلت  ومت جتربة 
ح��ال��ة ���ش��ف��اء ط��ف��ل��ة خ���الل اأ���ش��ه��ر ب��ع��د تناول 
ال�����دواء، و���ش��وف ي��ط��رح ال����دواء ع��ل��ى هيئتني، 
االأوىل يف هيئة اأقرا�س اأو كب�شوالت، واالأخرى 

على هيئة دواء �شراب لالأطفال ب�شكل خا�س.

جينيفر اأني�شتون تتكلم عن 
عالقتها ال�شيئة بوالدتها

ك�شفت املمثلة العاملية  جينيفر اأني�شتون  انها من�شغلة بت�شوير اأحدث اأفالمها الذي تدور 
ة  ق�شّ ان  اىل  م�شرية  بدينة  لفتاٍة  اأّم  ُت�شبح  مهوو�شة  �شابقة  جمال  ملكة  حول  اأحداثه 

تها مع والدتها التي توفيت يف العام 2016. الفيلم ُت�شبه كثرياً ق�شّ
 The Sunday ل�شحيفة  ح��دي��ث  يف  اأني�شتون  ك�شفت  وال��دت��ه��ا  م��ع  اأ���ش��راره��ا  وع��ن 
حيث  �شغرها،  ُمنذ  والدتها  وبني  بينها  قائمة  كانت  عداء  حالة  ان   Telegraph
كانت والدتها عار�شة اأزياء مهوو�شة باالأتيكيت وباإطالالتها وباإطالالت ابنتها جينيفر، 
لكّن االأخرية مل تكن كذلك. واأ�شافت اأني�شتون: " كانت والدتي ُتقارن عالقتها بي -اأنا 
البدينة- بعالقتها هي ووالدتها". اأني�شتون اىل انها كانت تطمح اأن ُت�شبح عار�شة اأزياء 
غرية هو ُحب  الفتاة ال�شّ اأرادت��ه تلك  "ُكل ما  ب��اأمل:  اأرادت والدتها، قالت  لالأطفال كما 

والدة كانت من�شغلة باأ�شياء غري ُمهّمة".


