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تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة ومبتابعة حممد بن زايد 
ي�صلون  ومرافقيهم  اليمنيني  اجلرحى  من   123

اإىل م�صر لتلقي العالج على نفقة الإمارات 
•• القاهرة -وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
رئي�س �لدولة "حفظه �هلل" و مبتابعة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�مل�شلحة و�شلت �إىل جمهورية م�شر �لعربية �ليوم دفعة من �جلرحى 
�ليمنيني و مر�فقيهم و ت�شم 123 جريحا مينيا و مر�فقا للعالج يف 

م�شت�شفياتها على نفقة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وقد ��شتقبلت �شفارة �لدولة ومكتب �مللحق �ل�شحي بالقاهرة �لأ�شقاء 
من �جلرحى �ليمنيني �لذين و�شلو� �إىل مطار �لقاهرة �لدويل فجر 
�م�س قادمني من �لعا�شمة �ليمنية �ملوؤقتة عدن و�أنهت �ل�شفارة جميع 
�لعالج فى ظ��روف مي�شرة  تلقي  �أج��ل متكينهم من  �لج���ر�ء�ت من 

ومريحة وتوفري �شبل �لر�حة لهم.      )�لتفا�شيل �س2(

الإمارات ت�صاعف م�صاهمتها يف �صندوق 
الأمم املتحدة لالإغاثة يف حالت الطوارئ 

•• نيويورك -وام:

�أعلنت �شعادة لنا زكي ن�شيبة �ملندوبة �لد�ئمة لدولة �لإمار�ت لدى 
دولر  ماليني  خم�شة  مببلغ  �لإم���ار�ت  م�شاهمة  عن  �ملتحدة  �لأمم 
حالت  يف  لالإغاثة  �ملركزي  �ملتحدة  �لأمم  �شندوق  ل�شالح  �أمريكي 
رفيع  �ل�شنوي  �لتربع  موؤمتر  خ��الل  وذل��ك   2019 لعام  �ل��ط��و�رئ 

�مل�شتوى �لذي نظمه �ل�شندوق �أم�س �لول.       )�لتفا�شيل �س3(
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اللغة ا�نجليزية

 4 مستويات مختلفة
دورات ا�نجليزية المتخصصة في مجال ا�عمال

دورات التحضير ل�يلتس
امتحان ا�يلتس الدولي متوفر لدينا

حصص فردية متوفرة
تحديد المستوى مجانا

دورات اللغة العربية  لغير الناطقين بها

دورات ا�نجليزية العامة من مستوى مبتدئ حتى متقدم

English Courses

General English Courses ( Beginner to advanced )

ن�سر مدرعات يف �سوارع باري�س حت�سبا ملزيد من اأعمال العنف

احتجاجات »ال�صرتات ال�صفراء« متتد اإىل بلجيكا وهولندا

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن 
زايد يهنئون خادم احلرمني 

بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد احلكم
•• اأبوظبي-وام:

"حفظه �هلل"  �لدولة  �آل نهيان رئي�س  ز�يد  �ل�شيخ خليفة بن  �ل�شمو  بعث �شاحب 
�آل  �أخيه خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد �لعزيز  �إىل  برقية تهنئة 
�لر�بعة  �لذكرى  مبنا�شبة  وذل��ك  �ل�شقيقة  �ل�شعودية  �لعربية  �ململكة  ملك  �شعود 

لتوليه مقاليد �حلكم.
�لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  بعث  كما 
بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  "رعاه �هلل" و�شاحب  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س 
ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة 

مماثلتني �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد �لعزيز �آل �شعود.

رئي�س الـدولة يــوجـه برفع ن�صــبة متثيل املراأة الإماراتية
% من الدورة القادمة يف املجل�س الوطني الإحتادي اإىل 50 

•• اأبوظبي-وام:

وجه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه 
�هلل برفع ن�شبة متثيل �ملر�أة �لإمار�تية يف �ملجل�س �لوطني �لحتادي �إىل 
�لقادمة، يف خطوة تر�شخ توجهات �لدولة �مل�شتقبلية،  �لدورة  من   50%
�لريادي  دوره��ا  على  وتوؤكد  �لإم��ار�ت��ي��ة،  للمر�أة  �لكامل  �لتمكني  وحتقق 

و�ملوؤثر يف كافة �لقطاعات �حليوية يف �لدولة.
وتاأتي توجيهات �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة مب�شاعفة �لن�شبة �حلالية 
لت�شل   ،22.5% وه��ي  �لحت��ادي  �لوطني  �ملجل�س  يف  �لن�شائي  للتمثيل 
�إىل %50 من �ل��دورة �لقادمة لت�شع دولة �لإم��ار�ت يف �ملر�كز �ملتقدمة 
على م�شتوى �لعامل من حيث متثيل �ملر�أة يف �لربملان، وبذلك حتقق �ملر�أة 

�لإمار�تية يف زمن قيا�شي ما حققته مثيالتها يف �لعامل يف عقود طويلة.

•• دبي-الفجر:

قال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي )رعاه �هلل( على ح�شابه �ل�شخ�شى يف 
ن�شبة  بتخ�شي�س  �هلل  حفظه  �لدولة  رئي�س  �أخ��ي  توجيهات  )ت��وي��رت(: 
٥٠٪ للمر�أة يف �لدورة �لنتخابية �لقادمة للمجل�س �لوطني �لحتادي 
تعطي دفعة كبرية لرت�شيخ دور �ملر�أة �لت�شريعي و�لقانوين و�لربملاين يف 
م�شريتنا �لتنموية .. �ملر�أة ن�شف �ملجتمع وت�شتحق �أن متثل هذ� �لن�شف 

حممد بن را�سد: 
لرت�صيخ  كــبــرة  دفــعــة 
الت�صريعي  املــراأة  دور 
والــقــانــوين والــرملــاين 
التنموية  م�صرتنا  يف 

حممد بن زايد: 
ــم  وداع �صريك  ـــراأة  امل
ـــاء  ـــن ـــب ملــــ�ــــصــــرة ال
والــتــنــمــيــة واأمنــــوذج 
والتميز ــاء  ــط ــع ال يف 

•• اأبوظبي-الفجر:

قال �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة: نبارك للمر�أة �لإمار�تية رفع ن�شبة 
�إ�شافية لتعزيز دورها  .. خطوة  �لوطني �لحت��ادي  �ملجل�س  متثيلها يف 
وم�شاهمتها يف �شنع �لقر�ر �لوطني .. هي �شريك ود�عم مل�شرية �لبناء 
و�لتنمية و�أمنوذج يف �لعطاء و�لتميز.. �أثبتت جد�رتها يف خمتلف مو�قع 

�لعمل .. متنياتنا لها بالتوفيق و�لنجاح.

رفع  الدولة  رئي�س  بتوجيهات  ت�صيد  فاطمة  ال�صيخة 
ن�صبة متثيل املراأة يف  »الوطني الحتادي« اإىل 50 باملائة
)�لتفا�شيل �س2(

•• احلديدة -وام:

و��شلت ميلي�شيا �حلوثي �لنقالبية �شيا�شة �لر�س �ملحروقة وتدمري 
�لبنى �لتحتية و�خلدمية يف �ليمن عرب تفخيخ �ملد�ر�س وزرع �لعبو�ت 
�لنا�شفة و�لألغام د�خل �لعلب و�لأكيا�س �لغذ�ئية لتحقيق �كرب قدر من 

�خل�شائر يف �لأرو�ح .
�ىل  �حلديدة  مبدينة  �ل�شرف  مدر�شة  بتحويل  �ل�شدد  هذ�  يف  وقامت 
�لألغام  زر�ع���ة  �إىل  جل���اأت  كما  حمتوياتها  ت��دم��ري  بعد  ع�شكرية  ثكنة 
�أكيا�س �ل�شكر و�لأرز وطفايات �حلريق لت�شل  و�لعبو�ت �لنا�شفة د�خل 
�ىل منازل �ملو�طنني �ليمنيني و�لطرقات �لعامة و�ملقار �حلكومية د�خل 
ملمار�شاتها  �لر�ف�شني  �لأه��ايل  من  �نتقامها  �ط��ار  يف  �حلديدة  مدينة 

�لإرهابية.
�ألغام  �شبكة  تفكيك  من  �ليمنية  �ملقاومة  ق��و�ت  متكنت  ذلك  مقابل  يف 

حلرمان  �مليلي�شيا  زرعتها  �لدر��شية  �لف�شول  د�خ��ل  نا�شفة  وع��ب��و�ت 
�لأطفال من ��شتكمال تعليمهم �شمن خمطط لتجنيد �لأطفال ق�شريا 
فيما تو��شل �لفرق �لهند�شية �لتابعة للقو�ت �لتحالف �لعربي جهودها 
يف نزع �لألغام و�لعبو�ت �لنا�شفة �لتي زرعها �لنقالبيون يف �لطرقات 

�لعامة و�ملن�شاآت �ملدنية .
كما متكنت قو�ت �ملقاومة �ليمنية من تطهري �أجز�ء و ��شعة من �شركة 
زرعها  �لتي  �لنا�شفة  �ل��ع��ب��و�ت  و  �لأل��غ��ام  م��ن  �لأح��م��ر  �لبحر  مطاحن 

�حلوثيون بهدف �إتالف حمتوياتها من �لدقيق و�لغالل .
وقال �شهود عيان باحلديدة �ن ميلي�شيات �حلوثي عمدت منذ �نقالبها 
�ل�شاحل �لغربي وحتويلها  �لتعليمية يف مديريات  �ملن�شاآت  �ىل تخريب 
�إىل ثكنات ع�شكرية و خمازن لل�شالح وت�شببت يف حرمان �أكرث من 4.5 
مليون طفل من �لتعليم بعد تدمريها 2372 مدر�شة و��شتخد�م �أكرث 

من 1500 مرفق تعليمي كثكنات ع�شكرية .

األغام احلوثيني يف اأكيا�س ال�صكر والأرز وطفايات احلريق

•• عوا�صم-وكاالت:

�مل�شادمات  ح��دة  �ل�شبت،  �رتفعت، 
�لفرن�شية  �لأم���������ن  ق��������و�ت  ب�����ني 
�ل�شفر�ء  �ل�شرت�ت  حركة  و�أن�شار 
�ل�شلطات  دف����ع  مم���ا  ب���اري�������س،  يف 
�لأوىل  ل��ل��م��رة  م��درع��ات  ن�شر  �إىل 
وقت  يف  �شنو�ت،  منذ  �لعا�شمة  يف 
و�ملوقوفني  �جل��رح��ى  ع���دد  �رت��ف��ع 
من �ملتظاهرين �لذين رفعو� �شقف 
�لرئي�س  �إق����ال����ة  ن��ح��و  م��ط��ال��ب��ه��م 

�إميانيول ماكرون.
و�أظ����ه����رت ل��ق��ط��ات ف��ي��دي��و ق���و�ت 
�لأم������ن وه����ي ت��ن�����ش��ر م����درع����ات يف 
حميط قو�س �لن�شر يف باري�س، يف 
�لذين  �ملتظاهرين  لإبعاد  حماولة 
لالأ�شبوع  �ل�����ش��و�رع  �إىل  يخرجون 

�لر�بع على �لتو�يل.
 14 �ملن�شورة بلغت  وعدد �ملدرعات 
يف باري�س، حت�شبا ملزيد من �أعمال 

�لعنف.
وكانت �ل�شلطات �لفرن�شية تعهدت، 
�لأ�شبوع �ملا�شي، بن�شر مدرعات يف 
�أحد�ث  منذ  ت�شتخدم  مل  �ل�شو�رع 
�شو�حي  ���ش��ه��دت��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل�����ش��غ��ب 
خطوة  يف   ،2005 يف  ب���اري�������س 
ملو�جهة  ��شتثنائية  ب��اأن��ه��ا  و�شفت 

تظاهر�ت �ل�شبت.
»�ل�شرت�ت  �ح���ت���ج���اج���ات  �ن��ت��ق��ل��ت 
�ل�شفر�ء« �لتي تع�شف بفرن�شا �إىل 
�للتني  وه��ول��ن��د�،  بلجيكا  م��ن  ك��ل 

�شهدتا، �ل�شبت، حتركات مماثلة.
و�أطلقت �ل�شرطة �لبلجيكية، �م�س 
و��شتخدمت  للدموع،  �مل�شيل  �لغاز 
خر�طيم �ملياه لتفريق متظاهرين 
�رتدو� �شرت�ت �شفر�ء بالقرب من 

مكاتب �حلكومة و�لربملان.
وحطم متظاهرون لفتات �ل�شو�رع 
و�إ��������ش�������ار�ت م�������رور ب����ال����ق����رب من 
من  منعهم  ب��ع��د  لل�شرطة  ح��اج��ز 

�إىل مكتب رئي�س �لوزر�ء  �لو�شول 
�لعا�شمة  يف  م��ي�����ش��ي��ل  ت�������ش���ارل���ز 
تطالبه  �شعار�ت  ورددو�  بروك�شل، 

بال�شتقالة.
رجال  �ملتظاهرين  من  عدد  ور�شق 
�ل�شرطة باحلجارة و�أطلقو� عليهم 

�ألعابا نارية.
 100 ويف ه��ول��ن��د�، جتمع ح���و�يل 
خارج  �شلمية  مظاهرة  يف  �شخ�س 
�ل����ربمل����ان �ل���ه���ول���ن���دي يف له�����اي، 
و�ح���ت���ج���زت �ل�����ش��رط��ة �ث���ن���ني من 
�لأق�������ل و�شط  ع���ل���ى  �مل���ت���ظ���اه���ري���ن 

�أم�شرتد�م.

روحاين يهدد بـ»طوفان خمدرات وقنابل واإرهاب«!
•• طهران-وكاالت:

ه���دد �ل��رئ��ي�����س �لإي�����ر�ين ح�شن روح����اين، �أم�����س، مبا 
و�لقنابل  و�لالجئني  �مل��خ��در�ت  م��ن  »ط��وف��ان  و�شفه 
فر�شتها  �لتي  �لأخ��رية  �لعقوبات  ب�شبب  و�لإره����اب«، 
ب�����ش��ب��ب برناجمها  �إي�������ر�ن  ع��ل��ى  �مل���ت���ح���دة  �ل����ولي����ات 

�لنووي.
وحذر روحاين من "طوفان خمدر�ت ولجئني وقنابل 
و�إرهاب"، �إذ� �أ�شعفت �لعقوبات �لأمريكية قدرة �إير�ن 

على �لت�شدي لهذه �مل�شكالت، على حد تعبريه.
"�أحذر من  �لتلفزيون �حلكومي:  بثها  كلمة  وقال يف 
ت��اأث��رت قدرة  �إذ�  �أن���ه  م��ن  �ل��ع��ق��وب��ات،  ه��ذه  يفر�شون 
�إير�ن على مكافحة �ملخدر�ت و�لإرهاب، فلن تكونو� يف 
ماأمن من طوفان من �ملخدر�ت و�لالجئني و�لقنابل 

و�لإرهاب!.
وكان روحاين يتحدث يف طهر�ن، خالل موؤمتر ل�شت 
برملانات  روؤ�شاء  ح�شره  �لإره���اب،  مكافحة  حول  دول 
�أفغان�شتان و�إير�ن وباك�شتان وتركيا و�ل�شني ورو�شيا.

مراجعة  على  توافق  فرن�صا 
اأو�صلو اتفاق  مالحق  اأهــم 

•• رام اهلل-وكاالت:

�لفل�شطينية،  �خل���ارج���ي���ة  ق���ال���ت 
على  و�ف����ق����ت  ف��رن�����ش��ا  �إن  �م���������س، 
م����ر�ج����ع����ة ب�����روت�����وك�����ول ب���اري�������س 
�أهم  �أح��د  يعد  و�ل��ذي  �لقت�شادي، 
�ل�شالم بني منظمة  �تفاق  مالحق 
و�إ�شر�ئيل  �لفل�شطينية  �لتحرير 
�أو�شلو  و�لذي مت توقيعه يف مدينة 

�لرنويجية عام 1993.
�لفل�شطيني،  وقال وزير �خلارجية 
�ملبد�أ  حيث  م��ن  و�ف��ق��ت  فرن�شا  �إن 
بروتوكول  ف��ت��ح  يف  �ل��ت��ع��اون  ع��ل��ى 
وحتديد  �لق����ت���������ش����ادي،  ب���اري�������س 
�ملنا�شبة يف كيفية �ملر�جعة  �لآليات 
�لذي  �ل��ربوت��وك��ول،  لهذ�  �ملطلوبة 
�ن يتم تعديله ل�شالح �حلق  يجب 
�لفل�شطيني، بعد كل هذه �ل�شنو�ت 
ك�����ان ي�شر  �ل������ذي  �ل���ت���ع���ام���ل  م����ن 
بامل�شالح �لقت�شادية �لفل�شطينية.

مقتل اإرهابيني متورطني 
املنيا ديـــر  ــة  ــادث ــح ب

•• القاهرة-وكاالت:

�م�س  �مل�����ش��ري��ة،  �ل�شلطات  �أع��ل��ن��ت 
م���ق���ت���ل �ث����ن����ني م�����ن �لإره����اب����ي����ني 
�لأنبا  »دي�����ر  ب���ح���ادث���ة  �مل���ت���ورط���ني 

�شموئيل« يف حمافظة �ملنيا.
�مل�شرية  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وز�رة  وق��ال��ت 
�إط��ار مالحقة  "يف  �إن��ه  يف بيان لها 
�لعنا�شر �لإرهابية �لهاربة �ملتورطة 
بع�س  ����ش��ت��ه��د�ف  ح���ادث  تنفيذ  يف 
�أثناء عودتهم من �لدير  �ملو�طنني 
قامت  �مل��ا���ش��ي،  نوفمرب   2 ب��ت��اري��خ 
�مل�����ش��ري��ة مبهاجمة  �لأم�����ن  ق����و�ت 
م�����وق�����ع مت�����رك�����ز جم����م����وع����ة من 
ب��ع��د حت��دي��د موقعهم  �لإره��اب��ي��ني 
بالعمق  �جلبلية  �مل��ن��اط��ق  ب��اإح��دى 

�ل�شحر�وي مبحافظة �أ�شيوط.
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اأخبـار الإمـارات

ال�صيخة فاطمة ت�صيد بتوجيهات رئي�س الدولة ب�صاأن رفع ن�صبة متثيل املراأة يف »الوطني الحتادي« اإىل 50 باملائة

خراء دبلوم الت�صال احلكومي يف زيارة اإىل اأهم املوؤ�ص�صات املعنية يف اململكة املتحدة

•• اأبوظبي-وام:

�لعام  �لن�شائي  �لحت���اد  رئي�شة  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أ���ش��ادت 
رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة �لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  بتوجيهات �شاحب  �لأ�شرية 
�لدولة »حفظه �هلل« برفع ن�شبة متثيل �ملر�أة �لمار�تية يف �ملجل�س �لوطني 

�لحتادي �إىل 50 باملائة �عتبار� من دورته �ملقبلة.
و قالت �شموها يف ت�شريحات لها بهذه �ملنا�شبة :« لقد �شعدنا جميعا يف �أرجاء 
�لوطن رجال و ن�شاء.. �شبانا و�شابات بالتوجيهات �ل�شديدة للقيادة �لر�شيدة 
�لوطن  لهذ�  �لنماء  و  �لتقدم  من  مزيد  �أج��ل  من  �ل���دو�م  على  تعمل  �لتي 

�لغايل عرب �لأخذ باأيدي �أبناء �لإمار�ت ودعمهم يف �ملجالت كافة«.
�ل�شري على  �لر�شيدة للدولة تو��شل  �لقيادة  �إن  �أم �لم��ار�ت  و�أ�شافت �شمو 

�آل نهيان طيب �هلل ثر�ه �لذي  �ملوؤ�ش�س �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان  نهج �لقائد 
وقف �إىل جانب �ملر�أة منذ تاأ�شي�س �لدولة ودعمها و دعاها للم�شاركة �لفاعلة 
بعدما  تتحقق  �لكبري  �ل��ر�ح��ل  �أمنية  �ليوم  هي  وه��ا   .. �لتنمية  م�شرية  يف 
بو�شفها  �ملجالت  دوره��ا م�شهود� يف كل  وب��ات  �لإم���ار�ت  �بنة  تعززت مكانة 
مع  جنب  �إىل  جنبا  �لوطنية  �مل�شرية  خ�شم  يف  عنه  غنى  ل  فاعال  �شريكا 
�أن توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �أكدت  �أخيها �لرجل . و 
�آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« جعلت من �لإمار�ت منوذجا عامليا على 
�إميانا  �ل��دول وباتت تتقدمها جميعا وذلك  �مل��ر�أة يف برملانات  �شعيد متثيل 
من �لقيادة �لر�شيدة بدور �ملر�أة �لوطني وتعزيزه يف �ملجالت كافة. وقالت 
�شموها :« نعرب بهذه �ملنا�شبة عن �شكرنا ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن 
ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« و �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه 

�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  و �شاحب  �هلل« 
نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم �أ�شحاب �ل�شمو حكام �لمار�ت 
�مل���ر�أة �لم��ار�ت��ي��ة و �ل��وق��وف بجانبها  ي��األ��ون جهد� يف �شبيل دع��م  �لذين ل 

ومتكينها لت�شارك �إخو�نها �ملو�طنني بناء �لدولة ومو��شلة تقدمها«.
ونوهت �إىل �أن توجيهات �لقيادة �لر�شيدة للدولة يف هذ� �ل�شاأن تاأتي يف �إطار 
ن�شبة متثيل  رف��ع  لها عرب  و ترجمة عملية  �ل��ت��و�زن بني �جلن�شني  حتقيق 
�لق�شاء  �شلك  و  �لحت����ادي  �ل��وط��ن��ي  �ملجل�س  منها  ع��دة  جم���الت  يف  �مل����ر�أة 
و�لتمثيل �لدبلوما�شي �إ�شافة �إىل �ملجالت �لآخرى ما ي�شع م�شوؤولية كبرية 
�إىل م�شتوى �لطموحات  على �شباب �لم��ار�ت وبناتها للعمل معا و�لإرتقاء 
�لتي يتطلع �إليها �لوطن منهم و�مل�شاركة يف كل ما من �شاأنه رفعة �لإمار�ت 
وعزتها.. و حثت �شباب و �شابات �لمار�ت على �لعمل �شويا و م�شاعفة �جلهد 
و�لبذل من �أجل وطنهم . وو�شفت توجيهات �شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 

باأنها خطوة متقدمة على طريق دعم �ملر�أة �إىل جانب قر�ر�ت جمل�س �لوزر�ء 
�أيام عندما عقد جل�شة ��شتثنائية يف مقر �لحتاد  �لتي �تخذها قبل ب�شعة 
و�لت�شريعات  �ل�شيا�شات  من  جديدة  حزمة  فيها  �عتمد  و   .. �لعام  �لن�شائي 

�خلا�شة باملر�أة .
و �أكدت �شمو �ل�شيخة فاطمة �أن هذه �لتوجيهات حتمل �ملر�أة م�شوؤولية كبرية 
لتوجيهات  تنفيذ�  �لوطن  �لإ�شهام يف جميع ق�شايا  و  �مل�شاركة  على �شعيد 
�لقيادة �لر�شيدة �لتي مل تاأل جهد� يف �شبيل دعم طموحات �أبناء �لوطن كافة 

رجال ون�شاء مبيادين �لعمل �حلكومي و �خلا�س.
�شتظل   «  : ت�شريحاتها  ختام  مبارك يف  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  قالت  و 
�ملر�أة �لمار�تية عند ح�شن ظن �لقيادة بها فهي �لأم �ملربية �لتي تبني �لأ�شر 
و تعمل بثبات يف ميادين �لعمل كافة لتحقق مزيد� من �لجن��از�ت لريقى 

�لوطن ويتقدم بني �لأمم«.

•• لندن-وام:

ن��ظ��م م��ك��ت��ب �لت�������ش���ال حل��ك��وم��ة �لإم��������ار�ت زي����ارة 
بالت�شال  �ملعنية  �لدولية  �ملوؤ�ش�شات  من  ع��دد  �إىل 
برنامج  �شمن  وذل��ك  �ملتحدة،  �ململكة  يف  �حلكومي 
دبلوم خرب�ء �لت�شال �حلكومي و�لذي مت �إطالقه 
ك��اأول برنامج تدريبي  �لثالثة يف �شبتمرب  يف دورت��ه 
ب��ن��اء كو�در  ب��ه��دف  متكامل يف �لت�����ش��ال �حل��ك��وم��ي 
�لت�شال  جم���ال  يف  وم��وؤه��ل��ة  متخ�ش�شة  وط��ن��ي��ة 

�حلكومي.
و����ش���ارك 30 م���ن خ����رب�ء �لت�������ش���ال �حل��ك��وم��ي يف 
ب��ال��ت��ع��اون مع  �ل��ت��ي مت تنظيمها  �ل��دول��ي��ة  �ل���زي���ارة 
للدبلوم  �ملنت�شبون  ح�شر  حيث  �أك�شفورد،  جامعة 
عدد�ً من �ملحا�شر�ت �لأكادميية يف كلية بالفاتنيك 
�حل��ك��وم��ي��ة، و�ل���ت���ق���ى �ل���وف���د ك���ذل���ك ب��ع��م��ي��د كلية 
و�أف�شل  �لتوجهات  �أح���دث  على  وت��ع��رف  �حلوكمة، 
�حل��ك��وم��ي، وح�شر  �لت�����ش��ال  �ملتبعة يف  �مل��م��ار���ش��ات 

�أكادمييني  خ��رب�ء  م��ع  منف�شلتني  جل�شتني  كذلك 
�لت�����ش��ال« وعلى  ع��امل  »�مل��ت��غ��ري�ت يف  للتعرف على 
�لت�شريعات«،  ب�����ش��ي��اغ��ة  وع��الق��ت��ه  �ل���ع���ام  »�ل�������ر�أي 
�لتعليمية  �ملوؤ�ش�شات  �أخرى لعدد من  زيار�ت  �شمن 
يف  �ملناهج  �أف�شل  تقدم  و�لتي  �لر�ئدة  و�لأكادميية 

تطوير مهار�ت �لت�شال �حلكومي.
و�أكد عبد�هلل بن طوق، �لأمني �لعام ملجل�س �لوزر�ء 
�أن  �لت�شال �حلكومي  �أهم مقومات جناح  “من  �أن 
يو�كب ت�شارع �ملتغري�ت �ملحيطة ب�شكل مرن ومتجدد 
مع �لتاأكيد على �شمان �لدقة و�ل�شفافية يف عملية 
�إعد�د  مت  وق��د  و�جلمهور،  �حلكومة  بني  �لتو��شل 
برنامج �لزيارة باأ�شلوب ير�عي حتقيق هذ� �لهدف.” 
باكينغهام  �لت�شال بق�شر  ب��اإد�رة  �ملنت�شبون  و�لتقى 
للتعرف على ��شرت�تيجيات �لظهور �لإعالمي وعلى 
عمل �لفريق مبا يخت�س بال�شوت �حلكومي للعائلة 
�ملالكة، كما مت تنظيم زيارة خا�س �إىل وز�رة �لدفاع 
منظومة  ��شتعر��س  خاللها  من  ومت  �لربيطانية 

�لت�شال �حلكومي ب�شكل �شامل، و�لتعرف عن كثب 
على �آليات تنظيم �حلمالت �لت�شالية.

�حلكومي  �لت���������ش����ال  م���ك���ت���ب  �مل���ن���ت�������ش���ب���ون  وز�ر 
�ملكتب  على جت��ارب  م��ن خالله  و�ط��ل��ع  �لربيطاين 
يف �إد�رة �حلمالت �لإعالمية على م�شتوى �حلكومة 
كل  م��ن  مف�شلة  ع��رو���س  تقدمي  ومت  �لربيطانية، 
و�لطاقة،  �ل�شناعة  ووز�رة  و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة 
مفهوم  ع��ل��ى  متخ�ش�شة  ور���ش��ة  م��ن  �ل��ت��ع��رف  ومت 
�لروؤى �ل�شلوكية وتطبيقاتها يف �لت�شال �حلكومي. 
ويعترب دبلوم خرب�ء �لت�شال �حلكومي �أول برنامج 
تدريبي متكامل يف �لت�شال �حلكومي ينظمه مكتب 
�لت�شال حلكومة �لإمار�ت بهدف بناء كو�در وطنية 
�حلكومي،  �لت�شال  جم��ال  يف  وموؤهلة  متخ�ش�شة 
ومو�كبة �أحدث �لتوجهات و�أف�شل �ملمار�شات �ملتبعة 
يف �لت�شال �حلكومي، وذلك مب�شاركة 30 منت�شبا 
م���ن ج���ه���ات �حت����ادي����ة وحم��ل��ي��ة مي��ث��ل��ون قطاعات 
�لب�شرية  و�مل�����و�رد  �لتعليم  م��ث��ل  رئي�شية  حم��وري��ة 

و�لقت�شاد و�لأمن و�لدفاع و�لعلوم و�لتكنولوجيا.
وُيركز �لربنامج يف دورته �جلديدة �لتي يتم عقدها 
يف �جل��ام��ع��ة �لأم��ري��ك��ي��ة يف �ل�����ش��ارق��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
بالإ�شافة  و�لإعالمية،  �لأكادميية  �جلهات  �أف�شل 
توجهات  �أه��م  على  �ملجال  ه��ذ�  يف  �ملتخ�ش�شني  �إىل 
�لت�شال �حلكومي �حلديث، وتفاعل مبا�شر مع �أبرز 
هذ�  يف  و�لدوليني  �ملحليني  و�لأكادمييني  �خل��رب�ء 
و�ملعارف،  �خل��رب�ت  لتبادل  عملية  ومتارين  �ملجال، 
نوعية من  ومبادر�ت  م�شاريع  �إع��د�د  �إىل  بالإ�شافة 
�لتي  �جلهات  وعمل  خطط  تخدم  �مل�شاركني  جانب 
يعملون بها. و�شيقوم �مل�شاركون مع نهاية �لربنامج 
فى دي�شمرب بتطوير ومناق�شة م�شاريعهم ومبادر�تهم 
�لت�شالية �ملقرتحة، وي�شارك يف �لربنامج نخبة من 
�خلرب�ء و�ملتخ�ش�شني يف جمال �لت�شال �حلكومي 
توجهات  �أه��م  �شيناق�شون  و�لذين  ودوليني،  حملياً 
�لت�شال �حلكومي �حلديث وممار�شاته يف عدد من 

�جلل�شات �لتفاعلية.

•• دبي- وام:

ك�شفت �إد�رة عمليات �مل�شافرين بجمارك دبي عن تعاملها مع �أكرث من 21 
30 مليون حقيبة على منت  نحو  وتفتي�س  دب��ي  �إىل  ق��ادم  مليون م�شافر 
و3/  و2   1/ �لدويل  دبي  مطار  مبباين  وذلك  جوية  رحلة  �ألف   167

ومطار �آل مكتوم خالل �لفرتة من يناير �إىل �أكتوبر 2018 .
�أح��م��د حمبوب م�شبح مدير ج��م��ارك دب��ي لإد�رة  ج��اء ذل��ك خ��الل زي���ارة 

عمليات �مل�شافرين �شمن جولته �لتفقدية مببنيي �ملطار 3 و1.
و قال م�شبح يف ت�شريحات له بهذه �ملنا�شبة �إن �شباط �جلمارك �لعاملني 
�لذي  �حل�شاري  بالتعامل  �للتز�م  على  حري�شون  �ل��دويل  دبي  مطار  يف 
منهم  مل�شه  مبا  م�شيد�   .. �مل�شافرين  جموع  مع  �لإم���ار�ت  م��وروث  يعك�س 
تعلوها  �ر�شادهم بوجوه  و  �مل�شافرين  �لإج��ر�ء�ت على  ت�شهيل  على �شعيد 
�لبت�شامة مبا يدعم مركز دبي �ل�شياحي و�لتجاري بالرغم من ت�شاعف 
تطبيق  موؤخر�  �أطلقت  �لد�ئرة  �أن  �ىل  �أ�شار  و   . لالإمارة  �لز�ئرين  �أع��د�د 
�لإجر�ء�ت  وقت  يخت�شر  �ل��ذي  للم�شافرين”  �لذكي  �ملبكر  �لإف�شاح   “
�جلمركية وفرتة �نتظار �مل�شافر من 45 دقيقة �إىل 5 دقائق فقط تنفيذ� 
رئي�س  نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  لتوجيهات �شاحب 
�لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” ب�شرورة �لعمل على 

�إ�شعاد �مل�شافرين و�إظهار �لوجه �حل�شاري لالإمار�ت.

م�صاركة فاعلة لوفد الدولة مبوؤمتر تغر املناخ يف بولندا
•• دبي -وام:

ي�شارك وفد رفيع �مل�شتوى برئا�شة �شعادة �شعيد حممد �لطاير نائب رئي�س �ملجل�س �لأعلى للطاقة يف 
دبي و�لع�شو �ملنتدب �لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي يف �لدورة �ل�� 24 ملوؤمتر �لأطر�ف 
يف �تفاقية �لأمم �ملتحدة �لإطارية ب�شاأن تغريرّ �ملناخ �ملقامة حاليا يف مدينة كاتوفيت�شه يف بولند� و 
ت�شتمر حتى 14 دي�شمرب �جلاري. وي�شعى وفد �لدولة خالل �لقمة �إىل تعزيز �لتعاون مع �ملجتمع 
�لدويل ملو�جهة �لتغري �ملناخي. و �أو�شح �لطاير �ن وفد �لدولة ي�شتعر�س خالل �مل�شاركة يف �حلدث 
�مل�شتد�مة من خالل م�شاريع ومبادر�ت  �ملمار�شات  �أف�شل  �لفاعل لالإمار�ت يف تبني وتطبيق  �لدور 
�لطاقة �لنظيفة و�ملتجددة و�لنهج �لثابت �لذي تتبعه دولة �لإم��ار�ت يف تعزيز �لتعاون مع �ملجتمع 
�لدويل للت�شدي للتغري�ت �ملناخية حيث كانت �لإم��ار�ت �شباقة يف تبني �لروؤى و�لتوجهات �لعاملية 

لالقت�شاد �لأخ�شر و�ل�شتد�مة .
�لإبتكار  “منتدى  �ملر�فق يف  �لزيارة م�شاركة �شعادة �شعيد حممد �لطاير و�لوفد  ويت�شمن برنامج 
جمل�س  جناح  يف  �لخ�شر  لالقت�شاد  �لعاملية  �ملنظمة  ح��ول  خا�شة  ن��دوة  �إىل  بالإ�شافة  �مل�شتد�م” 
 ”COP24“ لتعاون لدول �خلليج �لعربية وذلك على هام�س موؤمتر �لأطر�ف �لر�بع و�لع�شرين�
رفيعو  ممثلون  ح�شره  �لذي  �لأول  �لتح�شريي  وموؤمترها  �ملنظمة  �إن�شاء  �شعادته  ي�شتعر�س  حيث 
�مل�شتوى عن �أكرث من 60 دولة حول �لعامل ما يعك�س �لهتمام �لعاملي �لكبري يف جمالت �لقت�شاد 
جمال  يف  وم�شوؤولني  ق��ادة  مع  جانبية  �جتماعات  عقد  �إىل  بالإ�شافة  �مل�شتد�مة  و�لتنمية  �لأخ�شر 

�ل�شتد�مة و�لقت�شاد �لأخ�شر.

جمارك دبي تعاملت مع 30 مليون حقيبة خالل 10 اأ�صهر

•• القاهرة -وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ومبتابعة  �هلل«  »حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
للقو�ت  �لأع��ل��ى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  �آل نهيان ويل عهد  ز�ي���د  ب��ن 
�مل�شلحة و�شلت �إىل جمهورية م�شر �لعربية �م�س دفعة من �جلرحى 
للعالج  مر�فقا  و  مينيا  جريحا  �ليمنيني و مر�فقيهم و ت�شم 123 

يف م�شت�شفياتها على نفقة دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
وقد ��شتقبلت �شفارة �لدولة ومكتب �مللحق �ل�شحي بالقاهرة �لأ�شقاء 
من �جلرحى �ليمنيني �لذين و�شلو� �إىل مطار �لقاهرة �لدويل فجر 

�ل�شفارة  و�أنهت  عدن  �ملوؤقتة  �ليمنية  �لعا�شمة  من  قادمني  �ليوم 
جميع �لج��ر�ء�ت من �أجل متكينهم من تلقي �لعالج فى ظروف 

مي�شرة ومريحة وتوفري �شبل �لر�حة لهم.
�لقيادة  توليها  �لتي  �لعناية  �إط��ار  يف  �لإن�شانية  �ملبادرة  هذه  تاأتي 

�لر�شيدة لدولة �لإمار�ت لل�شعب �ليمني �ل�شقيق و�لهتمام بق�شاياه 
�لإن�شانية وم�شاندته يف مو�جهة  �ملعاناة عنه وحت�شني ظروفه  و رفع 

�جلر�ئم �ملرتكبة بحقه من قبل ملي�شيات �حلوثي �لتابعة لإير�ن.
وث��م��ن �جل��رح��ى �ل��ي��م��ن��ي��ون وم��ر�ف��ق��وه��م م��و�ق��ف دول����ة �لإم������ار�ت و 
قيادة  من  �مل�شتمرة  �لكرمية  �مل��ب��ادرة  بهذه  �أ���ش��ادو�  و  و�شعبها  قيادتها 
و�شعب �لإمار�ت �لذين يو��شلون �لهتمام بهم و�لوقوف �إىل جانبهم 

يحفظ  �أن  �ل��ق��دي��ر  �ل��ع��ل��ي  �هلل  د�ع���ني   .. حمنتهم  ف��ى  وم�شاعدتهم 
ي��دمي عليها نعمة �لأمن  ك��ل م��ك��روه و�أن  ق��ي��ادة و�شعبا م��ن  �لم���ار�ت 

و�ل�شتقر�ر.
كانت دولة �لمار�ت قد تكفلت بعالج 10 �آلف من �جلرحى �ليمنيني 
�ل�شود�ن وجمهورية  �لها�شمية وجمهورية  �لأردنية  �ململكة  يف كل من 
�لهند مع نفقات مر�فقيهم.. و�شريت �لقو�فل �لطبية و�لإغاثية دعما 
�أوجه �لدعم �لتنموي �ملتو��شلة و�لوقوف  �إطار  لالأ�شقاء يف �ليمن يف 

�إىل جانبهم يف ظرفهم �لإ�شتثنائي.
ويعمل �لربنامج �لإن�شاين و�لإغاثي �لإمار�تي على توفري �لحتياجات 
�لإن�شانية  �ل�شرورية من غذ�ء ودو�ء ومو�د طبية لتح�شني �لظروف 
�ملنظمات  م��ع  و�ل��ت��ع��اون  بالتن�شيق  �ليمنيني  ل��الأ���ش��ق��اء  و�ل�����ش��ح��ي��ة 
�ليمنية  �ل�شاحة  على  حاليا  �ملوجودة  و�لدولية  �لإقليمية  �لإن�شانية 
�لتي  �لأزم���ة  عن  �لناجمة  �لآث���ار  ودرء  �لإن�شانية  ظروفهم  لتح�شني 

ت�شهدها �ليمن و تاأثرت بها قطاعات كبرية من �شعبها �ل�شقيق.

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة ومبتابعة حممد بن زايد 

من اجلرحى اليمنيني ومرافقيهم ي�صلون اإىل م�صر لتلقي العالج على نفقة الإمارات  123

هزاع بن زايد: توجيهات رئي�س الدولة برفع ن�صبة 
متثيل املراأة يف الوطني الحتادي جت�صد حكمة القيادة

•• اأبوظبي -وام:

�أبوظبي بتوجيهات  �آل نهيان نائب رئي�س �ملجل�س �لتنفيذي لإمارة  �أ�شاد �شمو �ل�شيخ هز�ع بن ز�يد 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة »حفظه �هلل« برفع ن�شبة متثيل �ملر�أة 

�لمار�تية يف �ملجل�س �لوطني �لحتادي �إىل 50 باملائة �عتبار� من دورته �ملقبلة.
�لإمار�تية يف  �لقيادة  �إن توجيهات �شموه جت�شد حكمة  �ملنا�شبة  وقال �شموه يف ت�شريحات له بهذه 
جمال تعزيز م�شاركة �ملر�أة و تر�شيخها يف �ملجتمع.. و�أ�شاف : » مبارك لأم �لإم��ار�ت �شمو �ل�شيخة 
فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة 
�لأعلى ملوؤ�ش�شة �لتنمية �لأ�شرية هذه �خلطوة �لر�ئدة لتمكني �ملر�أة و مبارك لكل �مر�أة �إمار�تية ولنا 

جميعا هذ� �لإجناز �جلديد«.

حاكم ال�صارقة يهنئ خادم احلرمني 
بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد احلكم

•• ال�صارقة-وام:

�لأعلى حاكم  �ملجل�س  �لقا�شمي ع�شو  بن حممد  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ  �ل�شمو  بعث �شاحب 
�ل�شارقة برقية تهنئة �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد �لعزيز �آل �شعود ملك 

�ململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة، وذلك مبنا�شبة �لذكرى �لر�بعة لتوليه مقاليد �حلكم.
كما بعث �شمو �ل�شيخ �أحمد بن �شلطان �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة و�شمو �ل�شيخ �شلطان بن 
حممد بن �شلطان �لقا�شمي ويل عهد ونائب حاكم �ل�شارقة و�شمو �ل�شيخ عبد�هلل بن �شامل بن 

�شلطان �لقا�شمي نائب حاكم �ل�شارقة برقيات تهنئة مماثلة �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني.

حاكم راأ�س اخليمة يهنئ خادم احلرمني 
بالذكرى الرابعة لتوليه مقاليد احلكم

•• راأ�س اخليمة-وام:

بعث �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم ر�أ�س �خليمة 
برقية تهنئة �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد �لعزيز �آل �شعود ملك �ململكة 

�لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة، وذلك مبنا�شبة �لذكرى �لر�بعة لتوليه مقاليد �حلكم.
كما بعث �شمو �ل�شيخ حممد بن �شعود بن �شقر �لقا�شمي ويل عهد ر�أ�س �خليمة برقية تهنئة 

مماثلة �إىل خادم �حلرمني �ل�شريفني.
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اأخبـار الإمـارات

�صحة دبي حت�صل على الإعتماد الكندي الدويل من الفئة املا�صية
•• دبي - وام: 

�إجناز�تها  ر�شيد  �إىل  ي�شاف  ج��دي��د�  �إجن���از�  ب��دب��ي  �ل�شحة  هيئة  حققت 
�لعتماد  على  بها  �لأول��ي��ة  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  قطاع  ح�شول  بعد  �ل��دول��ي��ة 
�لتي  �ملنزلية �لذكية  �ملا�شية” عن خدماته �لطبية  “�لفئة  �لكندي �لدويل 
يوفرها للمر�شى يف منازلهم وفق منظومة من �لعناية �ملتكاملة و�ل�شاملة.

يعد �لعتماد �لكندي “�لفئة �ملا�شية” �أحد �أهم �لعتماد�ت �لدولية رفيعة 
�مل�شتوى يف جانب �لرعاية �لطبية بوجه عام فقد و�شلت �إليه مر�كز �لرعاية 
�خلرب�ء  من  جمموعة  �أجرتها  دقيقة  تقييم  �أعمال  بعد  �لأول��ي��ة  �ل�شحية 
�ملنزلية  �لطبية  �خلدمات  �أن  �إىل  خل�شو�  و�لذين  �ملجال  هذ�  يف  �لدوليني 
تعد  و  يحتذى  منوذجا  متثل  للمر�شى  بدبي  �ل�شحة  هيئة  تقدمها  �لتي 
حتوًل ��شتثنائيا يف هذ� �لنوع من �خلدمات �شو�ء من حيث �أد�ئها �أو تكاملها 

�أو �شرعة ��شتجابة �لفريق �لطبي �أو �لإحاطة �لطبية �ملتكاملة �لتي يحظى 
بها �ملري�س. وحتقق �ملقيمون من توفر �أحد �أهم �ملوؤ�شر�ت و�ملعايري ملنح مثل 
هذ� �لعتماد “�ملا�شي “ وهو موؤ�شر ر�شا �ملر�شى و�مل�شتفيدين من �خلدمات 
�لطبية �ملنزلية و�لتي قاربت ن�شبته 100باملائة ما جعل هيئة �ل�شحة بدبي 
�لدويل  بال�شتحقاق  ج��دي��رة  �لأول��ي��ة  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة  م��ر�ك��ز  يف  ممثلة 
خلدماتها �ملميزة. وبهذه �ملنا�شبة قال معايل حميد حممد �لقطامي �ملدير 
ظروفهم  حت��ول  ممن  �ملر�شى  �إىل  �لو�شول  �إن  بدبي  �ل�شحة  لهيئة  �لعام 
بالعناية  و�إحاطتهم  �لطبية  �لهيئة  من�شاآت  �إىل  �نتقالهم  دون  �ل�شحية 
 “ ل�  �أول��وي��ة  ميثل  �ل�شحية  �حتياجاتهم  جميع  وتلبية  �مل�شتمرة  و�ملتابعة 
�شحة دبي” �لتي تعمل ب�شكل د�ئم وت�شخر كل �إمكانياتها من �أجل حت�شني 
جديد  مبفهوم  �ملتنوعة  �لطبية  �خلدمات  من  باقة  وتوفري  �ملري�س  رحلة 

وو�شائل وتقنيات ذكية حتفظ �شحته وحياته وحتقق له �لر�شا و�ل�شعادة.

و �أكد معاليه �أن هيئة �ل�شحة بدبي تويل تطوير مر�كز �لرعاية �ل�شحية 
�لكفاء�ت  �أو  �حلديثة  �لتجهيز�ت  حيث  م��ن  ���ش��و�ء  �هتمامها  ج��ل  �لأول��ي��ة 
�لطبية �أو تنوع �لتخ�ش�شات و�لأق�شام وما تقدمه من خدمات عالية �جلودة 
�لتطوير  حم��ور   .. �لهيئة  مع  �ملتعامل  وجعل  �ملري�س  خدمة  �أن  مو�شحا 
�لعاملية  �ل�شحية  �ملوؤ�ش�شة  ب��دب��ي  �ل�شحة  هيئة  جعل  م��ا  ه��و  و  و�له��ت��م��ام 
نف�شه  �ل��وق��ت  يف  وج��دي��رة  دول��ي��اً  معتمدة  �شحية  �شبكة  �أك��رب  متتلك  �لتي 
�أ�شا�س  بال�شتحقاقات �لدولية من �لعتماد�ت و�لعرت�فات �لتي تعتمد يف 

�لتقييم على �ملناخ �ل�شحي وجممل �لرعاية �ملتوفرة للمر�شى.
�لرعاية  لقطاع  �لتنفيذية  �ملديرة  ترمي  منال  �لدكتورة  قالت  جانبها  من 
�إن جناح مر�كز �لرعاية �ل�شحية �لأولية و�أ�شا�س تفوقها  �ل�شحية �لأولية 
وريادتها �لعاملية يعود �إىل �قرت�ب تلك �ملر�كز وتو��شلها �لد�ئم مع �ملجتمع 
�ملحيط بها و�ملهتمني بال�شاأن �ل�شحي ممن لديهم �قرت�حات بناءة و�أفكار 

�أ�شهم يف تطوير �خلدمات ورفع م�شتوى �لأد�ء وزيادة  مبتكرة �لأمر �لذي 
قدرة �ملر�كز على تلبية �حتياجات �ملتعاملني من �لرعاية �ل�شاملة.

مديرة  �لأ�شرة  طب  ��شت�شارية  �لعو�شي  �أحمد  �شحى  �لدكتورة  �أو�شحت  و 
مكتب �جلودة و�لتميز يف �لهيئة �أن �خلدمات �لطبية �ملنزلية �لذكية نالت 
�طماأن  �أن  وبعد  ��شتحقاق  عن  �ملا�شية”  “�لفئة  �ل��دويل  �لكندي  �لعتماد 
م�شتوى �خلدمة  ودققو� يف  و�ل�شروط  �ملعايري  تو�فر جميع  على  �ملقيمون 
توفرها  �لتي  �لطبية  �خل��دم��ات  �أن  �إىل  �لتقييم  �أع��م��ال  نهاية  يف  وخل�شو� 
تعد  �لأولية  �ل�شحية  �لرعاية  مر�كز  طريق  عن  �ملر�شى  منازل  يف  �لهيئة 
�شالمة  �شروط  وتوفر  و�لتجهيز�ت  �لو�شائل  حيث  من  نوعها  من  فريدة 
�ملتقدمة  �ل��ع��الج  ومنظومة  �إليهم  و�ل��و���ش��ول  �ل�شتجابة  و�شرعة  �ملر�شى 
بتفا�شيل حياة  �لهيئة  �هتمام  �إىل جانب  �لعدوى  �لوقاية من  بيئة  وتوفر 

�ملري�س د�خل �ملنزل وكل ما يعزز �شحته .

يقام يف مدينة ال�سارقة وللمرة الأوىل يف البطائح

دائرة �صوؤون ال�صواحي والقرى تعقد موؤمترها ال�صحفي ب�صد الرفي�صة وتعلن م�صاركة 28 جهة يف تنظيم مهرجان �صواحي يف عامه ال�صابع 
•• خورفكان   -الفجر:

ك�شفت د�ئرة �شوؤون �ل�شو�حي و�لقرى بحكومة 
�ل�شارقة خالل موؤمترها �ل�شحفي �لذي عقدته 
عن  ك�شفت  خورفكان  مبدينة  �لرفي�شة  �شد  يف 
�جل��دي��د يف م��ه��رج��ان ���ش��و�ح��ي و�ل����ذي يحظى 

بنجاح كبري يف عامه �ل�شابع .
 28 �ملهرجان  تنظيم  ي�شارك يف  �أن  �ملقرر  وم��ن 
يف  �لأوىل  ول��ل��م��رة  �مل��ه��رج��ان  و�شيقام  كما  جهة 
بجانب  �ل��ب��ط��ائ��ح  ح��دي��ق��ة  يف  �ل��ب��ط��ائ��ح  منطقة 

تنظيمه يف حديقة �لرمثاء مبدينة �ل�شارقة .
�ملجل�س  �ل�شويدي ع�شو  �شامل  و�أك��د خمي�س بن 
�شوؤون  د�ئ��رة  رئي�س  �ل�شارقة  لإم���ارة  �لتنفيذي 
�ل�شو�حي  م��ه��رج��ان  �أن  و�ل���ق���رى  �ل�����ش��و�ح��ي 
من  ليعرب  �ل��ت��و�يل  على  �ل�شابع  للعام  يتو��شل 
�شاحب  روؤي����ة  ب��ر�جم��ه  وزخ���م  فعالياته  خ���الل 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ �ل���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
حاكم  لالحتاد  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
�ل�شارقة يف تنمية �لرو�بط �ل�شرية وتقاربهم يف 
ومتا�شيا  بينهم  �لتقارب  و�شائج  تعك�س  فعاليات 
مع روؤية حكومة �لإمار�ت 2021  نحو جمتمع 

متالحم حمافظ على هويته.
كال  �ل�شويدي  بجانب  �ل�شحفي  �ملوؤمتر  ح�شر 
�ملال مدير فرع هيئة  �أحمد ح�شن  �ملهند�س  من 

كهرباء ومياه �ل�شارقة بخورفكان وخالد �ل�شحي 
مدير فرع معهد �ل�شارقة للرت�ث وخمي�س �شامل 
�لتابعة  كلباء  من  �ل�شرقية  قناة  مدير  �لدو�س 
مدير  �شيف  و�شما  ل��الإع��الم  �ل�����ش��ارق��ة  ملوؤ�ش�شة 
�إد�رة �لت�شال �ملوؤ�ش�شي ببلدية �لبطائح وح�شن 
وخدمة  �لعامة  �لعالقات  �إد�رة  مدير  �لبلغوين 

�ملجتمع يف م�شرف �ل�شارقة �لإ�شالمي.
و�أ�شار  خمي�س �ل�شويدي �أن مهرجان �ل�شو�حي 
�ل�شو�حي  ���ش��وؤون  د�ئ��رة  فعاليات  �أب��رز  يعد من 
و�ل��ق��رى على م���د�ر �ل��ع��ام وح��ق��ق جن��اح��ا كبري� 
ط���و�ل �ل�����ش��ن��و�ت �ل�����ش��ت �مل��ا���ش��ي��ة ول��ف��ت �إىل �أن 
�لثالث  يف  �ل�شارقة  مدينة  يف  �شيبد�أ  �ملهرجان 
ويف  �ل��رم��ث��اء  بحديقة  دي�شمرب  �شهر  م��ن  ع�شر 
م��ن��ط��ق��ة �ل��ب��ط��ائ��ح يف �ل���ر�ب���ع ع�����ش��ر م���ن �شهر 
مبا�شرة  �لطلبة  �متحانات  �نتهاء  بعد  دي�شمرب 
جهة   28 مب�شاركة  متو��شلني  �أ�شبوعني  ومل��دة 

د�عمة ور�عية .
�مل�����ش��ارك��ة هيئة �لبيئة  �أن���ه م��ن �جل��ه��ات  و�أ����ش���ار 
وبلدية  �ل�شارقة  وبلدية  �لطبيعية  و�ملحميات 
ل��ل��رت�ث و�ل�شريك  �ل�����ش��ارق��ة  �ل��ب��ط��ائ��ح وم��ع��ه��د 
�ل�������ش���ارق���ة لالعالم  م��وؤ���ش�����ش��ة  �ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي 
�ل�شارقة  ومياه  كهرباء  هيئة  �لر�عية  و�جلهات 
�ملنطقة  وهيئة  �لإ���ش��الم��ي  �ل�����ش��ارق��ة  وم�����ش��رف 

�حلرة وجمعية �ل�شارقة �لتعاونية .

�لت�شال  �إد�رة  مدير  �شيف  �شما  متنت  ب��دوره��ا 
�ل��ب��ط��ائ��ح م��و����ش��ل��ة �لنجاح  ب��ب��ل��دي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ي 
ل��ل��م��ه��رج��ان و�حل�������ش���ور �ل��ك��ب��ري م���ن �لأه�����ايل 
و�لأطفال مبا يحقق �أه�د�ف�ه يف تعزيز �لتو��شل 
�لج��ت��م��اع��ي و�ل��ت��م��ا���ش��ك �لأ�����ش����ري ب���ني �أف�����ر�د 
�أن  و�أك���دت  �ملهرجان  �نعقاد  �أي��ام  ط��و�ل  �ملجتمع 
بلدية �لبطائح ي�شرها �مل�شاركة للمرة �لأوىل يف 
فعاليات �شو�حي و�أن تقام �لفعاليات يف حديقة 
�لبطائح موؤكدة �أن بلدية �لبطائح  بذلت جهودها 

لتوفري �خلدمات �لالزمة لإجناح �ملهرجان. .

ولفت خمي�س �شامل �لدو�س مدير قناة �ل�شرقية 
�ل�شارقة لالعالم �شتعمل  �أن موؤ�ش�شة  من كلباء 
يف  و�ملهرجانات  �لفعاليات  خمتلف  تغطية  على 
�لقنو�ت  يف  ���ش��و�ء  و�لبطائح  �ل��رم��ث��اء  حديقتي 
نقل  ه��ن��اك  و�شيكون  �لإذ�ع����ة  ويف  �لتلفزيونية 
مبا�شر لفعاليات �ملهرجان وت�شليط �ل�شوء عليه 
م�شري� �إىل �أن �لعالم �شريك حموري يف جناح 
�لرو�فد  دع��م  على  �ملوؤ�ش�شة  و�شتعمل  �ملهرجان 

�لإعالمية للمهرجان  .
�ل�شحي مدير فرع معهد  لفت خالد  كلمته  ويف 

�ل�شارقة للرت�ث �أن مهرجان �شبعة يتميز بحلة 
يف  �ملعهد  �شي�شارك  حيث  �ل��رب�م��ج  م��ن  ج��دي��دة 
وعرو�شا  �لرت�ثية  للمنتجات  حرفيات  توفري 
�شي�شت�شيف  �ملعهد  �أن  و�أو���ش��ح  �ل�شعبية  للفرق 
وتر�ثها  فنونها  ل��ع��ر���س  دول  ���ش��ت  للمهرجان 
و�لعر�ق  وطاجك�شتان  و�ليمن  �لبحرين  وه��ي 
و�لفنون  وكينيا لبر�ز خمتلف �حلرف  و�ملغرب 

و�ملاأكولت لتلك �لدول خالل �أيام �ملهرجان  
�مل��ه��ن��د���س �أح���م���د ح�����ش��ن �مل���ال م��دي��ر ف���رع هيئة 
ك��ه��رب��اء وم��ي��اه �ل�����ش��ارق��ة ب��خ��ورف��ك��ان �أ���ش��ار باأن 
يف  و�ل�شرور  �لفرح  �إدخ���ال  �إىل  يهدف  �ملهرجان 
نفو�س �لأ�شر وحتقيق �لتو��شل و�لرتدد �لد�ئم 
على �حلد�ئق و�لعمل علىى تعزيز �لرو�بط بني 
�أف���ر�د �ل���ش��ر و�ل��ع��و�ئ��ل و�جل���ري�ن ل��ذ� حر�شت 
كهرباء  من  �لطاقة  خدمات  توفري  على  �لهيئة 
و�إ�شاءة بتقنية عالية  من خالل تقدمي خدمات 

�لدعم �للوج�شتي للمهرجان.
 وحتدث ح�شن عبد�هلل �لبلغوين ممثل �لر�عي 
�لرئي�شي م�شرف �ل�شارقة �لإ�شالمي عن تو��شل 
من  للمهرجان  وطني  كم�شرف  �مل�شرف  رعاية 
و�شريك  ك��د�ع��م  �مل�شرف  ��شرت�تيجية  منطلق 
عام  بعد  :عاما  قائال  �ملميزة  �لفعاليات  ملختلف 
�شو�حي،   م��ه��رج��ان  رع��اي��ة  يف  بامل�شاركة  ن�شعد 
حيث تاأتي رعايتنا هذه �نطالقاً من م�شوؤوليتنا 

�لجتماعية يف م�شرف �ل�شارقة �لإ�شالمي، �لتي 
فاعل يف  ب��دور  �مل�شاهمة  �إىل  ن�شعى من خاللها 
�لتكافل  قيم  تعزز  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  ورع��اي��ة  دع��م 
�لجتماعي، ومن بينها مهرجان �شو�حي، �لذي 
حتول �إىل حدث يجمع فئات كثرية من �ملجتمع 
للتو��شل مع بع�شها �لبع�س، وهو ما يزيد من 
�لرو�بط �لتي جتمع بني �لعائالت �لتي ت�شارك 
يف هذ� �ملهرجان بتفاعل كبري حتقيقا لتوجهات 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن حممد 
�ل�شارقة  حاكم  �لأعلى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي 
ومت��ا���ش��ي��ا م��ع روؤي����ة ح��ك��وم��ة �لإم�����ار�ت 2021 
وحت���دي���د� يف ب��ن��د )جم��ت��م��ع م��ت��الح��م حمافظ 
على هويته( و�لذي تهدف من خالله �حلكومة 
�ملجتمعي  �ل��ت��الح��م  ن�شبة  زي���ادة  �إىل  �ل��ر���ش��ي��دة 

و�لأ�شري .
و�أ�شاف �لبلغوين �إن تنظيم دورة �شابعة من هذ� 
�ملهرجان �لعائلي و�ملجتمعي �ملهم  �إمنا هو دليل 
على جناحه �مل�شتمر، بف�شل �جلهود �لكبرية �لتي 
تبذلها م�شكورة د�ئرة �شوؤون �ل�شو�حي و�لقرى 
بال�شارقة و�جلهات �ل�شريكة و�لر�عية و�ملتعاونة 
و�لرت�بط  �ملحبة  �أج����و�ء  تر�شيخ  يف  ي�شهم  مب��ا 
�مل�شاركني �شمن فعاليات توعوية  و�ل�شعادة بني 
وهويتنا  وعاد�تنا  قيمنا  مع  تن�شجم  وترفيهية 

�لوطنية.

برنامج ال�صيخة فاطمة للتطوع ميكن املراأة الإماراتية خلدمة الإن�صانية
•• اأبوظبي -وام:

جن��ح ب��رن��ام��ج �ل�����ش��ي��خ��ة ف��اط��م��ة ب��ن��ت م��ب��ارك ل��ل��ت��ط��وع يف مت��ك��ني �مل����ر�أة 
�لإمار�تية خلدمة �لإن�شانية من خالل مليون �شاعة تطوع وحزمة من 
�ملبادر�ت �لتطوعية �ملبتكرة وغري �مل�شبوقة حتت �شعار /على خطى ز�يد/ 
و�لتي �أحدثت نقلة نوعية يف جمالت �لعمل �لتطوعي و�لعطاء �لإن�شاين 
�لعام  �لن�شائي  رئي�شة �لحتاد  بنت مبارك  �ل�شيخة فاطمة  �شمو  برعاية 
ملوؤ�ش�شة  �لأع��ل��ى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �لأع��ل��ى  �ملجل�س  رئي�شة 
�لعام  �لن�شائي  و�لحت���اد  �لعطاء  ز�ي���د  م��ن  ومب��ب��ادرة  �لأ���ش��ري��ة  �لتنمية 
�ل�شارقة  بيت  وموؤ�ش�شة  �لرب  د�ر  جمعية  مع  �ل�شرت�تيجية  وبال�شر�كة 
�خلريي وجمموعة �مل�شت�شفيات �ل�شعودية �لملانية و�أكادميية ز�يد للعمل 

�لن�شاين .
برنامج  �ن  �لعام  �لن�شائي  �ل�شويدي مديرة �لحت��اد  ن��ورة  �شعادة  و�أك��دت 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك للتطوع جاء يف �إطار حر�س �شمو« �أم �لإمار�ت« 
�أف��ك��ار مم��ي��زة و�بتكار  �ل�����ش��ب��اب م��ن خ���الل تبني  و�ه��ت��م��ام��ه��ا يف مت��ك��ني 
�ملر�أة  وتاأهيل ومتكني  ��شتقطاب  فعال يف  ب�شكل  ت�شاهم  مبادر�ت خالقة 
ك�شفرية للعمل �لإن�شاين حمليا وعامليا من خالل حملة �ل�شيخة فاطمة 
من  �لقادة  ل�شناعة  �لعلمية  وملتقياتها  �لعاملية  �لن�شانية  مبارك  بنت 
�لقياد�ت �ل�شبابية لتتوىل �إد�رة �مل�شاريع �لإن�شانية يف خمتلف دول �لعامل 
للم�شاهمة يف �لتخفيف من معاناه �لفئات �ملعوزة وخدمة �لإن�شانية بغ�س 
�لنظر عن �للون �أو �جلن�س �أو �لعرق �إو �لديانة �ن�شجاما مع نهج �ملوؤ�ش�س 

�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه .
�لعطاء  حلملة  �لتطوعية  للمبادر�ت  ��شتكمال  ياأتي  �لرنامج  �إن  وقالت 

يزيد  ملا  �لإن�شانية  بر�شالتها  ت�شل  �أن  ��شتطاعت  �لتي  �لعاملية  �لإن�شانية 
ماليني  ع�شرة  خ��الل  من  �لعامل  بقاع  �شتى  يف  مليون  ع�شر  خم�شة  عن 

�شاعة تطوع منذ �نطالقها عام 2000 .
و�أكدت �شعادة نورة �ل�شويدي �أن دولة �لإمار�ت تبو�أت مر�كز متقدمة يف 
�ملغفور  دعائمة  �أر�شى  �لذي  �لإن�شاين  و�لعطاء  �لتطوعي  �لعمل  ميادين 
ل��ه �ل�شيخ ز�ي��د وي��و����ش��ل م�شرية �خل��ري و�ل��ع��ط��اء �أب��ن��اء �لإم����ار�ت حتت 
�لقيادة �حلكيمة ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�آل مكتوم  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �لدولة »حفظه �هلل« و�شاحب 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي »رعاه �هلل« وترجمة 
لروؤية �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
�ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
�لتطوعي  �لعمل  ثقافة  لرت�شيخ  �لإم��ار�ت  حكام  �لأعلى  �ملجل�س  �أع�شاء 

بني �ل�شباب ومتكينهم من خدمة �ملجتمعات حمليا وعامليا.
وقالت �ن �ملر�أة �لإمار�تية ت�شري على خطى �ملوؤ�ش�س �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
�لذي كان له �لدور �لأ�شا�س يف تطور �حلركة �لإن�شانية من خالل ب�شمات 

تنموية و��شحة وم�شاريع خريية ملمو�شة يف �شتى بقاع �لعامل .
تبني  على  حر�شت  م��ب��ارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  �أن  �إىل  و�أ���ش��ارت 
يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة  وبالأخ�س  �ل�شباب  لتمكني  م�شبوقة  غري  م��ب��ادر�ت 
جمالت �لعمل �لتطوعي و�لعطاء �لإن�شاين للتخفيف من معاناه �لفقر�ء 

و�ملعوزين حتت �إطار تطوعي ومظلة �ن�شانية.
و�أكدت على �لدور �لريادي و�لإيجابي للمر�أة يف دعم وتعزيز �آفاق �لعمل 
�لتطوعي و�خلريي حمليا وعامليا من خالل مليون �شاعة تطوع ميد�نيا 
و�لكرتونيا يف عام ز�يد و�لتي �شاهمت يف �لرتقاء و�ل�شمو بثقافة �لعمل 

�لإن�����ش��اين �إىل �آف���اق و����ش��ع��ة و�إب����ر�ز �ل���دور �ل��ري��ادي ل��دول��ة �لم����ار�ت يف 
جمالت �لعمل �لإن�شاين و�لتطوعي.

و من جانبها �أكدت �شعادة �لعنود �لعجمي �ملديرة �لتنفيذي ملبادرة ز�يد 
بنت  �ل�شيخة فاطمة  برنامج  �ن  للتطوع  �لم��ار�ت  �لعطاء مديرة مركز 
مبارك للتطوع جنح يف تر�شيخ �لأهد�ف �لتي �أطلق من �أجلها حيث �أطلق 
�شل�شلة من �مللتقيات حمليا وعامليا يف خمتلف دول �لعامل بهدف تر�شيخ 
وعاملياً  حملياً  �مل���ر�أة  ل��دى  �لإن�����ش��اين  و�ل��ع��ط��اء  �لتطوعي  �لعمل  ثقافة 
و�خلا�شة  �حلكومية  �ملوؤ�ش�شات  يف  �مللتقيات  م��ن  ع��دد  تنظيم  مت  حيث 
مهار�ت  تنمية  يف  فعال  ب�شكل  ت�شهم  وعلمية،  حو�رية  جل�شات  ت�شمنت 
�ملر�أة، وبناء قدر�تها لتمكينها من قيادة �لعمل �لتطوعي و�لإن�شاين من 
�ختيار �لكفاء�ت لتويل قيادة �مل�شاريع �لتطوعية و�لإن�شانية �لتي �شتنفذ، 
�ل�شحية  �ملجالت  يف  �ملجتمعية  �خلدمة  يف  فعال  ب�شكل  �شت�شهم  و�لتي 

و�لتعليمية.
للعمل  ز�ي���د  ملتقى  تنظيمها  مت  �ل��ت��ي  �مللتقيات  �ب���رز  م��ن  �ن���ه  وذك����رت 
وغري  وخا�شة  حكومية  موؤ�ش�شة   66 عن  يزيد  ما  مب�شاركة  �لإن�شاين 
بهدف  �لن�شاين  للعمل  ز�ي��د  بيوم  �ل��دول��ة  �حتفالت  مع  تز�منا  ربحية 
�ملوؤ�ش�شات  وحتفيز  �لإن�����ش��اين  و�لعطاء  �لتطوعي  �لعمل  ثقافة  تر�شيخ 

�حلكومية و�خلا�شة لتبني مبادر�ت مبتكرة حمليا وعامليا .
�مل��ر�أة �لإم��ار�ت��ي��ة �لتقديرية للتطوع  �إط��الق جائزة  �ن��ه مت  �إىل  و����ش��ارت 
�لتطوعية  �لأعمال  للمر�أة يف  �لفعالة  �مل�شاركة  �إىل حتفيز  تهدف  و�لتي 
�لالتي  �لتطوعي  �لعمل  ل��ر�ئ��د�ت  �ل��ري��ادي  �ل���دور  وتثمني  و�لإن�شانية 
�شاهمن ب�شكل فعال يف �إحد�ث نقلة نوعية يف �حلركة �لتطوعية و�لعطاء 
�لإن�شاين �إ�شافة �إىل تكرمي جهود �ملوؤ�ش�شات �حلكومية و�خلا�شة حملياً 

وعاملياً يف جمالت متكني �ملر�أة يف �لعمل �لإن�شاين .
كما مت تد�شني مبادرة من قبل برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع لإعد�د 
لتتوىل  �لتخ�ش�شية  �لكو�در  �لإن�شاين وتطوير مهار�ت  �لعمل  �لقادة يف 
�لتدريب  معايري  �ف�شل  وف��ق  وعامليا  حمليا  �لن�شانية  �مل��ب��ادر�ت  ق��ي��ادة 

�لعاملية وبا�شر�ف �كادميية ز�يد للعمل �لن�شاين .
كما مت تبني بر�مج تدريبية تخ�ش�شية لتطوير مهار�ت �لكو�در �لطبية 
�لتخ�ش�شية يف جمال �د�رة �لعياد�ت �ملتنقلة وتنظيم �مل�شت�شفيات �مليد�نية 
دولية  موؤ�ش�شات  باعتماد  و�ل���ك���و�رث  ل��ل��ط��و�رىء  �لطبية  و�ل���ش��ت��ج��اب��ة 
كالكلية �لمريكية لطب �ل�شرة و�لهيئة �لمريكية للكو�رث و�ملجموعة 
من  وبا�شر�ف  لالنعا�س  �لوروب��ي  و�ملجل�س  �حلياة  لنعا�س  �لربيطانية 

�ملوؤ�ش�شة �لوطنية للتدريب »تدريب«.
و�أ�شارت �ىل �ن برنامج فاطمة بنت مبارك للتطوع د�شن يف 20 �شبتمرب 
�ملا�شي عيادة �لإمار�ت ل�شحة �ملر�أة و�لطفل �ملتنقلة كاأول عيادة متنقلة 
معنية ب�شحة �ملر�أة و�لطفل يف مبادرة هي �لأوىل من نوعها يف �ملنطقة 
بهدف تقدمي �أف�شل �خلدمات �لت�شخي�شية و�لعالجية و�لوقائية، �إ�شافة 
�إىل متكني �لكو�در �لطبية من �لطبيبات �ملو�طنات من خدمة �ملجتمع، 

وذلك يف �إطار حملة �لعطاء �لإن�شانية.
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  م���ب���ادر�ت  ت�شريحها  خ��ت��ام  يف  �لعجمي  وث��م��ن��ت 
�لعمل  يف  �مل��ر�أة  م�شاركة  تفعيل  يف  كبري  ب�شكل  ت�شاهم  و�لتي  �لن�شانية 
�لن�شاين �مليد�ين يف خمتلف دول �لعامل م�شرية �ىل �لدور �ملميز حلملة 
جمال  يف  نوعية  نقلة  قدمت  و�لتي  �لعاملية  �لإن�شانية  فاطمة  �ل�شيخة 
�لعربي يف منوذج  �لوطن  �لإن�شاين يف  �لعطاء  �مل��ر�أة يف جم��الت  متكني 

مبتكر يعد �لأول من نوعه يف �ملنطقة.

الإمارات ت�صاعف م�صاهمتها يف �صندوق الأمم املتحدة لالإغاثة يف حالت الطوارئ 
•• نيويورك -وام:

لدولة  �لد�ئمة  �ملندوبة  ن�شيبة  زك��ي  لن��ا  �شعادة  �أعلنت 
�لإم����ار�ت  ع��ن م�شاهمة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ل��دى  �لإم�����ار�ت 
�شندوق  ل�شالح  �أم��ري��ك��ي  دولر  ماليني  خم�شة  مببلغ 
�لطو�رئ  ح���الت  يف  ل��الإغ��اث��ة  �مل���رك���زي  �مل��ت��ح��دة  �لأمم 
2019 وذلك خالل موؤمتر �لتربع �ل�شنوي رفيع  لعام 

�مل�شتوى �لذي نظمه �ل�شندوق �أم�س �لول.
و قالت �ل�شفرية ن�شيبة يف ت�شريحات لها بهذه �ملنا�شبة 
�إن����ه ك��دل��ي��ل ع��ل��ى ف��ع��ال��ي��ة �ل�����ش��ن��دوق وم����دى �لتز�م   »:

�حليادية  و  �ل�شتقاللية  و  �لإن�شانية  مببادئ  �لإم���ار�ت 
م�شاهمتنا  رفع  باإعالننا  فخورون  فاإننا  يج�شدها،  �لتي 
مقارنة  �أمريكي  دولر  ماليني   5 �إىل   2019 �لعام  يف 
ب� 1.75 مليون دولر �أمريكي �ملُعلن عنها من قبل وهي 
مليون   1.5 �لبالغة  م�شاهمتنا  �أ�شعاف  ثالثة  تتجاوز 

دولر �أمريكي يف عام 2018«.
�لعام  �لأم���ني  ل��وك��وك وكيل  م��ارك  ن��وه  �ملنا�شبة  بهذه  و 
يف  �لإغ��اث��ة  من�شق  �لإن�شانية  ل��ل�����ش��وؤون  �مل��ت��ح��دة  ل���الأمم 
�لإم������ار�ت م�شاهمتها يف  ب��رف��ع دول���ة  �ل���ط���و�رئ  ح���الت 
�ل�شندوق مبعدل �شريع يف �ل�شنو�ت �لأخ��رية .. م�شري� 

�أف�شل  �أهمية منو �ل�شندوق لتقدمي �لإغاثة ب�شكل  �إىل 
و�شكر دولة �لإمار�ت على عملها يف �ملجموعة �ل�شت�شارية 
لل�شندوق. وتوؤمن دولة �لأمار�ت باأن �مل�شاعدة �ل�شريعة 
�أم��ر�ً حا�شماً يف  ب�شهولة تعد  �إليها  �لو�شول  �لتي ميكن 
وبالتايل  �ملعاناة  تخفيف  و  �لإن�شانية  �لأزم���ات  معاجلة 
�ل�شندوق  يف  �ملبكرة  �لإج���ر�ء�ت  دم��ج  بقوة  تدعم  فاإنها 
�لتز�ماتها  من  كجزء  وذل��ك  �ل��ط��و�رئ  ملو�جهة  �ملركزي 
�لأ�شا�شية جتاه �لإغاثة �لإن�شانية، و�شتو��شل عملها مع 
�ل�شندوق على  مل�شاعدة  �لأع�شاء  و�لدول  �ملتحدة  �لأمم 

حتقيق كامل �إمكاناته.
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اأخبـار الإمـارات
دفاع مدين دبي يح�صد 

جائزة دولية
•• دبي -وام:

ح�شد �لدفاع �ملدين بدبي » جائزة �لبتكار« �شمن »جو�ئز �لإطفاء و �لطو�رئ » 
�لدولية �لتي جرى توزيعها يف لندن موؤخر� وذلك عن نظام دولفني �مل�شتخدم يف 

�إطفاء �حلر�ئق يف �حلو�دث �لبحرية و�ملن�شاآت �ل�شاطئية.
�لدفاع  ع��ام  مدير  �ملطرو�شي  ث��اين  ر��شد  خبري  �للو�ء  عن  نيابة  �جلائزة  ت�شلم 
�ملدين بدبي .. �ملقدم خبري عبد �لرحمن عبد �لنور بال�شالت مدير �إد�رة �لأنظمة 

�لذكية و�لر�ئد خلفان حممد بن د�شمال مدير �إد�رة �لإطفاء و�لإنقاذ �لبحري.

حممد بن حمد ال�صرقي ي�صهد »م�صر لقى القبايل« يف مربعة احليل بالفجرة

لقى  م�شري   “ يف  �مل�شاركة  �لقبائل 
ودول  �ل��دول��ة  د�خ��ل  “من  �لقبايل 
�خل��ل��ي��ج وت��ل��ق��ى درع���ا ت��ذك��اري��ة من 

“ م�شري  �أهمية  منذ �لقدم، موؤكد� 
��شر�ك  خ��الل  م��ن  �لقبايل”  لقى 
�ل�شن  كبار  خا�شة  �ملحلي  �ملجتمع 

م�شارك   800 من  �أك��رث  مب�شاركة 
مي��ث��ل��ون �مل��و�ط��ن��ني م���ن �لإم������ار�ت 
�خلليجي  �ل��ت��ع��اون  جم��ل�����س  ودول 

�مل�����اء يف �ل���ف���ج���رية وت��اأه��ي��ل��ه��ا من 
جديد كونها توؤكد �لعمق �لتاريخي 
�ل�شرت�تيجية  و�أهميتها  ل��الإم��ارة 

�لقبائل �مل�شاركة يف �مل�شري.
 “ �لقبايل  لقى  م�شري   “ �نطلق  و 
�لفجرية  يف  �شهم  و�دي  جانب  م��ن 

و�ل�شتفادة من خرب�تهم يف توثيق 
معامل �لإمارة.

�لفجرية  ع��ه��د  ويل  ���ش��م��و  ك����رم  و 

•• الفجرية - وام:

�أكد �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن 
حممد �ل�شرقي ويل عهد �لفجرية 
�لطبيعية  �مل��ن��اط��ق  ت��وث��ي��ق  �أه��م��ي��ة 
وت�����ش��ج��ي��ل �لأدل�������ة �ل��ت��اري��خ��ي��ة يف 
قاعدة  ل��ع��م��ل  مت���ه���ي���د�  �ل���ف���ج���رية 
�لأثرية  �ملو�قع  لأب��رز  عامة  بيانات 

و�لرت�ثية يف �لإمارة وتوثيقها.
ج��اء ذل��ك خ��الل ح�شور �شمو ويل 
ع��ه��د �ل��ف��ج��رية ل��ق��اء »م�����ش��ري لقى 
وو�دي  ���ش��ه��م  و�دي  ب���ني  �ل��ق��ب��اي��ل« 
�حليل يف مربعة �حليل يف �لفجرية 
�لفجرية  م���رك���ز  ن��ظ��م��ه  �ل������ذي  و 
�شموه  رع����اي����ة  حت����ت  ل���ل���م���غ���ام���ر�ت 
تز�منا مع �حتفالت �لدولة باليوم 
قبائل  47 مب�����ش��ارك��ة  �ل����  �ل��وط��ن��ي 
دول���ة �لم����ار�ت و�أب��ن��اء م��ن جمل�س 

دول �لتعاون �خلليجي.
�إحياء  �أه��م��ي��ة  �إىل  ���ش��م��وه  �أ����ش���ار  و 
وعيون  �لقدمية  �جلبلية  �مل�شار�ت 

وفرق هايكنج �خلليج.
مركز  مدير  �ملعمري  �شعيد  رف��ع  و 
�آيات  �أ���ش��م��ى  للمغامر�ت  �ل��ف��ج��رية 
�ل�شيخ  �شمو  �إىل  و�ل��ع��رف��ان  �ل�شكر 
حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي 
دعمه  ع���ل���ى  �ل���ف���ج���رية  ع���ه���د  ويل 
�ملتنوعة  �مل��رك��ز  لن�شاطات  �ل��د�ئ��م 
م�شري� �إىل �أن “ م�شري لقى �لقبايل 
�إط����ار �مل��ح��اف��ظ��ة على  يف  “ ي��ن��درج 
�ملوروث �لتاريخي لإمارة �لفجرية.

�مل�شار  �إح��ي��اء  �إىل  �مل��ع��م��ري  ل��ف��ت  و 
�ل��ت��اري��خ��ي �ل���ذي ي��رب��ط ب��ني و�دي 
من  مب�شاعدة  �حل��ي��ل  ب���و�دي  �شهم 
كبار �ملو�طنني �إ�شافة �إىل ��شتمر�ر 
مقبلة  �شنو�ت  ث��الث  خ��الل  �مل�شري 
�لتابعة  �مل��ن��اط��ق  ج��م��ي��ع  ل��ت��غ��ط��ي��ة 
عهد  ���ش��م��و ويل  ر�ف�����ق  ل�����الإم�����ارة. 
�لزحمي  �شامل  �شعادة   .. �لفجرية 
مدير مكتب �شموه و جمهور كبري 
م���ن �مل��ه��ت��م��ني يف �مل���ع���امل �لأث���ري���ة 

و�ل�شياحية يف �إمارة �لفجرية.

قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة يبحث بناء منظومة اإح�صائية وطنية 
•• راأ�س اخليمة – الفجر

بحث �للو�ء علي عبد �هلل بن علو�ن �لنعيمي قائد عام �شرطة ر�أ�س �خليمة، 
بناء منظومة �إح�شائية وطنية خالل زيارة  تفقدية ملقر �لهيئة �لحتادية 

للتناف�شية و�لح�شاء – دبي.
ر�فقه خالل �لزيارة �لعميد علي حممد �لقر�شي مدير �إد�رة �لإ�شرت�تيجية 

�لإع���الم  �إد�رة  م��دي��ر  �ل��زع��اب��ي  �هلل  ع��ب��د  ق�شيب  و�مل��ق��دم  �لأد�ء،  وت��ط��وي��ر 
و�لعالقات �لعامة بالإنابة، وعدد من �شباط من �شرطة ر�أ�س �خليمة، وكان 
للتناف�شية  �لحتادية  �لهيئة  عام  مدير  لوتاه  نا�شر  عبد�هلل  ��شتقبالهم  يف 
و�لح�شاء، وعدد من كبار �مل�شوؤولني، وذلك �شمن �إطار زيار�ته �لتي تهدف 
لإ�شرت�تيجية  تطبيقاً  �ل�شرطي،  �لأد�ء  �شري  وتطوير  �لتعاون  تعزيز  �إىل 
�أوجه �لعمل �مل�شرتكة بني  وز�رة �لد�خلية. ومت خالل �لزيارة، �لتباحث يف 

�جلهتني وجمالت �لتعاون �لتي حتقق ��شت�شر�ف �مل�شتقبل، و�لطالع على 
يف  و�أهد�فها  �لرئي�شية  و�لح�شاء  للتناف�شية  �لحتادية  �لهيئة  عمل  مهام 
تطوير وتقدمي �أف�شل �خلدمات من خالل �شعيها مع كافة �ملوؤ�ش�شات لبناء 
�لتناف�شية يف �لدولة  �إد�رتها   مللف  �إح�شائية وطنية، ف�شاًل عن   منظومة 
وتعزيز  �لعاملية  �لتناف�شية  وموؤ�شر�ت  تقارير  يف  عاملياً  مبكانتها  لالرتقاء 

مكانة �لدولة نحو حتقيق �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة �لعاملية.

�ل�شكر  بخال�س  ر�أ����س �خليمة،  �شرطة  ع��ام  ق��ائ��د  ت��وج��ه  �ل��زي��ارة  خ��ت��ام  ويف 
�لحتادية  �لهيئة  ع��ام  م��دي��ر  ل��وت��اه  نا�شر  ع��ب��د�هلل  ���ش��ع��ادة  �إىل  و�ل��ت��ق��دي��ر 
للتناف�شية و�لح�شاء، وموظفي �لهيئة، �شاكر�ً لهم ُج�شن تعاونهم، مثنمناً 
دعمهم �ملتميز من خالل حر�شهم على تعزيز �لتعاون مع �جلهات �حلكومية 
حر�شاً على حتقيق �ملوؤ�شر�ت �لأمنية، لتحقيق روؤية �لمار�ت 2021 يف �ن 

تكون �لدولة من �أف�شل دول �لعامل.

اللواء العبيديل يكرم امل�صور م�صتاق احمد تقديرًا خلدمته املخل�صة والطويلة
•• دبي:وام

ك���رم ���ش��ع��ادة �ل��ل��و�ء �ل��دك��ت��ور عبد 
�لعبيديل،  �ل����رز�ق  عبد  �ل��ق��دو���س 
م�شاعد �لقائد �لعام ل�شوؤون �لتميز 
�شعيد  �ل�شيد  بح�شور  و�ل���ري���ادة، 
�لأمني  �إد�رة �لعالم  �مني، مدير 
�ل�شباط  م���ن  وع�����دد  ب��ال��ن��ي��اب��ة، 
�لأمني،  �لع���الم  �إد�رة  وم��وظ��ف��ي 
م�شتاق  متقاعد  �أول  �لوكيل  ك��رم 

م��ث��ال يحتذى  ك��ان  �لأم��ن��ي حيث 
به يف �لأخالق و�لتفاين يف �لعمل، 
�إد�رة  �أحد موظفي  �أنه كان  موؤكد� 
متمنيا  �ملثاليني.  �لأمني  �لع��الم 
ح����ذوه  ي����ح����ذو  �أن  �جل���م���ي���ع  م����ن 

و�ل�شري على خطاه. 
للوكيل  �ل��ع��ب��ي��ديل  �ل���ل���و�ء  وق����دم 
تقديرية  ه���دي���ة  �ح���م���د  م�����ش��ت��اق 
�شكر عرفانا  �شهادة  �ىل  بالإ�شافة 
مبا قدمه ل�شرطة دبي فرتة عمله 

�شعبة  رئي�س  �أم���ري،  �أح��م��د حممد 
�ل�شابق  �ل��ف��وت��وغ��ر�يف  �ل��ت�����ش��وي��ر 
تقدير�ً   ، �لأمني  �لإع��الم  �إد�رة  يف 
وخدمته  ومت��ي��زه  �مل��ث��م��ر  لعطائه 
�ملخل�شة و�لطويلة يف �شرطة دبي 

�لتي �متدت لنحو 41 �شنة.
�لعبيديل  �ل���ل���و�ء  ���ش��ع��ادة  و�أث���ن���ى 
م�شتاق  �ول  �ل��وك��ي��ل  ج��ه��ود  ع��ل��ى 
�حمد وكفاءته يف �أد�ء �ملهام �ملوكلة 
�لعالم  �إد�رة  يف  عمله  �أث��ن��اء  �إليه 

متمنياً له حياة �شعيدة. 
�ل��وك��ي��ل م�شتاق  م��ن ج��ان��ب��ه ع��رب 
للقيادة  و�متنانه  �شكره  �حمد عن 
�ل���ع���ام ل�����ش��رط��ة دب����ي وع���ل���ى هذه 
�مل���ب���ادرة �ل��ط��ي��ب��ة، م�����ش��ري�ً �ىل �نه 
بالعمل يف �شرطة دبي  فخور جد� 
�شاكر�  �ل��ط��وي��ل��ة،  �ل���ف���رتة  ل���ه���ذه 
ح�شن  ع���ل���ى  �ل���ع���م���ل  يف  زم����الئ����ه 
خالل  له  �لعون  وتقدمي  �ملعاملة 

فرتة عمله.

م�شتاق  �ول  �ل��وك��ي��ل  �ن  وي���ذك���ر 
ب��ال��ع��م��ل يف �شرطة  �ل��ت��ح��ق  �ح��م��د 
و�لتقط   1977 �ل���ع���ام  يف  دب����ي 
خ����الل م�����ش��ريت��ه �حل���اف���ل���ة ع����دد�ً 
كبري�ً من �ل�شور �لتي وثقت تاريخ 
�لقوة ومر�حل تطورها، �إىل جانب 
�ل��ت��ق��اط ���ش��ور ل��ب��ع�����س �لأح�����د�ث 
�ل��ت��اري��خ��ي��ة ع��ل��ى م�����ش��ت��وى دول���ة 
�لإمار�ت حيث كان �أو�ئل �ملمتهنني 

ملهنة �لت�شوير يف �لدولة.

اللواء ابن فهد ي�صارك يف الجتماع ال�صنوي ملنظمات التدريب والتنمية )IFTDO( يف نيودلهي
•• دبي-الفجر:

�شارك �للو�ء �لأ�شتاذ �لدكتور حممد 
�لقائد  م�����ش��اع��د  ف��ه��د،  ب���ن  �أح���م���د 
و�لتدريب،  �لأك���ادمي���ي���ة  ل�������ش���وؤون 
للجمعية  �ل�����ش��ن��وي  �لج���ت���م���اع  يف 
�لعمومية لالحتاد �لدويل ملنظمات 
 )IFTDO( و�لتنمية  �لتدريب 

يف �لعا�شمة �لهندية نيودلهي.
خطة  �حل�����������ش�����ور  و������ش����ت����ع����ر�����س 
�ملقبلة،  �خلم�شة  لالأعو�م  لالحتاد 
رقم  �ل��ق��ادم  للموؤمتر  و�ل���ش��ت��ع��د�د 
عقده  ي���ت���م  �����ش����وف  �ل�������ذي   )٤٨(
رقم  و�مل��وؤمت��ر   ،٢٠19 يف  بالبو�شنة 
مبدينة  ي��ع��ق��د  ���ش��وف  �ل����ذي   )٤9(

مومباي بالهند يف عام ٢٠٢٠.
ون���اق�������س �لج����ت����م����اع و����ش���ع خطة 
منهجية  وع������م������ل  ت���������ش����وي����ق����ي����ة 
للموؤمتر�ت �لقادمة، و�آليات �دخال 
�لتقنية �حلديثة مثل  �مل�شتحدثات 
حماور  �شمن  �ل�شطناعي  �لذكاء 

�ملوؤمتر�ت. 
ك��م��ا ن��اق�����س �حل�����ش��ور �إي���ج���اد �آلية 

ملنظمات  �ل�����دويل  �لحت�����اد  مل���وؤمت���ر 
 )IFTDO( ( لتدريب و�لتنمية�
يف �أكادميية �شرطة دبي، حتت رعاية 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح���م���د�ن ب���ن حممد 
�آل مكتوم، ويل عهد دبي  بن ر��شد 
لإم���ارة  �لتنفيذي  �ملجل�س  رئ��ي�����س 
دب�����ي، حت���ت ���ش��ع��ار »�مل�����ش��ت��ق��ب��ل هو 

جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�ل�����وزر�ء ح��اك��م دب���ي، رع���اه �هلل، يف 
و�لتنمية  و�لإي���ج���اب���ي���ة  �ل�����ش��ع��ادة 
�ل���ب�������ش���ري���ة �مل�������ش���ت���د�م���ة. م����وؤك����د�ً 
بتنظيم  ت��ف��ت��خ��ر  دب����ي  ���ش��رط��ة  �أن 
فعاليات �لدورة 47 ملوؤمتر �لحتاد 
�لدولة ملنظمات �لتنمية و�لتدريب، 

وبني  �ل�شوق  متطلبات  بني  تو�فق 
�لتخ�ش�شات �لعلمية و�لدر��شية يف 
�جلامعات، و�عد�د در��شة ��شتقر�ئية 
ل��ل�����ش��وق مل��ع��رف��ة �ح��ت��ي��اج��ات��ه من 
�لتخ�ش�شات �لعلمية يف �جلامعات. 
�أن دبي قد  و�أو�شح �للو�ء �بن فهد 
����ش��ت�����ش��اف��ت ف��ع��ال��ي��ات �ل�����دورة 47 

للتدريب و�لتنمية �لب�شرية.
و�أ�شاف �بن فهد �ن حماور �ملوؤمتر 
ج�����اءت ب���ارت���ك���از ك��ل��ي ع��ل��ى جهود 
نهيان،  �آل  �شلطان  بن  ز�ي��د  �ل�شيخ 
طيب �هلل ثر�ه، يف تنمية �ملجتمعات 
�لإن�شانية، وتاأمالت �شاحب �ل�شمو 
�آل مكتوم،  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد 

�لآن- خلق �ل�شعادة يف بيئة �لعمل« 
�مل�شتوى  رفيعة  ، ومب�شاركة كوكبة 
تنفيذيني  وم��دي��ري��ن  ���ش��ب��اط  م��ن 
وموؤ�ش�شات حملية  �شركات  ميثلون 
�إىل نحو  �إ�شافة  وخليجية وعاملية، 
 50 م���ن  وم�����ش��ارك  خ��ب��ري   600
دول��ة، وخ��رب�ء من منظمات دولية 

و��شت�شافة خرب�ء دوليني وعامليني 
�خ��ت�����ش��ا���س يف جمايل  و�أ����ش���ح���اب 
�ل��ت��دري��ب و�مل�����و�رد �ل��ب�����ش��ري��ة، هذ� 
�أه���م �ملو�رد  �ل���ذي يعد م��ن  �مل��ج��ال 
�مل���ن���ظ���م���ات  يف  �ل�����ش����رت�ت����ي����ج����ي����ة 
و�ملجتمعية  و�لأمنية  �لقت�شادية 

وغريها.

جائزة راأ�س اخليمة للقراآن متدد 
باب الت�صجيل اإىل 15 دي�صمر

•• راأ�س اخليمة -وام:

ر�أ�����س �خل��ي��م��ة للقر�آن  �أع��ل��ن��ت ج��ائ��زة 
باب  �إغ��الق  �لكرمي عن متديد موعد 
�إىل  ع�شرة  �لتا�شعة  لدورتها  �لرت�شح 
من  كان  و�لذي  �جلاري  دي�شمرب   15
�ملقرر �أن ينتهي يف 29 نوفمرب �ملا�شي 
�مل�شاركة  على  �لالفت  �لإق��ب��ال  ظل  يف 
�شبيعان  �إبر�هيم  �أحمد  و�أو�شح  فيها. 
ر�أ���س �خليمة للقر�آن  �أم��ني عام جائزة 
�ملنظمة  �لعليا  �للجنة  ورئي�س  �لكرمي 
�لفر�شة  لإت���اح���ة  ي���اأت���ي  �ل��ت��م��دي��د  �أن 
�لكافية للت�شجيل فيها، وتلبية لرغبة 
للم�شاركة  �ملجتمع  �أف����ر�د  م��ن  �أع����د�د 
وخو�س �شباق �لتناف�س �خلالق يف فروع 
�مل�شابقات �ملتنوعة، وذلك بهدف �إ�شعاد 
وحتقيق  عليهم  و�ل��ت�����ش��ه��ي��ل  �مل��ج��ت��م��ع 
م�شاركة كافة �شر�ئح �ملجتمع �لر�غبني 
بامل�شاركة يف م�شابقاتها �لقر�آنية و�لتي 
جانب  �إىل  م�����ش��اب��ق��ات،   7 �إىل  تنق�شم 
م�شابقتها �جلديدة »�أف�شل بحث« �لتي 
�لإمار�ت  دول��ة  جهود  مو�شوع  تتناول 
يف خدمة �ل��ق��ر�آن �ل��ك��رمي، وذل��ك عرب 
�إحدى  �أو  �ملوؤ�ش�شة  مقر  يف  �لت�شجيل 

مر�كزها �لتابعة لها يف �لإمارة.
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اأخبـار الإمـارات
الرتبية تطالب امليدان بتحليل يومي لمتحانات الف�صل الدرا�صي الأول ...وتعديالت مواعيد ان�صراف الطلبة والزامهم با�صتكمال اليوم الدرا�صي

•• دبي – حم�صن را�صد

 تعكف وز�رة �لرتبية و�لتعليم على حتليل �متحان �لف�شل �لدر��شي �لأول 
�إذ خ�ش�شت لهذ� �لغر�س ��شتمارة، مت   ،2019-2018 للعام �لكادميي 
لها  و���ش��ددت يف تعميم   ، �ل��دول��ة  �م���ار�ت  �مل��د�ر���س مبختلف  تعميمها على 
يخاطب مديري �ملد�ر�س، وح�شلت » �لفجر »  على ن�شخة منه، على �شرورة 
تطبيق �ل�شتمارة ب�شكل يومي مع �شرورة �للتز�م باختيار عينة ع�شو�ئية  
ت�شم 30 طالباً من كل مدر�شة من �شعب و م�شتويات خمتلفة �ن �أمكن . 

و�رفقت �لوز�رة مع تعميمها، �لإر�شاد�ت �خلا�شة با�شتمارة حتليل �متحان 
بتحليل  ووجهت  بال�شتمارة،  �خلا�شة  و�لرو�بط  �لأول،  �لدر��شي  �لف�شل 

ع�شر،  و�حل��ادي  و�لعا�شر  �لتا�شع  ل�شفوف  �لجتماعية  �لدر��شات  �متحان 
مب�شار�ت »�لعام و�ملتقدم و�لتخ�ش�شي و�لنخبة«.

وركزت �لر�شاد�ت على  ر�شد �لأ�شئلة �ملو�شوعية بالدرجة �لكلية �أو �شفر، 
�أما �لأ�شئلة �ملقالية فرت�شد بدرجة ل تتجاوز �لدرجة �لكلية، ف�شال عن 
ببند  �أو �شفر  درج��ات  BONUS، خم�شة  �مل�شافة«  �لقيمة  �شوؤ�ل  ر�شد 

.BONUS م�شتقل بعد �ل�شوؤ�ل �لأ�شلي وورد بجانبه مل�شق
 وعلى جانب �أخر و�شعت وز�رة  �لرتبية ملديري �ملد�ر�س �لثانوية و�خلا�شة 
�ملو�د  لإع��ف��اء  ج��دي��دة  �آل��ي��ات   ، و�لتعليم  �لرتبية  وز�رة  منهاج  تتبع  �لتي 
م��ن خ��الل خم�شة خ��ط��و�ت على  و�لح��ي��اء«،  »�لكيمياء  �لخ��ت��ي��اري��ة، مثل 
�لنظام، تت�شمن »�لدخول على �شا�شة �لإعفاء�ت، و�ختيار �لطالب �أو �ل�شعبة 

�ل�شفية، على ميني �ل�شا�شة، و�ختيار » �لعام �لدر��شي » من ف�شل در��شي 
على ي�شار �ل�شا�شة،  و�ختيار �ملادة �ملعفاة من قائمة �ملو�د، ثم �ل�شغط على 
زر �حلفظ، ووفرت �لوز�رة قنو�ت للتو��شل من خالل �لربيد �للكرتوين  

.sd@moe.gov.ae
 ويف ذ�ت �ل�شياق ب�شاأن دو�م �لطالب باأيام �لمتحانات ، قررت وز�رة �لرتبية 
من  �ملتبقية  �لفرتة  خالل  �لطلبة،  �ن�شر�ف  مو�عيد  تعديالت  و�لتعليم، 
�جلاري،  �ل�شهر  من   4 يف  ب��د�أت  �لتي  �لأول  �لدر��شي  �لف�شل  �متحانات 
�ل��ي��وم وح��ت��ى نهاية  ب���دًء م��ن  �ل��ق��ر�ر  وي��ت��م تطبيق  م��ن��ه،   13 وتنتهي يف 
فيما  ظ��ه��ر�ً،   12:30 �ل�شاعة  يف  �لطلبة  �ن�����ش��ر�ف  يتم  �إذ  �لم��ت��ح��ان��ات، 

تن�شرف �لطالبات يف �ل�شاعة 1:15 يومياً.

�لتي  و�خلا�شة  �حلكومية  �ملد�ر�س  ملديري  لها  تعميم  يف  �ل��وز�رة  و�شددت 
����ش��ت��م��ر�ر ح�ش�س  �ل��رتب��ي��ة و�ل��ت��ع��ل��ي��م، ع��ل��ى  ���ش��رورة  تتبع م��ن��ه��اج وز�رة 
تن�شيق  �أهمية  عن  ف�شال  �لمتحانات،  ف��رتة  وبعد  قبل  للطلبة  �ملر�جعة 

حركة �حلافالت �ليومية من و�إىل �ملدر�شة .
وكان �مليد�ن �لرتبوي قد �شهد عدد جتاوز�ت �لطالب يف عمليات تخريبية 
وعدم   ، �لمتحانات  �نتهاء  بعد  باملد�ر�س  بقائهم  نتيجة  �ل�شفوف  د�خ��ل 
�ل�شماح لهم بالن�شر�ف بعد �أد�ئهم لمتحاناتهم ، �إ�شافة �ىل �لعديد من 
�شكاوى �أولياء �لأمور، ب�شبب �إلز�م �لطلبة لنهاية �لدو�م يومياً خالل فرتة 
�لمتحانات، �لمر �لذي �أدي �إىل تاأخري �لطلبة عند �لعودة ملنازلهم، ف�شال 

عن �شياع فر�شتهم يف �ملر�جعة �لذ�تية يف �ملنزل.

بهدف تعزيز امل�سوؤولية املجتمعية ورفع م�ستوى الوعي مب�سوهات املدينة

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم حملة توعوية ب�صاأن املركبات املهملة يف منطقتي م�صفح واملفرق ال�صناعيتني
•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي  م��دي��ن��ة  ب��ل��دي��ة  ن��ظ��م��ت 
م��ن خ���الل م��رك��ز ب��ل��دي��ة م�شفح 
�لنطاق  و����ش��ع��ة  ت��وع��وي��ة  ح��م��ل��ة 
�لوعي  م�شتوى  رف���ع  ��شتهدفت 
�مل��ج��ت��م��ع��ي ب����اأ�����ش����ر�ر �مل���رك���ب���ات 
تعزيز  ذ�ت�����ه  وب���ال���وق���ت  �مل��ه��م��ل��ة، 
ب�شاأن  �ملجتمعية  �مل�شوؤولية  قيم 
�حلفاظ على �ملظهر �لعام للمدن 
و�مل����ر�ف����ق �ل���ع���ام���ة. وت����اأت����ي هذه 
�حلملة �شمن �إطار م�شاعي د�ئرة 
و�لبلديات  �لعمر�ين  �لتخطيط 
تكري�س  يف  �ملجتمع  �إ���ش��ر�ك  نحو 

كالتايل: حترير �إنذ�ر ملدة 3 �أيام، 
وب��ع��د م���رور 3 �أي����ام ي��ت��م حترير 

خمالفة و�شحب �ملركبة.
لر�شوم  بالن�شبة  �لبلدية  ونوهت 
�مل��خ��ال��ف��ة مت مت���دي���د فرتة  دف����ع 
لدفع  ���ش��ه��ر�ً  لت�شبح  �مل�����ش��احل��ة 
ن�����ش��ف ق��ي��م��ة �مل��خ��ال��ف��ة، �أم����ا بعد 
دفع  يتم  �مل�شاحلة  مهلة  �نق�شاء 
�مل��خ��ال��ف��ة ك��ام��ل��ة ب��الإ���ش��اف��ة �ىل 

ر�شوم �لنقل وحجز �ملركبة.
�أب��دى �أف��ر�د �ملجتمع  من جانبهم 
ت���ف���ه���م���اً وجت�����اوب�����اً ك���ب���ريي���ن مع 
م��ف��ت�����ش��ي �ل����ب����ل����دي����ة، م���وؤك���دي���ن 
�مل�شتقبل  يف  ���ش��ي�����ش��اه��م��ون  �أن���ه���م 

�لبلدية  ت��رم��ي  ح��ي��ث  �ل��ظ��و�ه��ر، 
�إىل تقليل عدد �ملخالفات �ملتعلقة 
ب����ه����ذه �ل����ظ����و�ه����ر ب����ه����دف رف���ع 
م�����ش��ت��وى �لل���ت���ز�م �ل��ط��وع��ي من 
قبل جميع �شر�ئح �ملجتمع، وذلك 
ما يت�شق مع ر�شالة �لبلدية �لتي 
بيئتنا  حماية  �أهمية  على  ت��وؤك��د 

من كل �أ�شكال �مل�شوهات.
�حلملة  �أن  �ل���ب���ل���دي���ة  و�أك����������دت 
و��شعة  مناطق  �شملت  �لتوعوية 
�ل�شناعية  م�����ش��ف��ح  م���ن  ك���ل  يف 
نزلت  حيث  �ل�شناعية،  و�مل��ف��رق 
�ل���������ش����و�رع  �إىل  �حل����م����ل����ة  ف�������رق 
للمحال  ميد�نية  زي��ار�ت  ونفذت 

�ملظهر �حل�شاري �لعام، ومو�جهة 
�ختالف  على  �مل�����ش��وه��ات  م�شكلة 
���ش��م��ن��ه��ا ظاهرة  وم����ن  �أن���و�ع���ه���ا 
�مل���رك���ب���ات �مل��ه��م��ل��ة يف �ل�������ش���و�رع 

و�ملو�قف و�لأماكن �لعامة.
كما حتر�س بلدية مدينة �أبوظبي 
لدى  �لذ�تي  �لد�فع  حتفيز  على 
�أف������ر�د �مل��ج��ت��م��ع م���ن خ����الل رفع 
م�شتوى وعيهم مبخاطر �ملركبات 
�ملهملة �شو�ء على �ل�شعيد �ل�شحي 
�أو على  �أف��ر�د �ملجتمع،  �أو �شالمة 
للمدن  �جل��م��ايل  �مل�����ش��ه��د  �شعيد 
ت�شجيعهم  وك���ذل���ك  و�ل�������ش���و�رع، 
ع��ل��ى �مل�����ش��ارك��ة يف م��و�ج��ه��ة هذه 

�إر�شادهم  ب��ه��دف  و�ل�����ش��ن��اع��ي��ات، 
�ل�شيار�ت  ب���اأخ���ط���ار  وت��وع��ي��ت��ه��م 
�أهمية  �إىل  �إي��اه��م  د�ع��ي��ة  �ملهملة 
م�������ش���ان���دة �ل���ب���ل���دي���ة و�جل����ه����ات 
�لظاهرة  ه���ذه  ل��وق��ف  �مل��خ��ت�����ش��ة 
�حلملة  فرق  قدمت  كما  نهائيا.  
�آل��ي��ة عمل  ح��ول  مف�شاًل  ���ش��رح��اً 
�لتي  و�لقو�نني  �لبلدية  مفت�شي 
وغريها  �ل���ظ���اه���رة  ه����ذه  حت��ك��م 
و�شبل  �مل���دي���ن���ة،  م�����ش��وه��ات  م���ن 
�ملتعلقة  �ملخالفات  �رتكاب  تفادي 
مفت�شو  و�شرح  �ملهملة،  باملركبات 
ب��ل��دي��ة م��رك��ز م�����ش��ف��ح �إج������ر�ء�ت 
�لتعامل مع �ملركبات �ملهملة وهي 

للبيئة  �مل�����ش��وه��ة  �مل��خ��ال��ف��ة  ه����ذه 
مفت�شو  وق����ام  �ل���ع���ام،  ول��ل��م��ظ��ه��ر 
�لرقابة و�لتفتي�س بتوزيع كتيبات 

�ل�شيار�ت  ظ��اه��رة  حم��ا���ش��رة  يف 
�لعناية  خ�������الل  م�����ن  �مل���ه���م���ل���ة 
�رتكاب  وع�����دم  ب���ا����ش���ت���م���ر�ر،  ب��ه��ا 

و�إر�شادية  ت��وع��وي��ة  وم��ط��ب��وع��ات 
و�لقو�نني  �ل��ظ��اه��رة  ه���ذه  ح���ول 

�خلا�شة بها .

الأول من نوعه على م�ستوى ال�سرق الأو�سط

�صرطة دبي تطلق اأول فريق ن�صائي لقيادة الزوارق

بعد اأداء قوي ورفيع �سهدته مناف�سات املجموعة الثالثة

التون�صي نافع عياد والأردين اإبراهيم الكيايل ُيكمالن عقد املتاأهلني للدور النهائي من من�صد ال�صارقة 11

•• دبي-الفجر:

ك�شفت �لقيادة �لعامة ل�شرطة دبي، ممثلًة مبركز �شرطة �ملو�نئ وبالتعاون 
مع جمل�س �ل�شرطة �لن�شائي، عن �إطالق �أول فريق ن�شائي لقيادة �لزو�رق 
�ل�شرق �لأو�شط، بهدف دعم وتعزيز �لأمن �لبحري، وتوفري  على م�شتوى 

�خل�شو�شية �لأمنية للفعاليات �لتي تقام بالقرب من �شو�طئ �إمارة دبي. 
حر�س  بالإنابة،  �ملو�نئ  �شرطة  مركز  مدير  �ملدحاين،  �شعيد  �لعقيد  و�أك��د 

�ملهام  �لن�شائي يف جميع  �لعن�شر  �لعامة ل�شرطة دبي على م�شاركة  �لقيادة 
�ل�شعبة جنباً  �ملهمات  كل  بتنفيذ  تقوم  كي  لها  �لفر�شة  و�إتاحة  �ل�شرطية، 
يحقق  �لن�شائي  �لعن�شر  زو�رق  فريق  �أن  �إىل  م�شري�ً  �لرجل،  مع  �إىل جنب 
�لأهد�ف �ل�شرت�تيجية ل�شرطة دبي يف �إ�شعاد �ملجتمع و�ل�شتجابة حلالت 
�أفر�د  وج��ود  تتطلب  �لتي  باملر�أة  �خلا�شة  بالفعاليات  و�مل�شاركة  �ل��ط��و�رئ، 
زو�رق  فريق  رئي�س  �مل��دح��اين،  �شعيد  �لعقيد  و�أو���ش��ح  �لن�شائية.  �ل�شرطة 
�لعن�شر �لن�شائي، �أن �لفريق يتكون من 11 فتاة �إمار�تية مت تاأهيلهن بعد 

�أن خ�شعن لدورة تدريبية مدتها ثالثة �أ�شهر، م�شري�ً �إىل �أن لدى �لفريق 
خطة تطويريه تتمثل يف تاأهيل �لفتيات ليكن م�شرفات ومدربات يف �مل�شتقبل 

مع م�شاعفة عدد ع�شو�ت �لفريق يف �ل�شنو�ت �ملقبلة.
�ل�شرطة  جمل�س  ع�شو  �ل��ظ��اه��ري،  عتيقة  �لنقيب  �أو���ش��ح��ت  جانبها،  م��ن 
فتاة   30 تر�شيح  مت  �أن��ه  �لن�شائي،  �لفريق  تاأهيل  على  �مل�شرف  �لن�شائي، 
للرب�مج، وتاأهيل وتدريب 11 منهن �شمن برنامج تدريبي ��شتمر لقر�بة 
�لنظري  �جلانب  على  �شملت  �لتاأهيلية  �ل���دورة  �أن  م�شيفة  �أ�شهر،  ثالثة 

و�لعملي، وت�شمنت على عدد من �لرب�مج، منها؛ دورة �ل�شباحة، �ل�شالمة 
طاقم  �إج����ر�ء�ت  �لبحرية،  �ل����زو�رق  ق��ي��ادة  �لأول��ي��ة،  �لإ���ش��ع��اف��ات  �لبحرية، 
�لدوريات �لبحرية، ��شتخد�م �أجهزة ترت�، ف�شاًل عن دورة قيادة �لدر�جات 

�ملائية.
وقالت �لنقيب �لظاهري �إنها حتلم بتو�شيل فريق زو�رق �لعن�شر �لن�شائي 
للعاملية، وتعميم �لفكرة على جميع �إمار�ت �لدولة، وفتح �ملجال �مامهن كي 

ي�شاركن يف �ل�شباقات �لريا�شية �لعاملية.

•• ال�صارقة-الفجر:

بعد �أد�ء قوي ورفيع �شهدته مناف�شات �ملجموعة �لثالثة، �لتي بثتها �شا�شة 
نافع  �لتون�شي  �ملن�شد�ن  جنح  )�جلمعة(،  �لول  �أم�س  �ل�شارقة،  تلفزيون 
�ملناف�شات  �إىل  �لتاأهل  بطاقتي  نيل  يف  �لكيايل،  �إبر�هيم  و�لأردين  عياد، 
�لنهائية للدورة �حلادية ع�شرة من برنامج من�شد �ل�شارقة، فيما خرج من 
�ملناف�شات كل من �ملن�شد �لإمار�تي عتيق �ل�شحي، و�ملن�شد �لفل�شطيني همام 

ر�شيد.
�لنهائي،  �ل��دور  �إىل  �ملتاأهلني  �ملن�شدين  يكتمل عقد كوكبة  �لنتائج  وبهذه 
وعادل  )م�شر(،  �شعري  وحممد  )�جل��ز�ئ��ر(،  �إ�شكندر  لقمان  �إىل  لين�شما 
بوكيو�س  وم��ع��اد  )���ش��وري��ا(،  نق�شبندي  وحم��م��د  )�ل�����ش��ع��ودي��ة(،  �لأ����ش���دي 
ت�شفيات  مرحلة  �جتيازهم  بعد  �لنهائية،  �ملناف�شات  خل��و���س  )�مل��غ��رب( 
با�شتثناء  �ثنني من كل جمموعة  تاأهل من�شدين  �شهدت  �لتي  �ملجموعات 

�ملجموعة �لأوىل �لتي تاأهل عنها ثالثة من�شدين، ن�شبة حلدوث تعادل يف 
درجات �لتقييم وللمرة �لأوىل يف تاريخ �لربنامج.

�لفن  م��ع  م��وع��د  على  �ل�شارقة  من�شد  جمهور  �شيكون  ذل��ك  ���ش��وء  وع��ل��ى 
�ل��ه��ادف و�لأ���ش��ي��ل يف �إب���د�ع���ات �مل��ت��اأه��ل��ني �شمن ح��ف��ل ج��م��اه��ريي كبري 
يحت�شنه م�شرح �ملجاز بال�شارقة، يوم �جلمعة �ملقبل، �ملو�فق 14 دي�شمرب 
ويحل  �ل�شارقة،  تلفزيون  �شا�شة  مبا�شرة عرب  �لهو�ء  على  ويبث  �جل��اري، 
ح�شوره  لي�شجل  �شرف،  �شيف  يو�شف،  �شامي  �لعاملي  و�ملن�شد  �لفنان  فيه 

�لأول يف من�شد �ل�شارقة.
 - �جل��اري  دي�شمرب   13 �خلمي�س  ي��وم  بال�شارقة،  �ملجاز  م�شرح  و�شي�شهد 
�ليوم �لذي ي�شبق حفل �خلتام – مناف�شات �أولية ي�شتعر�س فيها �ملن�شدون 
�ل�شبعة قدر�تهم و�إبد�عاتهم، ويتم من خاللها فتح باب �لت�شويت �ملبا�شر 
من �جلمهور، وت�شت�شيف �ملن�شد �ملغربي يا�شني ل�شهب، �لفائز باملركز �لأول 
يف �لدورة �لعا�شرة من من�شد �ل�شارقة، و�ملن�شد �لأردين نز�ر �ل�شياب، �لفائز 

باملركز �لثاين يف �لدورة �لتا�شعة. 
�لت�شويت  �ل��ه��ادف  �ل��ف��ن  م��ن حم��ب��ي  �ل��ع��ام  �ل��ربن��ام��ج للجمهور  وي��ت��ي��ح 
http://bit.ly/ �لإل���ك���رتوين:  �مل��وق��ع  زي���ارة  ع��رب  ل  �ملف�شرّ ملن�شدهم 

.munshid11voting
“بعد  للربنامج:  �ملنفذ  �ملنتج  ها�شم،  �ل��دي��ن  جن��م  ق��ال  �ل�شدد  ه��ذ�  ويف 
�إظهار  يف  ع��رب��ي��ة،  دول���ة   12 م��ن  من�شدون  فيها  ت��ب��ارى  ق��وي��ة  مناف�شات 
مو�هبهم وَملَكاتهم �ل�شوتية وعذوبة �أد�ئهم، ها نحن �ليوم ن�شهد �كتمال 
عقد �ملن�شدين �ملتاأهلني �إىل �ملناف�شات �لنهائية و�لبالغ عددهم 7 م�شاركني 

�شيتناف�شون يف �أم�شية فنية ��شتثنائية لنيل لقب من�شد �ل�شارقة 11”.
حفل  ت�شبق  �لتي  �لأم�شية  متابعة  �أهمية  �إىل  ها�شم،  �لدين  جنم  و�أ���ش��ار 
جانب  �إىل  ومهماً  كبري�ً  دور�ً  �شيلعب  فيها  �لت�شويت  �أن  م��وؤك��د�ً  �خل��ت��ام، 
تقييمات جلنة �لتحكيم �لنهائية، �لتي ت�شم كاًل من �ملن�شد �ل�شيخ حممود 
�لإمار�تي  و�ملن�شد  و�لفنان  و�ملبتهلني يف م�شر،  �ملن�شدين  نقيب  �لتهامي، 

�أحمد بو خاطر، و�ملن�شد و�ملقرئ �لإمار�تي �أ�شامة �ل�شايف، يف تتويج �لبطل 
وترتيب بقية �ملتناف�شني.

�ل�شحي،  عتيق  �لإم��ار�ت��ي  �ملن�شد  �أدى  �لثالثة  �ملجموعة  مناف�شات  وخ��الل 
�أن�شودة “يا �لإمار�ت”، على مقام كرد، و�أن�شودة “فجد يا �شاح”، على مقام 
�أن�شودتي  �إبر�هيم �لكيايل وباأد�ء رفيع،  �حلجاز، فيما قدم �ملن�شد �لأردين 
�حلال”،  عامل  يا  و”�هلل  كرد،  مقام  على  �أوطان”،  يا  حبك  �خرتنا  “ما 

على مقام �حلجاز لي�شتحق على �إثرهما بطاقة �لعبور للدور �لنهائي.
ومن جانبه �أدى �ملن�شد �لتون�شي نافع عياد، �أن�شودتي “�شل و�شلم”، على 
من  �أظ��ه��ر  �لتي  �حل��ج��از،  مقام  �إلهي” على  ي��ا  و”بحمدك  �لبيات،  مقام 
ليوؤكد  �شوته،  ن���د�وة  ع��ن  ف�شاًل  �لإن�����ش��اد،  يف  �لكبرية  موهبته  خاللهما 
�ملن�شد  �أم���ا  �لنهائية،  �ملناف�شات  �إىل  �ل��ك��ي��ايل  �إب��ر�ه��ي��م  مل��ر�ف��ق��ة  ج��د�رت��ه 
مقام  على  قمر”،  “قمر  �أن�����ش��ودت��ي،  �أدى  فقد  ر�شيد،  همام  �لفل�شطيني 

�لبيات، و”حن �لوطن يابا”، على مقام �لبيات.
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اأخبـار الإمـارات

ق������ر�ر�ت ت��خ�����سُّ �ب��ن��ة �لإم������ار�ت، 
م�شوؤوليات  �أم���ام  جميعاً  ت�شعنا 
�جلميل  رد  ب�����روح  ل��ل��ع��م��ل  �أك�����رب 
ذلك  �لر�شيدة..  و�لقيادة  للوطن 
نعمل  حيينا  ما  �شنظل  �أننا  يعني 
ب��ال ح���دود ع��رف��ان��اً ب��وط��ن �أغدق 
�أولت  ل��ق��ي��ادة  �ل��ع��ط��اء، وت��ق��دي��ر�ً 

�ملر�أة كل ��شتثناء.

 وق���ال���ت م���ع���ايل �ل���دك���ت���ورة �مل 
�لإمار�ت  دول��ة  نهج  �إن  �لقبي�شي 
�مل������ر�أة مي��ث��ل منوذجا  يف مت��ك��ني 
م�شتوى  على  به  يحتذى  متفرد� 
�شريكة  �لإمار�تية  فاملر�أة  �لعامل، 
جزء�  وت��ع��د  �لتنمية،  م�شرية  يف 
ل ي����ت����ج����ز�أ م����ن روؤي��������ة �ل����دول����ة 
م�شرية  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل.  ل���ش��ت�����ش��ر�ف 
�يل �ن �مل�����ر�أة م��ن م�����ش��ارك��ت��ه��ا يف 
�ل���ع���م���ل �ل�����ش��ي��ا���ش��ي و�ل����ربمل����اين 
�ل�شعيد  ع��ل��ى  جن���اح���ات  ح��ق��ق��ت 
�ملحلي و�لعربي و�لدويل متميزة 
وغري م�شبوقة و�أثبتت م�شاركتها 
ويف  �ل�شعد  جميع  على  �لفاعلة 

�ملحافل �لدولية.
خ���ت���ام  يف  م����ع����ال����ي����ه����ا  و�أك��������������دت 
�لر�شيدة  قيادتنا  �ن  ت�شريحها 
و�ث������ق������ة نحو  ب���خ���ط���ى  ت���خ���ط���و 
�مل�شتقبل بنه�شة ح�شارية �شاملة 
ت��ت�����ش��ارك ف��ي��ه��ا �مل�����ر�أة م��ع �أخيها 
هو  فالرجل  بكتف،  كتفاً  �لرجل 
�ل�����ش��ري��ك �ل���ش��ا���ش��ي ل���ل���م���ر�أة يف 
ك��ل �إجن���از وجن���اح و�ل��ت��ك��ام��ل بني 
�لأدو�ر  تكامل  هو  و�لرجل  �مل��ر�أة 
يف  �لو�حد  �لفريق  ب��روح  و�لعمل 
تالحم جمتمعي ير�شى مقومات 
ومبا  �لقطاعات،  �شتى  يف  �لتقدم 
وتقاليدنا  ق��ي��م��ن��ا  م���ع  ي���ت���و�ف���ق 
�لوطنية  هويتنا  على  وي��ح��اف��ظ 

وخ�شو�شيتنا �لثقافية.

بالت�شجيل  �خلا�شة  و�خل�شومات 
خالل فعاليات �ملعر�س.

�ملعر�س  ����ش��ت��م��ر�ري��ة  �أن  وب��ي��ن��ت 
على  �ل�شابعة  لن�شخته  وو���ش��ول��ه 
ل�شيما  خا�شة  �أهمية  له  �ل��ت��و�يل 
تطور�ت  ي�شهد  �لتعليم  قطاع  �ن 
��شتحد�ث  ح���ي���ث  م����ن  ����ش���ري���ع���ة 
وك����ذل����ك  و�لأدو�ت  �ل����و�����ش����ائ����ل 
ملعطيات  ومو�كبتها  �لتخ�ش�شات 

�شوق �لعمل و�حتياجاته.
على  حري�شة  �لغرفة  �أن  م�شيفة 
تعزيز ح�شورها �لدويل على ر�أ�س 
�جل��ام��ع��ات و�ل��ك��ل��ي��ات �خل��ا���ش��ة يف 
معار�س  ك��ربى  يف  عجمان  �إم����ارة 
�ل��ت��ع��ل��ي��م �ل���دول���ي���ة، �لم�����ر �ل���ذي 
�لدولية  �ل�����ش��م��ع��ة  �إىل  ي�����ش��ي��ف 
�ل���ر�ئ���دة مل��ع��ر���س ع��ج��م��ان �لدويل 

للتعليم و�لتدريب. 

نائب  �آل مكتوم،  ر��شد  حممد بن 
رئ���ي�������س جمل�س  �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 

�لوزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل.
وخل�شت معايل ح�شة بنت عي�شى 
قيادتنا  تطلعات  �أن  �إىل  بوحميد، 
�مل����ر�أة  ع��ط��اء  مل�شتقبل  �ل��ر���ش��ي��دة 
�لإمار�تية تعزز ح�شورها وتدعم 
�لتي  ب��اإجن��از�ت��ه��ا  وترتقي  دوره���ا 
هي جزء مكمل لإجن��از�ت �لوطن 
�شعيد،  من  �أك��رث  على  �ملتو��شلة 
�لثقة  ه��ذه  �أن  معاليها  مو�شحة 
�مل��ت��ز�ي��دة ك��ل ي���وم ب��ق��در�ت �مل���ر�أة 
ينبثق عنها من  وم��ا  �لإم��ار�ت��ي��ة، 

�لعام باأبوظبي، و�أطلق حزمة من 
و�خلدمات  و�ل�شيا�شات  �مل��ب��ادر�ت 
�ملر�أة،  لتمكني  �لهادفة  �حلكومية 
مبا يو�كب �شعي �لقيادة �لر�شيدة 
خالل �لفرتة �لقادمة لرفع ن�شبة 
�لق�شائي  �ل�شلك  �مل��ر�أة يف  متثيل 
و�شوق  �ل��دب��ل��وم��ا���ش��ي  و�ل�����ش��ل��ك 
�لدولية،  �مل��ن��ظ��م��ات  ويفيِ  �ل��ع��م��ل 
�إىل جانب تقدمي خدمات �شحية 
دور  ت��دع��م  تخ�ش�شية  ون��ف�����ش��ي��ة 
�أجيال و�شريكة  كاأم ومربية  �ملر�أة 
�لتنمية.. ذلك  للرجل يف م�شرية 
�ل�شيخ  �ل�شمو  ���ش��اح��ب  �أك����ده  م��ا 

•• دبي – الفجر:

عي�شى  ب��ن��ت  م��ع��ايل ح�شة  �أك����دت 
بوحميد وزيرة تنمية �ملجتمع، �أن 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  توجيهات 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  خليفة 
مب�شاعفة  �هلل،  حفظه  �ل���دول���ة، 
�لوطني  �ملجل�س  يف  �مل���ر�أة  متثيل 
 50% �لحت�������ادي، وت��خ�����ش��ي�����س 
لها يف �لدورة �لنتخابية �لقادمة 
�إمار�تية  مكرمة  تعد  للمجل�س، 
�بنة  جل����ه����ود  ت���ت���وي���ج���اً  ����ش���ام���ي���ة 
�أثبتت جد�رتها يف  �لتي  �لإم��ار�ت 

و�مل�شوؤولية،  �ل��ق��ر�ر  �شنع  مو�قع 
حر�س  ثقة،  بكل  تعك�س  �أنها  كما 
على  و�إ�شر�رها  �لر�شيدة  قيادتنا 
����ش��ت��ث��م��ار ن�����ش��ف �مل��ج��ت��م��ع للدفع 
مب�شرية دولتنا �لتنموية �إىل �آفاق 

�ملناف�شة و�لريادة �لعاملية.
عي�شى  بنت  ح�شة  معايل  وق��ال��ت 
�لقيادية  �لروؤية  �إن هذه  بوحميد 
ح�شانة  مب���ث���اب���ة  ه����ي  �ل���ث���اق���ب���ة 
وتطلعاتها  �مل��ر�أة  حلقوق  رئا�شية 
خ  ير�شرّ مب��ا  و�لتنموية،  �لوطنية 
مت���ك���ني �مل����������ر�أة و�إع����������الء دوره������ا 
�ملقابل؛  يف  ومينحها  �ملجتمعي، 

�مل��������ر�أة ن�����ش��ف م���ق���اع���د �ل���ربمل���ان 
ك��خ��ط��وة م��ق��ب��ل��ة، و�ل���ق���ادم يب�شر 
توؤطر  �لتي  �ل��ق��ر�ر�ت  باملزيد من 
�أبناء  ل��ط��اق��ات  م��ث��ال��ي��اً  ����ش��ت��ث��م��ار�ً 

وبنات �لوطن.
�لإد�رة  هذه  �أن  معاليها  و�أ�شافت 
�ملادية لطاقات �لوطن تثمر �إر�دة 
ك����ب����رية، وحت���ق���ق دفعة  م��ع��ن��وي��ة 
�شا�شعة على درب تر�شيخ توجهات 
�لدولة �مل�شتقبلية، وبلوغ �لتمكني 
وتوؤكد  �لإمار�تية،  للمر�أة  �لكامل 
�أي�شاً على دورها �لريادي و�ملوؤثر 
�حليوية  �ل���ق���ط���اع���ات  ك���اف���ة  يف 

بدورها  ل��ل��ق��ي��ام  �لأك�����رب  �ل���د�ف���ع 
�لت�شريعي  �جل���ان���ب  يف  �ل��وط��ن��ي 
موؤكدة  و�ل����ربمل����اين،  و�ل���ق���ان���وين 
�لإمار�ت  دول��ة  قيادة  �أن  معاليها 
و����ش��ح��ة يف متكني  ب��روؤي��ة  ت�شري 
وت�شجيل  حقوقها  وتر�شيخ  �مل��ر�أة 
مكانتها  �إع����الء  يف  �لإر�دة  ���ش��ب��ق 
ع��ل��ى �ل�����ش��ع��ي��د �ل���ربمل���اين، وهذه 
�لإمار�تية  �مل����ر�أة  منحت  �ل��روؤي��ة 
�ل�شبق  ح��قرّ  م�شت،  ���ش��ن��و�ت  منذ 
عربياً و�إقليمياً بكونها �أول رئي�شة 
�ليوم  �ل��روؤي��ة تكمل  ب��رمل��ان، وذ�ت 
��شتحقاق  بتحقيق  �ل��ع��ط��اء  ن��ه��ج 

يف �ل���دول���ة. وب���ذل���ك ت��ع��ل��و �مل����ر�أة 
وحتقق  عليا  م��ر�ت��ب  �لإم��ار�ت��ي��ة 
م�شميات ح�شرية يف زمن قيا�شي، 
مثيالتها  حققته  م��ا  �إىل  وت�شل 
تلك  طويلة..  عقود  يف  �لعامل  يف 
دولة  يف  و�ل��ب��ن��اء  �لتنمية  حقيقة 

�شت على �خلري و�لعطاء. �أُ�شرّ
تنمية  وزي�����رة  م��ع��ايل  وت��ط��رق��ت 
وروؤي���ة  ن��ه��ج  ت��ك��ام��ل  �إىل  �ملجتمع 
طموح  يف  �ل����ر�����ش����ي����دة  ق���ي���ادت���ن���ا 
�إىل  م�����ش��رية  و�ل��ت��م��ك��ني،  �لتنمية 
�لأخرية  �ل���وزر�ء  ق���ر�ر�ت جمل�س 
حني ُعقد يف مقر �لحتاد �لن�شائي 

ع��ل��ى م�����ش��ت��وى متقدم  ل��و���ش��ع��ه��ا 
ب��ال��ن�����ش��ب��ة ل��ن�����ش��اء �ل���ع���امل، حيث 
��شتطاعت دولة �لإمار�ت �لعربية 
ر�ئ���دة يف جم��ال متكني  �أن تكون 
�ن فتحت  ب��ع��د  ب��امل��ن��ط��ق��ة  �مل������ر�أة 
ل��ت��ويل منا�شب  �أم��ام��ه��ا  �مل���ج���ال 
�حلكومية  �لقطاعات  يف  قيادية 
و�خلا�شة على حد �شو�ء، و�حتلت 
متميزة  مكانة  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل���ر�أة 
�لتنمية  م�����ش��رية  يف  وم��ت��ق��دم��ة 
ب��ال��دول��ة و�أ���ش��ب��ح��ت ت��ل��ع��ب دور� 

مهما وفاعال يف كافة �ملجالت. 
�لقبي�شي  �أم�����ل  م���ع���ايل  و�أك�������دت 
بنت  ف��اط��م��ة  �ل�����ش��ي��خ��ة  ���ش��م��و  �أن 
فيما  �لأك���رب  �لف�شل  لها  م��ب��ارك 
و���ش��ل��ت �إل��ي��ه ب��ن��ت �لم�����ار�ت من 
جناحات وما حققته من �إجناز�ت 
كل  ور�ء  تقف  ف�شموها  م�شهودة، 
�لإم����ار�ت على  لبنت  ق�شة جن��اح 
�أر�شنا �لطيبة، وندين لها جميعاً، 
�لف�شل فيما  بعظيم  كاإمار�تيات، 
�لوظيفية  �ل�شعد  على  حققناه 
و�ل���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة و�لج����ت����م����اع����ي����ة 

و�لثقافية.
وق���ال���ت م��ع��ال��ي��ه��ا ن���ب���ارك جلميع 
بنات �لمار�ت على �لثقة �لغالية 
على  �حلكيمة  �ل��ق��ي��ادة  ق��ب��ل  م��ن 
دور �ملر�أة وحتملها �مل�شئولية بكل 
ك��ف��اءة و�ق���ت���د�ر ومت��ي��ز يف جميع 
بهذ�  جميعا  لنا  فهنيئا  �ملجالت 

�لقر�ر �لتاريخي.

ك��م��ا ع���ربت م��ع��ال��ي��ه��ا ع���ن عميق 
�لر�ئد  ب��ال��دور  و�لفخر  �لع��ت��ز�ز 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب 
�أبو  نهيان ويل عهد  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
ظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت 
�حلكيمة  روؤي�����ت�����ه  يف  �مل�����ش��ل��ح��ة 
�حلثيث  و���ش��ع��ي��ه  �مل�����دى  ب��ع��ي��دة 
�ليوم  �مل�����ش��رق  �مل�����ش��ت��ق��ب��ل  ل��ب��ن��اء 
ودع����م����ه �ل������الحم������دود �حل���ن���ون 
لبنات �لمار�ت ب�شتى �ل�شبل ويف 
�إخو�نهم  وكذلك  �مل��ج��الت،  كافة 
�ملجل�س  �أع�شاء  �ل�شمو  �أ�شحاب 
�لكر�م.  �لم�����ار�ت  �لأع��ل��ى ح��ك��ام 
�لعمل  منظومة  تكتمل  وب��ذل��ك 
�ملر�أة  لنه�شة  �لد�عمة  �ل�شيا�شي 

�لإمار�تية.
وقالت معاليها �ن دولة �لمار�ت 
�ل��ت��وج��ي��ه��ات ت�شجل  ل��ه��ذه  وف��ق��ا 
�أعلى ن�شب م�شاركة  �إحدى  �ليوم 
�مل����ر�أة يف �لعمل �ل���ربمل���اين   على 
م�����ش��ت��وي �ل���ع���امل و�لأع����ل����ى علي 
م�����ش��ت��وي �ل����وط����ن �ل���ع���رب���ي كما 
م�شتوى  ع���ل���ى  ���ش��اب��ق��ة  ���ش��ج��ل��ت 
�مل���ن���ط���ق���ة و�ل�����������ش�����رق �لأو������ش�����ط 
رئي�شة  �م���������ر�أة  �أول  ب���ان���ت���خ���اب 

للمجل�س �لوطني �لحتادي.
�لإمار�تية  �مل������ر�أة  �ن  و�����ش���اف���ت 
مت��ك��ن��ت خ���الل م���دة وج���ي���زة من 
حت��ق��ي��ق �جن�����از�ت م��ه��م��ة بف�شل 
�لكبري  و�جلهد  �ل��دوؤوب��ة  �ملثابرة 
 “ �لإم�����ار�ت  “ �أم  مار�شته  �ل���ذي 

•• اأبوظبي- الفجر:

رف���ع���ت م���ع���ايل �ل����دك����ت����ورة �أم����ل 
�لقبي�شي رئي�شة �ملجل�س �لوطني 
وتقدير  �شكر  ر���ش��ال��ة  �لحت�����ادي 
�لر�شيدة  �ل��ق��ي��ادة  �إىل  وع���رف���ان 
�ملتحدة  �لعربية  �لم��ار�ت  بدولة 
ن���ي���اب���ة ع����ن ب����ن����ات �لم����������ار�ت يف 
مبنا�شبة  ك���اف���ة،  �ل���وط���ن  �أرج�����اء 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ت��وج��ي��ه 
رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة 
ن�شبة  ب��رف��ع  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة 
متثيل �ملر�أة �لإمار�تية يف �ملجل�س 
 50% �إىل  �لحت�����ادي  �ل��وط��ن��ي 

من �لدورة �لقادمة.
“يف  ر�شالتها  يف  معاليها  وقالت   
ه����ذ� �ل���ي���وم �ل���ت���اري���خ���ي ، �ل���ذي 
ي�شاف �يل �شجل �إجناز�ت قيادتنا 
�لر�شيدة، نرفع �إىل مقام �شاحب 
�آل  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو 
� حفظه �هلل  نهيان رئي�س �لدولة 
حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب   �
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن 
�ل���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س �ل����وزر�ء 
و�أخيه   � �هلل  رع�����اه   � دب����ي  ح���اك���م 
���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حممد 
عهد  ويل  ن���ه���ي���ان  �آل  ز�ي������د  ب����ن 
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب���وظ���ب���ي 
و�إخو�نهما  �مل�����ش��ل��ح��ة،  ل���ل���ق���و�ت 
�أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب 
�لإم����ار�ت  ح��ك��ام  �لأع��ل��ى  �ملجل�س 

بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  و�إىل 
مبارك �أم �لإم��ار�ت حفظها �هلل ، 
عميق  ونوؤكد  �ل�شكر  �آي��ات  �أ�شمى 
�ل���ت���ق���دي���ر و�ل���������ولء و�لم���ت���ن���ان 
و�لعرفان، وجندد عهدنا لقيادتنا 
�لر�شيدة باأن تكون �بنة �لمار�ت  
عند ح�شن �لظن بها، وعلي قدر  
د�ئما  نكون  و�أن  �لغالية  ثقتهم  
�لقدوة �حل�شنة وحيث عهدمتونا 
�أوفياء لقيادتنا ولدولة �لإمار�ت 
تعلمناها  �لتي  ومبادئها  وقيمها 
ون�شاأنا  وت��رب��ي��ن��ا  ي���دي���ك���م،  ع��ل��ى 
ع��ل��ي��ه��ا يف م���در����ش���ة ز�ي�����د �خلري 
و�ل��ع��ط��اء، ط��ي��ب �هلل ث����ر�ه؛ فقد 
�شوى  ت��رق��ى  ل  �لأمم  �أن  تعلمنا 
و�أنتم  �ملخل�شني،  �أبنائها  بجهود 
للوطن، وقدوتنا  �لإخال�س  رمز 
�إل��ه��ام��ن��ا ورم����ز عزتنا  وم�����ش��در 

وجمدنا.
و�أك�������دت م���ع���ايل �ل���دك���ت���ورة �مل 
�لر�شيدة  ق��ي��ادت��ن��ا  �إن  �لقبي�شي 
ت�������ش���ب���ق ب����اأف����ك����اره����ا و�ع���م���ال���ه���ا 
�لم��������ار�ت جميعا  ب���ن���ات  �أح������الم 
وتوجيهات �شاحب �ل�شمو رئي�س 
�ملر�أة  متثيل  ن�شبة  برفع  �ل��دول��ة 
�لوطني  �مل��ج��ل�����س  يف  �لإم���ار�ت���ي���ة 
�لحتادي �إىل %50 من �لدورة 
�لقادمة، خطوة تاريخية وتعترب 
�شبق لدولة �لمار�ت علي م�شتوي 
�لتمكني  حتقق   ، �لعربي  �لوطن 
وتوؤكد  �لإمار�تية  للمر�أة  �لكامل 

 و�أ����ش���ارت م��ع��ايل �ل��دك��ت��ورة �أمل 
�ليوم  ه�����ذ�  �أن  �إىل  �ل��ق��ب��ي�����ش��ي 
�ل����ت����اري����خ����ي �ل�����������ذي  ي���ت���ز�م���ن 
م����ع   �ح��ت��ف��الت �ل���دول���ة باليوم 
�ملوؤ�ش�س،  �لقائد  ومئوية  �لوطني 
�ملر�أة  نه�شة  قو�عد  �أ�ش�س  �ل��ذي 
�شو�ء  مبادئها  و���ش��اغ  �لإم��ار�ت��ي��ة 
�لذي  �ل��دول��ة،  من خ��الل د�شتور 
�لت�شريعية  �ل�������ش���م���ان���ة  مي���ث���ل 
من  �أو  �مل����ر�أة،  حل��ق��وق  �لأ�شا�شية 
و�شيا�شاته  ت��وج��ي��ه��ات��ه  خ�����الل 
وقر�ر�ته، طيلة مرحلة �لتاأ�شي�س، 
�ل�شيخة  ���ش��م��و  �أ���ش��ه��م��ت  وح��ي��ث 
رئي�شة  م�����ب�����ارك  ب���ن���ت  ف���اط���م���ة 
�لرئي�س  �ل��ع��ام  �لن�شائي  �لحت���اد 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعلى 
لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة 
ب�شكل  �لإمار�ت”  “�أم  و�لطفولة 
رئي�شي يف تلك �جلهود ب�شر�كتها 
�لقائد  م����ع  ع���ط���ائ���ه���ا  ورح�����ل�����ة  
�ملوؤ�ش�س، وفق نهج ح�شاري وروؤية 
لول  ل�شموها،  و�عية  ��شت�شر�فية 
ل�شاحبة  �ل��ر�ئ��دة  �لقناعات  ه��ذه 
�لإجناز�ت و�لب�شمات �خلالدة يف 
م�شرية نه�شتنا، بقيمة وحمورية 
ملا  �لتنمية،  عملية  يف  �مل����ر�أة  دور 
�رتقت  �ل��ت��ي  �مل��ك��ان��ة  �إىل  و���ش��ل��ن��ا 
�مل������ر�أة �لإم����ار�ت����ي����ة، �لتي  �إل��ي��ه��ا 
ح�شدت ثمار دعم ل حمدود طيلة 
و�لتمكني،  �ل��ت��اأ���ش��ي�����س  م��رح��ل��ت��ي 
عاملي،  ت���ق���دي���ر  م���و����ش���ع  وب����ات����ت 

ع��ل��ى دوره����ا �ل���ري���ادي و�مل���وؤث���ر يف 
ك���اف���ة �ل���ق���ط���اع���ات �حل���ي���وي���ة يف 
�لدولة خا�شة يف جمال �مل�شاركة 
�ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة و�ل���ع���م���ل �ل���ربمل���اين  
وبذلك حتقق �ملر�أة �لإمار�تية يف 
زمن قيا�شي ما حققته مثيالتها 
يف �ل���ع���امل يف ع��ق��ود ط��وي��ل��ة، بل 

تتفوق عليهم.
وقالت معاليها �ن دولة �لإمار�ت 
�لقيادة  ه��ي��اأت��ه  مب���ا  ����ش��ت��ط��اع��ت 
�ل����ر�����ش����ي����دة، ت���ر����ش���ي���خ ري���ادت���ه���ا 
وق��ي��ادت��ه��ا �إق��ل��ي��م��ي��اً وع��امل��ي��اً على 
�مل�����ر�أة ل���ش��ي��م��ا يف  �شعيد مت��ك��ني 
�يل  م�شرية   ... �ل��ربمل��اين  �لعمل 
�ل�شيا�شية  ق��ي��ادت��ن��ا  م���ب���ادر�ت  �ن 
�شعب  ل�����دى  �ل���ن���ا����ش���ج  و�ل����وع����ي 
�لمار�ت �لذي ندين له بالف�شل 
للمر�أة  ودعمه  وثقته  لحرت�مه 
�لإم����ار�ت����ي����ة ك���ل م���ا ���ش��ب��ق مكن  
ملهمة  لتكون  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل����ر�أة 
�لعربية،  م��ن��ط��ق��ت��ن��ا  يف  ل��ل��ن�����ش��اء 
وقدوة لبنات �لغد يف كل منطقة 
�ل�شرق �لأو�شط و�مل�شتوي �لعاملي 
�لعادلة  للت�شريعات  ون��رب����ش��اً   ،
ف��ق��ط حلقوق  ل��ي�����س  و�مل��ن�����ش��ف��ة 
�ملر�أة �أو ما تعارفت عليه �ملو�ثيق 
�ل��دول��ي��ة، و�إمن���ا ن��رب����ش��ا ومنرب� 
ل��دور �مل���ر�أة يف �لإجن���از و�لإبد�ع، 
و�لطاقة  و�ل���ع���ط���اء،  و�لب���ت���ك���ار 
�ل�شاملة  و�ل��ت��ن��م��ي��ة  �لي��ج��اب��ي��ة 

�ملتو�زنة و�مل�شتد�مة.

حققتها  وجن����اح����ات  ب�����اإجن�����از�ت 
لوطنها وللب�شرية جمعاء .

حا�شر  �ن  معاليها  و�أو���ش��ح��ت    
�ملر�أة �لإمار�تية هو �متد�د طبيعي 
�ملكت�شبات  ف��ي��ه  ت��ر�ك��م��ت  مل���ا����سٍ 
�شاحب  و�شيا�شات  خطى  فجاءت 
�آل  �ل�شيخ خليفة بن ز�يد  �ل�شمو 
ن��ه��ي��ان – رئ��ي�����س دول���ة �لإم����ار�ت 
 - �هلل  -حفظه  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
و�إ�شافة  �مل���ر�أة،  لتمكني  تر�شيخاً 
تطورها  لآف���اق  ج��دي��دة  ملنجز�ت 
عنه  ع��ربت  م��ا  وه���ذ�  ونه�شتها. 
����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة دول������ة �لم�������ار�ت 
�أطلقها  و�ل��ت��ي  �مل��ت��ح��دة  �لعربية 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
رئي�س  – ن��ائ��ب  مكتوم  �آل  ر����ش��د 
�لوزر�ء  – رئي�س جمل�س  �لدولة 
- حاكم دبي حفظه �هلل ، و��شارت  
�لالحمدود  �لدعم  �يل  معاليها 
من قبل �شموه للمر�أة  �لإمار�تية  
�ىل  �ل�شدد  ه��ذ�  يف  م�شت�شهدة   
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ك��ل��م��ات 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  بن  حممد 
�ل����دول����ة رئ��ي�����س جمل�س  رئ��ي�����س 
“رعاه �هلل”  �ل����وزر�ء ح��اك��م دب��ي 
�لذي قال “ نحن جتاوزنا مرحلة 
متكني �مل��ر�أة نحن منكن �ملجتمع 
عن طريق �ملر�أة ومنكن �قت�شادنا 
خدماتنا  ون��ط��ور  دوره���ا  بتعزيز 
�حلكومية عندما تتوىل �ملنا�شب 

�لقيادية«.  

••عجمان ـ الفجر 
�ملدير  �ل���ظ���ف���ري  ن���ا����ش���ر  ك�������ش���ف 
�لتخطيط  ل���ق���ط���اع  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي 
ودع����م �لع�����ش��اء يف غ��رف��ة جتارة 
تنظيم  ع����ن  ع���ج���م���ان  و����ش���ن���اع���ة 
للتعليم  �ل���دويل  عجمان  معر�س 
ن�شخته  يف   2019 و�ل���ت���دري���ب 
�لفرتة من  خ��الل  وذل��ك  �ل�شابعة 
�لقادم مب�شاركة  7 فرب�ير  �إىل   5
نخبة من موؤ�ش�شات �لتعليم �لعايل 
يف دولة �لإمار�ت وعدد من �لدول 
�ل��ع��رب��ي��ة و�لأج���ن���ب���ي���ة، وذل�����ك يف 
مركز �لمار�ت لل�شيافة مبنطقة 

�جلرف يف عجمان.
و�أو�شح  �أن معر�س عجمان �لدويل 
2019 يهدف  للتعليم و�لتدريب 
ملوؤ�ش�شات  عاملية  توفري من�شة  �إىل 
�أحدث  ت�شتعر�س  �لعايل  �لتعليم 
�لأكادميية  و�لدو�ت  �ل��و���ش��ائ��ل 
�لتخ�ش�شات  �أهم  وكذلك  �ملبتكرة 
����ش���وق �لعمل  ت���ت���و�ك���ب م���ن  �ل���ت���ي 
جانب  �إىل  وم�����ش��ت��ق��ب��اًل،  ح���ال���ي���اً 
بني  �ملبا�شر  �لتو��شل  قنو�ت  فتح 

�لتخ�ش�شات  ب����اأه����م  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
يف  و�ملبتكرة  �مل�شتحدثة  و�لدو�ت 
ك���ذل���ك حتر�س  �ل��ت��ع��ل��ي��م،  ق���ط���اع 
توجيه  ع���ل���ى  �مل���ن���ظ���م���ة  �ل���ل���ج���ن���ة 
�مل�شاركة  �ل��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  �مل��وؤ���ش�����ش��ات 
ب�����ش��رورة �ط��الق ب��اق��ات �لعرو�س 

�ل�شام�شي مدير �د�رة دعم �لع�شاء 
لفعاليات  �ملنظمة  �للجنة  رئي�س   �
�ملعر�س  ن�����ش��خ��ة  �أن  �مل����ع����ر�����س، 
من  ع������دد  ���ش��ت��ت�����ش��م��ن   2019
�لفعاليات وور�س �لعمل �مل�شاحبة 
�ملعر�س  زو�ر  ت�����ش��ت��ه��دف  و�ل���ت���ي 

لتبادل  �لعايل  �لتعليم  موؤ�ش�شات 
بينها  فيما  و�ل�����ش��ر�ك��ات  �خل���رب�ت 
بني  �ملبا�شر  و�ل��ت��و����ش��ل  جهة  م��ن 
�ل��ط��ل��ب��ة و�ل���ب���اح���ث���ني م���ع ممثلي 
�ملوؤ�ش�شات �لتعليمية �مل�شاركة حتت 

مظلة �ملعر�س. 

على جهود غرفة عجمان و�شعيها 
�لتعليمية  �مل���ن���ظ���وم���ة  ل�����ري�����ادة 
مل���وؤ����ش�������ش���ات �ل��ت��ع��ل��ي��م �خل����ا�����س يف 
�لبنية  �أن  �إىل  م�����ش��ري�  �لإم�������ارة، 
�خلا�س  �لتعليم  لقطاع  �لتحتية 
يف ع��ج��م��ان ���ش��ه��دت ق��ف��ز�ت خالل 

�أن قطاع  �ل��ظ��ف��ري،  ن��ا���ش��ر  و�أك����د 
�لتعليم يف �لإمارة يحظى باإهتمام 
�شاحب  بل  قيِ من  خا�شة  ومتابعة 
�ل�����ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ح��م��ي��د ب���ن ر��شد 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ن��ع��ي��م��ي 
�نعك�س  ل���الإحت���اد ح��اك��م ع��ج��م��ان، 

عجمان  لت�شع  �لخ��رية  �ل�شنو�ت 
�لوجهات  �أف�������ش���ل  خ���ارط���ة  ع��ل��ى 
من  وت��ع��زز  �ملنطقة  يف  �لتعليمية 
جمال  يف  وخ���ا����ش���ة  ت��ن��اف�����ش��ي��ت��ه��ا 

�لتعليم �لعايل �خلا�س.
م�����ن ج���ان���ب���ه���ا �أو�����ش����ح����ت �إمي������ان 

تعقيبًا على توجيهات رئي�س الدولة مب�ساعفة ح�سور املراأة يف املجل�س الوطني الحتادي

ح�صة بنت عي�صى بوحميد: ح�صانة رئا�صية حلقوق املراأة وتطلعاتها الوطنية والتنموية

رفعت ر�سالة �سكر وعرفان اإىل القيادة الر�سيدة مبنا�سبة رفع ن�سبة متثيل املراأة الإماراتية يف املجل�س الوطني اإىل %05

اأمل القبي�صي: قيادتنا الر�صيدة تقف خلف جميع الجنازات املهمة للمراأة الماراتية 
»اأم المارات« �ساحبة الإجنازات والب�سمات اخلالدة يف م�سرية املراأة الإماراتية

موؤمتر حول »اأخالقيات �صناعة الأدوية«
 بالتعاون مع جائزة حمدان الطبية بالكويت

•• دبى -وام:

تبد�أ �ليوم بالكويت �أعمال �ملوؤمتر �لعاملى بعنو�ن “�أخالقيات �شناعة �لأدوية من منظور 
�ل�شيخ  �لإ�شالميه للعلوم �لطبية بالتعاون مع جائزة  �ملنظمة  �لذى تنظمه  �إ�شالمي” 
حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم �لطبية وجممع �لفقه �ل�شالمي بجدة حتت رعاية معاىل 

�لدكتور �ل�شيخ با�شل �ل�شباح وزير �ل�شحة �لكويتي.
�أمناء  �أيام - �شعادة مريز� �ل�شايغ ع�شو جمل�س  �ملوؤمتر - �لذي ي�شتمر ثالثة  يح�شر 
جائزة حمد�ن بن ر��شد �لطبية ع�شو جمل�س �أمناء �ملنظمة �ل�شالمية للعلوم �لطبية 

– �لذي �شيلقي كلمه جائزة �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم �لطبية - و�شعادة �لدكتور 
�ملوؤمتر  ويناق�س   . �ملنظمة  جمل�س  ع�شو  �جلائزة  �أمناء  جمل�س  ع�شو  �لها�شمي  �أحمد 
�لدو�ء  �شناعة  ب��اأخ��الق��ي��ات  �ملتعلقة  �لعمل  �أور�ق  م��ن  ع���دد�  �لعلمية  جل�شاته  خ��الل 
وتوفر �لدو�ء يف �لدول �لفقرية وتطوير وتنفيذ �للو�ئح �خلا�شة باإ�شتخر�ج تر�خي�س 
لالأدويه �لآمنة و�لفعالة و�جليدة و�لأبحاث �لكلينيكية و�شرورة �للتز�م بالأخالقيات 
�لها�شمى  �أحمد  �لدكتور  و  �ل�شايغ  م��ريز�  و�شارك كال من   . �ملجال  �لإ�شالمية يف هذ� 
�لطبية ب�شفتهما  للعلوم  �ل�شالمية  �ملنظمة  �أمناء  �ل�شنوي ملجل�س  �لإجتماع  �م�س فى 

ع�شوين يف جمل�س �أمناء �ملنظمة ويف جائزة حمد�ن بن ر��شد �لطبية .

خالل ن�سخته ال�سابعة

معر�س عجمان الدويل للتعليم والتدريب ينطلق فراير 2019
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-الفجر:

�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت 
ب�����ن حممد  ����ش���ل���ط���ان  �ل�����دك�����ت�����ور 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
جامعة  رئ���ي�������س  �ل�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
ورعاه”،  �هلل  “حفظه  �ل�����ش��ارق��ة 
“�ملوؤمتر  �ل�شارقة  جامعة  �أطلقت 
�لآ�شيوي  ل��الحت��اد  �لأول  �ل����دويل 
ودول �ملحيط �لهادي لطب �لأ�شنان 
�لتحفظي »ConsAsia »  حتت 
�لتحفظي  �لأ����ش���ن���ان  “طب  ���ش��ع��ار 
�لغد”  ملمار�شة  �بتكار�ت  �ملعا�شر: 
�لأ�شنان  ط��ب  كلية  تنظمه  و�ل���ذي 
يف ج��ام��ع��ة �ل�����ش��ارق��ة ب��ال��ت��ع��اون مع 
�لأ�شنان  ل��ط��ب  �لآ���ش��ي��وي  �لحت����اد 
�ل��ت��ح��ف��ظ��ي، وج��م��ع��ي��ة �لإم��������ار�ت 
يف  �لطبية  �لكليات  مبقر  �لطبية، 
متحدثني  ومب�����ش��ارك��ة  �جل���ام���ع���ة  
30 دولة  وم�����ش��ارك��ني لأك����رث م��ن 
�أوىل فعاليات  ب���د�أت  �ل��ع��امل.  ح��ول 
�ف��ت��ت��اح �مل���وؤمت���ر ب���ت���الوة �آي�����ات من 
�ل��ذك��ر �حل��ك��ي��م و�ل�����ش��الم �لوطني 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة 
�ملوؤمتر  عن  تعريفي  فيديو  تالها 
، ث�����م رح������ب �لأ������ش�����ت�����اذ �ل���دك���ت���ور 
كلمته  يف  �لنعيمي   جم��ول  حميد 
بالأ�شالة   “ ق���ائ���ال:  ب��احل�����ش��ور 
�أ�شرة  ع���ن  وب��ال��ن��ي��اب��ة  ن��ف�����ش��ي  ع���ن 
�مل�شاركني  وجميع  �ل�شارقة  جامعة 
و�حلا�شرين  �مل��ب��ارك  �مل��وؤمت��ر  بهذ� 
�آيات  �أ�شمى  �أرفع  فعالياته،  ملختلف 
�ل�شمو  ل�شاحب  و�لمتنان  �ل�شكر 
حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 
�لأعلى  �مل��ج��ل�����س  ع�����ش��و  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
جامعة  رئ���ي�������س  �ل�������ش���ارق���ة  ح���اك���م 
هذ�  برعاية  تف�شله  على  �ل�شارقة 
�آفاق  �ل��ذي يج�شد  �لأم���ر  �مل��وؤمت��ر، 
�شموه بالبناء �حل�شاري و�لع�شري 
لبناء  �ل��ت��ن��م��ي��ة  م��ن��اه��ج  وتقت�شيه 
ت�شكلت  �لتي  للروؤى  وفقا  �ل�شارقة 
وعلمه  وف����ك����ره  روح�������ه  ث���ن���اي���ا  يف 
�أ�شا�شا  و�مل�شتمدة  و�لغزير،  �لو��شع 
�لعربية  �حل�������ش���ارة  م��ك��ون��ات  م���ن 
�حل�شاري  وت��ر�ث��ه��ا  و�لإ���ش��الم��ي��ة 
علميا وفكريا وثقافيا، ولعل �ملوؤمتر 
�ل����ي����وم خ����ري دليل  ن���ع���ق���ده  �ل������ذي 
�شمن  �حل�����ش��اري  �ملنهج  ه��ذ�  على 
�ل��ع�����ش��ري��ة، ف��ه��و قائم  �مل��ت��ط��ل��ب��ات 
�لآ�شيوي  �لحت��اد  �لتعاون مع  على 
ودول �ملحيط �لهادي لطب �لأ�شنان 
هذ�  عقد  �خ��ت��ار  �ل���ذي  �لتحفظي، 
للمكانة  �ل�شارقة  بجامعة  �مل��وؤمت��ر 
�ل���ت���ي و���ش��ل��ت �إل���ي���ه���ا ع���رب �لآف�����اق 
�لتعليم  يف  ر�ئدة  كموؤ�ش�شة  �لعاملية 

وبالتعاون  �لأ���ش��ن��ان،  وط��ب  �لطبي 
مع جمعية �لإمار�ت لطب �لأ�شنان 
�ل��ع��الج��ات يف طب  �أح���دث  لعر�س 
�ل����ش���ن���ان و�لب����ت����ك����ار�ت �ل���ت���ي يتم 

ممار�شتها يف ع�شرنا.«
�أهمية  �إىل  كلمته  �مل��دي��ر يف  و�أ���ش��ار 
و�ملتخ�ش�شني  �ل���ع���ل���م���اء  وج�������ود 
يف  �لعاملي  �مل�شتوى  على  �ملعروفني 
علوم طب �لأ�شنان �إىل جانب �أطباء 
و�ل�شرق  �آ�شيا  من  خ��رب�ء  وباحثني 
باأهم  لي�شاركونا  و�أوروب���ا  �لأو���ش��ط 
�أع��م��ال��ه��م �ل��ع��ل��م��ي��ة وخ��رب�ت��ه��م يف 
م��ي��ادي��ن ط��ب �لأ����ش���ن���ان، ويف �إط���ار 
�لأ�شنان  طب  نحو  �لعاملي  �لتحول 

��شتخد�م  ت�شمل  و�ل��ت��ي  �ل��رق��م��ي، 
�لأ���ش��ع��ة ذ�ت �لأب���ع���اد �ل��ث��الث��ي��ة يف 
ت�����ش��خ��ي�����س وع�����الج ح�����الت زر�ع����ة 
�للبية،  و�مل�����ع�����اجل�����ات  �لأ������ش�����ن�����ان 
�لتعوي�شات  وت�����ش��ن��ي��ع  وت�����ش��م��ي��م 
مب�شاعدة  ل���الأ����ش���ن���ان  �ل�����ش��ن��اع��ي��ة 
�لإلكرتونية  و�لأج��ه��زة  �لكمبيوتر 
لت�شخي�س وعالج ت�شو�س �لأ�شنان، 
ملمثلي  �ل�������ش���ك���ر  �مل����دي����ر  وج�����ه  ث����م 
�ملحيط  ودول  �لآ����ش���ي���وي  �لحت�����اد 
�لتحفظي،  �لأ���ش��ن��ان  لطب  �ل��ه��ادي 
�لأ�شنان،  لطب  �لإم���ار�ت  وجمعية 
على تعاونهم �لغني و�ملثمر يف عقد 
�أ�شرة  �أث��ن��ى على  �مل��وؤمت��ر، كما  ه��ذ� 

كلية �لأ�شنان بجامعة �ل�شارقة على 
�لدكتور  �لأ�شتاذ  �مل��وؤمت��ر.«  تنظيم 
قتيبة حميد، نائب مدير �جلامعة 
و�لعلوم  �لطبية  �لكليات  ل�����ش��وؤون 
�ل�شحية وعميد كلية �لطب خالل 
ك��ل��م��ت��ه، رح�����ب ب�����ش��ي��وف �مل���وؤمت���ر 
�ملجمع  ويف  �ل�����ش��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  يف 
�لطبي باجلامعة، و�أكد على �أهمية 
مو�شوع �ملوؤمتر يف �لع�شر �حلايل، 
كما �أكد على �أهمية تبادل �خلرب�ت 
�ملوؤمتر من متحدثني  بني �شيوف 
وباحثني  م��ت��خ�����ش�����ش��ني  و�أط�����ب�����اء 
�لأو�شط  و�ل�شرق  �آ�شيا  من  خ��رب�ء 
بهدف  �لكلية  طلبة  وب��ني  و�أوروب����ا 

�لأبحاث  �أح��دث  �إىل عر�س  �ل�شعي 
و�ملمار�شات �حلديثة يف جمال طب 
�لأ�شنان. �أما �لأ�شتاذ �لدكتور بيوجن 
�لأ�شيوي  �لحت����اد  رئ��ي�����س  ���ش��و  ه��و 
رئي�س  و  �لتحفظي  �لأ�شنان  لطب 
 »ConsAsia 2019 «  موؤمتر
حاكم  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شكر  قدم 
�ل�شارقة على رعايته للموؤمتر، كما 
�ل�شارقة  جامعة  ملدير  �ل�شكر  ق��دم 
وع��م��ي��د ك��ل��ي��ة ط���ب �لأ����ش���ن���ان على 
ت��ن��ظ��ي��م �مل���وؤمت���ر ب�����ش��ك��ل م��ت��م��ي��ز يف 
�شكر  كما  �لأو�شط،  �ل�شرق  منطقة 
�ملتحدثني �ملمثلني ل 30 دولة على 
وعر�س  مل�شاركة  �ملوؤمتر  ح�شورهم 

�لأ�شنان،  ط��ب  جم��ال  يف  خرب�تهم 
�أن ي�شاهم �ملوؤمتر يف تنمية  ومتنى 
جم����ال ط���ب �لأ����ش���ن���ان م���ن خالل 
�ملقدمة  �ل��ب��ح��ث��ي��ة  �ل��ع��م��ل  �أور�ق 
و�مل���ح���ا����ش���ر�ت �ل���ن���ظ���ري���ة  وور�����س 
ت�شي  �لدكتور هني  �لأ�شتاذ  �لعمل. 
�لأ�شنان  ط����ب  ك��ل��ي��ة  ع��م��ي��د  جن����و 
�ل�شكر  ق���دم  �ل�����ش��ارق��ة،  ج��ام��ع��ة  يف 
�ل�شارقة  ح��اك��م  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
على رعايته للموؤمتر، و�شكر مدير 
�لكليات  ل�����ش��وؤون  ون��ائ��ب��ه  �جل��ام��ع��ة 
�ل��ط��ب��ي��ة و�ل���ع���ل���وم �ل�����ش��ح��ي��ة، ثم 
رحب باحل�شور من خمتلف �لدول 
و�شكرهم على م�شاركتهم باملوؤمتر، 

لأول  ي���ق���ام  �مل����وؤمت����ر  �أن  و�أو�����ش����ح 
ويعر�س  �لأو���ش��ط،  �ل�شرق  يف  م��رة 
�ل�شنان  طب  يف  �لعالجات  �أح��دث 
ممار�شتها  ي��ت��م  �ل��ت��ي  و�لب��ت��ك��ار�ت 
يف ع�����ش��رن��ا �حل��دي��ث ح��ي��ث نو�جه 
�لتطور  ن��ت��ي��ج��ة  ك���ب���رية  حت���دي���ات 
�لهائل يف جمال طب  �لتكنولوجي 
�لأ���ش��ن��ان ب�شفة ع��ام��ة، وم��ن حيث 
�لأج����ه����زة و�مل�������و�د �مل�����ش��ت��خ��دم��ة يف 
جم���ال ط��ب �لأ���ش��ن��ان، و�أ����ش���اف �أن 
�ملوؤمتر يعر�س �أكرث من 45 ورقة 
طب  تخ�ش�شات  خمتلف  يف  بحثية 
نظرية،  حما�شرة  و25  �لأ���ش��ن��ان، 
وذلك  ت��دري��ب��ي��ة،  ع��م��ل  ور������س  و4 

�لباحثني  م���ن  �ل��ع��دي��د  مب�����ش��ارك��ة 
دولة   30 ل  �لدوليني  و�ملتحدثني 
�ملوؤمتر  و�شي�شارك يف  �لعامل،  حول 
�أكرث من 400 طبيب وطالب طب 

�أ�شنان.
عائ�شة  �ل����دك����ت����ورة  ج���ان���ب���ه���ا،  م����ن 
�لأ�شنان  �شعبة طب  رئي�شة  �شلطان 
قدمت  �لطبية،  �لأم���ار�ت  بجمعية 
�ل�����ش��م��و حاكم  ل�����ش��اح��ب  �ل�����ش��ك��ر 
�ل�����ش��ارق��ة وم���دي���ر �جل���ام���ع���ة على 
و�أكدت  للموؤمتر،  �لكرمية  �لرعاية 
�أن �مل��وؤمت��ر يقدم ك��ل م��ا ه��و جديد 
طب  يف  �ل���ع���ل���م���ي���ة  �لأور�ق  م�����ن 
�لأ�شنان  لأط��ب��اء  ليت�شنى  �لأ���ش��ن��ان 
قطاع  يف  جديد  هو  ما  كل  مو�كبة 
وقالت:  �لرتميمي،  �لأ���ش��ن��ان  ط��ب 
�لرتكيز  مت  �لحت��اد  بد�ية  “منذ 
ركيزة  ي��ع��ت��رب  �ل����ذي  �لتعليم  ع��ل��ى 
ما  ه��ذ�  و  للدول  �حل�شاري  �لبناء 
�أبناء  ب�شو�عد  �ل��ي��وم  ث��م��اره  جنني 
هذ� �لوطن �ملعطاء، فالتطور �شمل 
و�لثقافية  �لعلمية  �لقطاعات  كافة 
�لطاقة  و  �لف�شاء  و  و�لقت�شادية 

�لنووية �لنظيفة.«
بتكرمي  �لف���ت���ت���اح  ح��ف��ل  و�خ���ت���ت���م 
�أبرزهم  وم��ن  و�ل��رع��اة  �ملتحدثني 
�شو،  هو  بيوجن  �لدكتور  �لأ�شتاذ   :
و�لدكتورة عائ�شة �شلطان، و�لأ�شتاذ 
�لدين  ���ش��م�����س  ر�ين  �أب  �ل��دك��ت��ور 
برنامج  وم�����ش��وؤول  ���ش��اب��ق،  ،ع��م��ي��د 
�لدر��شات �لعليا يف جامعة �ل�شارقة، 
نائب  �لدمنهوري  ح��امت  و�لدكتور 
م��دي��ر م��رك��ز �جل���ودة يف م�شت�شفى 
طب �لأ�شنان ، و�أ�شتاذ م�شارك بكلية 

طب �لأ�شنان يف جامعة �ل�شارقة ، 
�حل�شور: �لأ�شتاذ �لدكتور �ل�شديق 
�أحمد �مل�شطفى �ل�شيخ، نائب مدير 
�جل���ام���ع���ة ل���ل�������ش���وؤون �لأك���ادمي���ي���ة، 
و�لأ����ش���ت���اذ �ل��دك��ت��ور ق��ت��ي��ب��ة حميد 
ل�شوؤون  �جل���ام���ع���ة  م���دي���ر  ن���ائ���ب 
�ل�شحية  و�لعلوم  �لطبية  �لكليات 
و�لدكتور  �ل���ط���ب،  ك��ل��ي��ة  وع��م��ي��د 
���ش��الح ط��اه��ر �حل����اج ن��ائ��ب مدير 
�جلامعة ل�شوؤون �ملجتمع، و�لأ�شتاذ 
نائب  �جل����������رو�ن،  م����اج����د حم���م���د 
�لعالقات  ل�����ش��وؤون  �جلامعة  مدير 
بيوجن  �لدكتور   و�لأ���ش��ت��اذ  �لعامة، 
�لأ�شيوي  �لحت����اد  رئ��ي�����س  ���ش��و  ه��و 
ورئي�س  �لتحفظي  �لأ���ش��ن��ان  لطب 
 ،2019 ك��ون�����س-�أ���ش��ي��ا  م����وؤمت����ر  
جنو  ت�شي  ه��ني  �لدكتور  و�لأ���ش��ت��اذ 
عميد كلية طب �لأ�شنان يف جامعة 
�ل�شارقة، و�لدكتورة عائ�شة �شلطان 
رئي�شة �شعبة طب �لأ�شنان بجمعية 

�لأمار�ت �لطبية.

•• دبي-الفجر:

بدبي،  �ل�����ش��ح��ة  ه��ي��ئ��ة  ن��اق�����ش��ت   
وج���م���ع���ي���ة �ل���ق���ل���ب �لإم�����ار�ت�����ي�����ة، 
�أهمية  للقلب،  �ل����دويل  و�لحت����اد 
منتظمة  طبية  فحو�شات  �إج����ر�ء 
�لقلب  �أم������ر��������س  م����ن  ل���ل���وق���اي���ة 

و�لأوعية �لدموية.
وُي���ع���د م���ر����س �ل��ق��ل��ب و�لأوع����ي����ة 
يف  للوفاة  �لأول  �ملُ�شبب  �لدموية 
�أرو�حاً تفوق  �لعامل، حيث يح�شد 
�ل�شرطان  �أم��ر����س  م��ن  مثيالتها 
باجلهاز  �مل����زم����ن����ة  و�لأم�������ر���������س 
عدد  ي�شل  �إذ  �ل�شفلي،  �لتنف�شي 
�إىل  �لقلبية  و�ل��ن��وب��ات  �ل�����ش��ك��ت��ات 
�شنوياً.  مليون   30 ع��ن  ي��زي��د  م��ا 
و�ح��د من كل ثالثة  يتعر�س  كما 
بعد  ثانية  قلبية  ن��وب��ة  �أو  ل�شكتة 

تعر�شهم �إليها للمرة �لأوىل.
�لعامليون  �خل�������رب�ء  ن���اق�������س  ك���م���ا 
�مل�شاركون  �ملجال،  يف  �ملتخ�ش�شون 
�لقلب  لأم��ر����س  �لعاملي  ب��امل��وؤمت��ر 
و�لأوع��ي��ة �ل��دم��وي��ة ل��ع��ام 2018 
دبي  ُع��ق��د موؤخر�” مب��رك��ز  �ل���ذي 
�لتجاري �لعاملي، طرق �لوقاية من 
وكيفية  �مل��ت��ز�ي��دة  �لقلب  �أم��ر����س 

�حلد منها.
بال�شليب،  ف��ه��د  �ل���دك���ت���ور  وق�����ال 

��شت�شاري �أمر��س �لقلب و�لرئي�س 
“�إن  ر����ش��د:  مل�شت�شفى  �لتنفيذي 
تختلف  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  منطقة 
�لعامل  �لأخ������رى يف  �مل��ن��اط��ق  ع���ن 
فيما يتعلق باأمر��س �لقلب، حيث 
ن�����ش��ب��ة �لإ����ش���اب���ة مبر�س  ت��رت��ف��ع 
�شن  متو�شط  ُيقدر  كما  �ل�شكري، 
�لإ����ش���اب���ة ب��ال��ن��وب��ات �ل��ق��ل��ب��ي��ة من 
مقابل  باملنطقة  ع��ام��اً   55-50
مما  �لغربية،  �لدول  يف  عاماً   65
ي�����ش��ت��دع��ي ����ش���رورة ت��ع��دي��ل منط 

�حلياة ب�شكل عاجل.«
و�أو����ش���ح �ل��دك��ت��ور ب��ال�����ش��ل��ي��ب �أنه 
مُي����ك����ن م���ن���ع ع���������دد�ً ك�����ب�����ري�ً من 
�شبط  خالل  من  �لقلبية  �لنوبات 
�ل��ت��ي قد  �خل��ط��ر  ع��و�م��ل  وتقليل 
بع�س  �أن  �إىل  م�شري�ً  �إليها،  ت��وؤدي 
مُيكن  ل  �لعائلة  كتاريخ  �لعو�مل 
تعديلها، ولكن مُيكن ذلك بالعالج 
مع �لعو�مل �خلطرة �لأخرى مثل 

�رتفاع �شغط �لدم.
ن�شبة  �رتفاع  �لتوعية حول  ولرفع 

�إحدى  �ل�شيئ”،  “�لكول�شرتول 
�ل���ع���و�م���ل �خل���ط���رة و�ل���ت���ي مُيكن 
�لقلب،    �أم��ر����س  ملعاجلة  تعديلها 
�لكول�شرتول   �إج��ر�ء فحو�شات  مت 
�خلمي�س  ي��وم  جمانا”  للجمهور 
�لأول  دي�شمرب/كانون   6 �مل��و�ف��ق 
عند  م�شاء�   9 �إىل   5 �ل�شاعة  من 
ب��ج��ان��ب �شوق  �ل���ن���اف���ورة  م��ن��ط��ق��ة 
�ل��ب��ح��ار، ����ش��ت��ف��اد م��ن��ه��ا �أك����رث من  
1500 م�شارك. كما �أ�شاء �شركاء 
�حلملة برج خليفة ، �أطول برج يف 

توعوي  تفاعلي  بفيديو   ، �ل��ع��امل 
حول �أهمية �لفح�س �ملبكر للوقاية 
م����ن �أم�����ر�������س �ل���ق���ل���ب و�لأوع����ي����ة 
بينها  �لوثيقة  و�لعالقة  �لدموية، 
وب��ني �رت��ف��اع �ل��ك��ول�����ش��رتول، و قد 
مل��دة ث��الث دقائق باللغتني  مت بثه 
�شهد  فيما  و�لعربية،  �لإجنليزية 
مئات �لأفر�د �حلدث عند منطقة 
دكتور  ق��ال  م��ن جانبه،  �ل��ن��اف��ورة. 
ل�شركة  �لعام  �ملدير  نا�شر،  حممد 
�ل�شركة  �إن  �خلليج”،  “�أجمن 

�لطويل  �مل�������دى  ع���ل���ى  م���ل���ت���زم���ة 
و�لأوعية  �ل��ق��ل��ب  �شحة  بتطوير 
رفع  “�إىل  ت�شعى  بينما  �ل��دم��وي��ة، 
باأن  �خلاطئ  �لت�شور  �شد  �لوعي 
�رت���ف���اع ن�����ش��ب��ة �ل��ك��ول�����ش��رتول هو 
جزء طبيعي ن�شبياً وغري �شار من 
نا�شر  دكتور  وي��رى  �ل�شيخوخة.« 
�ملر�شى  ُت�شجع  �لتوعية  حملة  �أن 
�أولئك  م��ث��ل   ، للخطر  �مل��ع��ر���ش��ني 
�لنوبة  م��ن  بالفعل  ع��ان��و�  �ل��ذي��ن 
مع  للتحدث  �ل�شكتات،  �أو  �لقلبية 

تقليل  على  مل�شاعدتهم  �أط��ب��ائ��ه��م 
ن�شبة “�لكول�شرتول �ل�شيئ”، فيما 
�مل�شتمر  و�لتقييم  �لر�شد  ي�ُشاعد 
�ل�شيئ”  “�لكول�شرتول  مل�شتويات 
ع��ل��ى حت��دي��د �مل��ر���ش��ى �ل���ذي���ن قد 
�إ�شافية  ع��الج��ات  �إىل  يحتاجون 
�لأ�شتاذ  �أم�����ا  ن�����ش��ب��ت��ه��ا.  خل��ف�����س 
�لدكتور عبد �هلل �شهاب ، ��شت�شاري 
و�أ�شتاذ طب �لقلب ورئي�س جمعية 
“�إن  ق��ال  فلقد  للقلب،  �لإم�����ار�ت 
ومقدمي  �مل��ر���ش��ى  ��ق��ف  ُت��ثرّ �حلملة 

�ل��رع��اي��ة، وخ��ا���ش��ة �أول��ئ��ك �لذين 
�شبق لهم �لتعر�س �إىل نوبة قلبية 
�أو �أمر��س �أوعية دموية، ويخافون 
م���ن �ل��ت��ع��ر���س ل��ه��ا م����رة �أخ�����رى. 
وت�شعى هذه �حلملة �إىل ت�شجيعهم 
ع��ل��ى �ت��ب��اع ن��ظ��ام غ��ذ�ئ��ي �شحي، 
ومم���ار����ش���ة �ل���ري���ا����ش���ة، و�ل���ع���الج، 
وحتديد�ً �ملر�شى �لذين ل يز�لون 
باأمر��س  �لإ�شابة  خلطر  ُعر�شة 
ب�شبب  �ل��دم��وي��ة  و�لأوع��ي��ة  �لقلب 
�لكول�شرتول.«  م�����ش��ت��وى  �رت���ف���اع 
بدوره، �أثنى �لأ�شتاذ �لدكتور ديفيد 
�لقلب  ط���ب  يف  �مل��ت��خ�����ش�����س  وود، 
ورئي�س  وي�شنت”،  ب�”غارفيلد 
�ل��دويل للقلب، على دعم  �لحت��اد 
بالتعاون  �لتوعوية،  �مل��ب��ادرة  ه��ذه 
مع �ملوؤمتر �لعاملي لأمر��س �لقلب 
و�لأوع��ي��ة �ل��دم��وي��ة ل��ع��ام 2018 
�لقلب  �أطباء  �لذي يجمع  دبي،  يف 
�خلرب�ت  مناق�شة  �أج��ل  م��ن  �شوياً 
ُت�شاعد  �لتي  و�حللول  و�لتحديات 
على تقليل خماطر �أمر��س �لقلب 
كما  �لأرو�ح.  �إن���ق���اذ  �ل��ن��ه��اي��ة  ويف 
�لعامة  �ل��ت��وع��ي��ة  م���ب���ادرة  �شتعمل 
�ملر�شى  م���ن  �مل���زي���د  ع��ل��ى مت��ك��ني 
فاعلية و�حلد  �أك��رث  دور  لعب  من 
�أو  من خطر �لإ�شابة بنوبة قلبية 

�شكتة دماغية �أخرى.« 

مت اإجراء فحو�سات الكول�سرتول املجانية لــــ اأكرث من 1500 �سخ�س 

هيئات ال�صحة تدعو لإجراء فحو�صات مبكرة للوقاية من اأمرا�س القلب والأوعية الدموية

•• العني-وام:

ح�شر معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل نهيان حفل �لإ�شتقبال 
زفاف  مبنا�شبة  �لكتبي  باملييحي  حممد  م�شبح  �أقامه  �ل��ذي 
“ �إىل كرمية �شامل �شلطان باحللوج �ل�شاملي و  “ �أحمد  جنله 
ذلك بقاعة �أفر�ح �لظاهر مبنطقة �لعني. كما ح�شر �حلفل - 
�لذي تخللته �لأهازيج �لرت�ثية و�لعرو�س �لفنية - عدد من 
�ل�شيوخ و وجهاء �لقبائل و كبار �ل�شخ�شيات و�مل�شوؤولني وجمع 

من �ملدعوين و�ملهنئني من د�خل �لدولة وخارجها.

�صعيد بن طحنون يح�صر 
اأفراح الكتبي وال�صاملي

مب�ساركة علماء وباحثني من 30 دولة:

جامعة ال�صارقة تطلق املوؤمتر الدويل الأول لالحتاد الآ�صيوي ودول 
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اعـالن تغيري ا�سـم
�ملرزوقي(  �حلاج  ��شماعيل  حممد  )�حالم  �ملو�طنة  تقدمت 
�لتوثيقات  ق�شم  �لبتد�ئية  �أبوظبي  حمكمة  �ىل  بطلب 

بتغيري ��شمها من )�حالم( �ىل)�لعنود( 
�ملذكور خالل 1٥  �لق�شم  فمن لديه �عرت��س يتقدم به �ىل 

يوما من تاريخ ن�شر �لعالن
عواطف ال�سريف - كاتب عدل

القا�سي/ �سلطان حممد خمي�س الكعبي

   امارة ابوظبي )دائرة الق�ساء)
اإدارة الكاتب العدل والتوثيق

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   
 �سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بانحالل �سركة

��شم �ل�شركة : جزيرة العطالت لل�سفريات - �س ذ م م  
ديرة     - �شرق  �لعنز  ه��ور   - كاظم   / �لكاظم  حممد  ماجد  ملك   31٠ مكتب   : �لعنو�ن 
�ل�شكل �لقانوين : ذ�ت م�شوؤولية حمدودة ،  رقم �لرخ�شة : ٥79٤٥3  رقم �لقيد بال�شجل 
�لتجاري : 7967٠ مبوجب هذ� تعلن د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بدبي باأنه قد مت �لتاأ�شري 
يف �ل�شجل �لتجاري لديها باإنحالل �ل�شركة �ملذكورة �أعاله ، وذلك مبوجب قر�ر حماكم 
بتاريخ  1٤/1٠/٢٠1٨   دبي  �لعدل حماكم  كاتب  و�ملوثق لدى  بتاريخ  9/1٢/٢٠1٨  دبي 
دوكيوبيليتي  �مل��ع��ني  �مل�شفي  �إىل  �ل��ت��ق��دم  مطالبة  �أو  �ع��رت����س  �أي  ل��دي��ه  م��ن  وع��ل��ى 
برج   - بردبي   - للتطوير  دي��ار  ملك   1٠٠6 رق��م  مكتب   : �لعنو�ن  احل�سابات  لتدقيق 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً    ٤٤٢-٠٤176٤  : فاك�س   ٤٤٢-٠٤176٢  : هاتف  خليفة  

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )٤٥( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   
�سهادة بالتا�سري يف ال�سجل التجاري- بتعني م�سفي 

��شم �مل�شفي : دوكيوبيليتي لتدقيق احل�سابات
�لعنو�ن : مكتب رقم 1٠٠6 ملك ديار للتطوير - بردبي - برج خليفة  هاتف 
�لتنمية  د�ئ���رة  تعلن  ه��ذ�  مب��وج��ب   ٤٤٢-٠٤176٤  : فاك�س   ٤٤٢-٠٤176٢  :
�لقت�شادية بدبي باأنه قد مت تعيني �مل�شفي �ملذكور �أعاله لت�شفية  جزيرة 
بتاريخ   دب��ي  حم��اك��م  ق���ر�ر  مب��وج��ب  وذل���ك  م  م  ذ  �س   - لل�سفريات  العطالت 
  ٢٠1٨/1٠/1٤ بتاريخ   دب��ي  حماكم  �لعدل  كاتب  ل��دى  و�مل��وث��ق   ٢٠1٨/9/1٢
وعلى من لديه �أي �عرت��س �أو مطالبة �لتقدم �إىل �مل�شفي �ملعني يف مكتبه 
�مل�شتند�ت  كافة  معه  م�شطحباً  �أع���اله،  �مل��ذك��ور  �لعنو�ن  على  بدبي  �لكائن 

و�لأور�ق �لثبوتية وذلك خالل )٤٥( يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لإعالن
دائرة التنمية القت�سادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�سادية

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   
 اإعادة اإعالن بالن�سر 

�ىل �ملدعي عليه / ناجى �لفالح 
حيث �ن �ملدعية / �شركة ر�أ�س �خليمة �لعقارية - �س م ع 

قد �قام �لدعوى �لق�شائية رقم )٢٠1٨/1٨6 منازعات �يجارية( �شد �ملدعي عليه 
ومبا تر�ه حمكمتكم �ملوقرة عفو� ، نطلب �حلكم مبا يلي : 

�أول : قيد لئحة �لدعوى و�إعالن �ملدعي عليه بها 
ثانيا : �لق�شاء بالز�م �ملدعي عليه باخالء �لعني �ملوؤجرة وت�شليمها للمدعية خالية من �ل�شو�غل مع �لز�مه بت�شفية 

�ملاء و�لكهرباء 
ثالثا : �لز�م �ملدعي عليه ب�شد�د مبلغ وقدره 3٠٥٥1.99 درهم )ثالثون �لف وخم�س مائة وو�حد وخم�شون درهما 
�لقيمة  ب�شد�د  عليه  �ملدعي  �ل��ز�م  مع   ، �ملدعية  ل�شالح  عليه  �ملدعي  ذم��ة  يف  �ملبالغ  قيمة   - فل�شا  وت�شعون  وت�شعة 
�لدعوى  تاريخ رفع  قانونية قدرها 9٪ من  بفائدة  �ملدعي عليه  �ل��ز�م  ، مع  �لفعلي  �لخ��الء  تاريخ  �ليجارية حتى 

وحتى �ل�شد�د �لتام 
ر�بعا : �لز�م �ملدعي عليه بالر�شوم و�مل�شروفات ومقابل �تعاب �ملحاماة. 

مما يقت�شي ح�شورك �ىل مكتب �إد�رة �لدعوى �لبتد�ئية مبحكمة ر�أ�س �خليمة يوم �لثالثاء �ملو�فق ٢٠1٨/1٢/11 م 
�ل�شاعة �لتا�شعة �شباحا وتقدمي ما لديك من بيانات ودفوع - حرر بتاريخ 6/1٢/٢٠1٨

مكتب اإدارة الدعوى
معاذ احمد العمو�س 

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   
مذكرة تبليغ موعد جل�سة بالن�سر بالئحة الدخال  

�ىل �ملدعي علي عليه / �حمد حبيب ح�شن �حمد 
حيث �ن �ملدعي / كيه �م بروبرتيز )�س ذ م م ( 

، وعليه يقت�شي  رق��م ٢٠1٨/69 م��دين كلي  �ل��دع��وى  �ق��ام عليك  قد 
�لثانية  �لكلية  �ملدنية  �ل��د�ئ��رة  �خليمة  ر�أ����س  حمكمة  �ىل  ح�شورك 
وذلك  م�شاء  �خلام�شة  �ل�شاعة  م   ٢٠1٨/1٢/13 �ملو�فق  �خلمي�س  يوم 
لالإجابة على �لدعوى ، وتقدمي ما لديك من بينات ودفوع ويف حالة 
تخلفك عن �حل�شور �و �ر�شال وكيل عنك يف �لوقت �ملحدد �عاله فان 

�ملحكمة �شتبا�شر نظر �لدعوى غيابيا. 
اأمني ال�سر 
حممد جمد الدين حممد     

     حكومة  را�س اخليمة      
دائرة املحاكم

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   
  اعالن للم�ستاأنف �سدها الثانية بالن�سر 

�مل�شتاأنف  : �شركة د�ر �لتكافل للتاأمني 
�إ�شتئناف رقم 1٠٠٢ ل�شنة ٢٠17 م )مدين )جزئي(( 

��شتئناف )حكم - �أمر( - حمكمة عجمان �لإحتادية �ل�شتئنافية 
م   ٢٠17 ل�شنة   ٢6٤٥ رق���م  �لق�شية  يف  م   ٢٠1../../.. ب��ت��اري��خ  �ل�����ش��ادر 

)مدين)جزئي(( �ىل )رول ��شعد حممود ديبه( ن�شر� 
�علم �ن �ل�شتئناف يف �لدعوى �عاله �شتنظره �ملحكمة يف �ل�شاعة 3٠.1٠ 
من يوم 11 من �شهر  1٢ �شنة ٢٠1٨  فاإن مل حت�شر ب�شخ�شك �أو بو��شطة 

وكيلك �ملعتمد فان �ل�شتئناف �شي�شمع ويف�شل فيه يف غيبتك.  
حرر �لإعالن يف : ٢٠1٨/1٢/6 رمي )ن( 

  قلم الإ�ستئناف

    المارات العربية املتحدة 
وزارة العدل

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   
اعالن حم�سر حجز بالن�سر

  يف الدعوى رقم 2018/48 تنفيذ احكام املركز املايل 
�ل�شادرة   -  CFI-056- 2017( مو�شوع �لق�شية : تنفيذ �حلكم �ل�شادر يف �لق�شية رقم

مبحاكم مركز دبي �ملايل �لعاملي �لقا�شي �لز�م �ملنفذ �شده ب�شد�د �ملبلغ �ملنفذ به - �لبالغ 
)٤٥٢3٢7٥7.٢7 درهم( �شامل �لر�شوم و�مل�شاريف. 

طالب �لعالن : طالب �لتنفيذ : بنك كانتونيل دي جنيف  
�ملطلوب �عالنه : �ملنفذ �شده : 1- �شيد عبا �شعلي مرع�شي - جمهول حمل �لقامة. 

مو�شوع �لإعالن : 
و�دي  مبنطقة  �لكائنة  �لوحد�ت  عن  عبارة  وهي  �خلا�شة  �مو�لكم  على  �حلجز  مت  بانه  نعلنكم 
�ل�شفا 6 - برقم �ر�س ٨1٥ - وفاء للمبلغ �ملطالب به وقدره )٤٥٢1٨٥6٠.٠3 درهم( يف �مللف �عاله 

وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا. 
بناء على قر�ر �ملحكمة �ل�شادر بتاريخ 9/16/٢٠1٨

رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

اعالن حكم بالن�سر
يف  الدعوى رقم 2018/1758 جتاري جزئي

�ىل �ملحكوم عليه/1- ��شد �هلل حممد ��شالح جمهول حمل �لقامة نعلنكم بان �ملحكمة 
ل�شالح/  �عاله  �ملذكورة  �لدعوى  ٢٠1٨/1٠/٢٥ يف  بتاريخ   �ملنعقدة  بجل�شتها  حكمت 
�ليد ريلوك�شون �شريفيز - �س ذ م م - بالز�م �ملدعي عليه �ن يوؤدي �ىل �ملدعية مبلغ 
وثمانون  و�ثنان  ومائتني  �لفا  وت�شعون  و�شبعة  )مائتني  درهما   ٢97٢٨٢.9٨ مقد�ره 
درهما وثمانية وت�شعون فل�شا( وفائدة 9٪ ت�شعة باملائة �شنويا من تاريخ 1٠/٢٠1٨/٥ 
وحتى �ل�شد�د �لتام و�لزمته بالر�شوم و�مل�شاريف ومبلغ خم�شمائة درهم مقابل �تعاب 
�ملحاماة ورف�شت ما عد� ذلك من طلبات. حكما مبثابة �حل�شوري قابال لال�شتئناف 
خالل ثالثني يوما �عتبار� من �ليوم �لتايل لن�شر هذ� �لعالن �شدر با�شم �شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد بن �شعيد �آل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   
مذكرة اعادة اعالن بالن�سر

يف  الدعوى 2018/930  ا�ستئناف جتاري   
م  جم��ه��ول حمل  م  ذ  ���س   - للمعادن  �م  �ن  �ي   -1 ���ش��ده/  �مل�شتاأنف  �ىل 
�لقامة مبا �ن �مل�شتاأنف /�متياز �لرب �شيد مويزور ب وميثله / �شاحلة 
رقم  بالدعوى  �ل�شادر  ��شتاأنف �حلكم  قد  �لب�شطي  خليفة لحج خليفة 
يوم  جل�شه  لها  وح��ددت   ٢٠1٨/٤/٢6 بتاريخ  كلي  جت��اري   ٢٠17/1٠٥٠  :
رقم  بالقاعة  �شباحا    1٠.٠٠ �ل�شاعة   ٢٠1٨/1٢/19 �مل��و�ف��ق  �لرب��ع��اء 
ch2.D.19 وعليه يقت�شي ح�شوركم �و من ميثلكم قانونيا ويف حال 

تخلفكم �شتجري حماكمتكم غيابيا
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حمكمة ال�ستئناف
العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

 مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
 يف  الدعوى 2018/2420  جتاري كلي  

�ىل �ملدعي عليه / 1-عبد�لغفار فان�شي �بوبكر جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
م م( وميثله / مي عبد�لرحمن ن�شيب عبد�لرحمن بن ن�شيب  ذ  برتو للطاقة )�س 
�ل��ف��ال���ش��ي - ق��د �أق����ام عليك �ل��دع��وى وم��و���ش��وع��ه��ا �مل��ط��ال��ب��ة ب��ال��ز�م �مل��دع��ي عليهما 
و�تعاب  و�مل�شاريف  و�ل��ر���ش��وم  �إم��ار�ت��ي(  دره��م   ٥٨٥.٨9٢( وق���دره  مببلغ  مت�شامنني 
�ملحاماة و�لفائدة  9٪ من تاريخ �ملطالبة وحتى �ل�شد�د �لتام و �شمول �حلكم بالنفاذ 
�ملعجل بال كفالة.  و�شم ملف ٤66/٢٠1٨ �مر �أد�ء.   وحددت لها جل�شة يوم  �لثالثاء  
مكلف  ف��اأن��ت  ل��ذ�   Ch1.C.15 بالقاعة  ���س   9.3٠ �ل�شاعة   ٢٠1٨/1٢/1٨ �مل��و�ف��ق 
�و م�شتند�ت  �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت  باحل�شور 

للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/713  عقاري كلي                 

�ىل �ملدعي عليه / 1-كولديب �شينغ بيندر� جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ 
بنك �ت�س ��س بي �شي �ل�شرق �لو�شط �ملحدود وميثله / �حمد ح�شن رم�شان ىل علي 
-  قد �أقام عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة ب�شحة وتثبيت �حلجز �لتحفظي رقم 
٢٠1٨/33 حجز حتفظي عقاري وبالز�م �ملدعي عليه بان يوؤدي للبنك �ملدعي مبلغ 
وقدره )39.٤16.7٠1 درهم( و�لفائدة على هذ� �ملبلغ بو�قع 1٢٪ حتى متام �ل�شد�د 
و�لز�م بالر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة.   وحددت لها جل�شة يوم �لثالثاء  �ملو�فق  
٢٠1٨/1٢/٢٥  �ل�شاعة 9.3٠ �س بالقاعة Ch1.B.8 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو 
من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/3879  جتاري جزئي              

�ىل �ملدعي عليه /1- �نوف ٨ �نرتيرز - �س ذ م م   جمهول حمل �لقامة مبا 
م م - فرع  ذ  �ملدعي/ �شركة ع�شام قباين و�شركاه لالن�شاء�ت و�ل�شيانة -  �ن 
دبي وميثله / �شاحلة خليفة لحج خليفة �لب�شطي - قد �أقام عليك �لدعوى 
درهم(   1٤٤96٠( وق���دره  مببلغ  عليها  �مل��دع��ي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
و�لر�شوم و�مل�شاريف و�تعاب �ملحاماة و�لفائدة  9٪ من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى 
�ل�شاعة  �ملو�فق 17/1٢/٢٠1٨  �لثنني  يوم   لها جل�شة  �لتام.  وح��ددت  �ل�شد�د 
ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف  فاأنت  ل��ذ�   Ch1.C.13 بالقاعة  �س   ٨.3٠
قبل  للمحكمة  م�شتند�ت  �و  م��ذك��ر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا 

�جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2255  جتاري كلي               

حمل  جمهول  مكتوم   �ل  �شعيد  بن  خليفة  بن  ر��شد  /1-�ل�شيخ  عليه  �ملدعي  �ىل 
�لدعوى  �أق���ام عليك  ق��د  م   م  ذ  ���س   - للمقاولت  �ملدعي/جماهري  �ن  �لق��ام��ة مب��ا 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ت��وؤدي  ب��ان  �لأول  عليه  �ملدعي  ب��ال��ز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها 
٤.٢61.1٥6.٢7 درهم فقط �ربعة ماليني ومائتان وو�حد و�شتون �لفا ومائة و�شتة 
وخم�شون درهما و�شبعة وع�شرون فل�شا مع �لفائدة �لقانونية وقدرها 1٢٪ من تاريخ 
�ملطالبة �حلا�شل يف ٢٠1٨/6/1٨ حتى تاريخ �ل�شد�د �لتام.   وحددت لها جل�شة يوم 
�خلمي�س  �ملو�فق  ٢٠1٨/1٢/٢7  �ل�شاعة 9.3٠ �س بالقاعة Ch2.E.21 لذ� فاأنت 
�و  مذكر�ت  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  �أو  باحل�شور  مكلف 

م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/11381  عمايل جزئي             

جمهول  �مل��ع��ام��الت   متابعة  خل��دم��ات  �مل��ج��د  عليه/1-�أ�شيلة  �مل��دع��ي  �ىل 
�أق��ام عليك  �مل��دع��ي/�مي��ان حممد �شالح بيرتو  قد  حمل �لق��ام��ة مبا �ن 
 196٨9( وق���دره���ا  ع��م��ال��ي��ة  مب�شتحقات  �مل��ط��ال��ب��ة  وم��و���ش��وع��ه��ا  �ل���دع���وى 
دره���م( وت��ذك��رة ع���ودة مببلغ )3٠٠٠ دره���م( و�ل��ر���ش��وم و�مل�����ش��اري��ف ورقم 
�خلمي�س  يوم  جل�شة  لها  وح��ددت   )MB186329745AE(ل�شكوى�
فاأنت  لذ�   Ch1.A.1 بالقاعة  �س    ٨.3٠ �ل�شاعة   ٢٠1٨/1٢/13 �ملو�فق 
من  ل��دي��ك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور  مكلف 

مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

       اعادة اعالن مدعي عليه بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/3  جلان جتارية                 

�ىل �ملدعي عليه /1- حممد مو�شى حممد عطيه  جمهول حمل �لقامة 
مبا �ن �ملدعي/ حممد عبد �هلل عقيل لالعالن بالطلبات �ملعدلة وهي �لز�م 
حكم باد�ء مبلغ ٥٨٨.٢66.٠3٠ مليون درهم مع �لفائدة بن�شبة 9٪ من تاريخ 
�ملو�فق  �لتام.  وح��ددت لها جل�شة يوم �لح��د  �ل�شد�د  �لدعوى حتى  �قامة 
مكلف  فاأنت  لذ�  �لقا�شي   مبكتب  �س  م�شاء�   1٢.٠٠ �ل�شاعة   ٢٠1٨/1٢/9
باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك 

فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

اللجان الق�سائية   اخلا�سة
العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/2990  مدين جزئي 

�ىل �ملدعي عليه / 1-حممد �حمد �موين جمهول حمل �لقامة مبا �ن �ملدعي/ ر�ئد 
عزت حممد �شعيد يو�شف وميثله / ح�شني علي عبد�لرحمن لوتاه   قد �أقام عليك 
درهم(    ٥٢.٥٠٠( وق��دره  مببلغ  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
�ملحاماة  و�ت��ع��اب  و�مل�شاريف  و�لر�شوم  دره��م(  وخم�شمائة  �ل��ف  وخم�شون  )�ث��ن��ان 
و�لفائدة  9٪ من تاريخ �ل�شتحقاق وحتى �ل�شد�د �لتام ومبلغ وقدره )1٠٠٠ درهم( 
كتعوي�س عن �ل�شر�ر.  وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق ٢٠1٨/1٢/16  �ل�شاعة 
٨.3٠ �س بالقاعة Ch1.B.10 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا 
وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة 

�أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   
       اعادة اعالن بالن�سر        

   يف  الدعوى 2018/11342  عمايل جزئي             
م    م  ذ  �س   - �لفنية  للخدمات  عبد�ملعتمد  عليه/1- حمدي خريي  �ملدعى  �ىل 
عبد�ل�شالم   �لتو�ب  عبد  حممد  �ملدعي/�حمد  �أن  مبا  �لقامة  حمل  جمهول 
وقدرها  عمالية  مب�شتحقات  �ملطالبة  ومو�شوعها  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د 
و�مل�شاريف  رقم  و�لر�شوم  دره��م(  ع��وده مببلغ )1٥٠٠  دره��م( وتذكرة   9٢٠٤(
�ل�شكوى )MB186832264AE( وحددت لها جل�شة يوم �لحد �ملو�فق 
فاأنت مكلف  لذ�   Ch1.A.4 بالقاعة  �شباحا    1٠.٠٠ �ل�شاعة   ٢٠1٨/1٢/16
�و  م��ذك��ر�ت  م��ن  لديك  م��ا  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  م��ن  �أو  باحل�شور 
م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على �لأقل ويف حالة تخلفك فان 

�حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري .
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/905  جتاري كلي               

�ىل �ملدعي عليه / 1-موزه �شيف لتجارة �ملو�د �لغذ�ئية - �س ذ م م ٢-عا�شق كافوجنال عزيز 
�لقامة مبا  �شليمان جمهويل حمل  د�ود  �شامي  م ٤-حممد  م  ذ  �س   - للتجارة  3-�لفرو�شيه 
�أقام  �ن �ملدعي/ مو�رد للتمويل - �س م خ وميثله/ عي�شى �شامل �حمد �حلر�شي �ملهري - قد 
عليك �لدعوى ومو�شوعها �ملطالبة بالز�م �ملدعي عليهم بان يوؤدو� بالت�شامن و�لتكافل فيما 
در�هم  و�شبعة  وخم�شمائة  �لفا  وت�شعون  �شتة  خم�شمائة   ٥96.٥٠7.٢٨ مبلغ  للمدعية  بينهم 
وثمانية وع�شرون فل�شا و�لفائدة �لقانونية بو�قع 1٢٪ من تاريخ �إقامة �لدعوى وحتى متام 
�ل�شد�د  و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل وبدون كفالة.   وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء  �ملو�فق  
٢٠19/1/٢  �ل�شاعة 9.3٠ �س بالقاعة Ch2.E.22 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام 

على �لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   

       اعادة اعالن بالن�سر        
   يف  الدعوى 2018/4188  جتاري جزئي              

�ن  �لقامة مبا  �لبلو�شي  جمهول حمل  �ملدعي عليه /1- خالد ح�شن عبد�هلل  �ىل 
�ملدعي/ مو�رد للتمويل وميثله / عي�شى �شامل �حمد �حلر�شي �ملهري - قد �أقام عليك 
وقدره  مبلغ  للمدعية  ي��وؤدي  بان  عليه  �ملدعي  بالز�م  �ملطالبة  ومو�شوعها  �لدعوى 
)69.٠٠٨.39 درهم( و�لفائدة �لقانونية بو�قع 1٢٪ من تاريخ �قامة �لدعوى وحتى 
متام �ل�شد�د و �شمول �حلكم بالنفاذ �ملعجل وبدون كفالة و�لر�شوم و�مل�شاريف ومقابل 
�تعاب �ملحاماة.  وحددت لها جل�شة يوم �لربعاء �ملو�فق  ٢٠1٨/1٢/1٢  �ل�شاعة 3٠.٨ 
�س بالقاعة Ch1.C.12 لذ� فاأنت مكلف باحل�شور �أو من ميثلك قانونيا وعليك 
بتقدمي ما لديك من مذكر�ت �و م�شتند�ت للمحكمة قبل �جلل�شة بثالثة �أيام على 

�لأقل ويف حالة تخلفك فان �حلكم �شيكون مبثابة ح�شوري.
رئي�س الق�سم

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/562  تنفيذ عقاري   
�ملنفذ �شده/1- جلف ديفلوبرز - �س م ح  جمهول حمل �لقامة مبا  �ىل 
نا�شر   / وميثله  عبا�س  �ل  عبد�لنبي  �حمد  �لتنفيذ/�بر�هيم  طالب  �ن 
حمد �شليمان جابر �ل�شام�شي - قد �أقام عليك �لدعوى �لتنفيذية �ملذكورة 
�ىل  دره��م   )171٢٨39.٠6( وق���دره  ب��ه  �ملنفذ  �ملبلغ  بدفع  و�ل��ز�م��ك  �ع��اله 
طالب �لتنفيذ �و خزينة �ملحكمة. ٢-ف�شخ �تفاقية �لبيع عن وحدة �لتد�عي 
�لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ل��دع��وى.    مو�شوع 
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر 

هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم 2018/2407  تنفيذ مدين  
�لقامة  �لو��شع جمهول حمل  �ملنفذ �شده/1- معز ميالد فرج  �ىل 
�شعيد   / وميثله  جي  كعكعة  �حمد  �لتنفيذ/�إ�شماعيل  طالب  �ن  مبا 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   - �لزحمي  �حمد  عبيد  م��ب��ارك 
وق��دره )٤٤1٠( درهم  به  �ملنفذ  �ملبلغ  و�لز�مك بدفع  �ع��اله  �ملذكورة 
�شتبا�شر  �ملحكمة  فان  �ملحكمة.  وعليه  �و خزينة  �لتنفيذ  �ىل طالب 
�ملذكور  بالقر�ر  �للتز�م  عدم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/4167   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- �شلمان وقار �حمد وقار �حمد  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/م�شرف عجمان - �س م ع  قد �أقام 
�ملبلغ  بدفع  و�لز�مك  �ع��اله  �ملذكورة  �لتنفيذية  �لدعوى  عليك 
�ملنفذ به وقدره )1٥٢96٥.٥٠( درهم �ىل طالب �لتنفيذ �و خزينة 
�لتنفيذية  �لج����ر�ء�ت  �شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.  
بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر �ملذكور خالل 1٥ يوما من 

تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/4195   تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- ٥٤ �ي�شت لال�شتثمار�ت - �س ذ م م  جمهول حمل 
�لقامة مبا �ن طالب �لتنفيذ/ �ل�شركة �لردنية للتربيد - ذ م م  وميثله 
�لتنفيذية  �ل��دع��وى  عليك  �أق���ام  ق��د   - ع��ب��د�هلل ح�شني  كلندر  /خ��ال��د 
�ملذكورة �عاله و�لز�مك بدفع �ملبلغ �ملنفذ به وقدره )٢66٠٠6( درهم 
�شتبا�شر  �ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل 
�ملذكور  بالقر�ر  �لل��ت��ز�م  ع��دم  حالة  يف  بحقك  �لتنفيذية  �لج���ر�ء�ت 

خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف الدعوى رقم  2018/4108  تنفيذ جتاري  
�ىل �ملنفذ �شده/1- خالد عطا �هلل �ل�شيد علي  جمهول حمل �لقامة 
وميثله  ع  م  ���س   - �لوطني  �لقيوين  �م  �لتنفيذ/بنك  طالب  �ن  مب��ا 
�لتنفيذية  �لدعوى  عليك  �أق��ام  قد   - ح�شني  عبد�هلل  كلندر  خالد   /
به وق��دره )٥6.٢6673(  �ملنفذ  �ملبلغ  و�ل��ز�م��ك بدفع  �ع��اله  �مل��ذك��ورة 
�ملحكمة  ف��ان  وعليه  �ملحكمة.   خزينة  �و  �لتنفيذ  طالب  �ىل  دره��م 
�شتبا�شر �لج��ر�ء�ت �لتنفيذية بحقك يف حالة عدم �للتز�م بالقر�ر 

�ملذكور خالل 1٥ يوما من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن.
رئي�س ال�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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»الإحتادية للتناف�صية والإح�صاء«.. ثالثة اأعوام من الإجنازات تعزز اأداء الإمارات عامليا

مركز »حمدان بن را�صد اآل مكتوم للموهبة والبتكار« يتبنى املواهب ويعزز البتكار

نخبة من املخت�صني مبوؤمتر دبي العاملي العا�صر للعلوم الطبية
•• دبي-وام:

�لعاملي  دب��ي  م��وؤمت��ر  �جل���اري  دي�شمرب   14 و   13 ي��وم��ي  ب��دب��ي  يعقد 
�لعا�شر للعلوم �لطبية �لذي تنظمه جائزة �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل 
و�ملخت�شني  و�لأط��ب��اء  �خل��رب�ء  نخبة  مب�شاركة  �لطبية  للعلوم  مكتوم 
�أربعة  �ملوؤمتر  يف  �شي�شارك  �أن��ه  �جلائزة  و�أعلنت   . و�لعامل  �ملنطقة  من 
�لكربى وجائزة حمد�ن  �لعاملية  �لفائزين بجائزة حمد�ن  �لعلماء  من 
باملوؤمتر  حما�شر�   18 �شمن  وذل��ك  �ملتميزة  �لطبية  للبحوث  �لعاملية 
و�أ�شبانيا  وفرن�شا  �لأمريكية  �ملتحدة  و�ل��ولي��ات  �ملتحدة  �ململكة  م��ن 

و�شوي�شر� وم�شر و�ملغرب و�ل�شعودية و�لإمار�ت .
وذكر �شعادة عبد �هلل بن �شوقات �ملدير �لتنفيذي جائزة �ل�شيخ حمد�ن 

�ن  �جل��ائ��زة  �أم��ن��اء  جمل�س  ع�شو  �لطبية  للعلوم  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن 
�شيناق�س  �لب�شتان” ب��دب��ي-  “رو�شة  فندق  يف  �شيقام  �ل��ذي   - �مل��وؤمت��ر 
�أمر��س  على  �لرتكيز  مع  �لهيكلي  �لع�شلي  �جلهاز  �أم��ر����س  مو�شوع 
�ملفا�شل وجر�حة �لعظام وميكانيكا تقومي �لعظام مو�شحا �أن �لربنامج 
عمل  ور���س  و11  علمية  حما�شرة   13 على  ي�شتمل  للموؤمتر  �لعلمي 

ي�شارك فيها �أكرث من 500 طبيبا ومتخ�ش�شا.
و�أ�شار �إىل �أن �ملوؤمتر �لذي يقام كل عامني عقب حفل �جلائزة لتكرمي 
يتو��شل  هامة  علمية  من�شة  يعترب  �لطبية  حمد�ن  بجو�ئز  �لفائزين 
من خاللها �لأطباء و�لباحثون على م�شتوى دول �ملنطقة مع نخبة من 
كبار �لباحثني و�لعلماء ممن قدمو� يف جمال تخ�ش�شاتهم �أبحاثا هامة 
�لنظريات  يف  جوهري  تطور  �إح��د�ث  يف  بنتائجها  ت�شهم  �أن  �إ�شتطاعت 

و�لنظم �لوقائية و�لعالجية �ملتبعة باملوؤ�ش�شات �ل�شحية و�لطبية حول 
 11.5 علي  �شيح�شلون  �مل��وؤمت��ر  ه��ذ�  يف  �مل�شاركني  ب��اأن  منوها  �لعامل 

�شاعة تعليم طبي م�شتمر معتمدة من هيئة �شحة دبي.
من جهته ذكر �لدكتور جمال �ل�شالح رئي�س �للجنة �لعلمية للموؤمتر 
�ملدير �لطبي ورئي�س ق�شم �أمر��س �لروماتيزم يف م�شت�شفى دبي �أنه ياأتي 
على ر�أ�س �ملتحدثني باملوؤمتر �لربوفي�شور فريدريك ��س كابالن �أ�شتاذ 
طب �لعظام �جلزيئي ل�شندوق “�إيز�ك �آند رزو نا�شو” �لوقفي ورئي�س 
ق�شم طب �لعظام �جلزيئي يف كلية بريملان للطب �لتابع لنظام جامعة 
بن�شلفانيا و�لفائز بجائزة حمد�ن �لعاملية �لكربي ومو�شوعها �أ�شطر�ب 
�جلهاز �لع�شلي �لهيكلي حيث �شيناق�س يف حما�شرته مو�شوع �لتحول 
�أ�شا�شية  عالمة  ه��و  �آخ��ر  نظام  �إىل  و�ح��د  ع�شو  نظام  م��ن  �لتدريجي 

لتكوين  وك��ارث��ي  للغاية  ن��ادر  ��شطر�ب  وه��و  �لليفي  �لع�شلي  للتطور 
�لعظام خارج �لهيكل يف �لب�شر.

�لربوفي�شور  هم  �ملتميزة  �لطبية  للبحوث  حمد�ن  بجائزة  و�لفائزون 
فر�نكلني �شيم من “مايو كلينيك” بالوليات �ملتحدة �لأمريكية و�لذي 
ثالثية  �لطباعة  تنفيذ  ح��ول   “ كلينك  “مايو  يف  جتربته  �شيناق�س 
هيوز  جر�هام  و�لربوفي�شور  �لعظام  لتقومي  �لأور�م  عيادة  يف  �لأب��ع��اد 
“لندن بريدج” باململكة  رئي�س مركز لندن ملر�س �لذئبة يف م�شت�شفى 
�ملتحدة �لذي �شيقدم حما�شرة بعنو�ن “متالزمة هوجز - ف�شل جديد 
كلية  �لبيولوجيا من  “و�لربوفي�شور فيجاي غويل مهند�س  �لطب  يف 
�لهند�شة و�لطب جامعة “توليدو” بالوليات �ملتحدة �لأمريكية و�لذي 

طور تقنية مبتكرة لإ�شطر�بات �لعمود �لفقري .

•• دبي-وام:

�شاهمت �لهيئة �لحتادية للتناف�شية و�لإح�شاء منذ تاأ�شي�شها عام 2015 
و�لإح�شاء  �لعاملية  �لتناف�شية  جم��الت  يف  �ل��دول��ة  �أد�ء  وتعزيز  تطوير  يف 
وحتديد  �مل��ب��ادر�ت  تنفيذ  على  �ل�شركاء  م��ع  �لعمل  خ��الل  م��ن  و�ل��ب��ي��ان��ات 

�ل�شيا�شات ذ�ت �لأهمية للقطاعات �حليوية .
�أهم �مل�شادر �حلكومية لالإح�شاء�ت �لوطنية و ر�شد  �أحد  و تعترب �لهيئة 
�لأد�ء �لتناف�شي يف �لتقارير �لعاملية .. وتتعهد يف هذ� �ل�شدد بتقدمي �أف�شل 
و�أرقى �خلدمات للموؤ�ش�شات و�لأفر�د يف دولة �لإمار�ت وخمتلف �لقطاعات 
و�ل�شركاء حول �لعامل وذلك من خالل �تباع نهج ي�شتند �إىل مبادئ �للتز�م 
و�ل�شفافية ويعتمد ممار�شات ومعايري تناف�شية على �أعلى �مل�شتويات ت�شعى 
�لرت�بط  و�قعي  ب�شكل  يج�شد  عامليا  منوذجا  تكون  لأن  �لهيئة  خالله  من 
�ل�شرت�تيجيات  ر�شم  �ملوؤثر يف  ودورهما  و�لتناف�شية  �لإح�شاء  �لوثيق بني 

و�ل�شيا�شات بهدف �مل�شاهمة بفعالية يف �زدهار �لوطن وتطوره .
و �شملت �أهم �لجناز�ت �لتي حققتها �لهيئة خالل �لعام 2018 يف م�شاريع 
�لأول  �ملركز  على  �لم��ار�ت  ح�شول  �لعاملية  �لتناف�شية  وتقارير  �لتناف�شية 
��شتناد�  �لعاملي  “موؤ�شر تناف�شية �ملو�هب”  �إقليميا و�ل�شابع ع�شر عامليا يف 
و�ل�شادر عن كلية   2018 لعام  للتقرير  �إ�شد�ر  �أح��دث  �إىل ما ك�شف عنه 
�إد�رة �لأعمال �لدولية “�إن�شياد” يف فرن�شا حيث تقدمت �لدولة يف تقرير 
�أف�شل  �ل�شابق ومت ت�شنيفها �شمن  �لعام  �لعام مرتبتني عن ت�شنيف  هذ� 
�خلليج  دول  منطقة  مت�شدرة  �ملوؤ�شر  يف  �لعاملي  �مل�شتوى  على  دول��ة   20

�لعربي �لعربي و�ل�شرق �لأو�شط .
كما حققت دولة �لإم��ار�ت �ملركز �لأول �إقليميا و �ل�شابع عامليا �شمن �أكرث 
و�لرنويج  �ل�شويد  مثل  دول  عدة  على  متقدمة  �لعامل  يف  تناف�شية  �ل��دول 
 2011 ب��ني ع��ام��ي  �أع����و�م  21 ترتيبا خ��الل �شبعة  ب��و�ق��ع  وك��ن��د� وذل���ك 
�لعاملية”  للتناف�شية  �ل�����ش��ن��وي  “�لكتاب  ت��ق��ري��ر  ح�شب  وذل���ك  و2018 
�لدويل  للمعهد  �لتابع  �لعاملي  �لتناف�شية  مركز  عن  �ل�شادر   2018 لعام 
للتنمية �لإد�رية مبدينة “لوز�ن” �ل�شوي�شرية �لذي يعد �أحد �أهم �لكليات 

�ملتخ�ش�شة على م�شتوى �لعامل يف هذ� �ملجال.
و ت�شمنت �لإجناز�ت ��شتحو�ذ دولة �لمار�ت على �ملركز �لأول عربيا و17 
عامليا �شمن �أكرث �لدول تناف�شية يف موؤ�شر �لتناف�شية �لرقمية لعام 2018 
و�ل�شادر عن مركز �لتناف�شية �لعاملي �لتابع للمعهد �لدويل للتنمية �لإد�رية 
مبدينة “ لوز�ن” �ل�شوي�شرية �لذي يعد و�حد� من �أهم �لكليات �ملتخ�ش�شة 
عامليا يف   34 و�ل  عربيا  �لأول  و�ملركز  �ملجال  هذ�  �لعامل يف  م�شتوى  على 
متقدمة  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  ع��ن  و�ل�����ش��ادر   2018 �لب�شرية  �لتنمية  تقرير 
بيانات  يف  حت�شن  بعد  وذل���ك  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  ت�شنيف  ع��ن  م��ر�ك��ز  بثمانية 
بالتعاون  و�إتاحتها للمنظمة �لأممية  �لتعليم و�لتي مت حتديثها  موؤ�شر�ت 
و�لتعليم  �ل��رتب��ي��ة  ووز�رة  و�لح�����ش��اء  للتناف�شية  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  ب��ني 
وبيانات �لقوى �لعاملة بف�شل توحيد م�شح �لقوى �لعاملة وت�شافر �جلهود 
بني �لهيئة ووز�رة �ملو�رد �لب�شرية و�لتوطني وكافة مر�كز �لإح�شاء �ملحلية 

يف �لدولة .

�مل�شتد�مة  �لتنمية  �أه��د�ف  موؤ�شر  عامليا يف  مرتبة   17 �لإم���ار�ت  وتقدمت 
�لعربية  �ل��دول  ت�شدرت  �مل�شتد�مة حيث  �لتنمية  �شبكة حلول  �ل�شادر عن 
و�حتلت �ملركز �ل�60 عامليا يف موؤ�شر �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة �لذي �شمل 

156 دولة حول �لعامل .
و ��شتندت مقايي�س موؤ�شر “�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة” �ل�شادر عن موؤ�ش�شة 
17 هدفا  �إىل  �مل�شتد�مة  �لتنمية  �شبكة حلول  بالتعاون مع  “برتل�شمان” 
قامت بو�شعها �لدول �لأع�شاء يف �لأمم �ملتحدة يف روؤية حمددة يوؤمل يف �أن 

. جتني ثمارها بحلول عام 2030 
و �شملت هذه �لأهد�ف �لق�شاء على �لفقر و�جلوع وحتقيق �ل�شحة �جليدة 
�لنظيفة  �ملياه  وتوفري  �جلن�شني  بني  �مل�شاو�ة  و  �جليد  و�لتعليم  و�ل��رف��اه 

و�لنظافة �ل�شحية و�حل�شول على �لطاقة �لنظيفة وباأ�شعار معقولة .
�لهيئة �لحتادية للتناف�شية و�لإح�شاء  �إعالن  �أي�شا  و ت�شمنت �لجن��از�ت 
جلنة  وه��ي  بالدولة  �لتناف�شي  �لعمل  لتن�شيق  �لعليا  �للجنة  ت�شكيل  ع��ن 
�ملعنية  �حلكومية  �جل��ه��ات  ب��ني  فيما  �لتعاون  تعزيز  �إىل  تهدف  خمت�شة 
مبلف �لتناف�شية يف �لدولة ون�شر �لوعي �ملجتمعي حول مفهوم �لتناف�شية 
و�لعمل نحو حت�شني ت�شنيف �لدولة يف تقارير �لتناف�شية �لعاملية وح�شب 
عن  �ل�����ش��ادر   -  2019 �لأع��م��ال  �أن�شطة  ممار�شة  لتقرير  �إ���ش��د�ر  �أح���دث 
�إىل �ملركز  �لك�شف عن �شعود ترتيب دول��ة �لإم���ار�ت  – مت  �ل��دويل  �لبنك 
�لتقرير لتحتل  ي�شملها  �لتي  �لعربية  �ل��دول  11 عامليا وتقدمها على كل 
�ملركز �لأول عربيا للعام �ل�شاد�س على �لتو�يل.. فيما �أظهر �لتقرير حتقيق 
دولة �لإم��ار�ت مركز� متقدما �شمن �أف�شل ع�شر دول عامليا يف خم�شة من 
تو�شيل  �شهولة  �لأول عامليا يف حمور  �ملركز  �لع�شرة وهي  �لتقرير  حماور 
عامليا  �خلام�س  و  �ل�شر�ئب  دفع  �شهولة  حمور  يف  عامليا  و�لثاين  �لكهرباء 
يف حمور �شهولة ��شتخر�ج تر�خي�س �لبناء و�ملركز �ل�شابع عامليا يف حمور 

�شهولة ت�شجيل �ملمتلكات و�لتا�شع عامليا يف حمور �إنفاذ �لعقود.
�لهيئة  نفذتها  �لتي  �لإح�شائية  و�مل�شاريع  �لأخ��رى  ل��الإجن��از�ت  وبالن�شبة 
�إطالق  فت�شمنت   2018 �ل��ع��ام  خ��الل  و�لإح�����ش��اء  للتناف�شية  �لحت��ادي��ة 
�لهيئة دليل �لإطار �لوطني جلودة �لبيانات �لإح�شائية وهو �لإ�شد�ر رقم 
و  دوري  ب�شكل  �لهيئة  تن�شرها  �لتي  �لإح�شائية  �لأدل��ة  �شل�شلة  �شمن   18
�ملتبعة عامليا حيث قام فريق  و�لنظم  و�ملقايي�س  �ملبادئ  �أحدث  تعتمد على 
عمل �ملنهجيات �لإح�شائية يف �لهيئة بالتعاون مع خرب�ء مر�كز �لح�شاء 
�ملحلية يف �لدولة باإعد�د هذه �لأدلة �شمن �أهد�ف و�أولويات �لهيئة يف �شبيل 
�لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  و�عتماد  �لإح�شائية  للعملية  �مل�شتمر  �لتطوير 
و�ملحلي  �لحت���ادي  �حلكومي  �لقطاع  موؤ�ش�شات  م��ن  لل�شركاء  وت��وف��ريه��ا 

و�خلا�س بهدف �لرتقاء بجودة �لأرقام �لإح�شائية �لوطنية .
ويف هذ� �لإطار مت ��شد�ر 21 منتجا �إح�شائيا متنوعا حتى �لربع �لثالث 
من عام 2018 يغطي �لإح�شاء�ت �لإقت�شادية و�ح�شاء�ت �لأ�شعار و�لأرقام 
�لقيا�شية و�لإح�شاء�ت �لجتماعية و�ح�شاء�ت �لتجارة �لدولية و�حل�شابات 

�لوطنية و�لزر�عة و�لبيئة و�لهو�ء وغريها.
و وفقا لإ�شرت�تيجيتها �لر�مية �إىل �لتعاون مع �جلهات �حلكومية و�ملحلية 
�ملعنية وقعت �لهيئة �لحتادية للتناف�شية و�لإح�شاء مذكرة تفاهم وتعاون 

�لتعاون  بهدف  و�ل��ك��و�رث  و�لأزم���ات  �ل��ط��و�رئ  لإد�رة  �لوطنية  �لهيئة  مع 
و�لإح�شاء�ت  بالبيانات  يتعلق  فيما  �مل�شرتك بني �جلهتني خا�شة  و�لعمل 
�لبناءة  و�ل�شيا�شات  �خلطط  و�شع  يف  ت�شاهم  و�لتي  �لبحثية  و�ل��در����ش��ات 
�لتنموية يف �لدولة وبالأخ�س  �ل�شيا�شات  وت�شاعد متخذي �لقر�ر يف ر�شم 
�ل�شيا�شات و�لأهد�ف و�خلطط �ملتعلقة بحالت �لطو�رئ و�لأزمات و�لكو�رث 

و�لتعامل معها وم�شتوى �جلاهزية لدى قطاعات �لدولة �ملختلفة.
 2018 �لإقت�شادية  �لأن�شطة  يف  و�لطاقة  �لبيئة  م�شح  �لهيئة  �أطلقت  و 
بالتعاون مع مر�كز �لإح�شاء �ملحلية يف �لدولة و�لذي يعد �أحد �أهم �مل�شوح 
�لدولة  يف  �لإقت�شادية  �ملن�شاآت  ت�شتهدف  �ل��ت��ي  �ملتخ�ش�شة  �لإح�شائية 
ويغطي عدة �أن�شطة �قت�شادية ت�شمل �ل�شناعات �ل�شتخر�جية و�لتحويلية 
و�ملقاولت حيثي .. وي�شاهم هذ� �مل�شح يف �حت�شاب جمموعة من �ملوؤ�شر�ت 
�ملتعلقة  �مل�شتد�مة  �لتنمية  وموؤ�شر�ت  و�لطاقة  �لبيئة  جمال  يف  �لأ�شا�شية 

بهما.
ونفذت �لهيئة �مل�شح �لقت�شادي 2018 وهو �شل�شلة من �مل�شوح �لإح�شائية 
�لإقت�شادية  �لأن�شطة  وتغطي  �خلا�س  �لقطاع  من�شاآت  ت�شتهدف  �ل�شنوية 
و�لنقل  و�خل��دم��ات  �لد�خلية  و�لتجارة  و�لإن�����ش��اء�ت  كال�شناعة  �لرئي�شية 

و�لتخزين .
كما نفذت �لهيئة م�شح �لقوى �لعاملة 2018 خالل �شهر نوفمرب �ملا�شي 
بالتعاون مع مر�كز �لإح�شاء �ملحلية و�لذي يتم تنفيذه ب�شكل دوري للتعرف 
و�ملتعطلني  �مل�شتغلني  وخ�شائ�س  لالأ�شر  �لدميغر�فية  �خل�شائ�س  على 
�لعاملة و�لت�شخم وفقا لالأنظمة  �لقوى  و�لتي ت�شهم يف تقدير موؤ�شر�ت 
يف  �حلكومية  �جلهات  بع�س  مع  �مل�شاركة  �إىل  بالإ�شافة  �لعاملية  و�ملعايري 

تنفيذ �مل�شوح �لإح�شائية �ملتخ�ش�شة .
ويف �طار حر�شها على �إطالق �ملبادر�ت �لإح�شائية �ملتخ�ش�شة �أطلقت �لهيئة 
عدد� من �ملبادر�ت منها “من�شة �إح�شائية ذكية للم�شوحات �لوطنية “وهي 
�لأوىل من نوعها يف �لدولة و �لتي �شاهمت يف �خت�شار وقت �لإعد�د للم�شوح 
 60 بن�شبة  و�لدقة  �لعمل  باملائة ورفع كفاءة  بن�شبة جتاوزت70  �لوطنية 
�لتي تتيح �لتكامل و�لرت�بط  “من�شة �شبكة �لإم��ار�ت للبيانات”  باملائة و 
�للكرتوين مع قو�عد بيانات �جلهات �حلكومية لتوفري �لبيانات ب�شكل �آين 
موثوق باإ�شتخد�م تقنيات �أمنية عالية �مل�شتوى ل�شمان مدى �أمن �لبيانات 
وجودتها و�لتي مت ربطها مع عدد من �جلهات حكومية و”من�شة �لإمار�ت 
يف �أرقام” وهي من�شة ذكية تتيح لكافة �شر�ئح �ملجتمع �لو�شول للبيانات 
و��شتعر��شها ب�شكل جد�ول �أو �أ�شكال بيانية ليتجاوز دقيقتني وت�شديرها 
باأمناط و�متد�د�ت خمتلفة مبا يتيح للم�شتخدم حرية ��شتخد�مها �ملن�شة 

.
�ل�شطناعي”  �ل��ذك��اء  ��شتخد�م  يف  “ جت��ارب  م��ب��ادرة  �لهيئة  �أطلقت  كما 
“خو�رزميات  و  �لإح�شائية  �لبيانات  على  �حل�شول  تي�شري  �إىل  �لهادفة 
�لذكاء  تقنيات  على  �عتماد�  �لإح�شائية  �ملوؤ�شر�ت  ببع�س  للتنبوؤ  ذكية” 
“بالإعتماد  للبيانات  ذكية  عر�س  و”منظومة  �لآيل  و�لتعلم  �ل�شطناعي 
بيانات  لتقدمي  �لتفاعلية  و�خل��ر�ئ��ط  �جلغر�فية  �ملعلومات  تقنيات  على 
عن  ف�شال  معه  �لتعامل  �مل�شتخدم  على  ي�شهل  حديث  ب�شكل  ومعلومات 

للبيانات  �ملعمق  للتحليل   “ �لذكية  �لتفاعلية  �ل�شا�شات  برنامج  “تطوير 
�لإح�شائية و�لذي �أتاح �لو�شول باملعلومة �ل�شحيحة �ملبا�شرة �ىل �مل�شتخدم 

بدل عن �لطرق �لتقليدية.
وفيما يتعلق مب�شاريع و�أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة �لعاملية �لتي ت�شطلع بها 
�لهيئة نظمت �للجنة �لوطنية لأهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة ملتقى “�أهد�ف 
�لقمة  فعاليات  خ��الل  �لثالثة  ن�شخته  يف  �لتنفيذ”  يف  �مل�شتد�مة  �لتنمية 

. �لعاملية للحكومات 2018 
وبالن�شبة للم�شاركات �خلارجية �شاركت �للجنة ممثلة بالهيئة يف �لجتماع 
�ملعني  �ل��دول��ي��ة  و�ملنظمات  �ل���دول  ب��ني  �مل�شرتك  �خل���رب�ء  لفريق  �ل�شابع 
مبوؤ�شر�ت �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة و�لذي عقد من قبل �ل�شعبة �لإح�شائية 
.. فيما مت عر�س تقرير �لإمار�ت  �ملا�شي بفيينا  �أبريل  �ملتحدة يف  ب��الأمم 
�لوطني �لطوعي �لأول يف �ملنتدى �ل�شيا�شي رفيع �مل�شتوى �ملعني بالتنمية 

�مل�شتد�مة و�لذي �أقيم مبقر �لأمم �ملتحدة يف نيويورك يف يوليو �ملا�شي .
و�شاركت �لهيئة يف �مللتقى �ل�شنوي ل�شبكة حلول �لتنمية �مل�شتد�مة �لتابعة 
�إىل جانب  بال�شويد  ��شتوكهومل  �لذي عقد يف   »SDSN« �ملتحدة  لالأمم 
�ملتحدة  ل��الأمم  �لتابعة  �لإح�شائية  للجنة  �ل�شنوية  �لإجتماعات  �أع��م��ال 
عقد  �ل��ذي  بنيويورك  �ملتحدة  �لأمم  مقر  يف  �لأربعني  و  �لتا�شعة  بدورتها 
خالل �شهر مار�س �ملا�شي مب�شاركة روؤ�شاء ومدر�ء �لأجهزة �لإح�شائية من 

خمتلف دول �لعامل.
ومن �أهم �لفعاليات �لتي حتققت يف �لعام 2018 ��شت�شافة دولة �لإمار�ت 
�أكتوبر  دب��ي  يف  عقد  2018�لذي  للبيانات  �لعاملي  �ملتحدة  �لأمم  منتدى 
�ملا�شي و�لذي نظمته �لهيئة بالتن�شيق مع �شعبة �لإح�شاء�ت �لتابعة لإد�رة 
�ل�شوؤون �لقت�شادية و�لجتماعية يف �لأمم �ملتحدة مب�شاركة ما يزيد على 
و�مل�شوؤولني  �لح�شائيني  �لبيانات  وعلماء  خ���رب�ء  م��ن  م�شارك   2000
�حلكوميني ورو�د �لقطاع �خلا�س و�لأكادمييني من �أكرث من 100 دولة 
وتفاعلية  85 جل�شة حو�رية  ح��و�يل  تنظيم  �لعامل ومت خالله  ح��ول  من 
�إط��الق جمل�س �شباب  �أهمها  �مل��ب��ادر�ت �لوطنية ومن  و�لإع��الن عن بع�س 
�شيا�شات  م�شنع  م��ب��ادرة  م��ن  �لثانية  و�ل����دورة   2030 �لعاملية  �لأج��ن��دة 
و�ملجل�س  و�لح�شاء  للتناف�شية  �لحت��ادي��ة  �لهيئة  تنظمها  �لتي  �مل�شتقبل 
ع�شر  وت��وق��ي��ع  �مل�����ش��ت��د�م  �لتنمية  لأه����د�ف  �خل��ا���س  للقطاع  �لإ���ش��ت�����ش��اري 
و�جلهات  �خل��ا���س  و�ل��ق��ط��اع  حملية  حكومية  جهات  م��ع  تفاهم  �تفاقيات 
�لبيانات  منظومة  لتطوير  للبيانات  �لعاملي  �ملنتدى  يف  �مل�شاركة  �لعاملية 

و�لعمل �لإح�شائي يف �لدولة .
و�أطلقت �لهيئة عدد� من �ملبارد�ت �لوطنية من بينها مبادرة �شباق �لتناف�شية 
X وهي �إحدى خمرجات مبادر�ت �لإجتماعات �ل�شنوية حلكومة   5050
روؤية  حتقيق  م�شرية  لدعم  �شممت  �لتي  و   2017 للعام  �لإم���ار�ت  دول��ة 
تناف�شيا  موؤ�شر�   50 يف  �لدولة  بت�شنيف  �لإرت��ق��اء  2021 عرب  �لإم���ار�ت 

عامليا مرتبطا باأهم �لأولويات �لإ�شرت�تيجية �لوطنية يف �لدولة.
وح�شلت �لهيئة �لإحتادية للتناف�شية و�لإح�شاء على �لتقييم �لبالتيني من 
ideasUK« ما يعد �إجناز� جديد� ي�شاف  منظمة �لأفكار �لربيطانية« 

�إىل ر�شيدها من �لإجناز�ت �ملتميزة .

•• دبي-الفجر:

�لتعليمي  ل��الأد�ء  �آل مكتوم  ر��شد  بن  موؤ�ش�شة حمد�ن  �أه��د�ف  مع   متا�شياً 
�ملتميز �لذي يو�كب جهود دولة �لإم��ار�ت �لعربية �ملتحدة يف بناء م�شتقبل 
�آل  ر��شد  بن  »ح��م��د�ن  مركز  يتبنى  و�مل��و�ه��ب،  �لبتكار  على  قائم  م�شتد�م 
�ملو�هب  �أف�شل  �نتقاء  مهمة  للموؤ�ش�شة  �لتابع  و�لبتكار«  للموهبة  مكتوم 
�لإمار�تية على م�شتوى �لدولة و�شقل مهار�تها وفق �أحدث �لنظم �لتعليمية 
�لتي تهدف �إىل �لرتقاء مبنظومة �لتعليم �ملحلية وتفتح �آفاق �لعلم يف كافة 
�إد�رت��ه يف �شم  �إن�شاء �ملركز، جنحت  �ملو�هب �ل�شغرية. ومنذ  �أمام  �ملجالت 
نخبة من �أف�شل �لطالب �لإمار�تيني من خمتلف مد�ر�س �لدولة من �أجل 
و�شعهم يف بد�ية �لطريق �ل�شليم نحو �ملزيد من �لعلم و�لتجارب و�لتدريب 
وفق �أحدث �لنظم �لتعليمة يف �أف�شل خمترب�ت �لعامل �لتكنولوجية، وكذلك 
و�لعاملية يف  و�لإقليمية  �ملحلية  �لعلمية  �لبطولت  �لعديد من  �إ�شر�كهم يف 
�لتحدي  حجم  على  للوقوف  و�لتكنولوجية  �لعلمية  �لتطبيقات  خمتلف 

و�ملناف�شة �لعاملية يف �مل�شتقبل.  
�لعام  �لأم���ني  �لأم��ن��اء  جمل�س  رئي�س  نائب  �مل��ه��ريي،  جمال  �لدكتور  وق��ال 
ملوؤ�ش�شة حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم لالأد�ء �لتعليمي �ملتميز: » يهدف مركز 
حمد�ن بر ر��شد �آل مكتوم للموهبة و�لبتكار �إىل ن�شر ثقافة �لإبد�ع و�لبتكار 
و�لت�شنيع يف �ملجتمع بكل �شر�ئحه، وهو �أول مركز خدمي عام على م�شتوى 
�لدولة، يقدم �لرعاية و�لإر�شاد و�لتدريب وفر�س �لت�شنيع �لرقمي للطلبة 
و�جلمهور على مد�ر �لعام. كما نفخر يف موؤ�ش�شة حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم 
�ملوهوبني  �لطالب  من  �لعنا�شر  �أف�شل  بانتقاء  �ملتميز  �لتعليمي  ل���الأد�ء 
�لعلوم  خمتلف  ونقل  مو�هبهم  �شقل  بهدف  باملركز  لاللتحاق  و�ملبدعني 
�إىل مد�ر�شهم و�أ�شدقائهم وت�شجيع �جلميع على تبني �لعلوم و�لتطبيقات 
�أجل قيادة �لإم��ار�ت يف خمتلف �ملجالت �لعلمية يف �مل�شتقبل  �حلديثة من 

�لقريب«. 

ويف هذ� �لإطار يربز مركز »حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم للموهبة و�لبتكار« 
�لعلم  ر�ي��ة  �لوطن حلمل  عليها  ل  يعورّ �لتي  �لو�عدة  �ملو�هب  جمموعة من 
�أرجاء  يعم  باهر  مل�شتقبل  �لطالب  من  لغريهم  ق��دوة  ويكونو�  �مل�شتقبل  يف 
�آل علي«15  �لوطن يف كافة �ملجالت. ويوؤكد م��رو�ن حممد م��رو�ن نا�شر 
دبي،  يف  �لتطبيقية  للتكنولوجيا   »ATHS« م��در���ش��ة  يف  ط��ال��ب  ع��ام��اً« 
�مل��رك��ز ك��ان له  �أن  5 �شنو�ت،  �أك��رث م��ن  و�ل���ذي �لتحق مبركز ح��م��د�ن منذ 
�لف�شل يف تطور م�شتو�ه �لعلمي يف �لربجمة وعلوم �حلا�شوب، وهو ما كان 
يطمح �إليه قبل �لن�شمام له، حيث �أجريت له �لعديد من �لختبار�ت مثل 
�آل  »�آي كيو« و�لربجمة و�ملعلومات �لعامة لاللتحاق. ومل يكن �ن�شمام  �ل� 
علي للمركز وليد �ل�شدفة، بل �أنه يتمتع مبو�هب علمية معددة قد �أهلته. 
بالفيزياء، كما كانت  10 �شنو�ت كان مهتماً  �أن كان عمره ل يتعدى  فمنذ 
وبعد ذلك  �ملركز.  د�خل  �أ�شقلها  و�لتي  �هتمامات يف علوم �لربجمة،  لديه 
�شار م�شاركاً يف �لعديد من بطولت �لربجمة �ملحلية و�لعربية و�لدولية. 
فقبل 3 �شنو�ت �شارك يف بطولة »FLL« للروبوتات على �مل�شتويات �ملحلية 
�لأبعاد  ثالثية  �لطباعة  مهار�ت  �إتقانه  �إىل  بالإ�شافة  و�لدولية،  و�لعربية 
و�لعديد من �ملهار�ت �ل�شخ�شية مثل �لتحدث �جلماهريي ومهار�ت �لقيادة 
�لتخ�ش�س  �إىل  علي  �آل  ويطمح  �لعلوم.  خمتلف  مع  و�لتو��شل  و�لتفاعل 
خمتلف  يف  كربى  �أهمية  من  لها  ملا  �لتكنولوجية  وتطبيقاتها  �لفيزياء  يف 

�ملجالت �ل�شناعية و�لبحثية.
للرتبية  دب��ي  م��در���ش��ة  ط��ال��ب يف  ع��ام��اً«   12« ل��وت��اه  نا�شر  وي��ق��ول خليفة 
�إنه  �شنو�ت،   3 منذ  و�لب��ت��ك��ار  للموهبة  ح��م��د�ن  ملركز  و�مللتحق  �حلديثة، 
كانت لديه خلفية علمية يف جمال �لطابعات ثالثية �لأبعاد، وبعد �لتحاقه 
باملركز �أ�شبحت لديه خربة �أكرب يف �لطباعة ثالثية �لأبعاد ولغات �لربجمة 
�ملتطورة، كما �أ�شبح م�شمماً للروبوتات د�خل �ملركز. ويرى لوتاه �أن �ملركز 
�مل�شتقبل  وياأمل يف  هاوياً  ك��ان  �أن  بعد  �ملجالت  ه��ذه  يف  جعل منه حمرتفاً 
�شئ  كل  ت�شمل  �شوف  �لتي  �لأب��ع��اد،  ثالثية  بتطبيقات  متخ�ش�شاً  يكون  �أن 

�جل�شم  باأع�شاء  وم���رور�ً  و�ملحركات،  و�لآلت  �لروبوتات  من  ب��دء�ً  تقريباً 
�لب�شري �حليوية، و�نتهاًء باملنازل و�لهياكل �لعمالقة، و�لتي من �ملنتظر �أن 
تكون �حلل �لأمثل لبناء م�شتوطنات ب�شرية على �لقمر و�شطح �ملريخ خالل 

�لعقود �لقليلة �ملقبلة وفق ت�شوره. 
ومن جهتها، ترى موزة خالد عبيد �ملن�شوري »13 عاماً« طالبة يف مدر�شة 
جمري� �لنموذجية، و�لتي �لتحقت باملركز منذ 4 �شنو�ت، �أن �ملركز فتح لها 
�آفاق �مل�شتقبل وجعلها تكت�شف مو�هبها �لدفينة يف �ملجالت �لعلمية بالإ�شافة 
�ختبار�ت  عدة  بعد  باملركز  �ملن�شوري  �لتحقت  حيث  �لأدب��ي��ة.  مو�هبها  �إىل 
�لريا�شيات.  يف  متيزها  هو  �ختيارها  �أ�شباب  �أح��د  وكانت  وفردية،  جماعية 
وقبل �ن�شمامها باملركز �شاركت �ملن�شوري يف م�شابقة »فر�شان �لريا�شيات« 
يف دبي، حيث فازت باملركز �لأول، كما ح�شلت على جائزة حمد�ن بن ر��شد �آل 
مكتوم لالأد�ء �لتعليمي �ملتميز عن فئة �لطالب �ملتميز. وتعلمت �ملن�شوري 
�لروبوتات  و�شناعة  �لأب��ع��اد  ثالثية  و�لطباعة  �لربجمة  لغة  �ملركز  د�خ��ل 
و�ملهار�ت �ل�شخ�شية و�لقيادية. وتاأمل �ملن�شوري �أن ت�شبح مهند�شة روبوتات 
لأنها ترى �أنه �لروبوتات ميكن لها تطبيق �لعديد من �ملجالت وت�شهل حياة 

�لب�شر د�خل �ملنازل و�ل�شناعات �ملختلفة.
�لحتاد  مدر�شة  يف  طالب  عاماً«   11« ب�شر  �آل  عمر  عبد�هلل  �ن�شم  ب��دوره، 
قبل  �أن��ه  و�أو���ش��ح  عامني،  منذ  و�لبتكار  �ملوهبة  مبركز  �خلا�شة،  �لوطنية 
و�ل��روب��وت��ات. وبعد  ب���دون ط��ي��ار  �ل��ط��ائ��ر�ت  بت�شنيع  ك��ان مهتماً  �لحت���اق 
كما  كبرية.  ف��رق  �شمن  �لتطبيقات  تلك  كافة  على  عمل  باملركز  �لتحاقه 
�أنه �شارك �لعام �ملا�شي بربنامج تدريبي مع وكالة �لف�شاء �لأمريكية نا�شا 
بهدف در��شة وت�شميم �ل�شو�ريخ �لنفاثة، حيث �أنه �شمم منوذجاً ل�شاروخ 
�أن  �إىل  �آل ب�شر  �لتقنيات �حلديثة. ويطمح  �أحدث  قادر على �لطري�ن وفق 
ي�شبح مهند�س طري�ن يف �مل�شتقبل ملا لهذه �لتكنولوجيا من م�شتقبل و�عد 
يف جمال �لف�شاء �لذي �أ�شبح جماًل خ�شباً لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 
وت�شنيع  �ملريخ  ل�شتك�شاف  مهمة  باإر�شال  ��شرت�تيجيتها  مع  يتما�شى  وما 

ت�شنيع  ري���ادة  �إىل  ب�شر  �آل  يتطلع  حيث  ���ش��ات«،  »خليفة  �ل�شناعي  �لقمر 
�شو�ريخ �لدفع �حلاملة لالأقمار �ل�شناعية و�ملركبات �لف�شائية يف �مل�شتقبل 

�لقريب.
 4 منذ  باملركز  �لتحقت  و�لتي  عاماً«   13« �حلنطوبي  �شعيد  �شارة  وتقول 
�لريا�شيات  م�شابقات  يف  ت�شارك  كانت  باملركز  �لتحاقها  قبل  �إنها  �شنو�ت، 
�أول مرحلتني ولز�لت حالياً م�شتمرة  �لذهنية »يو�شي ما�س«، و�نتهت من 
�لطابعات  تطبيقات  �ملركز  د�خ��ل  �حلنطوبي  وتعلمت  �ملتقدمة.  �ملر�حل  يف 
ثالثية �لأبعاد و�لروبوتات ولغات �لربجمة، كما �شاركت عن طريق �ملركز يف 
�لعديد من �مل�شابقات �ملحلية يف �لريا�شيات و�لفيزياء وت�شميم �لروبوتات. 
�ملركز،  وبر�مج  و�أن�شطة  و�لديها  ت�شجيع  بف�شل  �أن��ه  �حلنطوبي  و�أ�شافت 
�لرغم  على  و�لإلكرتونيات  �لهند�شة  تخ�ش�شات  على  �إقباًل  �أكرث  �أ�شبحت 
من تعقيدها، و�أن �ملركز يوفر لها �لكثري من �ملعد�ت و�لأبحاث و�ملخترب�ت 
�ملتطورة غري �ملوجودة يف �ملد�ر�س �لتقليدية، وهو ما يفتح لها �أبو�ب �مل�شتقبل 
مبكر�ً لالإبد�ع يف �لتطبيقات �لهند�شية و�إجر�ء �لتجارب �ملختلفة. وتتطلع 
و�لخرت�ع  �لت�شميم  جم��الت  يف  �لهند�شة  يف  �لتخ�ش�س  �إىل  �حلنطوبي 

و�لبتكار، ولديها طموح �أن تكون من �أ�شغر �ملخرتعني يف �لإمار�ت.
ويف �شياق مت�شل، �ن�شمت فاطمة فرج ح�شن �لأمريي »12 عاماً« طالبة يف 
4 �شنو�ت، و�لتي  بال�شارقة، للمركز منذ  مدر�شة ترمي �لأمريكية �خلا�شة 
لديها مو�هب وخلفية يف جمالت �لريا�شيات و�لعلوم. ود�خل �ملركز �شاركت 
يف بطولة FLL للروبوتات �شمن فرق جماعية. و�أكدت �لأمريي �أن �ملركز 
ر من مهار�تها �لعلمية و�لقيادية و�لتحدث، وبخا�شة �إز�لة �لرهبة �أثناء  طورّ
�لتحدث �أمام �جلمهور وهو ما كانت تعاين منه د�خل �ملدر�شة، ولكنها بعد 
�لتدريب �أ�شبحت متحدثة يف �لعديد من �لفعاليات. وتعرفت �لأمريي د�خل 
�ملركز على �أنو�ع �لروبوتات وكيفية �شناعتها وت�شميمها بد�ية من �ملر�حل 
�لأولية وو�شوًل �إىل �مل�شتويات �ملعقدة. و�أ�شبحت ت�شارك من خالل �ملركز يف 

�لعديد من �ملعار�س �لعلمية وم�شابقات �لروبوتات �لوطنية و�لعاملية. 
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة -وام: 

�ل��دويل )حتكيم(  �لتجاري  للتحكيم  �ل�شارقة  �أب��رم مركز 
للمحكمني  �مللكي  �ل��ربي��ط��اين  �ملعهد  م��ع  تفاهم  م��ذك��رة 
ومقره لندن بهدف تعزيز �شبل �لتعاون و �لعمل �مل�شرتك 
بالتحكيم  �ل�شلة  ذ�ت  �ملجالت  خمتلف  يف  �جلانبني  بني 
�ل��ت��ج��اري �إىل ج��ان��ب �ل���ش��ت��ف��ادة م���ن خ����رب�ت �مل��ع��ه��د يف 
جم���الت �ل��ت��دري��ب و�ل��ت��اأه��ي��ل. ج��رت م��ر����ش��م �لتوقيع يف 
مقر مركز حتكيم يف �إمارة �ل�شارقة و وقعها كل من �أحمد 
�أبر�هامز مدير عام  �أنتوين  �لعجلة مدير مركز حتكيم و 
عبد�هلل  ب��ح�����ش��ور  للمحكمني  �مل��ل��ك��ي  �ل��ربي��ط��اين  �مل��ع��ه��د 

عدد  و  حتكيم  مل��رك��ز  �لتنفيذية  �للجنة  رئ��ي�����س  دعيف�س 
للمركز يف حني ح�شر من  �لتنفيذية  �للجنة  �أع�شاء  من 
�جلانب �لربيطاين ليونور� ريزنربج رئي�س فرع �لإمار�ت 
للمعهد �لربيطاين �مللكي للمحكمني ود�نييل بر�ون ع�شو 
�ملعهد. و قال عبد�هلل دعيف�س :” �شعد�ء بهذ� �لتعاون مع 
�أعرق  من  يعد  �لذي  للمحكمني  �مللكي  �لربيطاين  �ملعهد 
لأكرث  متتد  و�لتجارب  �خل��رب�ت  من  ولديه  عامليا  �ملر�كز 
�لقانوين  �ل��ت��دري��ب و�ل��ت��اأه��ي��ل  ع���ام يف جم���ال   100 م��ن 
�لتي  للخطة  ��شتكمال  �ليوم  �لتوقيع  وي��اأت��ي  �ملتخ�ش�س 
�لتحالفات  م��ن  �شبكة  ب��ن��اء  �إىل  و�ل��ر�م��ي��ة  �مل��رك��ز  و�شعها 
مبركز  �لتعريف  بهدف  �لعامل  دول  خمتلف  يف  و�ل�شركاء 

خمتلف  خ��رب�ت  من  �ل�شتفادة  وتعظيم  جهة  من  حتكيم 
قال  ثانية«. من جهته  و�ملوؤ�ش�شات من جهة  هذه �جلهات 
�أنتوين �أبر�هامز :” ي�شعدنا �لدخول يف هذه �ل�شر�كة مع 
مركز �ل�شارقة للتحكيم �لتجاري �لدويل للعمل معا على 
خالل  فمن   .. �لإم����ار�ت  دول��ة  يف  �لتحكيم  قطاع  تطوير 
�لتعليم  و  �لتدريب  تعزيز  على  معا  �شنعمل  �مل��ذك��رة  ه��ذه 
موؤهالت  �إىل  �لو�شول  ثم  وم��ن  �ملجال  ه��ذ�  يف  للعاملني 
�لتحكيم �ملعرتف بها دوليا و�لتي مينحها �ملعهد “ .. لفتا 
�شتنعك�س على جمتمع  �ملذكرة �ل�شرت�تيجية  �آثار  �أن  �إىل 
�لأع��م��ال حمليا ودول��ي��ا وت��ع��زز م��ن �ل���دور �ل��ري��ادي �لذي 

يلعبه مركز �ل�شارقة للتحكيم �لتجاري �لدويل .

»حتكيم« يوقع مذكرة تفاهم مع املعهد الريطاين امللكي للمحكمني

•• راأ�س اخليمة  ..الفجر

�ن��دي��وود لالفالم  ك��رم  مهرجان كرنفال 
مدينة  يف  �ل��ر�ب��ع��ة  بن�شخة  �ل�شينمائية 
�شامل  �ل�شيخ  �ملهند�س  �لهندية  �أب��اد  حيدر 
بن �شلطان بن �شقر �لقا�شمي رئي�س د�ئرة 
�ل��ط��ري�ن �مل���دين ب��ر����س �خل��ي��م��ة  ك�شيف 
�شرف �ملهرجان وذلك تقدير�ً مل�شاهمته يف 
دعم �حلركة  �ل�شينمائية �ملحلية �لإمار�تية 
�مارة  “ يف  �شينما  “ ف��ي��ال  م�����ش��روع  ع��رب 
ر��س �خليمة  وروؤيته �لو�عدة لإعد�د جيل 
�ملبدعني  �لمارتيني  �لفنانني  من  متميز 
يف جمال �لفنون �ل�شينمائية . وقام �ملخرج 

�ل�شينمائي ورجل �لأعمال �لهندي �شوهان 
ح�شور  و����ش���ط  �مل���ه���رج���ان  رئ��ي�����س  روي  
و�لفنانني  و�ملنتجني  �ملخرجني  من  كبري 
�ملهرجان  درع  باإهد�ء   �ملهرجان   و�شيوف 
لل�شيخ �شامل بن �شلطان بن �لقا�شمي كما 
�ه��د�أه و�شاح . وب��دوره �شارك �ل�شيخ �شامل 
�لقا�شمي يف تقدمي جو�ئز �لدورة �لر�بعة  
و�لتمثيلية  �ل�شينمائية  �ملو�هب  لأ�شحاب 
�ملتميزة وذلك خالل حفل توزيع جو�ئزه 
. وقال  �ل��دورة  بهذه  �لفائزين  �أ�شماء  عن 
�ملهند�س �ل�شيخ �شامل بن �شلطان �لقا�شمي  
و�شروري  غبطتي  ع��ن  �أع��رب  �ن  ي�شعدين 
�لدورة  �فتتاح  يف  �حتفالكم  �أ�شارككم  و�أن��ا 

�لدويل  �ل�شينمائي  �ملهرجان  من  �لر�بعة 
�لعديد  ���ش��ن��وي��ا  ي��ح�����ش��ره  �ل�����ذي  �ل��ك��ب��ري 
من  و�لفنانني  و�مل��خ��رج��ني  �ملنتجني  م��ن 
�لدول  م��ن  وع��دد  �لهند  جمهورية  د�خ��ل 
و�عترب  و�لالتينية.   و�لورب��ي��ة  �لعربية 
�لدعوة  ه��ذه  �ن  �لقا�شمي  ���ش��امل  �ل�شيخ  
�لكرمية �لتي ت�شرفت بها ك�شيف رئي�شي 
للمهرجان تاتي تقدير� وتثمينا لالمار�ت 
و�أب��ن��اءه��ا  ع��ي��ال ز�ي���د و�ل��ت��ي تعك�س عمق 
وتركز  �ل��دول��ت��ني  ب��ني  �لقائمة  �ل��ع��الق��ة  
و�ملعريف  �لثقايف  �لتعاون  ج�شور  م��د  على 
�لفني  �ل��ت��ب��ادل  ت��دع��م   �لبلدين، كما  ب��ني 
و �ملعريف بني �لبلدين من �جل مزيد من 

�لتطور ودعم كافة �جلهود لبناء عالقات 
ق��وي��ة و مم��ت��دة ب��ني �ملجتمع �لم��ار�ت��ي و 
�ل��ه��ن��دي و �لح��ت��ف��اء ب��ال��ت��ن��وع �ل��ف��ك��ري و 
�لثقايف بينهما و تعزيز قيم �ملعرفة ودعم 
�مل��و�ه��ب و �مل��ه��ار�ت و �لجن����از�ت يف كافة 
ب��ن �شلطان  �ل�شيخ �شامل  ق��ال    . �مل��ج��الت 
�أن �شناعة �لأف��الم �لهندية من  �لقا�شمي 
�لعامل   يف  �ل�شينمائية  �ل�����ش��ن��اع��ات  �أك���رب 
م�شري�    بان �ل�شينما �ل�شبابية �لإمار�تية 
حققت خ���الل �لأع�����و�م �مل��ا���ش��ي��ة �إجن����از�ت 
يف  لدينا  حني  يف  ومتعاقبة  متميزة  فنية 
و�عدة  �شبابية  ومو�هب  طاقات  �لإم���ار�ت 
ح�شورها  �أث��ب��ت��ت  �ل�شينمائي  �ل��ق��ط��اع  يف 

ومن  و�لإق��ل��ي��م��ي   �ملحلي  �مل�شتويني  على 
جانب �آخر قام �ل�شيخ �شامل بن �شلطان بن 
بزيارة  له  �ملر�فق  و�لوفد  �لقا�شمي  �شقر 
�ل�شينما  �شناعه  مدينه  ر�م��وج��ي  مدينه 
مب�شطلح  �ملعروفة  �ل�شينيمائي  �لإنتاج  و 
�ل�شينما  م����ن  ج�����زء  ه����ي  “توليوود” 
�شينمائية  �شناعة  �أك���رب  وث���اين  �لهندية 
�طلع  �لهندية  �ل�شينمائية  �ل�شناعة  بعد 
للمدينة  �لتنفيذي  �مل��دي��ر  م���ن   خ��الل��ه��ا 
و��شتوديوهاتها  �ل��ت�����ش��وي��ر  م��و�ق��ع  ع��ل��ى 
�ل�شينمائية �ملختلفة وجنوم هذه �ل�شناعة 
��شافة �ىل زيارته �ىل �لقنو�ت �لف�شائية 

ود�ر �لن�شر و�لإعالم .

•• روما-اإيطاليا-الفجر:

روما  معر�س  يف  م�شاركتها  خ��الل 
للكتاب 2018، �أعلنت “جمموعة 
�ل�شارقة  من  تتخذ  �لتي  كلمات” 
�لإيطالية  �لن�شر  ود�ر  لها،  م��ق��ر�ً 
“غالوت�شي”، عن تاأ�شي�س د�ر ن�شر 
“غالوت�شي  ����ش��م  حت��م��ل  ج���دي���دة 
�لتبادل  تعزيز  بهدف  كلمات”،   -
�لثقايف بني دولة �لإمار�ت �لعربية 
ن�شر  وت�شهيل  و�إي��ط��ال��ي��ا،  �ملتحدة 

�لأدب �لعربي على نطاق و��شع.
كلمات”  “جمموعة  تاأ�شي�س  ج��اء 
�لعربي  �ل��ط��ف��ل  م��ك��ت��ب��ة  لإغ����ن����اء 
م���ن خ���الل �ل��ع��م��ل م���ع ن��خ��ب��ة من 
�لكتاب من �ل�شرق �لأو�شط و�شمال 
�أفريقيا، وتعزز ��شد�ر�تها مفاهيم 

�لتعاي�س و�ل�شالم من خالل تناول 
و�لتعاطف،  �ل����ن����زوح،  م��و����ش��ي��ع 
وتقدميها  ع،  و�ل���ت���ن���ورّ و�لن���ت���م���اء، 
بطريقة مميزة وجذ�بة لليافعني. 
باإ�شد�ر  غ��ال��وت�����ش��ي  د�ر  وت��ت��م��ي��ز 
م��وؤل��ف��ات ل��ك��ت��اب �إي��ط��ال��ي��ني حول 
مو��شيع هادفة مثل �حلرب و�لفقر 
مبتكرة  ب��ط��ري��ق��ة  و�ل��ع��ن�����ش��ري��ة، 
للقر�ء من  باملعارف وجاذبة  غنية 

خمتلف �لفئات �لعمرية.
و�شتتوىل د�ر “غالوت�شي- كلمات” 
ت���رج���م���ة �لأع�����م�����ال �لأدب�����ي�����ة من 
وتوزيعها،  �لإيطالية،  �إىل  �لعربية 
باملرحلة  �إي��ط��ال��ي��ا  يف  وت�����ش��وي��ق��ه��ا 
�لأوىل، مع خطط للتو�شع �إىل عدد 
�مل�شتقبل  �لأخ����رى يف  �ل����دول  م��ن 
ل��ت��ع��ري��ف �ل����ق����ر�ء ع��ل��ى �لأع���م���ال 

�لثقافية و�لأدبية �لعربية.
كلمات”  “جمموعة  و����ش��ت��ط��اع��ت 
�ل�شرت�تيجية  ع��الق��ات��ه��ا  ت��ع��زي��ز 
�ل����ك����ت����ب،  �����ش����ن����اع����ة  جم����������ال  يف 
باأكرث من  و�لتوزيع  و�لرت�خي�س، 
ق���ار�ت حول  خم�س  يف  دول���ة   54
ب��الإ���ش��اف��ة �إىل ع���دد من  �ل���ع���امل، 
من  نخبة  م��ع  �لدولية  �ل�شر�كات 
�ملوؤ�ش�شات �لثقافية �لعاملية، �أبرزها 
غاليمارد  ود�ر  ك��و�رت��و،  جمموعة 

جوني�س، ود�ر بلومزبريي للن�شر.
�شلطان  بنت  بدور  �ل�شيخة  وقالت 
و�لرئي�س  �مل���وؤ����ش�������س  �ل��ق��ا���ش��م��ي، 
كلمات”:  ل�”جمموعة  �لتنفيذي 
كلمات مع غالوت�شي على  “تلتقي 
جمموعة م��ن �لأه����د�ف و�ل���روؤى، 
يف  مهماً  دور�ً  للكتاب  �أن  نوؤمن  �إذ 

تو�شيع مد�رك �لأطفال و�ليافعني، 
�لأمر �لذي يجعل من م�شروع د�ر 
لتوحيد  فر�شة  �مل�شرتكة  �لن�شر 
�جلهود يف �شبيل بناء مكتبة غنية 
�لأجيال  تعرف  و�لآد�ب،  باملعارف 
ثقافات  خم��ت��ل��ف  ع��ل��ى  �جل���دي���دة 
�ملحبة  ق��ي��م  فيهم  وت��ع��زز  �ل��ع��امل، 
و�أ�شافت  و�ل�������ش���الم«.  و�ل��ت��ع��اي�����س 
�ل�����ش��ي��خ��ة ب����دور �ل��ق��ا���ش��م��ي: “مع 
�أدب يغني  �ء على  تز�يد طلب �لقررّ
�لتفاعل  م��ن  ومُي��ك��ن��ه��م  جت��ارب��ه��م 
معه، ومع �زدي��اد �أع��د�د �لالجئني 
�إمياننا  ز�د  �إي��ط��ال��ي��ا،  يف  �ل���ع���رب 
ب��ق��درت��ن��ا ع��ل��ى �ل��ع��م��ل م��ع��اً لدعم 
وخ�شو�شاً  و�ملهجرين،  �لالجئني 
على  وم�������ش���اع���دت���ه���م  �لأط������ف������ال، 
�لثقافية  �لتحديات  �أب��رز  مو�جهة 

مرحلة  خ������الل  و�لج����ت����م����اع����ي����ة 
ق�شايا  تناول  خالل  من  �لن�شوج، 
�لندماج �لجتماعي و�حلو�ر بني 
�لثقافات«. من جهته، قال �لنا�شر 
كارلو غالوت�شي: “ُي�شعدنا �أن نبد�أ 
بن�شر �لكتب ثنائية �للغة، باللغتني 
لتلبية  و�ل���ع���رب���ي���ة،  �لإي���ط���ال���ي���ة 
�أف����ر�د جمتمعنا  �ح��ت��ي��اج��ات ك��اف��ة 
�إذ  �ل��ث��ق��ايف،  ب��ال��ت��ن��وع  يتميز  �ل���ذي 
ن��ه��دف م���ن خ����الل ه����ذه �خلطوة 
و�حلو�ر  �لتو��شل  ج�شور  مد  �إىل 
�لبحر  دول  ث��ق��اف��ات  خمتلف  ب��ني 
�لأب���ي�������س �مل���ت���و����ش���ط، م����ن خالل 
�لهادفة،  و�ل��ر���ش��وم��ات  �لن�شو�س 
لتحفيز  �ل���ع���ال���ي���ة،  �جل�������ودة  ذ�ت 
�لأطفال على ��شتخد�م خيالهم يف 
كارلو:  و�أ�شاف  و�ملدر�شة«.  �لبيت 

“ُي�شرفنا �أن نعزز هذه �ل�شر�كة مع 
تعاونت  �لتي  كلمات”،  “جمموعة 
معنا ب�شكل غري م�شبوق، و�شاركتنا 

خرب�تها، و�إجناز�تها �لفريدة«.
�إحدى  “غالوت�شي”،  �أن  �إىل  ي�شار 
�مل�شتقلة،  �لإي��ط��ال��ي��ة  �لن�شر  دور 
تتمتع مبكانة مرموقة عاملياً وهي 
�لأطفال  ك��ت��ب  بن�شر  متخ�ش�شة 
مب����ا يف ذل������ك �ل���ك���ت���ب �مل���������ش����ورة، 
لليافعني،  �خل��ي��ال��ي��ة  و�ل����رو�ي����ات 

و�لأدب �لكال�شيكي �ملتنوع .
كلمات” منذ  “جمموعة  و�شاركت 
تاأ�شي�شها يف �أكرث من 50 معر�شاً 
دول���ي���اً ل��ل��ك��ت��اب، ك��م��ا مت��ك��ن��ت من 
�أكرث  يف  و�إ�شد�ر�تها  كتبها  توزيع 
مدر�شة،  و3000  دول���ة   16 م��ن 
�لكتب  بن�شرها  �ملجموعة  وتفخر 
عالية �جلودة باللغة �لعربية، �لتي 
ف���از م��ن بينها م��ا ي��زي��د ع��ل��ى 30 
كتاباً بالعديد من �جلو�ئز �لعربية 

و�لدولية. ومنذ �نطالقها، عملت 
�ملجموعة مع �أكرث من 120 كاتباً 
�لكتاب  �أ���ش��ه��ر  م��ن  ر���ش��ام  و100 
�لعربي  �ل���ع���امل  م���ن  و�ل��ر���ش��ام��ني 
و�ل��ع��امل. ومت��ت ترجمة �أك��رث من 
من  �إ����ش���د�ر�ت���ه���ا  م���ن  ك��ت��اب��اً   50
�ل��ل��غ��ة �ل��ع��رب��ي��ة �إىل ل��غ��ات �أُخ����رى، 
�لآن  حتى  �ملجموعة  جنحت  كما 
400 عنو�ٍن  �أك��رث من  �إ���ش��د�ر  يف 

باللغة �لعربية. 

•• روما، الفجرية-الفجر:

�لفجرية  “�أيام  ف��ع��ال��ي��ات  �ن��ط��ل��ق��ت 
�ملتحف  يف  �إيطاليا”  يف  �ل��ث��ق��اف��ي��ة 
بالعا�شمة  �ل������روم������اين  �ل����وط����ن����ي 
�لإيطالية روما، �لتي تنظمها جمعية 
�لثقافية  �لج���ت���م���اع���ي���ة  �ل���ف���ج���رية 
بن  �ل�شيخ حممد  �شمو  رع��اي��ة  حت��ت 
�لفجرية  ع��ه��د  ويل  �ل�����ش��رق��ي  ح��م��د 
�لإمار�ت  دول��ة  �شفارة  مع  وبالتعاون 
يف روم��ا وذل��ك يف �إط��ار “عام ز�يد«. 
�ملهرجان  فعاليات  �نطالقة  و�شهدت 
ح���������ش����ور ج����م����اه����ريي لف�������ت ج����اء 
�لإمار�تية  �ل��ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى  ل��الط��الع 
و�إبد�عاتهم  �لإم��ار�ت��ي��ني  و�ملثقفني 
م��ن خ���الل جم��م��وع��ة م��ن �لأن�شطة 
�لثقافية و�لفنية �لتي حتاكي �لرت�ث 
ن��ق��ل��ت��ه��ا جمعية  و�ل���ت���ي  �لإم�����ار�ت�����ي 
لدور  تر�شيخاً  �ل��ث��ق��اف��ي��ة،  �ل��ف��ج��رية 
دولة �لإمار�ت عاملياً كحا�شنة للفنون 
ومن�شة للمبدعني. و��شتهلت منا�شط 
“�أيام �لفجرية �لثقافية يف �إيطاليا” 
بكلمة �شعادة خالد �لظنحاين رئي�س 
وف���د �ل���دول���ة، ق���ال ف��ي��ه��ا: ل��ق��د جئنا 

�إليكم ويف جعبتنا �لكثري لنقدمه من 
خالل مهرجان �لأيام �لثقافية، �لذي 
�لوجه  �إظهار  �إىل  نهدف من خالله 
�حل�شاري و�لثقايف لدولتنا �حلبيبة، 
ون�شر قيم �لت�شامح و�ملحبة و�ل�شالم 
�لتي تنتهجها قيادتنا �لر�شيدة، عرب 
�ملتنوعة  ب��ال��ف��ع��ال��ي��ات  غ��ن��ي  ب��رن��ام��ج 

�لإمار�تي  �ل��رت�ث  �شورة  تنقل  �لتي 
�لأهمية  بالعتبار  �آخ��ذي��ن  �لأ�شيل 
�ل��ق�����ش��وى �ل���ت���ي ت��ت��ول��د م���ن خالل 
�لثقافات  م��ع  و�ل��ت��و����ش��ل  �لح��ت��ك��اك 
و�حل�شار�ت �لأخرى. من جانبه �أكد 
�أحمد �ملال ممثل �شفارة �لم��ار�ت يف 
�لفجرية  �أي��ام  مهرجان  �أهمية  روم��ا 

�لثقافية مبا حتتويه من تنوع ثقايف 
�جلانب  ي��ع��ك�����س  وت����ر�ث����ي  وم����ع����ريف 
�حل�شاري لدولة �لإم��ار�ت وتقدميه 
يتعرف  لكي  �لإي��ط��ايل  �ل�شعب  �إىل 
�لإمار�تية  �ل��ث��ق��اف��ة  ع��ل��ى  ق���رب  ع��ن 
�لإم���ار�ت  �إل��ي��ه  و�شلت  وم��ا  �لأ�شيلة 
م��ن م��ك��ان��ة دول��ي��ة م��رم��وق��ة بف�شل 

حكمة �لقيادة �لر�شيدة. فيما �أعربت 
د�نيال  روما  �ملتاحف يف  رئي�شة هيئة 
بورو عن تقديرها للفنون �لإمار�تية 
وتر�ثها �لأ�شيل �لغني بح�شارة متتد 
�جلمهور  د�ع��ي��ة  �ل�شنني،  �آلف  �إىل 
�أيام  م��ه��رج��ان  زي����ارة  �إىل  �لإي���ط���ايل 
�ل��ف��ج��رية �ل��ث��ق��اف��ي��ة و�لط�����الع على 

بالفلكلور  و�ل�شتمتاع  ن�شاطاته  �أبرز 
�شعر  م�����ن  و�ل����ف����ن����ون  �لإم��������ار�ت��������ي 
وم�����ش��رح وت���ر�ث حت��اك��ي �أ���ش��ال��ة هذ� 
وت�شمنت  لإيطاليا.  �ل�شديق  �لبلد 
منا�شط �ملهرجان؛ تقدمي و�شلة من 
�ل�شعبية،  �ليولة  ورق�شة  �لعازي  فن 
�لإمار�تي  لل�شعر  م�شاحة  وخ�ش�شت 

من خالل تقدمي عدد من �لق�شائد 
حتاكي  �ل��ت��ي  و�ل��وج��د�ن��ي��ة  �لوطنية 
ح��ب �ل��وط��ن �أل��ق��اه��ا �ل�����ش��ع��ر�ء: فايز 
وعائ�شة  �مل��زروع��ي  �شليمة  �ليماحي، 
ع��ر���ش��ت م�شرحية  ك��م��ا  �ل��ظ��ن��ح��اين. 
ت��األ��ي��ف ومتثيل  �ل���ن���ه���ام، وه����ي م���ن 
ح���م���د �ل���ظ���ن���ح���اين و�إخ����������ر�ج �أمي����ن 

�خلدمي، حيث ناق�شت ق�شية �حرت�م 
�لآخ��ر �لذي يعد �ملحور �لرئي�شي يف 
�أيام  م��ه��رج��ان  وخ�ش�س  �مل�شرحية. 
�لفجرية �لثقافية يف �إيطاليا معر�شاً 
فنياَ للخط �لعربي و�لفن �لت�شكيلي 
�شارك فيه كل من �لفنانني: فاطمة 
و���ش��ع��ي��د حم���ب���وب وحممد  ����ش���امل���ني 
�إىل  بالإ�شافة  جا�شم،  و�آم��ن��ة  جا�شم 
ركن خا�س للرت�ث �لإمار�تي عر�س 
فيه �أبرز ما يحاكي �لبيئة �لإمار�تية 
�لأ�شيلة من �أدو�ت و�أزياء، عالوة على 
عر�س �ملاأكولت �لرت�ثية �لتي ت�شتهر 
بها دولة �لإمار�ت، مب�شاركة عدد من 
�لباحثني يف �لرت�ث �لإمار�تي، وهم: 
�ل�شحي  م����رمي  �ل���ه���ام���ور،  ع���ب���د�هلل 
�ل��ظ��ن��ح��اين. ويف خ��ت��ام �ليوم  و�آم��ن��ة 
�لفجرية  �أي����ام  م��ه��رج��ان  م��ن  �لأول 
�لثقافية كرم �شعادة خالد �لظنحاين 
رئ��ي�����س وف����د �ل����دول����ة، ���ش��ف��ارة دولة 
�لإمار�ت و�ملتحف �لوطني �لروماين 
مهرجان  م��دي��رة  زي���ادي  ب��ن  و�شباح 
�إيطاليا  يف  �ل�����ش��ي��ن��م��ائ��ي  م��ي��ج��ر�رت 
بدروع تذكارية تقدير�ً جلهودهم يف 

�إجناح �لفعاليات �لإمار�تية.

�صامل بن �صلطان �صيف �صرف مهرجان انديوود لالفالم ال�صينمائية الهندية 

خالل م�ساركتهما يف معر�س روما للكتاب 

»كلمات« الإماراتية و »غالوت�صي« الإيطالية توؤ�ص�صان 
دار ن�صر م�صرتكة لتعزيز التبادل الثقايف

انطالقــة ناجحــة لفعاليــات اأيــام الفجيــرة الثقافيــة يف اإيطاليــا 
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�أعلنت مديرية �ل�شتخبار�ت �لع�شكرية �لعر�قية، �م�س عن �خرت�ق 
وتفكيك خلية �إرهابية يف ق�شاء هيت يف حمافظة �لأنبار. 

“مفارز  �إن  نيوز”،  “�ل�شومرية  بح�شب  ب��ي��ان،  يف  �ملديرية  وق��ال��ت 
وبالتن�شيق مع   29 �مل�شاة  لو�ء  �لع�شكرية يف  �ل�شتخبار�ت  مديرية 
�شعبة �مل�شادر يف �ملديرية، و��شتخبار�ت مقر قيادة �لفرقة 7، متكنت 
من  دقيقة،  ��شتخبارية  معلومات  وف��ق  نوعية  ��شتباقية  وبعملية 
�شبعة عنا�شر يف ق�شاء  �إرهابية مكونة من  وتفكيك خلية  �خ��رت�ق 

هيت بالأنبار«.
و�أ�شافت �أن “هذه �خللية تعمل ب�شكل �شري وتخطط لتنفيذ عمليات 
�إجر�مية ت�شتهدف �ملدنيني �لأبرياء و�لقو�ت �لأمنية يف �ملحافظة”، 

مو�شحة �أنه “مت �إلقاء �لقب�س على جميع �أفر�دها«.
مذكر�ت  مب��وج��ب  للق�شاء  �ملطلوبني  م��ن  “هوؤلء  �أن  �إىل  ولفتت 

قب�س وفق �أحكام �ملادة 4 �إرهاب«
وقتل  �عتقال  من  �شابق،  وق��ت  يف  متكنت  �لأمنية  �ل��ق��و�ت  �أن  يذكر 
�لعديد من عنا�شر تنظيم د�ع�س يف مناطق متفرقة بالبالد، وخا�شة 

مبحافظات �لأنبار، ونينوى، و�شالح �لدين، وكركوك، ودياىل. 

بقتل  �جل��دد  �لنازيني  من  �أمريكيا  �شارلوت�شفيل  يف  حمكمة  د�ن��ت 
هذه  يف  ق��وم��ي  جتمع  على  حتتج  ك��ان��ت  �لعن�شرية  �شد  متظاهرة 
�مل��دي��ن��ة �ل��و�ق��ع��ة يف ���ش��رق �ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة، وب��ات��ت رم���ز� لتحرك 

�ليمني �ملتطرف �إبان رئا�شة دونالد تر�مب.
ب�شيارته  ف��ي��ل��دز  جيم�س  ه��اج��م   ،2017 �غ�شط�س  �آب   12 ف��ف��ي 
جمموعة من �ملتظاهرين، فقتل هيرث هيري )32 عاما( و��شاب 35 
�آخرين بجروح يف هذه �ملدينة �ل�شغرية �لو�قعة يف فريجينيا، ثم لذ 
بالفر�ر. و�شيعلن �حلكم يف وقت لحق. وقد يحكم على هذ� �ل�شاب 
)21 عاما( بال�شجن من 20 عاما �ىل �ملوؤبد. وبعد حماكمة ��شتمرت 
ع�شرة �يام، ويف ختام مد�ولت ��شتغرقت �كرث من 7 �شاعات، قررت 
�ملتهم وجه  �ن  ن�شاء وخم�شة رجال  �شبع  �ملوؤلفة من  �ملحلفني  هيئة 
عمد� �شيارته على �جلمهور. �ما حمامو فيلدز فد�فعو� عن �شرعية 
�لدفاع عن �لنف�س خالل �ملحاكمة، لأن �ملتهم قال لل�شرطة “�نه كان 
يخ�شى على �شالمته وخاف ب�شدة” حلظة وقوع �ملاأ�شاة. لكن �جلهة 
�لتهامية قالت �ن �ل�شاب ت�شرف عن ت�شور وت�شميم �شابقني، و�ن 
جمموعة من �لدلة كال�شور و�أ�شرطة �لفيديو، توؤكد ذلك. و�أفادت 
ك��ان ي�شتخدم ع���دد� م��ن �حل�����ش��اب��ات على  لئ��ح��ة �لت��ه��ام �ن فيلدز 
�لبي�س  ل�شيادة  دعمه  عن  ع��ربرّ  حيث  �لجتماعي  �لتو��شل  �شبكات 

و�لر�يخ �لثالث، د�عيا �ىل �لعنف �شد �ل�شود و�ليهود.
ونظم جتمع �شارلوت�شفيل قوميون من �لبي�س لالحتجاج على �ز�لة 

متثال عائد للجرن�ل �جلنوبي روبرت يل.

 
بيلي�شاريو  �ل�شابق  كولومبيا  رئي�س  وفاة  كولومبي  م�شت�شفى  �أعلن 
بيتانكور عن عمر 95 عاما بعدما �شعى خالل حكمه لإب��ر�م �تفاق 

�شالم مع �ملتمردين �لي�شاريني.
ومل يذكر م�شت�شفى )فوند�ثيون �شانتا يف دي بوجوتا( �شبب �لوفاة 
�إن بيتانكور كان يعالج من م�شكالت يف  �إعالمية قالت  لكن تقارير 
�ل�شلطة  وت��وىل  �ملحافظني  ح��زب  يف  ع�شو�  بيتانكور  وك��ان  �لكلى. 
1986 وهي و�ح��دة من �أكرث �لفرت�ت  1982 �إىل  يف �لفرتة من 
دموية يف تاريخ كولومبيا. و�شعى بيتانكور لإبر�م �تفاق �شالم عرب 
�ملفاو�شات مع جماعة �لقو�ت �مل�شلحة �لثورية �لكولومبية )فارك( 

وجي�س �لتحرير �لوطني ومتمردي �إم-19.
و�نتهت �ملحادثات مع متمردي �إم-19 على نحو مفاجئ يف نوفمرب 
�ملتمردة  �جل��م��اع��ة  �قتحمت  ع��ن��دم��ا   1985 ع���ام  �ل��ث��اين  ت�شرين 
�ملحكمة �لعليا و�حتجزت مئات �لرهائن مبا يف ذلك �لق�شاة. وُقتل 
�ملبنى  �جلي�س  �قتحم  عندما  �حل�شار  ه��ذ�  يف  �شخ�س   100 نحو 
�إيفان  وكان من بني �لقتلى 12 قا�شيا. وكتب �لرئي�س �لكولومبي 
و�ملو�طن  �لعظيم  �ل�شديق  �لأ���ش��ى  ببالغ  “�أنعى  تويرت  على  دوك��ي 
�لكولومبي �لعظيم �لرئي�س �ل�شابق بيلي�شاريو بيتانكور. �إن �إرثه يف 
�ملقبلة.  �لأجيال  لكل  به  يحتذى  مثال  وثقافتنا  وتاريخنا  �شيا�شتنا 

تعازينا لأ�شرته و�أ�شدقائه«.

عوا�صم

بغداد

وا�شنطن

بوجوتا

نتانياهو اأبلغ بوتني تفا�صيل 
العملية على احلدود اللبنانية

•• مو�صكو-وكاالت:

حث �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني، يف �ت�شال هاتفي �م�س �ل�شبت، مع 
على  �لإ�شر�ئيلية  �لعملية  نتانياهو،  بنيامني  �لإ�شر�ئيلي،  �ل��وزر�ء  رئي�س 

�حلدود �للبنانية.
وقال �لكرملني، يف بيان له: “مببادرة من �جلانب �لإ�شر�ئيلي جرت مكاملة 
بنيامني  �إ�شر�ئيل،  وزر�ء  ورئي�س  بوتني،  فالدميري  �لرئي�س  بني  هاتفية 

بح�شب وكالة �شبوتنيك. نتانياهو”، 
�لعملية  �أطلع �لرئي�س بوتني على تفا�شيل  �أن نتانياهو  �إىل  �لبيان  و�أ�شار 

�لتي قامت بها �إ�شر�ئيل على طول �خلط �حلدودي �ل�شمايل مع لبنان.
يف  �ل�شتقر�ر  على  �حلفاظ  �شرورة  على  لنتانياهو  بوتني  �لرئي�س  و�أك��د 
�ملنطقة، وفقاً لقر�ر �لأمم �ملتحدة رقم 1701، وعلى �أهمية �لتن�شيق مع 
على �شوء عمليات �جلي�س  قوة �لأمم �ملتحدة �ملوؤقتة يف لبنان “يونيفيل”، 

�لإ�شر�ئيلي على طول �خلط �ل�شمايل مع لبنان.
كما �شدد �لرئي�س بوتني على �شرورة حت�شني �لتعاون �لرو�شي �لإ�شر�ئيلي 

عرب �لقنو�ت �لع�شكرية.
لقاء  عقد  على  �تفقا  ونتانياهو  �ل��رو���ش��ي  �لرئي�س  �أن  �إىل  �لبيان  و�أ���ش��ار 

قريباً.
�لأ�شبوع  �أعلن  �ل�شمال”،  “درع  �إط��ار عملية  �لإ�شر�ئيلي، ويف  كان �جلي�س 

�ملا�شي عن �كت�شاف نفقني حلزب �هلل �للبناين باجتاه �إ�شر�ئيل.

فقدوا الأمل بعدما واجهوا مقاومة على احلدود الأمريكية 

مهاجرون يعودون اأدراجهم مع بطء عملية اللجوء اإىل اأمريكا 

مولر: رو�صيا عر�صت »التعاون« مع حملة ترامب الرئا�صية  
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

�أنرّ ف��ري��ق �حلملة  �مل��دع��ي �خل��ا���س روب����رت م��ول��ر  ك�����ش��ف 
2015 عر�شا  ت��ل��ق��ى م��ن��ذ  ت��ر�م��ب  ل��دون��ال��د  �ل��رئ��ا���ش��ي��ة 
تطور�ت  �آخ��ر  يف  وذل��ك  مو�شكو،  م��ع  “�شيا�شي”  لتعاون 
�لنتخابات  يف  مو�شكو  تدخل  حول  �ل�شبهات  يف  �لتحقيق 
�لأمريكي  �لرئي�س  ي��ح��اول  و�ل���ذي   2016 يف  �لرئا�شية 

با�شتمر�ر �لت�شكيك يف م�شد�قيته.
�ملدعي  قدمها  وثائق  جمموعة  يف  �ملعلومات  ه��ذه  ووردت 
�خل��ا���س و�ل��ق�����ش��اء يف ن��ي��وي��ورك مت��ه��ي��د� لإ����ش���د�ر حكم 
ع��ل��ى م��اي��ك��ل ك��وه��ني �مل��ح��ام��ي �ل�����ش��اب��ق ل��دون��ال��د تر�مب 
�لأربعاء. وكوهني �عرتف باأنه كذب على �لكونغر�س ب�شاأن 
�ت�شالته مع رو�شيا خالل �حلملة وخالف قو�عد متويل 

�لنتخابات.
وح����ول ه���ذه �ل��ن��ق��ط��ة �لأخ�����رية �مل��ن��ف�����ش��ل��ة ع���ن �لتحقيق 
يف �ل��ت��دخ��ل �ل��رو���ش��ي، �أ���ش��ار �مل��دع��ون �ل��ن��ي��وي��ورك��ي��ون �إىل 
م�شوؤولية �شخ�شية ممكنة للرئي�س �لأمريكي يف �إطار دفع 
مبالغ لمر�أتني من �أجل �شر�ء �شمتهما وجتنب ف�شيحة 
هذه  ب�شرعة  نفيا  �لأبي�س  و�لبيت  تر�مب  لكن  جن�شية. 
�ملعلومات �جلديدة. وكتب دونالد تر�مب يف تغريدة على 

تويرت �أن “�لرئي�س بريء متاما، �شكر�!«.
�شاره  �لأب��ي�����س  �لبيت  با�شم  �لناطقة  �ك���دت  جهتها،  م��ن 
�شاندرز �إن �لوثائق �جلديدة ل تت�شمن “�شيئا مهما غري 

معروف” يف ملف كوهني.
ويف م��ذك��رت��ه �ل��ت��ي ت��ق��ع يف ���ش��ب��ع ���ش��ف��ح��ات، ي��ق��ول مولر 
�لثاين/نوفمرب  ت�شرين  يف  ك��ان  ب��اأن��ه  �ع��رتف  كوهني  �إن 
2015 -- قبل ثمانية �أ�شهر من �نتخاب تر�مب مر�شحا 
للحزب �جلمهوري لالقرت�ع �لرئا�شي -- على �ت�شال مع 

هوياتهم،  ن�شر  ع��دم  ����ش��رتط��و�  متطوعني  وبح�شب 
�حلدود  وح��م��اي��ة  �جل��م��ارك  �إد�رة  م�����ش��وؤول��و  يتو��شل 
�ملك�شيكيني  �لهجرة  م�شوؤويل  مع  ي��وم  كل  �لأمريكية 
ميكنهم  م��ن  بعدد  ب��دوره��م  �ملهاجرين  يبلغون  �ل��ذي 
تقدمي طلبات �للجوء. وقالو� �إن عدد من يتم �إر�شالهم 

يوميا يرت�وح عادة بني 40 ومئة.
ويف نهاية كل يوم، يحر�س م�شوؤولو �لهجرة �ملك�شيكيون 
�ل�����ش��ج��ل. وذك����ر حم��ام��ون ع���دة م�����ش��اك��ل ت��ع��رتي هذ� 
�أ�شماوؤهم قد  �إن بع�س �لنا�س �ملدرجة  �لنظام. وقالو� 

يكونون مك�شيكيني فارين من �حلكومة �لحتادية.
بالقائمة.  ثقتهم  ع���دم  ع��ن  �مل��ه��اج��ري��ن  بع�س  وع���رب 
�إنها  بينيد� )26 عاما(  �أنابيل  وقالت مهاجرة تدعى 
�بنة  تنا�شبها لأنها تركت خلفها  �لعملية ل  �أن  تعتقد 

يف بلدها هندور��س.
و�أ�شافت “يقولون، رغم �أين ل �أعلم يقينا، �إن �للجوء 
يقت�شر على من ل يرغبون يف �لعودة �إىل بلد�نهم، و�أنا 

�أرغب يف �لعودة«.
�لعثور  تعتزم  �إنها  �بنها،  ير�فقها  �لتي  بينيد�،  وقالت 

•• تيخوانا-رويرتز:

�أم�شى �آلف �ملهاجرين �لقادمني من �أمريكا �لو�شطى 
عرب  �ل�شمال  �إىل  جماعات  يف  ي�شافرون  وه��م  �أ�شابيع 
�ملك�شيك، �شري� على �لأقد�م �أو �شيوفا على �شائقني عند 
�لإمكان، لكن �لكثريين فقدو� �لأمل وعادو� �أدر�جهم 

بعدما و�جهو� مقاومة على �حلدود �لأمريكية.
وقفز �آخرون من فوق �ل�شياج �حلدودي لي�شقطو� غالبا 
�لأمريكي،  �جل��ان��ب  على  �لهجرة  م�����ش��وؤويل  �أي���دي  يف 
بينما ما ز�ل �آخرون متم�شكني بالبقاء يف �أماكن �إقامة 
موؤقتة يف تيخو�نا خلو�س عملية طويلة بطلب �للجوء 

لدى حكومة �أمريكية تعزف عن قبولهم.
وب��ي��ن��م��ا ه��ط��ل �مل��ط��ر ب���غ���ز�رة ع��ل��ى م��ك��ان ك���ان ي�شهد 
�لآن  �شابقا يف تيخو�نا وميكث فيه  حفالت مو�شيقية 
جي�شيكا  �أخ��ذت  مهاجر،   2500 من  مت�شائل  ح�شد 
)18 عاما( ر�شيعتها �مل�شابة باحلمى و�لتي تبلغ من 
تتو�شل  حتى  �لأ�شدقاء  �أح��د  �إىل  و�ح��د�  عاما  �لعمر 

حلل خليمتها �لتالفة.
وزوجها  �إن��ه��ا  وق��ال��ت  �ل�شلفادور،  م��ن  جي�شيكا  ج��اءت 
�ملنا�شبة  �للحظة  بانتظار  باريتال  خميم  يف  يقيمان 

ليحاول عبور �حلدود ب�شكل غري قانوين.
وقالت “�حل�شول على �للجوء �شعب حقا... يطلبون 
تقدميه.  ي�شتحيل  م��ا  وه��و  �لأدل����ة  م��ن  �لكثري  منك 

�لو�شع خمتلف عما يقولون«.
وي���و�ج���ه م���ه���اج���رون �آخ������رون ن��ف�����س �مل��ع�����ش��ل��ة. وقال 
�ملك�شيكية  �ملدنية  �حلماية  وكالة  رئي�س  ليون  ديفيد 
�شتة  �إن من بني  �إع��الم حملية  �لأرب��ع��اء لو�شائل  ي��وم 
�آلف و�شلو� تيخو�نا يف جماعات �ل�شهر �ملا�شي، عرب 
�أل����ف م��ه��اج��ر �ل�����ش��ي��اج �حل�����دودي وت��ع��ر���س معظمهم 

لالحتجاز.
بينما  و�ف��ق��و� على ترحيلهم  �آخ��ري��ن  �ألفا  �أن  و�أ���ش��اف 
يعي�س �آخرون يف �ل�شارع خارج �ملركز �لريا�شي �ملحلي 
�لذي و�شلو� �إليه يف �لبد�ية �أو يف مالجئ �أ�شغر. وقال 
�إنه يتوقع و�شول  ماريو ميدينا مدير خميم باريتال 

مئات �آخرين يف غ�شون �أيام.
و���ش��ع��ى �ل��رئ��ي�����س �لأم���ري���ك���ي دون���ال���د ت���ر�م���ب جلعل 
�حل�����ش��ول ع��ل��ى �ل��ل��ج��وء �أك���رث ���ش��ع��وب��ة، ل��ك��ن حمكمة 

موؤقتا  تقييد  �أم���ر  �مل��ا���ش��ي  �ل�شهر  �أ���ش��درت  �حت��ادي��ة 
طلبات  ب��ت��ق��دمي  ت�شمح  ل  �ل��ت��ي  �شيا�شته  ي�����ش��ت��ه��دف 

�للجوء �إل يف نقاط �لدخول �لر�شمية للبالد.
ويف عهد �لرئي�س �ل�شابق بار�ك �أوباما، بد�أ تطبيق نظام 
ع��دد من ميكنهم  يحدد  “�لقيا�س”  ��شم  عليه  يطلق 
ط��ل��ب �ل��ل��ج��وء يف �ل��ي��وم �ل��و�ح��د يف ت��ي��خ��و�ن��ا. ويقول 
حمامون �إن تر�مب ي�شتغل هذ� �لنظام ب�شر�مة �أكرب 

لوقف تدفق �ملهاجرين عند نقطة �لدخول.
وقالت �ملتحدثة با�شم �إد�رة �جلمارك وحماية �حلدود 
ومنظمات  �ملك�شيك  م��ع  تعمل  �لإد�رة  �إن  �لأم��ري��ك��ي��ة 
�ل��ن��ا���س من  م��ن��ع  ن��ف��ت  �ل��ت��دف��ق، لكنها  خ��ريي��ة لإد�رة 

تقدمي طلبات جلوء.
�لقادمني  م��ن  �لكبرية  باملجموعات  �لع��ت��ن��اء  ومي��ث��ل 
من �أمريكا �لو�شطى حتديا للمك�شيك. وكان �لرئي�س 
تعهد  ق��د  �أوب�����ر�دور  لوبيز  �أن��دري�����س مانويل  �جل��دي��د 
�مل��زي��د م��ن ت��اأ���ش��ري�ت �لعمل، كما وع��د �أم�س  ب��اإ���ش��د�ر 
�مل��زي��د م��ن �جل��ه��ود لتح�شني ظروف  ب��ب��ذل  �جل��م��ع��ة 

�ملعي�شة يف خميم باريتال.
و�شع  ب�شاأن  و��شنطن  مع  حمادثات  حكومته  وجت��ري 
ب���اأن يبقى  �أم��ري��ك��ي��ا  ل��ل��ه��ج��رة، ت�شمل �ق��رت�ح��ا  خ��ط��ة 
طلباتهم،  يف  �لنظر  حلني  �ملك�شيك  يف  �للجوء  طالبو 
�أن ذلك  وهو ما قد ي�شتغرق �شنو�ت. ويعتقد �لبع�س 

قد ي�شرف �لنا�س عن طلب �للجوء.

  قائمة �سبه ر�سمية
�لقائمة  �إىل  �أ�شماءهم  �آخ��رون  ي�شيف  �لنتظار،  رغم 
�لقائمة  و�شع  وب��د�أ  �للجوء.  لطالبي  �لر�شمية  �شبه 
قبل نحو عامني مع و�شول ح�شود من مو�طني هايتي 
ورفعت  �ملتحدة،  �ل��ولي��ات  لدخول  �شعيا  تيخو�نا  �إىل 
دعوى ق�شائية يف �لوليات �ملتحدة �شدها باعتبار �أنها 

توؤخر طالبي �للجوء عمد�.
�لأبي�س  �ل�����ش��ج��ل  يف  �أ���ش��م��اءه��م  �مل���ه���اج���رون  وي�����درج 
ث��م��ان��ي��ة متطوعني  ن���ح���و  ي����دي����ره  �ل������ذي  و�لأ������ش�����ود 
�أ�شماءهم على رقم  مهاجرين. ويح�شل من يدرجون 
ويتعني عليهم �لنتظار لأ�شهر حتى يتمكنو� من �لفوز 
خمتلف  من  �لأ�شماء  �آلف  �لقائمة  وت�شم  مبقابلة. 

�أنحاء �لعامل.

�ملفرت�شة يف �لنتخابات �لرئا�شية و�حتمال وجود تو�طوؤ 
بني مو�شكو وفريق تر�مب. وتك�شف هذه �ملعلومات مدى 
�إنه م�شتعد للموت من �أجل  تعاون كوهني �لذي قال مرة 

تر�مب، مع مكتب �ملدعي �خلا�س.
بذل  عاما   52 �لعمر  م��ن  �لبالغ  كوهني  �أن  مولر  ور�أى 
بها  �أدىل  ك��اذب��ة  ت�شريحات  لت�شحيح  كبرية”  “جهود� 
م�شاريع  ب�شاأن  مو�شكو  مع  �ت�شالته  حول  �لكونغر�س  يف 
عقارية لقطب �لعقار�ت �لنيويوركي. وقال �ملدعي �خلا�س 
�إن مايكل كوهني �لتقى �شبع مر�ت رجال مولر “لفرت�ت 

رو�شي �أكد �أنه “رجل ثقة” لدى �حلكومة.
يبدو �أن هذ� �لرو�شي �قرتح على كوهني تنظيم لقاء بني 
دونالد تر�مب و�لرئي�س فالدميري بوتني �شيكون له على 
�أو  �ل�شيا�شي  �ل�شعيد  على  ���ش��و�ء  هائل”،  “تاأثري  ق��ول��ه 
على م�شروع عقاري كان تر�مب يفكر فيه يف تلك �لفرتة 
يف  تر�مب”  “برج  ��شم  يحمل  مبنى  بت�شييد  ويتلخ�س 

مو�شكو.
لكن كوهني �أكد �أنه مل يتجاوب مع هذ� �لقرت�ح، بح�شب 
�لرو�شية  �ل��ت��دخ��الت  يف  �لتحقيق  �مل��ك��ل��ف  م��ول��ر  م��ذك��رة 

ت�����ش��م��ن��ت �شور�  �ل��ع��ا���ش��م��ة  ب��رف��ع لف���ت���ات يف  ���ش��ك��ان  ورد 
ل�شخ�شيات تاريخية تتحدر منها، وتندد مبحاولة �لر�بطة 

تعزيز نفوذها يف روما.
يف  �ليمني  �ئ��ت��الف  حققها  �ل��ت��ي  �لنتائج  ت�شدر  وب��ع��دم��ا 
17 يف �ملئة  �لنتخابات �لت�شريعية يف �ذ�ر/مار�س حا�شد� 
حركة  مع  حكوميا  حتالفا  �شالفيني  �شكل  �ل���ش��و�ت،  من 
�مل��ئ��ة من  �ل��ب��الد ب32،5 يف  ح��زب يف  �أول  خم�س جن���وم، 

�ل�شو�ت.
لكن خطابه �ملت�شدد حيال �ملهاجرين و�شد �لنظم �لوروبية 
ز�د من �شعبيته يف �شكل كبري، و�أظهرت ��شتطالعات �لر�أي 
خم�س  حركة  على  متقدمة  �ملئة  يف  ثالثني  جت��اوزت  �نها 

جنوم.
ويخو�س �ل�شريكان �حلكوميان ر�هنا مو�جهة مع �ملفو�شية 
و�لتي  للتق�شف  �ملناه�شة   2019 مو�زنة  حول  �لوروبية 

تلحظ حتى �لن عجز� بن�شبة 2،4 يف �ملئة.

•• روما-اأ ف ب:

�يطاليا  �نحاء  �أت��و� من كل  �لذين  �آلف �ل�شخا�س  جتمع 
�شباح �م�س يف روما بناء على دعوة حزب �لر�بطة �ليميني 
�ملتطرف بزعامة ماتيو �شالفيني �إحتفال مبرور �شتة ��شهر 

على و�شول رجل �حلكومة �لقوي �ىل �حلكم.
وك��ت��ب ع��ل��ى لف���ت���ات زرق�����اء ع��م��الق��ة رف��ع��ت ع��ل��ى �ملن�شة 
“�يطاليا ترفع ر�أ�شها” و”�ليطاليون �أول” و”�شتة ��شهر 

من �حلكمة يف �حلكومة«.
�لبالد  �شمال  يعترب  �ل���ذي  �لقومي  �ل��ر�ب��ط��ة  ح��زب  وك���ان 
معقله �لرئي�شي، قد ��شتاأجر ثالثة قطار�ت خا�شة و�كرث 

من مئتي حافلة لنقل �ملتظاهرين �ىل �لعا�شمة.
على  ���ش��ور  ب��ث  �شملت  �ع��الن��ي��ة  حملة  �لتظاهرة  و�شبقت 
م��و�ق��ع �ل��ت��و����ش��ل �لج��ت��م��اع��ي لب���رز خ�����ش��وم �حل���زب من 

�ل�شخ�شيات �لي�شارية و�ل�شحافيني و�لفنانني.

�شيتي مبجرد ح�شولها على  على وظيفة يف مك�شيكو 
�حل�شول  طلب  بينيد�  وقدمت  بها.  �خلا�شة  �لوثائق 
باحل�شول  لها  �شي�شمح  ما  وهو  �إن�شانية  تاأ�شرية  على 
على ت�شريح عمل يف �ملك�شيك، وهو رهان و�شفته باأنه 

�أف�شل من حماولة دخول �لوليات �ملتحدة.
حدث  م��ا  ب�شبب  �لعبور  حقا  �ل�شعب  “من  و�أ���ش��اف��ت 
للخطر”،  �أطفايل  تعري�س  �أري��د  ل  �ملا�شية.  �مل��رة  يف 
�ل�شلطات  �إط��الق  �شملت  �إ�شارة ل�شطر�بات  يف  وذلك 

�لأمريكية �لغاز �مل�شيل للدموع على �ملهاجرين.
�لحتادية،  �لعمل  وز�رة  نظمته  توظيف  معر�س  ويف 
�آلف  �أكرث من ثالثة  �إن  ر�نخيل  نايال  �ملن�شقة  قالت 
مهاجر، �أكرثهم من �حل�شود �لتي تدفقت من �أمريكا 

�لو�شطى، خا�شو� مقابالت عمل.
و�أ�شافت �أن هناك �أكرث من ع�شرة �آلف فر�شة عمل يف 
ولية باها كاليفورنيا باأجور ت�شل �إىل حو�يل 1500 
بيزو )47 دولر�( �أ�شبوعيا. لكن ذلك لن يكون كافيا 
يف  ياأملون  كثريين  ملهاجرين  بالن�شبة  �لأرج���ح  على 

�إر�شال �ملال لأ�شرهم يف �أمريكا �لو�شطى.

تقدمي  م��و����ش��ل��ة  و”تعهد  �لأحيان”  �أغ���ل���ب  يف  ط��وي��ل��ة 
�لتحقيق  �إط����ار  يف  و�ل�شحيحة”  �حلقيقية  �مل��ع��ل��وم��ات 
�لرو�شي. لكن على �لرغم من هذ� �لتعاون قد يحكم على 

كوهني بال�شجن ل�شنو�ت عديدة.
وطلب �ملدعي �لفدر�يل يف نيويورك روبرت خز�مي �حلكم 
51 و63 �شهر�،  ت��ر�وح بني  بال�شجن على كوهني لفرتة 
�أي بني �أربع وخم�س �شنو�ت. وخز�مي كان قد �تهم كوهني 
و�مل�شريف وخمالفة  �ل�شريبي  بالحتيال  �آب/�غ�شط�س  يف 
عالقة  ل  ق�شية  يف  �لنتخابية،  �حلمالت  متويل  قو�نني 

لها بالتحقيق يف �لتدخل �لرو�شي.
ويف مذكرة من �أربعني �شفحة، ر�أى خز�مي �أن كوهني -- 
�لذي حاول خ�شو�شا �شر�ء �شمت جنمة �لأفالم �لإباحية 
�شتورمي د�نيالز و�مر�أة �أخرى ب�شاأن عالقاتهما مع تر�مب 
قبل �لنتخابات �لرئا�شية �لتي جرت يف 2016 متاما -- 

�رتكب “�أفعال خطرية ومتعمدة«.
�ع��رتف كوهني  “خ�شو�شا وكما  �لأم��ر يتعلق  �أن  و�أ�شاف 
�أنه  مو�شحا  �ملاليتني”،  �لدفعتني  بهاتني  �لآن،  بنف�شه 
ب�شكل  تر�مب، م�شككا بذلك  وباإد�رة”  بالتن�شيق  “حترك 

مبا�شر يف �ملر�شح �جلمهوري �لذي �أ�شبح رئي�شا.
وك��ث��ف ت���ر�م���ب يف �لأي�����ام �لأخ�����رية ه��ج��م��ات��ه ع��ل��ى مولر 
�ل��رئ��ي�����س �لأمريكي  �ل����ذي ي��ج��ري��ه وي�����ش��ف��ه  و�ل��ت��ح��ق��ي��ق 

با�شتمر�ر باأنه “حملة ��شطهاد«.
�شل�شلة  �لأمريكي  �لرئي�س  �أطلق  ويف وقت مبكر �جلمعة، 
تغريد�ت عرب فيها عن غ�شبه، ما يعك�س �شعوره بالحباط 

من حتقيق يعترب �أن ل �أ�شا�س له و��شتمر لوقت طويل.
د�ن تر�مب مر�ر� “ت�شارب �مل�شالح �لعديدة” ملولر ووعد 
بتقدمي حماميه “تقرير م�شاد” ملا يعده �ملدعي �خلا�س 

ل يعرف �أحد متى �شي�شدر ول ما هو �شكله.

�صحيفة اإ�صرائيلية: اإيران بداأت 
تقلي�س وجودها يف �صوريا 

•• القد�س املحتلة-وكاالت:

بد�أت  �لإير�نية  �مليلي�شيات  �أن  �لإ�شر�ئيلية،  ري�شون”  “ماكور  �شحيفة  زعمت 
�لإلكرتوين  موقعها  ع��رب  �ل�شحيفة،  وق��ال��ت  ���ش��وري��ا.  يف  وج��وده��ا  م��ن  تقل�س 
�م�س، �إن “�نخفا�س عدد �لهجمات �لإ�شر�ئيلية يف �شوريا �شد �إير�ن، جاء نتيجة 
و�أ�شارت م�شادر  �شوريا«.   مل�شروع متركزها يف  بالن�شبة  لتغيري ح�شابات طهر�ن 
10 مايو )�أي��ار( �ملا�شي، كان مبثابة  “يوم  �أن  ع�شكرية حتدثت لل�شحيفة، �إىل 
نقطة مف�شلية يف حرب �إ�شر�ئيل �شد �لتمركز �لإير�ين يف �شوريا، بعد �أن ق�شفت 
�أن م��ا و�شفته  �مل�����ش��ادر،  ���ش��وري��ا«. و�أو���ش��ح��ت  �لتابعة لإي���ر�ن يف  �مل��و�ق��ع  ع�شر�ت 

ب�”�ل�شغط �لرو�شي على �إير�ن، بوقف م�شاريعها �لع�شكرية يف �شوريا.

يف  �ل��ت��ع��اون  لتعزيز  �تفاقيات   10 توقيع  ع��ن  وك�شف 
مقر وز�رة �خلارجية �لفرن�شية، من بينها �لربوتوكول 
�لفرن�شية  �جلمهورية  بني  �مل�����ش��اور�ت  ح��ول  �ل�شيا�شي 

ودولة فل�شطني. 
با�شم  �ل��ك��ام��ل  �لفل�شطيني  �ل��دع��م  �هلل  �حل��م��د  وج���دد 
فرن�شية  م�شاركة  لأية  �لفل�شطينية  و�حلكومة  �لقيادة 
من �أجل �إن�شاء جمموعة دعم دولية )على غر�ر موؤمتر 
يف  باري�س  يف  عقد  و�ل���ذي  �لأو���ش��ط  �ل�شرق  يف  �ل�شالم 
عام 2016(، مب�شاركة �ل�شركاء �لأوروبيني و�ل�شركاء 
�لدوليني �لآخرين، لإحياء عملية �ل�شالم �ملتوقفة منذ 

فرتة طويلة. 

•• باري�س-وكاالت:

عربرّ رئي�س �لوزر�ء �لفل�شطيني ر�مي �حلمد �هلل، خالل 
�إدو�ر  �لفرن�شي  ن��ظ��ريه  م��ع  م�شرتك  �شحفي  م��وؤمت��ر 
�متنانه  عن  باري�س  �لعا�شمة  يف  �ل�شبت،  �م�س  فيليب، 

للمو�قف �لفرن�شية جتاه �لق�شية �لفل�شطينية.
����ب �حل��م��د �هلل، بح�شب م��ا ذك��رت��ه وك��ال��ة )وف���ا(  ورحرّ
�لفرن�شية  �ل��وز�ري��ة  �للجنة  �أع��م��ال  بتنظيم  ل��الأن��ب��اء، 
-�لفل�شطينية �مل�شرتكة يف باري�س، و�أهمية هذه �للجنة 
�لبلدين  ب���ني  �ل��ت��ع��اون  ت��ع��زي��ز جم����الت  �مل�����ش��رتك��ة يف 

و�ل�شعبني.

كما �أكد رئي�س �لوزر�ء �لفل�شطيني على �لدعوة لتخاذ 
�إجر�ء�ت دولية فورية وملمو�شة لإنقاذ عملية �ل�شالم، 
�لع�شكري  �لحتالل  ولإنهاء  �لدولتني،  حل  ولتحقيق 

�لإ�شر�ئيلي لالأر��شي �لفل�شطينية.
ومل ين�شى �حلمد�هلل دعوة �حلكومة �لفرن�شية، كع�شو 
�أجل  م��ن  �لعمل  �إىل  �ل����دويل،  �لأم���ن  د�ئ���م يف جمل�س 
رقم  �لأم���ن  ل��ق��ر�ر جمل�س  و�ل��ف��وري  �ل��ف��ع��ال  �لتنفيذ 
غري  �لإ�شر�ئيلية  �مل�شتوطنات  �أن  يوؤكد  �ل��ذي   2334
ق��ان��ون��ي��ة، وب��ال��ت��ايل �ل��ع��م��ل م��ن �أج���ل ح��ظ��ر منتوجات 
�مل�����ش��ت��وط��ن��ات �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ة �مل���ق���ام���ة ع��ل��ى �لأر������ش����ي 

�لفل�شطينية �ملحتلة يف �لأ�شو�ق �لفرن�شية و�لأوروبية.

ال�صلطة ترحب مبواقف فرن�صا جتاه الق�صية الفل�صطينية

ماتيو �صالفيني يجمع اأن�صاره يف روما 
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  منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم ٢9٠٨٢٢:بتاريخ: 1٨/٢٠1٨/٠٤
باإ�شم : د�ن�وب ملو�د �لبناء �س.م.ح

وعنو�نه:   �س.ب. 1٨٠٢٢ ، جبل علي ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية�ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:11 
�أجهزة لالأغر��س �ل�شحية ، معد�ت للحمام ، معد�ت هو�ء �شاخن للحمام ، من�شاآت للحمام ، من�شاآت حلمام 
�ل�شاونا ، بطانات للحمام ، مثبتات مو��شري �حلمام ، �أحو��س ��شتحمام )بانيو( ، �أحو��س ��شتحمام )بانيو( 
لال�شتخد�م �لن�شفي ، �شخانات للحمامات ، مغاط�س )�أوعية( للحمام باملياه �ملعدنية ، �شطافات ، حجر�ت 
توزيع  �أدو�ت   ، �ل��د���س  حلمام  )مق�شور�ت(  ح��ج��ري�ت   ، للماء  تربيد  من�شاآت   ، �شحية(  )تركيبات  نظيفة 
�ملطهر�ت يف �لتو�ليت ، مر�شحات )فالتر( حلمام �لد�س ، مر�شحات )فالتر( ملياه �ل�شرب ، عنا�شر ت�شخني 
، حنفيات للمو��شري ، فتائل ت�شخني كهربائية ، مر�شحات )فالتر( )�أجز�ء من من�شاآت منزلية �أو �شناعية( 
 ، ، من�شاآت تدفئة  �ملغا�شل  �ليدين عند  �أجهزة لتجفيف   ، �أجهزة ت�شخني   ، ، خز�نات رح�س  �أجهزة رح�س   ،
معد�ت ت�شخني )ماء( ، �ألو�ح ت�شخني ، لو�زم تزويد �حلمام بالهو�ء �ل�شاخن ، حنفيات خلط ملو��شري �ملياه ، 
فوهات مانعة لنت�شار ماء �حلنفيات ، حنفيات )�شنابري( خلطوط �لأنابيب ، مو��شري )�أجز�ء من من�شاآت 
�شحية( ، خز�نات �شغط للماء ، لو�زم تنظيم ملو��شري �ملاء ، لو�زم تنظيم و�أمان لأجهزة �ملاء ، �أجهزة ومن�شاآت 
�شحية ، معد�ت حلمام �ل�شاونا ، مقاعد تو�ليت ، من�شاآت لتنقية نفايات �ملجاري ، حمامات �لد�س ، مغا�شل 
، مر�حي�س )دور�ت  تو�ليت  �أحو��س   ، ، حنفيات )�شنابري(  للمو��شري  ، حنفيات  �ملاء  �أجهزة لإز�ل��ة ع�شر   ،
مياه( ، مر�حي�س متنقلة ، حجري�ت منقولة للحمام �لرتكي ، مباول )تر�كيب �شحية( ، �شمامات �لتحكم 
يف م�شتوى �خلز�نات ، حلقات �شد )ُجلب( حلنفيات �ملياه ، مغا�شل لليدين )�أجز�ء من �أدو�ت �شحية( ، �أوعية 
غ�شيل ، دور�ت مياه ، �شبكات تو�شيل �ملياه ، �شبكات توزيع �ملياه ، �شبكات تر�شيح �ملياه ، من�شاآت رح�س باملاء ، 
�أجهزة ل�شحب �ملاء ، من�شاآت تنقية �ملاء ، �أجهزة و�آلت لتنقية �ملاء ، معقمات ماء ، من�شاآت توريد �ملياه ، مو��شري 

مياه للرت�كيب �ل�شحية ، �أجهزة لتدفق �ملاء �لدو�مي.
و�شف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن كلمة ميالنو بخط مميز فوق �أولها ر�شم خلط عري�س مموج ومق�شم 

حتتهم كلمات �أناقة �إيطالية . ح�شور عاملي بخط �شغري مميز وجميع �لكلمات باللغة �لعربية.
وبالأو�شاع  �لعالمة   عن  مبعزل  ميالنو  كلمة  ��شتخد�م  عند  ح�شري  بحق  �ملطالبة  ع��دم  �ل���ش��رت�ط��ات: 
�لأخرى لعتبارها ��شم منطقة جغر�فية و�لعبارتني �أناقة �إيطالية وح�شور عاملي كاًل على حد� ومبعزل عن 

�لعالمة لعتبارها بيانات جتارية حيث �شتكون حماية �لعالمة مبجملها.
�أو  �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 3٠ يوما من  تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  دي�سمرب 2018 العدد 12498

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:٢9٨٢67    بتاريخ: ٢٠1٨/٠9/11
باإ�شم : :  �شيز�ر لي�شن�س كومباين، �ل �ل �شي

وعنو�نه : و�ن �شيز�رز بال�س در�يف ، ل�س فيجا�س ، �ن يف ٨91٠9 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: ٤3
خدمات �لفنادق و�لفنادق �ل�شغرية )�ملوتيالت( و�ملنتجعات ، �لنزل ، بيوت �ل�شيافة ، �أماكن �إقامة �ل�شياح ، �مل�شاكن �ملميزة 
، بيوت �لإعتكاف ، خدمات �حلجوز�ت لأماكن �لإقامة يف  �إقامة(  �ل�شقق �ملفرو�شة ، خدمات خميمات �لعطالت )�أماكن   ،
�حلجوز�ت  خدمات   ، �ملوؤقتة  �لإق��ام��ة  لأم��اك��ن  �حل��ج��وز�ت  خدمات   ، و�ملنتجعات  )�ملوتيالت(  �ل�شغرية  و�لفنادق  �لفنادق 
، خدمات �حلجوز�ت  �ل�شياح  �إقامة  لأماكن  ، خدمات �حلجوز�ت  �ل�شيافة  لبيوت  ، خدمات �حلجوز�ت  �لنزل  لالإقامة يف 
للم�شاكن �ملميزة ، خدمات �حلجوز�ت لل�شقق �ملفرو�شة ، حجز �لنزل ، تاأجري �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة ، مكاتب تاأمني �لإقامة 
لالجتماعات  و�ملر�فق  �لت�شهيالت  توفري   ، و�ل�شر�ب(  و�لطعام  �لإقامة  �أماكن  )توفري  �لريفية  �لنو�دي  خدمات   ، �ملوؤقتة 
خدمات   ، �لكوكتيل  �شالت   ، �ملطاعم  خدمات   ، للمعار�س  و�ملر�فق  �لت�شهيالت  توفري   ، و�لولئم  و�ل�شمينار  و�مل��وؤمت��ر�ت 
�مل�شارب ، غرف �لطعام �ملوؤقتة ، مطاعم �خلدمة �لذ�تية ، �ملقاهي ، مطاعم �لوجبات �ل�شريعة ، حمالت �لقهوة ، خدمات 
�إيو�ء �حليو�نات ، تاأجري قاعات   ، ، ُدور �حل�شانة �لنهارية  �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب )ولئم( ، مقا�شف �خلدمة �لذ�تية 
�لجتماعات ، تاأجري �لكر��شي و�ملو�ئد وبيا�شات �ملو�ئد و�لأو�ين �لزجاجية ، تاأجري �ملعد�ت للفنادق و�مل�شاكن �ملميزة و�ل�شقق 

�ملفرو�شة و�لنزل ، توفري ت�شهيالت �ملخيمات وتاأجري �ملباين �ملتنقلة.
 و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة Neptune باللغة �لإجنليزية.

   �ل�شرت�طات:
بالربيد  �إر�شاله  �أو  �لإقت�شاد  وز�رة  �لتجارية يف  �لعالمات  لإد�رة  به مكتوبا  يتقدم  �أن  ذلك  لديه �عرت��س على  فعلى من 

�مل�شجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد
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باإ�شم : فود�فون جروب بي �ل �شي
وعنو�نه:   فود�فون هاو�س ، ذي كونيك�شن ، نيوبوري ، بريك�شري ، �آر جي 1٤ ٢�ف �ن ، �ململكة �ملتحدة.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9 
�لأجهزة و�لأدو�ت �لعلمية و�ملالحية و�مل�شاحية و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شوير �لفوتوغر�يف و�ل�شينمائي و�لأجهزة 
و�لأدو�ت �لب�شرية و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�س و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم ، �أجهزة و�أدو�ت 
لو�شل �أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية ، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو 
ن�شخ �ل�شوت �أو �ل�شور ، حامالت بيانات مغناطي�شية ، �أقر��س ت�شجيل ، �أقر��س مدجمة ، �أقر��س فيديوية 
رقمية وغريها من و�شائط �لت�شجيل �لرقمية ، �آليات لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد ، �آلت ت�شجيل �لنقد 
�أجهزة و�أدو�ت �لت�شالت    ، ، بر�مج كمبيوتر  �أجهزة �لكمبيوتر   ، �آلت حا�شبة ، معد�ت معاجلة �لبيانات   ،
�أجهزة   ، متحركة  هو�تف   ، وثابتة  متحركة  وهو�تف  ل�شلكية  هو�تف   ، �لت�شال  و�أدو�ت  و�أجهزة  و�لهاتف 
حممولة  كمبيوتر  �أج��ه��زة   ، للهو�تف  ر�أ����س  �شماعات   ، للهو�تف  علب   ، ذكية  ه��و�ت��ف   ، حممولة  �ت�شالت 
ومتحركة ولوحية ، �أجهزة �ت�شالت وكمبيوتر �لكرتونية قابلة للب�س ، �أجهزة و�أدو�ت �لت�شال بالبيانات ، 
�أنظمة   ، بيانات متحركة  �أجهزة   ، بالبيانات  و�لت�شال  �لكمبيوتر  �شبكات  ، معد�ت  �ل�شوت  �أنظمة معاجلة 
كمبيوتر  �أج��ه��زة   ، �لرقمية  �ل��ه��و�ت��ف  وب��رجم��ي��ات  ب��ر�م��ج   ، �لكرتونية  بيانات  ق��و�ع��د   ، �لبيانات  معاجلة 
�إز�لة  �أجهزة   ، �لنطاق  و��شعة  تركيبات   ، �شبكات  ، موجهات  �أجهزة مودم   ، �لت�شالت  �شبكات   ، لالت�شالت 
�لت�شفري ، �أجهزة فك �لت�شفري مبا يف ذلك �أجهزة لها �أدلة م�شاهدة تفاعلية و/�أو م�شجالت لت�شجيل بر�مج 
�لتلفزيون و�لرب�مج �ل�شوتية ، �أجهزة كهربائية و�لكرتونية لال�شتخد�م يف ��شتقبال بث �لأقمار �ل�شناعية 
و��شرتجاع  و��شتقبال  و�إدخ��ال  وتخزين  ونقل  ملعاجلة  و�أدو�ت  �أجهزة   ، بالكبالت  �لبث  �أو  �لأر�شي  �لبث  �أو 
�لبيانات �لتي تكون على �شكل بيانات �أو ن�شو�س �أو �شوت �أو �شور بيانية �أو فيديو�ت م�شفرة �أو تركيبة من 
�لأجهزة �للوحية و�لهو�تف �لال�شلكية و�لهو�تف  ، وحد�ت و�أجهزة ل�شلكية حممولة حتديد�ً  هذه �ل�شيغ 
�لر�ديو  و�أجهزة  �لفيديوية  و�لهو�تف  �ملحمولة  و�لهو�تف  �لكمبيوتر  و�أجهزة  �لذكية  و�لهو�تف  �ملتحركة 
و�ل�شاعات �لذكية ومنافذ �لناقل �لت�شل�شلي �لعاملي )يو ��س بي( و�أجهزة تعقب نظم حتديد �ملو�قع �لعاملية 
و�أجهزة تعقب �لأن�شطة قابلة للب�س وكامري�ت �لفيديو و�لكامري�ت و�مل�شاعد�ت �لرقمية �ل�شخ�شية و�أجهزة 
�لكمبيوتر �ملحمولة و�ملتحركة و�للوحية ملز�منة ونقل وت�شجيل وتخزين و�لتالعب بالبيانات و/�أو �ل�شوت ، 
�أجهزة حتكم عن بعد يف �لأجهزة �لكهربائية و�للكرتونية ، م�شاعد�ت رقمية �شخ�شية ، ح�شا�شات �لكرتونية 
�ل�شريعة  �ل�شتجابة  ورم��ز  �لباركود  ق��ارئ��ات   ، و�مل��و�زي��ن  �لرت��ف��اع  ومقايي�س  �خُلطى  ع���د�د�ت  ذل��ك  مبا يف 
و�ملا�شحات �ل�شوئية ، ت�شجيالت �شوتية ومرئية ، و�شائط لتخزين �ملعلومات و�لبيانات و�ل�شور و�ل�شوت ، 
حمتوى و�شائط رقمية )قابلة للتنزيل( مبا يف ذلك �لأفالم وبر�مج �لتلفزيون وبر�مج �لر�ديو و�لفيديو�ت 
قو�عد  من  تقدميها  يتم  �لتي  �لرنني  ونغمات  �لبيانية  و�ل�شور  و�لبيانات  و�لن�شو�س  و�ملو�شيقى  و�ل�شور 
، �أجهزة و�أدو�ت �ل�شتقبال و�لإر�شال  �أو غريها من �ل�شبكات �للكرتونية  �أو من �لإنرتنت  بيانات كمبيوتر 
للتنزيل(  )قابلة  �لكرتونية  من�شور�ت   ، للتنزيل  �لقابلة  و�لفيديو  �لكمبيوتر  �ألعاب   ، �ل�شناعية  بالأقمار 
 ، �للكرتونية  �ل�شبكات  من  غريها  �أو  �لإن��رتن��ت  من  �أو  كمبيوتر  بيانات  قو�عد  من  �ل�شبكة  عرب  مقدمة 
و�شائط �آلية قابلة للقر�ءة ، �شوت وفيديو وبيانات رقمية قابلة للتنزيل مقدمة من قاعدة بيانات كمبيوتر 
�أجهزة  مع  لال�شتخد�م  �لبطاريات  �شحن  �أج��ه��زة   ، �للكرتونية  �ل�شبكات  من  غريها  �أو  �لإن��رتن��ت  من  �أو 
�لت�شالت ، بطاريات ، معد�ت تزويد �لبطاريات بالطاقة �لحتياطية ، معد�ت ملحقة لأجهزة �لتلفزيون 
كمبيوتر  و�أج��ه��زة  �شغرية  �شخ�شية  كمبيوتر  �أج��ه��زة  ذل��ك  يف  مب��ا  كمبيوتر  �أج��ه��زة   ، �لكمبيوتر  و�أج��ه��زة 
بالأقمار  مالحية  و�أدو�ت  و�أج��ه��زة  �لكرتونية  و�أدو�ت  �أج��ه��زة   ، �لكرتونية  �شخ�شية  مفكر�ت   ، حممولة 
، وح��د�ت مركبة على  �لعاملية  �ملو�قع  �أنظمة حتديد  ذلك  �ملو�قع مبا يف  و�أدو�ت حتديد  و�أجهزة  �ل�شناعية 
 ، �ليدين  ��شتعمال  ب��دون  �لهاتف  ل�شماعة  بال�شتخد�م  ي�شمح  �شوت  مكرب  على  ت�شتمل  �ل�شيارة  �أو  �ملكتب 
حامالت �شماعات �لهاتف يف �ل�شيارة ، �أجهزة و�أدو�ت �لتدري�س ، �أجهزة قيا�س ، �أجهزة قيا�س ذكية ، بطاقات 
ممغنطة فارغة �أو م�شجلة م�شبقاً ، بطاقات حمتوية على معاجلات دقيقة ، بطاقات هاتف ، بطاقات �ئتمان 
، بر�مج كمبيوتر مبا يف ذلك بر�مج كمبيوتر  ، بطاقات م�شفرة  ، بطاقات �ئتمان عرب �لهاتف  ودين ودفع 
�أو غريها من �ل�شبكات �للكرتونية ، بر�مج �لت�شال  �أو من �لإنرتنت  مقدمة من قاعدة بيانات كمبيوتر 
بالبيانات ، بر�مج تطبيقات مبا يف ذلك بر�مج تطبيقات للهو�تف �ملتحركة ، تطبيقات بر�مج كمبيوتر قابلة 
، بر�مج كمبيوتر وبر�مج تطبيقات ملز�منة ونقل  ، بر�مج كمبيوتر لالت�شال �لال�شلكي بالبيانات  للتنزيل 
ول�شر�ء  �للكرتونية  �لأج��ه��زة  من  �أك��رث  �أو  و�ح��د  بني  و�ملحتويات  و�لتقاومي  و�لبيانات  �ل�شوت  وم�شاركة 
 ، �لت�شغيلية  �لأنظمة  بر�مج   ، �مل�شفرة  �ل�شر�ء  عمليات  ولتاأمني  �ملحمولة  �للكرتونية  �لأجهزة  تطبيقات 
و�لن�شو�س  �لبيانية  و�ل��ر���ش��وم  و�لفيديو  لل�شوت  �ملتدفق  و�لتخزين  و�لت�شفري  للنقل  كمبيوتر  ب��ر�م��ج 
و�لبيانات على �شبكات �لت�شال ، بر�مج كمبيوتر لتمكني �لتو��شل وتبادل �مللفات من و�حد لو�حد ، بر�مج 
�ملعلومات  �لكمبيوتر مل�شاركة  ، بر�مج كمبيوتر لإجر�ء وتن�شيق �لت�شال بني م�شتخدمي  حمركات �لبحث 
و�لبيانات �ل�شوتية عرب �شبكات �لت�شال �للكرتونية ، بر�مج لأجهزة �لتلفزيون �لتفاعلية ، بر�مج حترير 
، بر�مج لتعريف  �أجهزة �لهو�تف �ملتحركة  �ل�شور و�لفيديو مبا يف ذلك تطبيقات بر�مج لال�شتخد�م على 
هوية �لأ�شخا�س ، بر�مج للتحكم بالو�شول و�لتحكم بالفيديو وك�شف ح�شور �لأ�شخا�س ، بر�مج حلماية 
�أجهزة �لكمبيوتر مبا يف ذلك م�شاد�ت للفريو�شات وجدر�ن �حلماية )فايروول( وم�شاد�ت �لربيد �ملزعج 
�خلا�شة  �ل�شبكات  ب��ر�م��ج   ، �لخ����رت�ق  ك�شف  ب��ر�م��ج    ، �لن��رتن��ت  �شبكة  وت�شفية  �لتج�ش�س  وم�����ش��اد�ت 
�لفرت��شية ، بر�مج كمبيوتر ل�شتقبال ومعاجلة ونقل وعر�س �ملعلومات �ملتعلقة باللياقة �لبدنية ودهون 
�جل�شم وموؤ�شر كتلة �جل�شم و�أمناط �لنوم و�ملو�قع و�ل�شلوك وحالة �جلو ودرجة �حلر�رة ، بر�مج كمبيوتر 
�شد  �أجهزة   ، �لبدنية  و�للياقة  �ل�شحي  برنامج  عرب  و�لتحفيز  و�لل��ت��ز�م  بتتبع  �ملتعلقة  �ملعلومات  لإد�رة 
�ل�شرقة لي�شت للمركبات ، ح�شا�شات م�شادة للت�شادم للمركبات ، �أدو�ت و�أجهزة لتحديد �مللكيات �ملتحركة ، 
بالأجهزة  بعد  ع��ن  للتحكم  و�أج��ه��زة  �أدو�ت   ، �ملتحركة  �مللكيات  م��ن  �ملعلومات  و��شتقبال  لإر���ش��ال  �أج��ه��زة 
�لكهربائية و�لأدو�ت �ملنزلية ، �أجهزة ومن�شاآت �إنذ�ر ، �أنظمة حتديد �ملو�قع ومالحة عرب �لأقمار �ل�شناعية 
�لكرتونية  ومن�شاآت  �أجهزة   ، �للكرتونية  �لأج��ه��زة  و�إىل  من  �لكمبيوتر  بر�مج  وحتديث  لتنزيل  �أنظمة   ،
 ، �ملغلقة  �لدو�ئر  �لتلفزيون ذ�ت  �أنظمة   ، �أجهزة لتعريف هوية �لأ�شخا�س   ، وبيومرتية للتحكم بالو�شول 
ب�شرية  �أجهزة   ، �ملغلقة  �ل��دو�ئ��ر  ذ�ت  �لتلفزيون  لأجهزة  فيديو  وم�شجالت  تلفزيون  وك��ام��ري�ت  كامري�ت 
�لدور�ن  �شرعة  قيا�س  �أج��ه��زة   ، �لكرتونية  م�شافات  ع���د�د�ت   ، �لكرتونية  �شرعة  ع���د�د�ت   ، وفوتوغر�فية 
�لكرتونية ، �أجهزة �لتحقق من �ل�شرعة للمركبات ، م�شجالت �لكيلومرت�ت للمركبات ، ح�شا�شات كهربائية 
�أو �لكرتونية للمركبات ، ح�شا�شات �لكرتونية ، �شفار�ت �لإنذ�ر ، �أقفال �لكرتونية للمركبات ، �أجهزة حتكم 
و�أنظمة  مفتاح  ب��دون  للمركبات  �إىل  للدخول  �لكرتونية  �أنظمة   ، للمركبات  �لكرتونية  مفاتيح   ، بعد  عن 
مفتاح �لت�شغيل ، �أنظمة لفتح و�إغالق �أبو�ب �ملركبات و�شندوق �ل�شيارة وغطاء حمرك �ل�شيارة و�ل�شقف �آلياً 
للمركبات  �أجهزة   ، �لعاملية  �ملو�قع  حتديد  �أجهزة   ، �لنارية  �ل��در�ج��ات  خ��وذ�ت  يف  مدجمة  �ت�شال  �أجهزة   ،
�مل��رور ووجود  و�لوقت وح��الت  �ل�شفر  �ملوقع وط��رق  و�أم��اك��ن  �إ���ش��ارة عنها  �إعطاء  �أو  �ملركبة  لتحديد موقع 
مركبات �لطو�رئ و�حلالت �خلطرة ، �أنظمة لالت�شال بني �ملركبات و�لبنى �لتحتية للطرق ، �أجهزة ك�شف 
�لعالمات على �لطرق ، �أنظمة و�أدو�ت توجيه عن بعد للمركبات ، �أنظمة �لنقطة �لعمياء و�أنظمة مر�قبة 
للم�شاعدة يف تغيري �حلارة ، �أجهزة كمبيوتر ُمركبة يف �ملركبات ، معد�ت كهربائية �أو �لكرتونية �أو ب�شرية 
�ملركبات  يف  ُمركبة  �لكرتونية  و�أنظمة  كامري�ت  حتديد�ً  �لربية  �ملركبات  ذل��ك  يف  مبا  �ملركبات  يف  ُمركبة 
�لربية لتقدمي �مل�شاعدة يف �لقيادة و�أنظمة �لكرتونية ُمركبة يف �ملركبات �لربية لتقدمي �مل�شاعدة يف �شفها 
�آلية  وموؤ�شر�ت  للمركبات  �ل�شوت  مكرب�ت  و�أنظمة  للمركبات  و�شا�شات  للمركبات  �ل�شرعة  تثبيت  و�أنظمة 
لنخفا�س �شغط �لهو�ء يف �إطار�ت �ملركبات و�أجهزة �آلية للتحكم ب�شرعة �ملركبات و�أنظمة �لتحكم بالقيادة 
، معد�ت كهربائية و�لكرتونية وب�شرية ُمركبة يف �ملركبات مبا يف ذلك �ملركبات �لربية  �لذ�تية للمركبات 
لال�شتعمال يف  �لذكية  �لهو�تف  بطاريات  �شحن  و�أجهزة  للمركبات  �لآلية  بالقيادة  �لتحكم  �أجهزة  حتديد�ً 
�ملتعددة  �لكامري�ت  و�أنظمة  للمركبات  �ملتحركة  �لهو�تف  ومو�شالت  للمركبات  �لت�شال  و�أجهزة  �ملركبات 
و�أجهزة  للمركبات  ل�شلكي  و�أج��ه��زة  تفاعلية  �شا�شات  على  �مل�شتملة  للمركبات  �ملالحة  �أنظمة  للمركبات 
�لتحكم بدرجة �حلر�رة )ثريمو�شتات( للمركبات ، معد�ت كهربائية و�لكرتونية وب�شرية ُمركبة يف �ملركبات 
يف  لال�شتعمال  �ل�شوتية  ف��وق  باملوجات  �لأ�شياء  عن  �لك�شف  �أج��ه��زة  حت��دي��د�ً  �لربية  �ملركبات  ذل��ك  يف  مبا 
�ملركبات و�أجهزة تعقب ُمركبة يف �ملركبات و�ل�شناديق �ل�شود�ء )م�شجالت بيانات( للمركبات �لربية ، �أنظمة 
ت�شخي�شية و�أنظمة ت�شخي�شية يتم �لتحكم بها عن بعد ُمركبة يف �ملركبات ، �أنظمة لتنزيل وحتديث بر�مج 
�لكمبيوتر من و�إىل �ملركبات ، �أجهزة لك�شف و/�أو تبادل �لبيانات بني مركبة ووحدة حتكم عن بعد لأغر��س 
�إنذ�ر  و�أج��ه��زة  �أنظمة   ، �لعو�ئق  ك�شف  و�أج��ه��زة  �ل�شيار�ت  �شف  يف  �مل�شاعدة  �لأج��ه��زة   ، و�ل�شالمة  �لأم���ن 
�لت�شادم  قبل  ما  �لك�شف  �أنظمة   ، �لعمياء  �لنقطة  وك�شف  للخلف  و�لرجوع  �ل�شيار�ت  �شف  يف  للم�شاعدة 
وجتنب �لت�شادم ، �أجهزة �لكرتونية غري متنقلة للمركبات ، �أنظمة كمبيوتر مزودة ب�شا�شة تعمل باللم�س يف 
�ملركبات ، �أجهزة لتحديد موقع �ملركبات عن بعد ، �شاعات على �شكل �أ�شاور ميكنها نقل �لبيانات �إىل �لهو�تف 
�لذكية ، بر�مج قابلة للتنزيل لأغر��س �لرتويج و�لعر�س ل�شا�شات �لعر�س �خلا�شة على �أجهزة �لت�شالت 
�أجهزة ومعد�ت   ، �أجهزة تقنيات �ملعلومات ، بر�مج تقنيات �ملعلومات ، ح�شا�شات مل�شية   ، ، �لبطاقات �لذكية 
مل�شية حتديد�ً �أجهزة مر�قبة �ل�شورة تعمل باللم�س و�شا�شات و�شا�شات عر�س �لكرتونية ومفاتيح كهربائية 
عر�س  و�أج��ه��زة  �ل��ر�أ���س  و�شماعات  �ملعزز  �لو�قع  نظار�ت  �أو  �فرت��شية  ون��ظ��ار�ت  ذكية  ون��ظ��ار�ت  وح�شا�شات 
�لو�قع  و�أج��ه��زة  بر�مج   ، �للم�شية  و�لأج��ه��زة  و�مل��ع��د�ت  �حل�شا�شات  بر�مج لال�شتخد�م مع   ، �لأب��ع��اد  ثالثية 
�لفرت��شي ، بر�مج و�أجهزة �لو�قع �ملعزز ، وحد�ت �أجهزة �لكمبيوتر لال�شتخد�م مع �إنرتنت �لأ�شياء )�آي �أو 
تي( ، وحد�ت �أجهزة �لكمبيوتر لال�شتخد�م يف �لأجهزة �للكرتونية با�شتخد�م �نرتنت �لأ�شياء )�آي �أو تي( ، 
لتو�شيل  تطبيقات  وب��ر�م��ج  كمبيوتر  بر�مج   ، ت��ي(  �أو  )�آي  �لأ�شياء  �نرتنت  تنفيذ  يف  لال�شتخد�م  بر�مج 
وت�شغيل و�إد�رة �لأجهزة و�لأدو�ت و�لآلت و�لأنظمة �ملت�شلة بال�شبكة يف �إنرتنت �لأ�شياء )�آي �أو تي( ، بر�مج 
�أجهزة  حلماية  بر�مج   ، و�مل�شفرة  �لآمنة  �ل�شر�ء  لعمليات  تطبيقات  وبر�مج  كمبيوتر  بر�مج   ، �لت�شالت 
�ملزعج  �ل��ربي��د  وم�����ش��اد�ت  )ف���اي���روول(  �حل��م��اي��ة  وج����در�ن  للفريو�شات  م�����ش��اد�ت  ذل��ك  �لكمبيوتر مب��ا يف 
، بر�مج كمبيوتر وبر�مج تطبيقات  وم�شاد�ت �لتج�ش�س وت�شفية �شبكة �لنرتنت وبر�مج ك�شف �لخرت�ق 
�إىل  �لكالم  �ل�شوت وبر�مج حتويل  �ل�شوتي و�لتعرف على  �لأم��ر  ، بر�مج  �لعمالء  �لعمالء وخدمة  لدعم 
ن�س وتطبيقات بر�مج تدعم �ل�شوت ، بر�مج �إر�شال �لر�شائل ، بر�مج �مل�شاعد�ت �ل�شخ�شية ، بر�مج كمبيوتر 
�للكرتونية  ب��الأج��ه��زة  و�لتحكم  تو�شيل  يف  لال�شتخد�م  كمبيوتر  ب��ر�م��ج   ، �ل�شخ�شية  �ملعلومات  لإد�رة 
�خلا�شة باإنرتنت �لأ�شياء )�آي �أو تي( ، بر�مج كمبيوتر وتطبيقات بر�مج خا�شة بروبوتات �لدرد�شة )ت�شات 
�لكمبيوتر  ب��ر�م��ج   ، �آي(  )�إي���ه  �ل�شطناعي  �ل��ذك��اء  جم��ال  يف  تطبيقات  وب��ر�م��ج  كمبيوتر  ب��ر�م��ج   ، ب���وت( 
للعمالء  �لدعم  لتوفري  ��شطناعياً  �لذكية  بوت(  )ت�شات  �لدرد�شة  بروبوتات  �خلا�شة  �لرب�مج  وتطبيقات 
مزودة  ب�شرية  بنية  ذ�ت  روب��وت��ات   ، �لعمالء  بخدمة  �خلا�شة  �لدرد�شة  روب��وت��ات  بر�مج   ، �لعمالء  وخدمة 
بالذكاء �ل�شطناعي ، �أجهزة �لذكاء �ل�شطناعي ، �أدو�ت �لتحكم �للكرتونية ، �أدو�ت �لتحكم �للكرتونية 
، وحد�ت  �إد�ركها  للم�شتخدم  �لتي ميكن  �لأ�شو�ت و�لهتز�ز�ت  �لر�جعة �حل�شية حتديد�ً  �لتغذية  لإ�شفاء 
�لفيديو  باألعاب  بعد  عن  �لتحكم  وح��د�ت   ، �حلركية  �حل�شية  �لتفاعلية  �لفيديو  باألعاب  بعد  عن  �لتحكم 
و�أجهزة  كمبيوتر  بر�مج   ، و�لبيانات  �ل�شوت  بنقل  يتعلق  فيما  لال�شتخد�م  كمبيوتر  بر�مج   ، �لتفاعلية 
�لكمبيوتر �مللحقة للربجمة �ل�شخ�شية و�لتفاعلية للتلفزيون ولال�شتخد�م يف �لعر�س و�لتالعب بالو�شائط 
�ملتحركة  و�لر�شوم  �لتو�شيحية  و�لر�شوم  �لفوتوغر�فية  و�ل�شور  و�لن�شو�س  �لبيانية  و�لر�شوم  �ملرئية 
�لرقمية ومقاطع �لفيديو وت�شوير �لأفالم و�لبيانات �ل�شوتية وللتو��شل عرب �ل�شبكات �لجتماعية ، �أدو�ت 
 ، باللم�س  تعمل  �لتي  �ل�شا�شات   ، �لأخ��رى  �للكرتونية  �لأجهزة  بوظائف  و�لتحكم  ملر�قبة  ل�شلكية  حتكم 
بر�مج �لرقابة �لأبوية ، �أجهزة �ل�شبكات ، بر�مج �لتجارة �لإلكرتونية ، �ل�شاعات �لتي تو�شل �لبيانات �إىل 
وقطع  �أج���ز�ء  حت��دي��د�ً  �ل��ربي��ة  للمركبات  �ل�شالمة  �أج��ه��زة   ، �لذكية  �ل�شاعات  حت��دي��د�ً  �لذكية  �ل��ه��و�ت��ف 
بعد  عن  �ملو�قع  لتحديد  �أجهزة   ، �ل�شطد�م  لتجنب  �ل�شالمة  �أنظمة  من  كجزء  لال�شتعمال  للمركبات 

للمركبات ، �أنظمة �ل�شالمة لتجنب �ل�شطد�م للمركبات.
و�شف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن كلمة فود�فون باللغة �لعربية.

�ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 3٠ يوما من  تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  دي�سمرب 2018 العدد 12498

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:٢9٨٢63    بتاريخ: ٢٠1٨/٠9/11
باإ�شم : :  �شيز�ر لي�شن�س كومباين، �ل �ل �شي

وعنو�نه : و�ن �شيز�رز بال�س در�يف ، ل�س فيجا�س ، �ن يف ٨91٠9 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: ٤1
خدمات �لرتفيه ، خدمات �لنو�دي ، �لنو�دي �ل�شحية ، �لنو�دي �ل�شتجمامية و�لنو�دي �لريا�شية ، �لنو�دي 
�ل�شاطئية ونو�دي �مل�شابح ، توفري �لت�شهيالت �لريا�شية ، قاعات �لت�شلية ، مر�كز �لت�شلية ، �حلجز للعرو�س 
 ، �ل�شتجمامية  لالأن�شطة  ت�شهيالت  توفري   ، و�ل�شحر  و�لدر�ما  �لرق�س  وعرو�س  و�لكوميدية  �ملو�شيقية 
�لنو�دي  خدمات   ، و�ل�شحر  و�لدر�ما  �لرق�س  وعرو�س  و�لكوميدية  �ملو�شيقية  للعرو�س  ت�شهيالت  توفري 
وترويج  تنظيم   ، �لريا�شية  و�لفعاليات  �لريا�شية  و�ملناف�شات  �لريا�شية  �لأح��د�ث  و�إد�رة  تنظيم   ، �لريفية 
�لأن�شطة و�ملناف�شات �لريا�شية ، �إد�رة �لت�شهيالت �لريا�شية و�لفعاليات �لريا�شية ، توفري �لرتبية �لبدنية 

وت�شهيالت �جلمنازيوم.
 و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة Venus باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  دي�سمرب 2018 العدد 12498

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم:3٠٠1٥٤    بتاريخ: 17/1٠/٢٠1٨

باإ�شم : فود�فون جروب بي �ل �شي 
وعنو�نه : فود�فون هاو�س ، ذي كونيك�شن ، نيوبوري ، بريك�شري ، �آر جي 1٤ ٢�ف �ن ، �ململكة �ملتحدة.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 9
و�لأجهزة  و�ل�شينمائي  �لفوتوغر�يف  �لت�شوير  و�أدو�ت  و�أج��ه��زة  و�مل�شاحية  و�ملالحية  �لعلمية  و�لأدو�ت  �لأج��ه��زة 
و�لأدو�ت �لب�شرية و�أدو�ت �لوزن و�لقيا�س و�لإ�شارة و�ملر�قبة )�لإ�شر�ف( و�لإنقاذ و�لتعليم ، �أجهزة و�أدو�ت لو�شل 
�أو فتح �أو حتويل �أو تكثيف �أو تنظيم �أو �لتحكم يف �لطاقة �لكهربائية ، �أجهزة ت�شجيل �أو �إر�شال �أو ن�شخ �ل�شوت �أو 
�أقر��س فيديوية رقمية وغريها من   ، �أقر��س مدجمة   ، �أقر��س ت�شجيل   ، �ل�شور ، حامالت بيانات مغناطي�شية 
، �آلت حا�شبة ، معد�ت  �آلت ت�شجيل �لنقد   ، �آليات لالأجهزة �لتي تعمل بقطع �لنقد   ، و�شائط �لت�شجيل �لرقمية 
معاجلة �لبيانات ، �أجهزة �لكمبيوتر ، بر�مج كمبيوتر ،  �أجهزة و�أدو�ت �لت�شالت و�لهاتف و�أجهزة و�أدو�ت �لت�شال 
علب   ، ذكية  هو�تف   ، حممولة  �ت�شالت  �أجهزة   ، متحركة  هو�تف   ، وثابتة  متحركة  وهو�تف  ل�شلكية  هو�تف   ،
وكمبيوتر  �ت�شالت  �أج��ه��زة   ، ولوحية  ومتحركة  حممولة  كمبيوتر  �أج��ه��زة   ، للهو�تف  ر�أ���س  �شماعات   ، للهو�تف 
�لكمبيوتر  �شبكات  معد�ت   ، �ل�شوت  معاجلة  �أنظمة   ، بالبيانات  �لت�شال  و�أدو�ت  �أجهزة   ، للب�س  قابلة  �لكرتونية 
بر�مج   ، �لكرتونية  بيانات  ق��و�ع��د   ، �لبيانات  معاجلة  �أنظمة   ، متحركة  بيانات  �أج��ه��زة   ، بالبيانات  و�لت�����ش��ال 
وبرجميات �لهو�تف �لرقمية ، �أجهزة كمبيوتر لالت�شالت ، �شبكات �لت�شالت ، �أجهزة مودم ، موجهات �شبكات ، 
تركيبات و��شعة �لنطاق ، �أجهزة �إز�لة �لت�شفري ، �أجهزة فك �لت�شفري مبا يف ذلك �أجهزة لها �أدلة م�شاهدة تفاعلية 
يف  لال�شتخد�م  و�لكرتونية  كهربائية  �أج��ه��زة   ، �ل�شوتية  و�ل��رب�م��ج  �لتلفزيون  بر�مج  لت�شجيل  م�شجالت  و/�أو 
��شتقبال بث �لأقمار �ل�شناعية �أو �لبث �لأر�شي �أو �لبث بالكبالت ، �أجهزة و�أدو�ت ملعاجلة ونقل وتخزين و�إدخال 
و��شتقبال و��شرتجاع �لبيانات �لتي تكون على �شكل بيانات �أو ن�شو�س �أو �شوت �أو �شور بيانية �أو فيديو�ت م�شفرة 
�لكهربائية  �لأج��ه��زة  بعد يف  �أج��ه��زة حتكم عن   ، و�أج��ه��زة ل�شلكية حممولة  ، وح��د�ت  �ل�شيغ  ه��ذه  تركيبة من  �أو 
�لرتفاع  ع��د�د�ت �خُلطى ومقايي�س  �لكرتونية مبا يف ذلك  ، ح�شا�شات  ، م�شاعد�ت رقمية �شخ�شية  و�للكرتونية 
، و�شائط  ، ت�شجيالت �شوتية ومرئية  �ل�شريعة و�ملا�شحات �ل�شوئية  �لباركود ورمز �ل�شتجابة  ، قارئات  و�ملو�زين 
�لأفالم  ذل��ك  يف  مبا  للتنزيل(  )قابلة  رقمية  و�شائط  حمتوى   ، و�ل�شوت  و�ل�شور  و�لبيانات  �ملعلومات  لتخزين 
وبر�مج �لتلفزيون وبر�مج �لر�ديو و�لفيديو�ت و�ل�شور و�ملو�شيقى و�لن�شو�س و�لبيانات و�ل�شور �لبيانية ونغمات 
�لرنني �لتي يتم تقدميها من قو�عد بيانات كمبيوتر �أو من �لإنرتنت �أو غريها من �ل�شبكات �للكرتونية ، �أجهزة 
و�أدو�ت �ل�شتقبال و�لإر�شال بالأقمار �ل�شناعية ، �ألعاب �لكمبيوتر و�لفيديو مبا يف ذلك �لألعاب �لقابلة للتنزيل ، 
�أو غريها  �أو من �لإنرتنت  من�شور�ت �لكرتونية )قابلة للتنزيل( مقدمة عرب �ل�شبكة من قو�عد بيانات كمبيوتر 
، �شوت وفيديو وبيانات رقمية قابلة للتنزيل مقدمة من  �آلية قابلة للقر�ءة  ، و�شائط  �ل�شبكات �للكرتونية  من 
قاعدة بيانات كمبيوتر �أو من �لإنرتنت �أو غريها من �ل�شبكات �للكرتونية ، �أجهزة �شحن �لبطاريات لال�شتخد�م 
م��ع��د�ت ملحقة لأجهزة   ، �لحتياطية  بالطاقة  �ل��ب��ط��اري��ات  ت��زوي��د  م��ع��د�ت   ، ب��ط��اري��ات   ، �لت�����ش��الت  �أج��ه��زة  م��ع 
كمبيوتر  و�أجهزة  �شغرية  �شخ�شية  كمبيوتر  �أجهزة  ذلك  يف  مبا  كمبيوتر  �أجهزة   ، �لكمبيوتر  و�أجهزة  �لتلفزيون 
�ل�شناعية  بالأقمار  مالحية  و�أدو�ت  و�أجهزة  �لكرتونية  و�أدو�ت  �أجهزة   ، �لكرتونية  �شخ�شية  مفكر�ت   ، حممولة 
�ل�شيارة  �أو  �ملكتب  ، وح��د�ت مركبة على  �لعاملية  �ملو�قع  �أنظمة حتديد  �ملو�قع مبا يف ذلك  و�أدو�ت حتديد  و�أجهزة 
ت�شتمل على مكرب �شوت ي�شمح بال�شتخد�م ل�شماعة �لهاتف بدون ��شتعمال �ليدين ، حامالت �شماعات �لهاتف يف 
�ل�شيارة ، �أجهزة و�أدو�ت �لتدري�س ، �أجهزة قيا�س ، �أجهزة قيا�س ذكية ، بطاقات ممغنطة فارغة �أو م�شجلة م�شبقاً ، 
بطاقات حمتوية على معاجلات دقيقة ، بطاقات هاتف ، بطاقات �ئتمان ودين ودفع ، بطاقات �ئتمان عرب �لهاتف ، 
بطاقات م�شفرة ، بر�مج كمبيوتر مبا يف ذلك بر�مج كمبيوتر مقدمة من قاعدة بيانات كمبيوتر �أو من �لإنرتنت 
تطبيقات  بر�مج  ذلك  يف  مبا  تطبيقات  بر�مج   ، بالبيانات  �لت�شال  بر�مج   ، �للكرتونية  �ل�شبكات  من  غريها  �أو 
 ، بالبيانات  �لال�شلكي  لالت�شال  كمبيوتر  بر�مج   ، للتنزيل  قابلة  كمبيوتر  بر�مج  تطبيقات   ، �ملتحركة  للهو�تف 
�أو  و�حد  بني  و�ملحتويات  و�لتقاومي  و�لبيانات  �ل�شوت  وم�شاركة  ونقل  ملز�منة  تطبيقات  وبر�مج  كمبيوتر  بر�مج 
�أكرث من �لأجهزة �للكرتونية ول�شر�ء تطبيقات �لأجهزة �للكرتونية �ملحمولة ولتاأمني عمليات �ل�شر�ء �مل�شفرة ، 
بر�مج �لأنظمة �لت�شغيلية ، بر�مج كمبيوتر للنقل و�لت�شفري و�لتخزين �ملتدفق لل�شوت و�لفيديو و�لر�شوم �لبيانية 
 ، �مللفات من و�حد لو�حد  �لتو��شل وتبادل  ، بر�مج كمبيوتر لتمكني  و�لن�شو�س و�لبيانات على �شبكات �لت�شال 
�ملعلومات  �لكمبيوتر مل�شاركة  ، بر�مج كمبيوتر لإجر�ء وتن�شيق �لت�شال بني م�شتخدمي  �لبحث  بر�مج حمركات 
و�لبيانات �ل�شوتية عرب �شبكات �لت�شال �للكرتونية ، بر�مج لأجهزة �لتلفزيون �لتفاعلية ، بر�مج حترير �ل�شوت 
و�لفيديو مبا يف ذلك تطبيقات بر�مج لال�شتخد�م على �أجهزة �لهو�تف �ملتحركة ، بر�مج لتعريف هوية �لأ�شخا�س 
، بر�مج للتحكم بالو�شول و�لتحكم بالفيديو وك�شف ح�شور �لأ�شخا�س ، بر�مج حلماية �أجهزة �لكمبيوتر مبا يف 
وت�شفية  �لتج�ش�س  وم�شاد�ت  �ملزعج  �لربيد  وم�شاد�ت  )ف��اي��روول(  �حلماية  وج��در�ن  للفريو�شات  م�شاد�ت  ذلك 
ل�شتقبال  كمبيوتر  بر�مج   ، �لفرت��شية  �خلا�شة  �ل�شبكات  بر�مج   ، �لخ���رت�ق  ك�شف  بر�مج    ، �لن��رتن��ت  �شبكة 
�لنوم  و�أمن��اط  �جل�شم  كتلة  وموؤ�شر  �جل�شم  وده��ون  �لبدنية  باللياقة  �ملتعلقة  �ملعلومات  وعر�س  ونقل  ومعاجلة 
و�ملو�قع و�ل�شلوك وحالة �جلو ودرجة �حلر�رة ، بر�مج كمبيوتر لإد�رة �ملعلومات �ملتعلقة بتتبع و�للتز�م و�لتحفيز 
عرب برنامج �ل�شحي و�للياقة �لبدنية ، �أجهزة �شد �ل�شرقة لي�شت للمركبات ، ح�شا�شات م�شادة للت�شادم للمركبات 
، �أدو�ت و�أجهزة لتحديد �مللكيات �ملتحركة ، �أجهزة لإر�شال و��شتقبال �ملعلومات من �مللكيات �ملتحركة ، �أدو�ت و�أجهزة 
للتحكم عن بعد بالأجهزة �لكهربائية و�لأدو�ت �ملنزلية ، �أجهزة ومن�شاآت �إنذ�ر ، �أنظمة حتديد �ملو�قع ومالحة عرب 
ومن�شاآت  �أجهزة   ، �للكرتونية  �لأجهزة  و�إىل  من  �لكمبيوتر  بر�مج  وحتديث  لتنزيل  �أنظمة   ، �ل�شناعية  �لأقمار 
�لكرتونية وبيومرتية للتحكم بالو�شول ، �أجهزة لتعريف هوية �لأ�شخا�س ، �أنظمة �لتلفزيون ذ�ت �لدو�ئر �ملغلقة 
�أج��ه��زة ب�شرية   ، ، ك��ام��ري�ت وك���ام���ري�ت ت��ل��ف��زي��ون وم�����ش��ج��الت ف��ي��دي��و لأج��ه��زة �ل��ت��ل��ف��زي��ون ذ�ت �ل���دو�ئ���ر �ملغلقة 
وفوتوغر�فية ، عد�د�ت �شرعة �لكرتونية ، عد�د�ت م�شافات �لكرتونية ، �أجهزة قيا�س �شرعة �لدور�ن �لكرتونية ، 
�لكرتونية  �أو  كهربائية  ح�شا�شات   ، للمركبات  �لكيلومرت�ت  م�شجالت   ، للمركبات  �ل�شرعة  من  �لتحقق  �أجهزة 
، �أجهزة حتكم عن بعد ، مفاتيح  �أقفال �لكرتونية للمركبات   ، للمركبات ، ح�شا�شات �لكرتونية ، �شفار�ت �لإن��ذ�ر 
�لكرتونية للمركبات ، �أنظمة �لكرتونية للدخول �إىل للمركبات بدون مفتاح و�أنظمة مفتاح �لت�شغيل ، �أنظمة لفتح 
، �أجهزة �ت�شال مدجمة يف خوذ�ت  و�إغالق �أبو�ب �ملركبات و�شندوق �ل�شيارة وغطاء حمرك �ل�شيارة و�ل�شقف �آلياً 
�إ�شارة عنها  �إعطاء  �أو  �ملركبة  للمركبات لتحديد موقع  �أجهزة   ، �لعاملية  �ملو�قع  �أجهزة حتديد   ، �لنارية  �لدر�جات 
و�أماكن �ملوقع وطرق �ل�شفر و�لوقت وحالت �ملرور ووجود مركبات �لطو�رئ و�حلالت �خلطرة ، �أنظمة لالت�شال 
بني �ملركبات و�لبنى �لتحتية للطرق ، �أجهزة ك�شف �لعالمات على �لطرق ، �أنظمة و�أدو�ت توجيه عن بعد للمركبات 
، �أنظمة �لنقطة �لعمياء و�أنظمة مر�قبة للم�شاعدة يف تغيري �حلارة ، �أجهزة كمبيوتر ُمركبة يف �ملركبات ، معد�ت 
و�أنظمة  ت�شخي�شية  �أنظمة   ، �لربية  �ملركبات  ذل��ك  يف  مبا  �ملركبات  يف  ُمركبة  ب�شرية  �أو  �لكرتونية  �أو  كهربائية 
و�إىل  م��ن  �لكمبيوتر  ب��ر�م��ج  وحت��دي��ث  لتنزيل  �أنظمة   ، �ملركبات  يف  ُمركبة  بعد  ع��ن  بها  �لتحكم  يتم  ت�شخي�شية 
�ملركبات ، �أجهزة لك�شف و/�أو تبادل �لبيانات بني مركبة ووحدة حتكم عن بعد لأغر��س �لأمن و�ل�شالمة ، �لأجهزة 
و�لرجوع  �ل�شيار�ت  للم�شاعدة يف �شف  �إن��ذ�ر  و�أجهزة  �أنظمة   ، �لعو�ئق  ك�شف  و�أجهزة  �ل�شيار�ت  �مل�شاعدة يف �شف 
للخلف وك�شف �لنقطة �لعمياء ، �أنظمة �لك�شف ما قبل �لت�شادم وجتنب �لت�شادم ، �أجهزة �لكرتونية غري متنقلة 
 ، بعد  �ملركبات عن  لتحديد موقع  �أجهزة   ، �ملركبات  باللم�س يف  تعمل  ب�شا�شة  م��زودة  �أنظمة كمبيوتر   ، للمركبات 
�لرتويج  لأغ��ر����س  للتنزيل  قابلة  ب��ر�م��ج   ، �لذكية  �لهو�تف  �إىل  �لبيانات  نقل  ميكنها  �أ���ش��اور  �شكل  على  �شاعات 
، بر�مج  �أجهزة تقنيات �ملعلومات   ، ، �لبطاقات �لذكية  �أجهزة �لت�شالت  و�لعر�س ل�شا�شات �لعر�س �خلا�شة على 
تقنيات �ملعلومات ، �أدو�ت �لتحكم يف �لألعاب ، ح�شا�شات ومعد�ت و�أجهزة مل�شية ، بر�مج لال�شتخد�م مع �حل�شا�شات 
�أجهزة  وح��د�ت   ، �ملعزز  �لو�قع  و�أجهزة  بر�مج   ، �لفرت��شي  �لو�قع  و�أجهزة  بر�مج   ، �للم�شية  و�لأج��ه��زة  و�ملعد�ت 
�لكمبيوتر لال�شتخد�م مع �إنرتنت �لأ�شياء )IoT( ، وحد�ت �أجهزة �لكمبيوتر لال�شتخد�م يف �لأجهزة �للكرتونية 
با�شتخد�م �نرتنت �لأ�شياء )IoT( ، بر�مج لال�شتخد�م يف تنفيذ �نرتنت �لأ�شياء )IoT( ، توفري ��شتخد�م موؤقت 
لرب�مج �أ�شا�شها �ل�شحاب )كالود( غري قابلة للتنزيل لتو�شيل وت�شغيل و�إد�رة �لأجهزة و�لأدو�ت و�لآلت و�لأنظمة 
 ، �ملتحركة  �لهو�تف  لأجهزة  تطبيقات  بر�مج  ذلك  يف  مبا  تطبيقات  بر�مج   ، �لأ�شياء  �إنرتنت  يف  بال�شبكة  �ملت�شلة 
�ل�شر�ء  ، بر�مج كمبيوتر وبر�مج تطبيقات لعمليات  ، بر�مج �لت�شالت  للتنزيل  تطبيقات بر�مج كمبيوتر قابلة 
�لآمنة و�مل�شفرة ، بر�مج �لأنظمة �لت�شغيلية ، بر�مج كمبيوتر للنقل و�لت�شفري و�لتخزين �ملتدفق لل�شوت و�لفيديو 
و�لر�شوم �لبيانية و�لن�شو�س و�لبيانات على �شبكات �لت�شالت ، بر�مج كمبيوتر لتمكني �لتو��شل وتبادل �مللفات 
من و�حد لو�حد ، بر�مج حمركات �لبحث ، بر�مج لتعريف هوية �لأ�شخا�س ، بر�مج للتحكم بالو�شول و�لتحكم 
�أجهزة �لكمبيوتر مبا يف ذلك م�شاد�ت للفريو�شات وجدر�ن  بالفيديو وك�شف ح�شور �لأ�شخا�س ، بر�مج حلماية 
�حلماية )فايروول( وم�شاد�ت �لربيد �ملزعج وم�شاد�ت �لتج�ش�س وت�شفية �شبكة �لنرتنت وبر�مج ك�شف �لخرت�ق 
، بر�مج �ل�شبكات �خلا�شة �لفرت��شية ، �أنظمة لتنزيل وحتديث بر�مج �لكمبيوتر من و�إىل �لأجهزة �للكرتونية ، 
�ل�شوت  و�لتعرف على  �ل�شوتي  �لأمر  ، بر�مج  �لعمالء  �لعمالء وخدمة  بر�مج كمبيوتر وبر�مج تطبيقات لدعم 
�مل�شاعد�ت  ب��ر�م��ج   ، �لر�شائل  �إر���ش��ال  ب��ر�م��ج   ، �ل�شوت  تدعم  ب��ر�م��ج  وتطبيقات  ن�س  �إىل  �ل��ك��الم  حتويل  وب��ر�م��ج 
و�لتحكم  تو�شيل  يف  لال�شتخد�م  كمبيوتر  ب��ر�م��ج   ، �ل�شخ�شية  �ملعلومات  لإد�رة  كمبيوتر  ب��ر�م��ج   ، �ل�شخ�شية 
بروبوتات  خا�شة  بر�مج  وتطبيقات  كمبيوتر  بر�مج   ،  )IoT( �لأ�شياء  باإنرتنت  �خلا�شة  �للكرتونية  بالأجهزة 
�لدرد�شة )ت�شات بوت( ، بر�مج كمبيوتر وبر�مج تطبيقات يف جمال �لذكاء �ل�شطناعي )AI( ، بر�مج �لكمبيوتر 
�لدعم للعمالء وخدمة  لتوفري  �لذكية ��شطناعياً  �لدرد�شة )ت�شات بوت(  �لرب�مج �خلا�شة بروبوتات  وتطبيقات 
�لعمالء ، بر�مج روبوتات �لدرد�شة �خلا�شة بخدمة �لعمالء ، روبوتات ذ�ت بنية ب�شرية مزودة بالذكاء �ل�شطناعي 
�لر�جعة  �لتغذية  لإ�شفاء  �للكرتونية  �لتحكم  �أدو�ت   ، �للكرتونية  �لتحكم  �أدو�ت   ، �ل�شطناعي  �لذكاء  �أجهزة   ،
�لفيديو  باألعاب  بعد  �لتحكم عن  ، وحد�ت  �إد�ركها  للم�شتخدم  �لتي ميكن  �لأ�شو�ت و�لهتز�ز�ت  �حل�شية حتديد�ً 
�لتفاعلية �حل�شية �حلركية ، وحد�ت �لتحكم عن بعد باألعاب �لفيديو �لتفاعلية ، بر�مج كمبيوتر لال�شتخد�م فيما 
و�لتفاعلية  �ل�شخ�شية  للربجمة  �مللحقة  �لكمبيوتر  و�أج��ه��زة  كمبيوتر  ب��ر�م��ج   ، و�لبيانات  �ل�شوت  بنقل  يتعلق 
و�ل�شور  و�ل��ن�����ش��و���س  �لبيانية  و�ل��ر���ش��وم  �مل��رئ��ي��ة  ب��ال��و���ش��ائ��ط  و�ل��ت��الع��ب  �ل��ع��ر���س  يف  ول��ال���ش��ت��خ��د�م  للتلفزيون 
و�لبيانات  �لأف��الم  وت�شوير  �لفيديو  ومقاطع  �لرقمية  �ملتحركة  و�لر�شوم  �لتو�شيحية  و�لر�شوم  �لفوتوغر�فية 
�لأجهزة  ب��وظ��ائ��ف  و�لتحكم  مل��ر�ق��ب��ة  ل�شلكية  حتكم  �أدو�ت   ، �لجتماعية  �ل�شبكات  ع��رب  وللتو��شل  �ل�شوتية 
�لتجارة  بر�مج   ، �ل�شبكات  �أجهزة   ، �لأبوية  �لرقابة  بر�مج   ، باللم�س  تعمل  �لتي  �ل�شا�شات   ، �لأخ��رى  �للكرتونية 

�لإلكرتونية ، �ل�شاعات �لتي تنقل �لبيانات �إىل �لهو�تف �لذكية ، �ل�شاعات �لتي تت�شمن خا�شية �لت�شال.
 و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن ر�شم مميز يرمز للكالم و�لتحدث باللون �لأحمر.

   �ل�شرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  دي�سمرب 2018 العدد 12498

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:3٠٠3٥٨    بتاريخ: 1٠/٢٢/٢٠1٨
باإ�شم : :  ثري �م كومبني وعنو�نه : ثري �م �شنرت ، ٢٥٠1 هد�شون روود ، �شانت بول ، ميني�شوتا ٥٥1٤٤ ، 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 9
�أقنعة و�قية للوجه غري خم�ش�شة لالأغر��س �لطبية ، �أجهزة و�قية للتنف�س بخالف �مل�شتخدمة يف �لتنف�س 
�أقنعة للتنف�س غري خم�ش�شة   ، �أجهزة �لتنف�س بخالف �مل�شتخدمة يف �لتنف�س �ل�شطناعي   ، �ل�شطناعي 
 ، �ل�شطناعي  �لتنف�س  يف  �مل�شتخدمة  بخالف  �لتنف�س  لأجهزة  هيكلية  وقطع  �أج��ز�ء   ، �لطبية  لالأغر��س 
�ل��و�ردة يف هذه �لفئة فقط ، �لأج��ز�ء و�ملكونات  �لفالتر و�خلر�طي�س و�لأج��ز�ء �ملكونة لل�شلع �ملذكورة �آنفاً 

�لبديلة لل�شلع �ملذكورة �آنفاً �لو�ردة يف هذه �لفئة فقط.
 و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �لكلمات  SECURE CLICKباللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  دي�سمرب 2018 العدد 12498

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم 3٠٢٤39:بتاريخ: ٢٨/11/٢٠1٨
باإ�شم : فود�فون جروب بي �ل �شي

وعنو�نه:   فود�فون هاو�س ، ذي كونيك�شن ، نيوبوري ، بريك�شري ، �آر جي 1٤ ٢�ف �ن ، �ململكة �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3٨
خدمات �لت�شالت ، �لت�شالت �ملتحركة و�لثابتة وخدمات �لت�شالت عرب �لهاتف وعرب �لأقمار �ل�شناعية 
و�لت�شالت عرب �لهو�تف �خللوية و�لت�شال عرب �لهاتف �لال�شلكي و�خللوي و�لفاك�س �لال�شلكي و�أجهزة 
�لربيد  خدمات   ، �ل�شوتي  و�لربيد  �ل�شوتية  �لر�شائل  خدمات   ، �ل�شوت  نقل  خدمات   ، �لال�شلكية  �لند�ء 
�لال�شلكي  و�لهاتف  و�لر�ديو  �لت�شالت  �أجهزة  وتاأجري  و��شتئجار  �إك��ر�ء   ، و�ل�شوت  للبيانات  �للكرتوين 
�لر�ديو  عرب  �لبيانات  �ت�شال   ، �لهو�تف  دو�ئ��ر  ��شتئجار   ، �لت�شالت  مر�فق  تاأجري   ، �لال�شلكي  و�لفاك�س 
وعرب �لت�شالت وعرب �لأقمار �ل�شناعية ، �لإر�شال و�ل�شتقبال عرب �لر�ديو ، خدمات �لت�شال عرب �لأقمار 
�ل�شناعية و/�أو �لتلفزيون و/�أو �لر�ديو ، �إر�شال و��شتقبال خدمات �لت�شال �ل�شوتي ، �ل�شوت عرب خدمات 
و�إر�شال  �أو �لنرتنت ، جتميع  ، خدمات و�شائل �لت�شالت عرب �شبكة كمبيوتر عاملية  بروتوكول �لنرتنت 
�لر�شائل عرب �لهو�تف و�لهو�تف �ملتحركة ، تو�شيل و��شتقبال �ل�شوت و�لبيانات و�ل�شور ، خدمات �لرد على 
�لهاتف لالآخرين ، خدمات �لرد �لآيل على �لهاتف ، خدمات �لرتقيم �ل�شخ�شي ، �إعارة �أجهزة �لت�شالت 
�لبديلة يف حالة �لأعطال �أو �لفقد�ن �أو �ل�شرقة ، توفري خدمات �لنرتنت حتديد�ً خدمات �لو�شول لالنرتنت 
�لكمبيوتر  �لويب( وبر�مج  �ملعلومات )مبا يف ذلك �شفحات  �ت�شالت   ، ، خدمات م��زودي خدمة �لنرتنت 
و�أٍي من �لبيانات �لأخرى ، خدمات �لربيد �للكرتوين ، توفري خدمات و��شعة �لنطاق ، خدمات �لت�شال 
�لبو�بات  �إىل  ، توفري و�شول  �لرقمية  �ل�شبكات  �لت�شالت عرب  ، خدمات  �لال�شلكية  �لهو�تف   ، �لال�شلكي 
�ملوقع لأجهزة  �أ�شا�شها  �لتي  �لت�شالت  ، توفري خدمات  �لهاتفية  �لدلئل  ، توفري خدمات  عرب �لنرتنت 
�لت�شالت ، توفري خدمات بروتوكول تطبيق ل�شلكي مبا يف ذلك تلك �خلدمات �لتي ت�شتخدم قناة �ت�شال 
ف �أجهزة و�أدو�ت �لهاتف و�لت�شالت ، خدمات توجيه وتو�شيل  �آمنة ، توفري �ملعلومات �لتي تتعلق ب� �أو ُتعررّ
تدفق   ، �لبيانات  تدفق   ، �لت�شالت  بو��شطة  �لبيانات  نقل   ، �لبيانات  تبادل  ، خدمات  بعد  �لت�شالت عن 
�لر�ديو و�لفيديو�ت و�ملو�شيقى  �لتلفزيون وبر�مج  �لرقمي مبا يف ذلك �لأفالم وبر�مج  �لو�شائط  حمتوى 
و�لن�شو�س و�لبيانات و�ل�شور و�لر�شومات �لبيانية ونغمات �لرنني عرب �لنرتنت �أو �شبكة �ت�شالت ، تو�شيل 
حمتوى �لو�شائط �لرقمية مبا يف ذلك �لأفالم وبر�مج �لتلفزيون وبر�مج �لر�ديو و�لفيديو�ت و�ملو�شيقى 
 ، �ت�شالت  �شبكة  �أو  �لن��رتن��ت  عرب  �لرنني  ونغمات  �لبيانية  و�لر�شومات  و�ل�شور  و�لبيانات  و�لن�شو�س 
، نقل  �لر�ديو و�لتلفزيون  �أو نقل بر�مج  ، بث  �لبيانات  ، خدمات بث  �لبث  ، خدمات  �لبيانات  خدمات نقل 
حمتوى �ل�شوت و�لفيديو �لرقمي متعددة �لو�شائط بو��شطة �لت�شالت ، �لنقل �للكرتوين مللفات �ل�شوت 
�لأخبار ومعلومات عن  نقل   ، �للكرتونية  �لت�شالت  �شبكات  �شبكات كمبيوتر وغريها من  و�لفيديو عرب 
�أخبار �ليوم ، تو�شيل �ملو�شيقى �لرقمية بو��شطة �لت�شالت ، توفري و�شول ملو�قع �ل�شبكات �لجتماعية ، 
وخدمات  بالفيديو  �لت�شال  وخدمات  �لتلك�س  وخدمات  �لن�شي  �لبث  وخدمات  �ملرئية  �لن�شو�س  خدمات 
�لر�شائل يف  �إر�شال  و�إع��ادة  و��شتقبال  �إر�شال  �لر�شائل حتديد�ً  �إر�شال  ، خدمات  �لتفاعلية  �ملرئية  �لن�شو�س 
�شيغة ن�شو�س �أو �شوت �أو ر�شوم بيانية �أو فيديو �أو تركيبة من هذه �ل�شيغ ، خدمات �إر�شال �لر�شائل �ملوحدة 
، خدمات �لربيد �ل�شوتي ، توفري تو�شيالت �لت�شالت ب�شبكة كمبيوتر عاملية �أو قو�عد �لبيانات ، خدمات 
عقد �ملوؤمتر�ت �ملرئية ، خدمات �لهو�تف �ملرئية ، توفري تو�شيالت �لت�شالت بالنرتنت �أو قو�عد �لبيانات 
، نقل �لر�شائل و�لبيانات و�ل�شور عرب �لكمبيوتر ، خدمات �لت�شال بالكمبيوتر ، توفري و�إد�رة �ملوؤمتر�ت 
�لكمبيوتر  ن�شر�ت  ولوحات  �لكمبيوتر  بيانات  قو�عد  �إىل  �لو�شول  وق��ت  و��شتئجار  توفري   ، �للكرتونية 
خمتلفة  جمالت  يف  �للكرتونية  و�ملن�شور�ت  بالكمبيوتر  �لتفاعلية  �لت�شال  و�شبكات  �لكمبيوتر  و�شبكات 
للمحتوى  و�شول  توفري   ، �ملرجعية  و�مل��و�د  �ملحو�شبة  و�لبحاث  ومعلومات  �خلدمة  وكتالوجات  و�لرتويج 
�شبكات   ، �للكرتونية  بالأجهزة  بعد  عن  للتحكم  �لت�شال  خدمات   ، و�لبو�بات  �لويب  ومو�قع  �لتعليمي 
�لت�شال لأنظمة �لقيا�س �لذكية ، خدمات �لت�شال لتو�شيل ر�شائل ومكاملات �لطو�رئ ، �لنقل �للكرتوين 
للبيانات و�مل�شتند�ت عرب طرفيات �لكمبيوتر و�لأجهزة �للكرتونية ، �إر�شال �لإ�شار�ت للتجارة �للكرتونية 
�لت�شال �للكرتونية وقو�عد  ل�شبكات  ، توفري و�شول  بالبيانات  و�أنظمة �لت�شال  �أنظمة �لت�شالت  عرب 

�لبيانات �للكرتونية ، توفري مر�فق �لت�شال لتبادل �لبيانات �لرقمية ، �لت�شال 
بالبيانات بو��شطة �لت�شالت ، نقل �لبيانات مبا يف ذلك بو��شطة �لأجهزة �ل�شمعية �لب�شرية ، نقل �إ�شار�ت 
 ، �لبيانات  بنك  تر�بط  خدمات   ، �لبيانات  لقو�عد  و�شول  توفري   ، و�لبيانات  و�لفيديو  و�ل�شورة  �ل�شوت 
 ، �لبيانات  ، خدمات بث و�ت�شال  بيانات �لربيد �للكرتوين  ، خدمات  �لبيانات �للكرتونية  خدمات تبادل 
توفري �مل�شتخدمني �لآخرين بو�شول �إىل �لبنية �لتحتية لالت�شالت ، توفري معلومات متعلقة بالت�شالت 
وتوفري تو�شيالت �ت�شالت �لكرتونية ، خدمات بو�بات �لت�شالت ، خدمات �لت�شالت �لتفاعلية ، خدمات 
و�شول  توفري   ، �لطائر�ت  لركاب  �لت�شالت  خدمات   ، �لت�شالت  ��شت�شار�ت  خدمات   ، �لت�شالت  �شبكات 
�ملعامالت عرب  وت�شهيالت  �لكرتونياً  �لأم��و�ل  �للكرتوين مبا يف ذلك خدمات حتويل  �لدفع  �إىل خدمات 
�لنرتنت ، توفري تو�شيالت و�شبكات �لت�شالت لال�شتخد�م مع �إنرتنت �لأ�شياء )�آي �أو تي( ، توفري و�شول 
توفري   ، �مل��رور  حركة  مر�قبة  عن  �لنا�شئة  �ملعلومات  �إر�شال   ، �لإنرتنت  على  �للكرتونية  �لتجارة  ملن�شات 

و�شول �إىل خدمات دليل �لعناوين و�لتقاومي �ليوميات عرب �لنرتنت.
و�شف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن كلمة فود�فون باللغة �لعربية.

�ل�شرت�طات: 
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 3٠ يوما من  تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن.

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  دي�سمرب 2018 العدد 12498

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:3٠٠1٥٨    بتاريخ: 17/1٠/٢٠1٨
باإ�شم : فود�فون جروب بي �ل �شي 

وعنو�نه : فود�فون هاو�س ، ذي كونيك�شن ، نيوبوري ، بريك�شري ، �آر جي 1٤ ٢�ف �ن ، �ململكة �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3٨
خدمات �لت�شالت ، �لت�شالت �ملتحركة و�لثابتة وخدمات �لت�شالت عرب �لهاتف وعرب �لأقمار �ل�شناعية 
و�لت�شالت عرب �لهو�تف �خللوية و�لت�شال عرب �لهاتف �لال�شلكي و�خللوي و�لفاك�س �لال�شلكي و�أجهزة 
�لربيد  خدمات   ، �ل�شوتي  و�لربيد  �ل�شوتية  �لر�شائل  خدمات   ، �ل�شوت  نقل  خدمات   ، �لال�شلكية  �لند�ء 
�لال�شلكي  و�لهاتف  و�لر�ديو  �لت�شالت  �أجهزة  وتاأجري  و��شتئجار  �إك��ر�ء   ، و�ل�شوت  للبيانات  �للكرتوين 
�لر�ديو  عرب  �لبيانات  �ت�شال   ، �لهو�تف  دو�ئ��ر  ��شتئجار   ، �لت�شالت  مر�فق  تاأجري   ، �لال�شلكي  و�لفاك�س 
وعرب �لت�شالت وعرب �لأقمار �ل�شناعية ، �لإر�شال و�ل�شتقبال عرب �لر�ديو ، خدمات �لت�شال عرب �لأقمار 
�ل�شناعية و/�أو �لتلفزيون و/�أو �لر�ديو ، �إر�شال و��شتقبال خدمات �لت�شال �ل�شوتي ، �ل�شوت عرب خدمات 
و�إر�شال  �أو �لنرتنت ، جتميع  ، خدمات و�شائل �لت�شالت عرب �شبكة كمبيوتر عاملية  بروتوكول �لنرتنت 
�لر�شائل عرب �لهو�تف و�لهو�تف �ملتحركة ، تو�شيل و��شتقبال �ل�شوت و�لبيانات و�ل�شور ، خدمات �لرد على 
�لهاتف لالآخرين ، خدمات �لرد �لآيل على �لهاتف ، خدمات �لرتقيم �ل�شخ�شي ، �إعارة �أجهزة �لت�شالت 
�لو�شول  خ��دم��ات  حت��دي��د�ً  �لن��رتن��ت  خ��دم��ات  توفري   ، �ل�شرقة  �أو  �لفقد�ن  �أو  �لأع��ط��ال  حالة  يف  �لبديلة 
�لويب( وبر�مج  �ملعلومات )مبا يف ذلك �شفحات  �ت�شالت   ، م��زودي خدمة �لنرتنت  ، خدمات  لالنرتنت 
�لكمبيوتر و�أٍي من �لبيانات �لأخرى ، خدمات �لربيد �للكرتوين ، توفري خدمات و��شعة �لنطاق ، خدمات 
�لبو�بات  خدمات   ، �لرقمية  �ل�شبكات  عرب  �لت�شالت  خدمات   ، �لال�شلكية  �لهو�تف   ، �لال�شلكي  �لت�شال 
 ، �لت�شالت  لأجهزة  �ملوقع  �أ�شا�شها  �لتي  �لت�شالت  خدمات  توفري   ، �لهاتفية  �لدلئل  خدمات  توفري   ،
توفري خدمات بروتوكول تطبيق ل�شلكي مبا يف ذلك تلك �خلدمات �لتي ت�شتخدم قناة �ت�شال �آمنة ، توفري 
ف �أجهزة و�أدو�ت �لهاتف و�لت�شالت ، خدمات توجيه وتو�شيل �لت�شالت عن  �ملعلومات �لتي تتعلق ب� �أو ُتعررّ
بعد ، خدمات تبادل �لبيانات ، نقل �لبيانات بو��شطة �لت�شالت ، تدفق �لبيانات ، تدفق حمتوى �لو�شائط 
�لرقمي مبا يف ذلك �لأفالم وبر�مج �لتلفزيون وبر�مج �لر�ديو و�لفيديو�ت و�ملو�شيقى و�لن�شو�س و�لبيانات 
و�ل�شور و�لر�شومات �لبيانية ونغمات �لرنني عرب �لنرتنت �أو �شبكة �ت�شالت ، تو�شيل حمتوى �لو�شائط 
�لرقمية مبا يف ذلك �لأفالم وبر�مج �لتلفزيون وبر�مج �لر�ديو و�لفيديو�ت و�ملو�شيقى و�لن�شو�س و�لبيانات 
 ، �لبيانات  نقل  خدمات   ، �ت�شالت  �شبكة  �أو  �لنرتنت  عرب  �لرنني  ونغمات  �لبيانية  و�لر�شومات  و�ل�شور 
خدمات �لبث ، خدمات بث �لبيانات ، بث �أو نقل بر�مج �لر�ديو و�لتلفزيون ، نقل حمتوى �ل�شوت و�لفيديو 
�شبكات  عرب  و�لفيديو  �ل�شوت  مللفات  �للكرتوين  �لنقل   ، �لت�شالت  بو��شطة  �لو�شائط  متعددة  �لرقمي 
تو�شيل   ، �ليوم  �أخبار  ومعلومات عن  �لأخبار  نقل   ، �للكرتونية  �لت�شالت  �شبكات  كمبيوتر وغريها من 
�ملو�شيقى �لرقمية بو��شطة �لت�شالت ، توفري و�شول ملو�قع �ل�شبكات �لجتماعية ، خدمات �لن�شو�س �ملرئية 
وخدمات �لبث �لن�شي وخدمات �لتلك�س وخدمات �لت�شال بالفيديو وخدمات �لن�شو�س �ملرئية �لتفاعلية ، 
خدمات �إر�شال �لر�شائل حتديد�ً �إر�شال و��شتقبال و�إعادة �إر�شال �لر�شائل يف �شيغة ن�شو�س �أو �شوت �أو ر�شوم 
 ، �ل�شوتي  ، خدمات �لربيد  �ملوحدة  �لر�شائل  �إر�شال  ، خدمات  �ل�شيغ  �أو تركيبة من هذه  �أو فيديو  بيانية 
توفري خدمات �شبكات �لبيانات ، خدمات عقد �ملوؤمتر�ت �ملرئية ، خدمات �لهو�تف �ملرئية ، توفري تو�شيالت 
خدمات   ، �لكمبيوتر  ع��رب  و�ل�����ش��ور  و�لبيانات  �لر�شائل  نقل   ، �لبيانات  ق��و�ع��د  �أو  ب��الن��رتن��ت  �لت�����ش��الت 
قو�عد  �إىل  �لو�شول  وقت  و��شتئجار  توفري   ، �للكرتونية  �مل��وؤمت��ر�ت  و�إد�رة  توفري   ، بالكمبيوتر  �لت�شال 
بالكمبيوتر  �لتفاعلية  �لت�شال  و�شبكات  �لكمبيوتر  و�شبكات  �لكمبيوتر  ن�شر�ت  ولوحات  �لكمبيوتر  بيانات 
و�ملن�شور�ت �للكرتونية يف جمالت خمتلفة و�لرتويج وكتالوجات �خلدمة ومعلومات و�لبحاث �ملحو�شبة 
و�ملو�د �ملرجعية ، توفري و�شول للمحتوى �لتعليمي ومو�قع �لويب و�لبو�بات ، خدمات �لت�شال للتحكم عن 
ر�شائل  لتو�شيل  �لت�شال  خدمات   ، �لذكية  �لقيا�س  لأنظمة  �لت�شال  �شبكات   ، �للكرتونية  بالأجهزة  بعد 
ومكاملات �لطو�رئ ، �لنقل �للكرتوين للبيانات و�مل�شتند�ت عرب طرفيات �لكمبيوتر و�لأجهزة �للكرتونية 
، توفري و�شول  �أنظمة �لت�شالت و�أنظمة �لت�شال بالبيانات  �إر�شال �لإ�شار�ت للتجارة �للكرتونية عرب   ،
�لبيانات  لتبادل  �لت�شال  مر�فق  توفري   ، �للكرتونية  �لبيانات  وق��و�ع��د  �للكرتونية  �لت�شال  ل�شبكات 
�ل�شمعية  �لأجهزة  بو��شطة  ذلك  يف  مبا  �لبيانات  نقل   ، �لت�شالت  بو��شطة  بالبيانات  �لت�شال   ، �لرقمية 
خدمات   ، �لبيانات  لقو�عد  و�شول  توفري   ، و�لبيانات  و�لفيديو  و�ل�شورة  �ل�شوت  �إ�شار�ت  نقل   ، �لب�شرية 
تر�بط بنك �لبيانات ، خدمات تبادل �لبيانات �للكرتونية ، خدمات بيانات �لربيد �للكرتوين ، خدمات بث 
و�ت�شال �لبيانات ، توفري �مل�شتخدمني �لآخرين بو�شول �إىل �لبنية �لتحتية لالت�شالت ، توفري معلومات 
متعلقة بالت�شالت وتوفري تو�شيالت �ت�شالت �لكرتونية ، خدمات بو�بات �لت�شالت ، خدمات �لت�شالت 
�لتفاعلية ، خدمات �شبكات �لت�شالت ، خدمات ��شت�شار�ت �لت�شالت ، خدمات �لت�شالت لركاب �لطائر�ت 
، توفري و�شول �إىل خدمات �لدفع �للكرتوين مبا يف ذلك خدمات حتويل �لأم��و�ل �لكرتونياً وت�شهيالت 
 ،  )IoT( لأ�شياء� �إنرتنت  �لت�شالت لال�شتخد�م مع  و�شبكات  تو�شيالت  توفري   ، �ل�شبكة  �ملعامالت عرب 

توفري و�شول ملن�شات �لتجارة �للكرتونية على �لإنرتنت.
 و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن ر�شم مميز يرمز للكالم و�لتحدث باللون �لأحمر.

�ل�شرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  دي�سمرب 2018 العدد 12498

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم:3٠٠٤3٢    بتاريخ: 1٠/٢3/٢٠1٨

باإ�شم : كاتربيلر ( كينجزهو( ليمتد 
وعنو�نه : رقم 1٢999 نانهو�ن رود ، كينجزهو �شيتي ، 

�شاندوجن بروفين�س ، �ل�شني.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: ٢٨
و�جلر�فات  م�����ش��ار�ت  على  مت�شي  �لتي  و�ل�شاحنات  �لعجالت  ذ�ت  ل��ل��ج��ر�ر�ت  مطابقة  ن�شخ   ، �آلت  من��اذج 
ومركبات  �لتحميل  ومركبات  و�ل�شاحنات  و�لك�شار�ت  و�لكا�شطات  و�ملمهد�ت  �لنفايات  وعربات  )بلدوزر�ت( 
�ل�شغط ، ن�شخ مطابقة ملركبات و�آلت جرف �لرت�ب ومركبات و�آلت معاجلة �ملو�د ، �ألعاب ودمى و�أدو�ت لعب 
، مناذج م�شغرة ملركبات ، هياكل بناء لعب وم�شار�ت لعب للمركبات ، كر�جات لعب ، �ألعاب ميكن ركوبها ، 
عجالت وهياكل لعب للمركبات ، �أجهزة �إطالق ملركبات �للعب ، �أطقم لعب ملركبات �للعب ، �ألعاب �ل�شباقات 
، �أطقم �للعب و�شناديق �للعب ، مركبات م�شنوعة من �ملخمل ، طائر�ت لعب ، قو�رب لعب ، قطار�ت لعب 
، در�جات نارية لعب ، �شو�ريخ لعب ، دمى �لكرتونية و�ألعاب �لكرتونية ، �ألعاب �لكرتونية حممولة باليد 
)بخالف �ملعدة لال�شتخد�م مع �أجهزة �لتلفزيون فقط( ، متاثيل لعب ، لعب ل�شخ�شيات �لأك�شن ولو�زمها ، 
م�شد�شات لعب ، قر�بات مل�شد�شات �للعب ، �ألعاب �لهدف ، �أقو��س و�أ�شهم ، ح�شالت نقود لعب ، �ألعاب م�شنوعة 
َرف لعب ، دمى ومالب�س للدمى ، دمى قما�شية  من �ملخمل ، قو�لب بناء )لعب( ، �ألعاب �ل�شتحمام ، �أطقم �حليِ
مرنة ، �أطقم دمى للعب ، م�شتح�شر�ت جتميل لعب لالأطفال ، �أطقم دلء ورف�س للعب ، بالونات ، �أدو�ت 
�لريا�شة �جلمنازية و�لأدو�ت �لريا�شية ، زينة ل�شجرة عيد �مليالد ، مركبات لعب ولو�زمها ومركبات لعب 
و�ألعاب  بالال�شلكي  بها  �لتحكم  ميكن  لعب  ومركبات  بالبطارية  تعمل  ركوبها  ميكن  و�ألعاب  ركوبها  ميكن 
�ملقطوعة  �ل�شور  و�أحاجي  �للكرتونية  لالألعاب  باليد  ووح��د�ت حممولة  �لأك�شن  مهار�ت  و�ألعاب  �لإن�شاء 
ذ�ت  لعب  و�أطقم  �لأدو�ر  لعب  و�ألعاب  �لورقية  و�لطائر�ت  �لبناء  و�ألعاب  �ل��ورق  و�ألعاب  �للوحية  و�لألعاب 
مو�شوع موقع �لإن�شاء  ، ورق لعب )�شدة(  ، زينة عيد �مليالد ، �آلت �ألعاب �لفيديو �للكرتونية لال�شتخد�م 
مع �شا�شة �أو تلفزيون ، طائر�ت ورقية �شغرية )لعب( ، مناذج لعب ، �شخ�شيات �ألعاب ، �أدو�ت حتكم بالألعاب 
، طائر�ت بدون طيار )لعب( ، رجل �آيل )روبوت( لعب ، در�جات هو�ئية ثالثية �لعجالت لالأطفال )لعب( 
،  �شبكات لالألعاب  ، �شيار�ت لعب ، دمى ذكية ، مو�د لنماذج �لطائر�ت �ل�شغرية ، كر�ت للعب ، كر�ت لعب 
�لريا�شة ، م�شارب للعب ، عربات �أكيا�س لعبة �لغولف ، �أجهزة بناء �لأج�شام و�لتدريب ، در�جات �لتمارين 
�لثابتة ، �شباك �لقفز ، �أدو�ت �لرماية ، �آلت للتمارين �لبدنية ، �أطقم رفع �لأثقال ، حلقات �لتزحلق )�أدو�ت 
لعب( من�شات وثب للغط�س )�أدو�ت ريا�شية( ، برك �شباحة )�أدو�ت لعب( ، مد�رج بال�شتيكية )لعب( ، قفاز�ت 
لالألعاب ، زلجات ذ�ت عجالت ، منا�شب لأ�شجار عيد �مليالد ، حلي لأ�شجار عيد �مليالد ماعد� �ملو�د �مل�شيئة 
و�حللويات ، عدة �شيد �ل�شمك ، �شتائر متويه )�أدو�ت ريا�شية(، �أجهزة �ألعاب �لفيديو ، �أجز�ء وقطع جلميع 

�ل�شلع �ملذكورة �آنفاً �لو�ردة جميعها يف �لفئة ٢٨.
 و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن �شكل بي�شاوي مفتوح من �لطرفني يف و�شطه خط عامودي عري�س.

�ل�شرت�طات:
�أو  �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  دي�سمرب 2018 العدد 12498
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عربي ودويل

بزيادة  للمطالبة  �ملقبل  �جلمعة 
ف�����وري�����ة ل����ل����رو�ت����ب و�مل���ع���ا����ش���ات 

�لتقاعدية.
خا�س  ب�شكل  �ملتظاهرون  ويحتج 
�أ�شدره  �ل��ذي  �ل��ق��ر�ر  كذلك على 
�لرئا�شي  بد�ية عهده  ماكرون يف 
�لأغنياء  على  �ل�شر�ئب  بخف�س 

يف فرن�شا.
��شتبعد  �ل�����ش��اب��ق  �مل�����ش��ريف  وك����ان 
على  “�ل�شريبة  ف���ر����س  �إع�������ادة 
�إلغاءها  �أن  �إىل  م�شري�  �لرثوة” 
�ل�شتثمار�ت  ل��ت��ع��زي��ز  ����ش���روري 

وخلق فر�س �لعمل.
�شيا�شات  �مل��ح��ت��ج��ون  وي���ع���ار����س 
ب�شل�شلة من  �أدىل  �ل��ذي  م��اك��رون 
�ع���ت���ربت جمحفة  �ل��ت�����ش��ري��ح��ات 
ب��ح��ق �ل��ع��م��ال �ل��ع��ادي��ني، م��ا دفع 
عليه  يطلقو�  �أن  �ىل  �ل��ك��ث��ريي��ن 

لقب “رئي�س �لأغنياء«.
مو��شلة  ت��ع��ه��د  �ل��رئ��ي�����س  وك�����ان 
عميقة  تغيري�ت  لإح��د�ث  م�شعاه 
يف �لق���ت�������ش���اد �ل��ف��رن�����ش��ي وع���دم 
�لن�شياع �إىل �لتظاهر�ت �ل�شعبية 
روؤ�شاء  لها  �أذع���ن  �ل��ت��ي  �ل��و����ش��ع��ة 

�شابقون.
�ل��رت�ج��ع عن زي��ادة �شر�ئب  لكن 
مت�شي  �أن  يفرت�س  �لتي  �ل��وق��ود 
ب��ف��رن�����ش��ا يف م�����ش��ار �ل��ت��ح��ول �إىل 
�ق���ت�������ش���اد ����ش���دي���ق ل��ل��ب��ي��ئ��ة، يعد 
للرئي�س  بالن�شبة  �أ�شا�شية  هزمية 

�لو�شطي.

••بروك�صل-اأ ف ب«

�أوقف نحو 70 �شخ�شاً �م�س قبل 
تظاهرة “�ل�شرت�ت �ل�شفر�ء” يف 
�لذي  �حل��يرّ  �أغلق  حيث  بروك�شل 
�لأوروبية  �لهيئات  مقار  فيه  تقع 
�أف����ادت  م��ا  بح�شب  ك��ام��ل،  ب�شكل 

�ل�شرطة �ملحلية.
كيري  دي  ف������ان  �إل���������ش����ي  وق�����ال�����ت 
بروك�شل  �شرطة  با�شم  متحدثة 
و�إحدى �شو�حيها �إيك�شل، لوكالة 
توقيف  “�ح�شينا  ب��ر���س  فر�ن�س 
بعد عمليات  �شخ�شا  �شبعني  نحو 
�ل��ت��دق��ي��ق �ل��ت��ي �أج��ري��ن��اه��ا ب�شكل 

وقائي«.
����ع ع���������ش����ر�ت �لأ����ش���خ���ا����س  وجت����مرّ
�ل�����ش��ب��ت يف موقعني  ق��ب��ي��ل ظ��ه��ر 
دون  من  �لبلجيكية  �لعا�شمة  يف 

ت�شجيل �أعمال عنف.
و�أف����اد م��ر����ش��ل ف��ر�ن�����س ب��ر���س عن 
ن�شر حو�جز لل�شرطة حول �حلي 
�لهيئات  ت���ق���ع  ح���ي���ث  �لأوروب����������ي 
و�ملجل�س  )�مل��ف��و���ش��ي��ة  �لأوروب���ي���ة 
�ل�شيار�ت  دخ���ول  ملنع  و�ل���ربمل���ان( 

و�ملارة.
�لبلجيكية  �لنباء  وبح�شب وكالة 
ب��ع�����س حمتجي  �أغ���ل���ق  )ب��ي��ل��غ��ا(، 
�لطريق  �ل�شفر�ء”  “�ل�شرت�ت 
ريكيم  مدينة  �جت��اه  يف  �ل�شريعة 
قرب  �لغربية  فالندر  يف  �لو�قعة 

�حلدود مع فرن�شا.

و�أ�شافت �لوكالة �أن حاجز�ً ُو�شع 
يف وقت مبكر �شباحاً على طريق 
�شريعة �أخرى قريبة من �حلدود 

�لفرن�شية �لبلجيكية.
“�ل�شرت�ت  ك  حت�����������ررّ و�م�������ت�������د 
فرن�شا،  يف  ب��د�أ  �ل��ذي  �ل�شفر�ء” 
�إىل بلجيكا وخ�شو�شاً �ىل منطقة 

و�لونيا �لناطقة بالفرن�شية.
نوفمرب،  �لثاين  ت�شرين   30 ويف 
تظاهر 300 �شخ�س يف بروك�شل 

حيث �أحرقت �آليتان لل�شرطة.
 هذ� و�أطلقت �ل�شرطة �لفرن�شية 
و�عتقلت  ل��ل��دم��وع  �مل�����ش��ي��ل  �ل��غ��از 
بينما  �ل�����ش��ب��ت  ب��اري�����س  �مل���ئ���ات يف 
مع  �لعا�شمة  معامل  �أب��رز  �أغلقت 
نظمتها  جديدة  تظاهر�ت  خ��روج 
حركة “�ل�شرت�ت �ل�شفر�ء” �شد 

�لرئي�س �إميانويل ماكرون.
و�أطلق �لغاز �مل�شيل للدموع و�شط 
قرب  تنحى”  “ماكرون،  هتافات 
�شهدت  �لتي  �ل�شانزيليزيه،  ج��ادة 
�شغب  �أعمال  �أ�شو�أ  �ملا�شي  �ل�شبت 

يف باري�س منذ عقود.
وقال �شائق �شاحنة عرف عن نف�شه 
كغريه  ي��خ��ط��ط  �إن����ه  د�ين  ب��ا���ش��م 

�أرفقت  �جلمعة  بالربيد  ر�شا�شة 
ب��ر���ش��ال��ة ك��ت��ب ع��ل��ي��ه��ا “يف �مل���رة 

�ملقبلة، �شتكون بني عينيك«.
�لأ�شبوع  ه����ذ�  م����اك����رون  ور����ش���خ 
ل��ب��ع�����س م��ط��ال��ب �مل��ح��ت��ج��ني عرب 
�إج�������������ر�ء�ت مل�������ش���اع���دة �ل���ف���ق���ر�ء 
تعاين  �ل��ت��ي  �ملتو�شطة  و�لطبقة 
ت�شمنت  معي�شية  ���ش��ع��وب��ات  م��ن 
مرتقبة  كانت  �لتي  �لزيادة  �إلغاء 
�ل�����وق�����ود  ع����ل����ى  �ل���������ش����ر�ئ����ب  يف 
�لكهرباء  �أ���ش��ع��ار  ع��ل��ى  و�حل��ف��اظ 

و�لغاز يف 2019.
“�ل�شرت�ت  ن����ا�����ش����ط����ي  ل�����ك�����ن 
�لذين �رتفع من�شوب  �ل�شفر�ء”، 
بع�شهم،  �أو������ش�����اط  يف  �ل���ت�������ش���دد 

يطالبون مبزيد من �لجر�ء�ت.
و�ت�شع �حلر�ك فخرجت تظاهر�ت 
�مل��د�ر���س لالعرت��س  ع�����ش��ر�ت  يف 
ت��ت��ع��ل��ق بدخول  �إ����ش���الح���ات  ع��ل��ى 
�جلامعات بينما دعا مز�رعون �إىل 

تظاهر�ت �لأ�شبوع �ملقبل.
من  ل����ال�����ش����ت����ف����ادة  م�������ش���ع���ى  ويف 
جي  “�شي  نقابة  دع��ت  �ل��ت��ح��رك، 
�شفوف  يف  �إ����ش���ر�ب���ات  �إىل  تي” 
ع��م��ال �ل�����ش��ك��ك �حل���دي���د و�مل����رتو 

حميط  يف  �مل����ت����اج����ر  وو�����ش����ع����ت 
خ�شبية  �أل����و�ح����ا  �ل�����ش��ان��زي��ل��ي��زي��ه 
�لب�شائع  و�أفرغت  و�جهاتها  على 
�إغ��الق متحفي  بينما مت  �جلمعة 

�للوفر و�أور�شي وغريهما.
و�أغ��ل��ق��ت ك��ذل��ك �مل��ت��اج��ر �لكربى 
نهب  �إىل  تعر�شها  خ�شية  �أبو�بها 
�أ�شبوع ت�شبق عطلة عيد  يف نهاية 
بيع  لت�شهد حركة  وك��ان��ت  �مل��ي��الد 

و��شعة يف �لأحو�ل �لعادية.
ب������دوره������ا، ت���ر����ش���د �حل���ك���وم���ات 
�لأج��ن��ب��ي��ة �لأو����ش���اع ع��ن ك��ث��ب يف 
�إح��دى مدن �لعامل �لأك��رث رو�جا 

يف �أو�شاط �ل�شياح.
�لأمريكية  �ل�����ش��ف��ارة  و�أ�����ش����درت 
باري�س  يف  مل��و�ط��ن��ي��ه��ا  حت����ذي����ر� 
“تفادي �لظهور  �إياهم �إىل  د�عية 
فيما  �لتجمعات”،  وجت����ن����ب 
�لبلجيكية  �حل���ك���وم���ات  ح�����ش��ت 
و�لربتغالية و�لت�شيكية مو�طنيها 
باري�س  �إىل  �لتوجه  ينوون  �لذين 

على تاأجيل �شفرهم.
�لو�شيك،  �لعنف  �ىل  موؤ�شر  ويف 
نائب  وه��و  ب��وت��ريي،  بينو�  ت�شلم 
ماكرون،  ح���زب  ع���ن  �ل���ربمل���ان  يف 

�لرئا�شي  �لق�شر  ب��اجت��اه  لل�شري 
للتعبري عن غ�شبه حيال ماكرون 

�ملتهم مبحاباة �لأغنياء.
�لبالغ من �لعمر  �ل�شائق  و�أ�شاف 
باري�س  �إىل  ق��دم  �ل��ذي  عاما   30
نورماندي  يف  ك���ي���ان  م��ي��ن��اء  م���ن 
“�أنا هنا من �أجل �بني. ل ميكنني 
ي�شتغل  حيث  بلد  يف  يعي�س  تركه 

�لفقر�ء«.
ت�شرين   17 يف  �حل������ر�ك  وب������د�أ 
�ل�شو�رع  باإغالق  �لثاين/نوفمرب 
�أ�شعار  �رت���ف���اع  ع��ل��ى  ل��الح��ت��ج��اج 
ليتحول  يتفاقم  �أن  قبل  �ل��وق��ود 
�شيا�شات  ���ش��د  و����ش��ع  ح���ر�ك  �إىل 

ماكرون.
وخرجت تظاهر�ت من�شقة نظمتها 
يف  �ل�شفر�ء”  “�ل�شرت�ت  حركة 
ذلك  يف  مبا  �ل�شبت  �لبالد  �أنحاء 
���ش��ري��ع��ة حيث  ع�����دة ط����رق����ات  يف 

ت�شببت بتعطيل حركة �ل�شري.
�إدو�ر  �ل�����وزر�ء  رئ��ي�����س  و�أعل���������ن 
 481 �ع���ت���ق���ال  �أن������ه مت  ف��ي��ل��ي��ب 
وقت  يف  ب��اري�����س  يف  �ش���������خ�شا 
عمليات  �ل�������ش���رط���ة  ن��ف�����������������������ذت 
ي�شلون  من  ��شتهدفت  تفتي��������س 

�إىل حمطات �لقطار�ت ويف �ملو�قع 
�لحتجاجات  فيها  ت��رك��زت  �ل��ت��ي 
�ل�شانزيليزيه ون�ش������ب  على غر�ر 

�لبا�شتيل.
وب�������ني �مل���ع���ت���ق���ل���ني ع���������ش����ر�ت مت 
توقيفه�����م بعدما عرثت �ل�شلطات 
�أقنع�������ة  ع���ل���ى  ب��ح��وزت��ه��������������������������م 
ومطارق ومقاليع وحجارة ميكن 

��شتخد�مها ملهاجمة �ل�شرطة.
ومتاحف  م���ت���اج���ر  �إغ��������الق  ومت 
�لعديد  ج��ان��ب  �إىل  �إي���ف���ل  وب����رج 
م��ن حم��ط��ات �ل��ق��ط��ار�ت ومعظم 
�ملدينة  و���ش��ط  �ل��و�ق��ع��ة  �مل��ن��اط��ق 
ك���رة قدم  م��ب��اري��ات  �أل��غ��ي��ت  بينما 

وحفالت مو�شيقية.
وقعت  عنف  �أعمال  فرن�شا  وه��زت 
و�شهدت  �مل��ا���ش��ي  �لأ���ش��ب��وع  نهاية 
وتخريب  ���ش��ي��ارة  م��ئ��ت��ي  �إح������ر�ق 
بحكومة  ������ت  وزجرّ �ل��ن�����ش��ر  ق���و����س 
�أزم���ة تو�جهها  �أ���ش��و�أ  م��اك��رون يف 

حتى �لآن.
�لفرن�شي  �ل��د�خ��ل��ي��ة  وزي���ر  وق���ال 
كري�شتوف كا�شتانري �إن “�لأ�شابيع 
�ل��ث��الث��ة �لأخ�����رية ���ش��ه��دت ولدة 
�ل�شيطرة”  ع����ن  خ������رج  وح���������س 

�لفرن�شية  �ل�شلطات  �أن  متعهد� 
�لأ�شخا�س  م���ع  تتهاون”  “لن 
مبزيد  �لت�شبب  يحاولون  �لذين 

من �لفو�شى.
فيليب  �ل���ت���ق���ى  �جل���م���ع���ة،  ول���ي���ل 
و�شفت  جم����م����وع����ة  م�����ن  وف��������د� 
�شمن حركة  ب�”�ملعتدلة”  نف�شها 
و�لتي  �ل�شفر�ء”  “�ل�شرت�ت 
�لن�شمام  ع��دم  على  �لنا�س  حثت 

�إىل �لتظاهر�ت.
با�شم  �مل���ت���ح���دث���ني  �أح�������د  وق�������ال 
�شالين�شون  ك��ري�����ش��ت��وف  �حل��رك��ة 
�إلينا  “��شتمع  �ل���وزر�ء  رئي�س  �إنرّ 
رئي�س  �إىل  مطالبنا  برفع  ووع��د 
ننتظر  ن��ح��ن  �لآن  �جل��م��ه��وري��ة. 
�أن  يف  �أمله  عن  وع��رب  ماكرون”. 
�ل�شعب  “�إىل  �ل��رئ��ي�����س  ي��ت��ح��دث 
و�ح����رت�م،  ب��ح��ب  ك����اأب،  �لفرن�شي 

و�أن يترّخذ قر�ر�ت قويرّة«.
�أن��ه مت ن�شر  �أع��ل��ن فيليب  ب���دوره، 
يف  �شرطة  عن�شر  �أل���ف   89 نحو 
يف   8000 بينهم  �ل��ب��الد  �أن��ح��اء 
ع�شر�ت  ن�����ش��ر  مت  ح��ي��ث  ب���اري�������س 
�ل��ع��رب��ات �مل��درع��ة لأول م��رة منذ 

عقود.

على  نورماندي”  يف  �ل��غ��ا���ش��ب��ون 
�لتي  �لجتماعي  �لتو��شل  موقع 
ع�شو،  �أل����ف  خم�شني  ن��ح��و  ت�����ش��م 
�شيء  كل  يف  يفيدنا  “في�شبوك  �إن 
معلومات  ع���ل���ى  �حل�������ش���ول  م����ن 
�ل�شفوف  وت��ن��ظ��ي��م  �لت���ف���اق  �إىل 

و�لجتماع«.
بن�شب  ن��ق��وم  “عندما  وت�����ش��ي��ف 
نار  لإ�شر�م  م��و�د  وتنق�شنا  حاجز 
ن�شع  م��و�د غذ�ئية،  �إىل  نحتاج  �أو 
ر�شالة على �شفحة �ملجموعة على 
في�شبوك في�شل �شخ�س ما ب�شرعة 

جللب �ملطلوب«.
وعندما حاول حمتجو “�ل�شرت�ت 
لئحة  ع��ل��ى  �لت���ف���اق  �ل�شفر�ء” 
مطالب، �شكلت ��شتطالعات �لر�أي 
�ل���ت���ي ي��وؤم��ن��ه��ا ف��ي�����ش��ب��وك �أح����دى 

�أدو�تهم �ملف�شلة.
�لمتياز�ت  ع��ل��ى  �شلبا  ت��وؤث��ر  ق��د 
�لتي يتمتعون بها يف �ملجتمع. لكن 
�مل�شلمني خرجو� يف تظاهرة ركزت 
�أ�شمل متمثلة بالدفاع  على �شورة 
عن �لإ�شالم و�ل�شيا�شات �لتي تعود 

�إىل عقود وي�شتفيد منها �ملاليو.
وق�������ال زع����ي����م �مل����ع����ار�����ش����ة �أح���م���د 
حزبه  خ�شر  �ل���ذي  حميدي  ز�ه���د 
“منظمة �ملاليو �لوطنية �ملتحدة” 
“�إذ� مت  �ل��ع��ام  ه���ذ�  �ن��ت��خ��اب��ات  يف 
�أو  بالعرقية  �أو  بالإ�شالم  �مل�شا�س 

بحقوقنا، ف�شنتحرك«.
�لوزر�ء  رئي�س  وكان بني �حل�شور 
�ل�شابق جنيب رز�ق �ملتهم يف �إطار 

ف�شيحة مالية.
�لتظاهرة  �إن  �ل�����ش��رط��ة  وق���ال���ت 
�نتهت ب�شالم وتفرقت �حل�شود يف 

وقت لحق بعد �لظهر.

�ل�شبكة  �أن  �إىل  تي�شييه  وت�����ش��ري 
�لج��ت��م��اع��ي��ة و�����ش���ع���ة ج����د� وهي 
�لكثري  و”ت�شم  فرن�شا  يف  �لأوىل 

من �مل�شنني«.
وي�شكل �ملتقاعدون جزء� مهما من 
�شعورهم  ب�شبب  �لحتجاج  حركة 
�ل�شر�ئب  زي�����ادة  م���ن  ب��ال���ش��ت��ي��اء 

�ملفرو�شة عليهم.
�ل�شتاذ  �رت�����ش��ي��د  �أول��ي��ف��ي��ي��ه  ر�أى 
�ل���ب���اح���ث يف ع���ل���وم �مل���ع���ل���وم���ات يف 
جامعة نانت )غ��رب( “لو مل يكن 
في�شبوك موجود� )...( ملا بلغ هذ� 
�حلجم  ه��ذ�  �لجتماعي  �ل�شتياء 

من حيث �ل�شكل«.
“يجب  �مل��ن�����ش��ة  �أن  �ع���ت���رب  ل��ك��ن��ه 
لعر�س  م��رح��ل��ة  ���ش��وى  ت�شكل  �أل 
عمل  “ببدء  ت�����ش��م��ح  �ل�شكل” 

�شيا�شي«.
�لذين  �ملاليو  �أف��ر�د  متتع  ولطاملا 
من  ب���امل���ئ���ة   60 ن���ح���و  ي�����ش��ك��ل��ون 
���ش��ك��ان �ل��ب��ل��د �ل��ب��ال��غ ع��دده��م 32 
تقدمها  �أ�شا�شية  مب��ي��ز�ت  مليونا 
مالية  غ��ر�ر معونات  على  �ل��دول��ة 
على  �حل���������ش����ول  يف  و�مل���������ش����اع����دة 

وظائف حكومية.
�أن  �إىل  ي�����ش��ريون  �مل��ع��ار���ش��ني  لكن 
�ل��ن��خ��ب��ة �ل��ف��ا���ش��دة ����ش��ت��غ��ل��ت هذ� 
�ل��ن��ظ��ام �ل���ذي ب���ات ب��ح��اج��ة ما�شة 
�إىل �لإ���ش��الح رغ��م ع��دم وج��ود �أي 
مهاتري  حكومة  �أن  �إىل  م��وؤ���ش��ر�ت 

تنوي �لقيام بتغيري�ت كبرية.
ون�شاأت �ل�شيا�شات �ملحابية للماليو 
�أفر�د  بني  وقعت  �أعمال عنف  بعد 
يف  �ل�شينية  و�ملجتمعات  �لعرقية 
ع��ن مقتل نحو  و�أ���ش��ف��رت   1969

200 �شخ�س.

•• باري�س-اأ ف ب:
ع���ل���ى موقع  �مل���ج���م���وع���ات  ل��ع��ب��ت 
في�شبوك  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
حركة  ت���ط���ور  يف  �أ����ش���ا����ش���ي���ا  دور� 
فرن�شا،  يف  �ل�شفر�ء”  “�ل�شرت�ت 

كما يوؤكد �أع�شاوؤها وخرب�ء.
و�أ����ش���ل �حل���رك���ة ي��ك��م��ن يف زي����ادة 
فيديو  وت�شجيل  �ملحروقات  �أ�شعار 
ب�شرعة.  �ن��ت�����ش��ر  ف��ي�����ش��ب��وك  ع��ل��ى 
�م�������ر�أة جم��ه��ول��ة تدعى  وت��ن��ت��ق��د 
ماكلني مورو يف �لت�شجيل “�ل�شيد 
ماكرون” وتدين “مطاردة �شائقي 

�ل�شيار�ت«.
�ل�شيار�ت  ���ش��ائ��ق��و  ب����د�أ  وع��ن��ده��ا، 
بناء  �ل���غ���ا����ش���ب���ون  �ل���ف���رن�������ش���ي���ون 
على  جم��م��وع��ات  ح���ول  �شفوفهم 
تنظيم  �أج���ل  م��ن  في�شبوك  م��وق��ع 

•• كواالملبور-اأ ف ب:

�مل�شلمني  �آلف  ع�����ش��ر�ت  ت��ظ��اه��ر 
كو�لملبور  �مل��ال��ي��زي��ة  �لعا�شمة  يف 
�لتي  �لمتياز�ت  عن  للدفاع  �م�س 
لطاملا متتعو� بها، وذلك على وقع 
�لبالد  ت��ع��ي�����ش��ه��ا  �ل��ت��ي  �ل���ت���وت���ر�ت 

�ملتعددة �لعرقية.
�شخ�س  �أل�������ف   55 ن���ح���و  و�����ش����ار 
�ل�شاحة  �إىل  ب��ي�����ش��اء  مب���الب�������س 
�لتاريخية و�شط كو�لملبور، بح�شب 
هتفو�  حيث  �ل�شرطة،  �إح�����ش��اء�ت 
كتب  ورف��ع��و� لفتات  �أكرب”  “�هلل 

عليها “فليحيا �شعب �ملاليو«.
كبرية  ب��اأع��د�د  �ل�شرطة  و�نت�شرت 
�لطرق  �أغلقت  بينما  �ل�����ش��و�رع  يف 
�لرئي�شية من �أجل �لتجمع، �لذي 
فوز  �أول م�شرية حا�شدة منذ  يعد 

 17 يف  ت��ع��ب��ئ��ت��ه��م  م����ن  ي�����وم  �أول 
ت�شرين �لثاين/نوفمرب.

فر�ن�س  مندي�س  تري�شتان  وق���ال 
��شتاذ �لثقافات �لرقمية يف جامعة 
باري�س ديدرو لوكالة فر�ن�س بر�س 
�ملثايل  �لف�شاء  هو  “في�شبوك  �إن 
�لتحركات  �لنوع من  لزده��ار هذ� 
غ����ري �مل���ن���ظ���م���ة يف ب���ن���ي���ة حم����ددة 
وت�������دور ح�����ول ن������و�ة ب������دون ممثل 

حقيقي لها«.
“مثلهم  ف��ي�����ش��ب��وك  �أن  و�أ�����ش����اف 
على  ي���ع���ت���م���د  ب�����ل  ل�����ه  م����رك����ز  ل 

جمموعات«.
وت��ن��وع �مل��ج��م��وع��ات �مل��وج��ودة على 
خلفيات  ع��ل��ى  ي��ن��ط��ب��ق  ف��ي�����ش��ب��وك 

�أع�شائها �ملتنوعة مثل مطالبهم.
تدير  �ل��ت��ي  تي�شييه  ك��ل��وي  وت��ق��ول 
�ل�شيار�ت  “�شائقو  جم���م���وع���ة 

رئ��ي�����س �ل��������وزر�ء م��ه��ات��ري حممد 
وت�شكل  مايو.  �أيار  يف  بالنتخابات 
م�شاألتني  و�ل����دي����ان����ة  �ل���ع���رق���ي���ة 
ت�شم  �لتي  ماليزيا  يف  ح�شا�شتني 
�ملتحدرين  م��ن  ك��ب��رية  جمتمعات 
من �أ�شول هندية و�شينية. ويبدو 
�ملاليو  �أك��رثي��ة  م��ن  �مل�شلمني  �أن 
م���ت���ز�ي���د بعدم  ب�����ش��ك��ل  ي�����ش��ع��رون 
�لأمان يف ظل حكومة جديدة تعد 

�أكرث متثيال لالأقليات.
�مل�شرية  �أن تخرج  �ملقرر  وك��ان من 
خطة  على  لالحتجاج  �لأ���ش��ل  يف 
�تفاقية  على  للم�شادقة  حكومية 
ل���الأمم �مل��ت��ح��دة ت��ه��دف للحد من 

�لتمييز �لعن�شري.
وتخلت �ل�شلطات عن �خلطة نزول 
�ملحافظني  �ل�شيا�شيني  رغبة  عند 
�أنها  و�أفر�د �ملاليو �لذين يخ�شون 

توقيف 70 من املتحجني يف بلجيكا واإغالق احلي الأوروبي 

�صدامات واعتقالت باحتجاجات »ال�صرتات ال�صفراء« يف باري�س      

وقال �حلاكم روي كوبر يف بيان �إعالن حالة �لطو�رئ 
كبرية  ���ش��ت��وي��ة  ل��ع��ا���ش��ف��ة  ك��ارولي��ن��ا  ن����ورث  “تتاأهب 
ون��ت��خ��ذ ك��اف��ة �خل��ط��و�ت �ل�����ش��روري��ة ل��ت��وف��ري �مل���و�رد 

�ملطلوبة للتعامل معها«.
�شديد�  �إيرلينز( حتذير�  )�أمريكان  �شركة  و�أ�شدرت 
�لرحالت  تغيري  ر���ش��وم  و�أل��غ��ت  �ل�����ش��يء  �لطق�س  م��ن 
�لدويل  دوجال�س  ت�شارلوت  مطار  عرب  للم�شافرين 

�لذي قد ي�شهد تاأجيل �أو �إلغاء رحالت.
�ل��ط��و�رئ يف ولية  �إد�رة  م�����ش��وؤول��ون يف مكتب  وح��ث 
ن���ورث ك��ارولي��ن��ا �ل�����ش��ك��ان ع��ل��ى ت��خ��زي��ن ط��ع��ام يكفي 
�أي����ام وك��ذل��ك م��ي��اه و�لح��ت��ف��اظ ببطاريات  ل��ث��الث��ة 

•• وا�صنطن-رويرتز:

�أعلن حاكم ولية نورث كارولينا حالة �لطو�رئ مع 
وليات  بالفعل  �أغرقت  كبرية  �شتوية  عا�شفة  ترقب 
جنوبية ومن �ملنتظر �أن تت�شبب يف هطول ثلوج وبرد 

على جنوب �شرق �لوليات �ملتحدة مطلع �لأ�شبوع.
�ل��ن��اجت��ة ع���ن �لعا�شفة  �ل��ث��ل��وج  �رت���ف���اع  ي�����ش��ل  وق���د 
�ل�شتوية دييجو �إىل قدم يف �ملناطق �جلبلية بوليتي 
نورث و�شاوث كارولينا �إ�شافة �إىل برد و�أمطار ثلجية 
قد تت�شبب يف �إلغاء �أو تاأجيل رحالت طري�ن وتكد�س 

�ملرور على �لطرق �لتي تغطيها �لثلوج.

لأجهزة �لر�ديو و�لك�شافات حت�شبا لنقطاع �لكهرباء. 
كما نا�شد �مل�شوؤولون بتجنب �ل�شفر لغري �ل�شرورة.

�جلنوبية  �ل�����ش��ه��ول  دي��ي��ج��و  �ل��ع��ا���ش��ف��ة  و�ج���ت���اح���ت 
مما  �لثلجية  و�لأم��ط��ار  و�جلليد  بالثلوج  وغمرتها 
دف��ع م���اري ف��ال��ني حاكمة �أوك��اله��وم��ا لإع���الن حالة 
�لطو�رئ يف جميع مقاطعات �لولية �ل�شبعة و�شبعني 

يوم �خلمي�س.
و�أ�����ش����درت �ل��ه��ي��ئ��ة �ل��وط��ن��ي��ة ل��ل��ط��ق�����س حت���ذي���ر� من 
نورث  ولي��ت��ي  يف  �جلبلية  للمناطق  �شتوية  عا�شفة 
و�شاوث كارولينا �عتبار� من �ل�شابعة م�شاء بالتوقيت 

�ملحلي �ليوم �ل�شبت وحتى ظهر يوم �لثنني.

حركة بريطانية حتتج على بريك�صت 
 •• لندن-اأ ف ب:

�حتجت منظمة ترف�س خروج بريطانيا من �لحتاد �لوروبي �مام �لق�شاء �لربيطاين، على نتيجة 
��شتفتاء 2016 حول بريك�شت، م�شرية �ىل “ممار�شات غري قانونية” ووقائع توؤكد ح�شول “ف�شاد«. 
و�أمام �ملحكمة �لعليا يف لندن، ذكرت حركة “يو كاي �إن �إي يو ت�شالنج” باأن �حلملة �لر�شمية �ملوؤيدة 
خلروج بريطانيا من �لحتاد �لوروبي خالفت �لقانون �لنتخابي، متحدثة �ي�شا عن حالت “ف�شاد«. 
وقال �أحد حمامي �ملنظمة “تخيلو� �أن �أقول ل�شخ�س �إنني �شاأعطيه 5 جنيهات �إذ� �شوت يل، �أو �أنه 
�لذي يلي ل ميكن  �لت�شويت  �ن  �ل�شحي، علما  للتاأمني  �شيح�شل على تخفي�شات حول ما يدفعه 
�عتباره �شحيحا«. و�عتربت �حلركة �أنه ميكن �لعرت��س على �شحة نتائج ��شتفتاء 23 حزير�ن/
يونيو 2016، �لذي �علن خالله %52 من �لربيطانيني تاأييدهم بريك�شت. ورف�س �أحد حمامي 
�حلكومة جيم�س �إيدي هذه �حلجة، م�شري� �ىل �أن م�شري بريك�شت هو يف �لوقت �لر�هن يف �لربملان 

�لربيطاين �لذي �شيعلن موقفه �لثالثاء من �لتفاق مع بروك�شل يف هذ� �ل�شاأن.

نورث كارولينا تعلن الطوارئ تاأهبا لعا�صفة 

في�صبوك اأر�س خ�صبة حلركة »ال�صرتات ال�صفراء«  

املاليو يتظاهرون يف ماليزيا للدفاع عن امتيازاتهم 
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منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:3٠٠1٥6    بتاريخ: 17/1٠/٢٠1٨
باإ�شم : فود�فون جروب بي �ل �شي 

وعنو�نه : فود�فون هاو�س ، ذي كونيك�شن ، نيوبوري ، بريك�شري ، �آر جي 1٤ ٢�ف �ن ، �ململكة �ملتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3٥
�ملتحركة  و�لهو�تف  بالهو�تف  �ملتعلقة  بالتجزئة  �لبيع  خدمات   ، و�لرتويج  و�لت�شوق  و�لإع��الن  �لدعاية  خدمات 
و�شبكات  �لكمبيوتر  �أجهزة  �لكمبيوتر  وبر�مج  �لت�شالت  و�أجهزة  �ملتحركة  �لرقمية  و�لأجهزة  �لذكية  و�لهو�تف 
 ، و�أدو�ت ول��و�زم �لت�شالت  �ملودم و�أجهزة  �لت�شفري و�أجهزة  �ل�شلع و�أجهزة فك  �لت�شال �للكرتوين ول��و�زم هذه 
خدمات جتميع ت�شكيلة من خدمات �لت�شالت و�لكمبيوتر ل�شالح �لغري، وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها 
و�شر�ئها عند �حلاجة ، خدمات �لرد على �لهاتف و�إر�شال �لر�شائل ، توفري م�شاحات على مو�قع �لويب لالإعالن 
عن �ل�شلع و�خلدمات ، خدمات جتميع ت�شكيلة من �أجهزة و�أدو�ت وبر�مج �لت�شال و�لت�شالت ل�شالح �لغري وذلك 
لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ء هذه �ل�شلع عند �حلاجة مبا يف ذلك تلك �خلدمات �ملقدمة عرب �ل�شبكة 
من  ت�شكيلة  جتميع  خدمات   ، �للكرتونية  �ل�شبكات  من  غريها  �أو  �لنرتنت  من  �أو  كمبيوتر  بيانات  قاعدة  من 
�خلدمات يف جمال �لرتفيه و�لأزياء و�أمناط �حلياة و�ملو�شيقى و�لأخبار و�أخبار �ليوم و�لأعمال و�لتمويل و�لتجارة 
و�لتكنولوجيا و�لعلوم و�لطبيعة و�ل�شناعة و�لنقل و�لفن و�لتاريخ و�ل�شفر و�لثقافة و�لألعاب و�ملر�هنات و�لأفالم 
و�ملالحة ل�شالح �لغري وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ء هذه �خلدمات عند �حلاجة ، خدمات جتميع 
ت�شكيلة من حمتويات �لو�شائط �لرقمية �لقابلة للتنزيل مبا يف ذلك �لرب�مج وتطبيقات �لرب�مج و�لأفالم وبر�مج 
�لتلفزيون وبر�مج �لر�ديو و�لفيديو�ت و�ملو�شيقى و�لن�شو�س و�لبيانات و�ل�شور و�لر�شوم �لبيانية ونغمات �لرنني 
ل�شالح �لغري وذلك لتمكني عامة �لزبائن من معاينتها و�شر�ء هذه �ل�شلع عند �حلاجة ، خدمات جتميع ت�شكيلة 
من مزودي �خلدمات حتديد�ً مزودي حمتويات و�شائط رقمية مبا يف ذلك �لرب�مج وتطبيقات �لرب�مج و�لأفالم 
وبر�مج �لتلفزيون وبر�مج �لر�ديو و�لفيديو�ت و�ملو�شيقى و�لن�شو�س و�لبيانات و�ل�شور و�لر�شوم �لبيانية ونغمات 
�أو عرب خدمة �لتدفق وذلك لتمكني عامة �لزبائن من  �أو �شبكات �لت�شالت  �لرنني ل�شالح �لغري عرب �لإنرتنت 
 ، ، توفري �ملعلومات و�مل�شورة للم�شرتين �ملحتملني لل�شلع و�لب�شائع  معاينتها و�شر�ء هذه �خلدمات عند �حلاجة 
و�لإ�شر�ف على  ، تنظيم وت�شغيل  �ل��ولء  ، خدمات بطاقات  �أو حو�فز  �مل�شتملة على خ�شومات  �ل��ولء  بر�مج  �إد�رة 
�ملنتجات و�ختيار وعر�س  �لتزويد وترويج  �ملعلومات و�مل�شورة حول  ، توفري  �ملبيعات وبر�مج �حلو�فز �لرتويجية 
، خدمات  �ل�شبكة  للبحث عرب  قابلة  بيانات  بيانات كمبيوتر وقو�عد  �ملعلومات يف قو�عد  ، جتميع وتنظيم  �ل�شلع 
�مل�شادر  من  وغريها  و�مل��و�ق��ع  �ملعلومات  فهار�س  �إن�شاء  حتديد�ً  �لنرتنت  خدمات   ، �لبيانات  و��شرتجاع  تخزين 
�لتجارية  و�ل��دلئ��ل  �لأع��م��ال  دلئ��ل  ذل��ك  �ل��دلئ��ل مبا يف  ، جتميع  عاملية لالآخرين  كمبيوتر  �شبكة  �ملتوفرة على 
للن�شر على قو�عد بيانات كمبيوتر �أو على �لإنرتنت �أو غريها من �ل�شبكات �للكرتونية ، خدمات �لبحث و�لت�شفح 
و��شرتجاع �ملعلومات و�ملو�قع وغريها من �مل�شادر �ملتوفرة على �شبكة كمبيوتر عاملية لالآخرين ، تنظيم حمتويات 
�ملعلومات �ملقدمة عرب �شبكة كمبيوتر عاملية وفقاً ملرجع �مل�شتخدم ، تنظيم و�إد�رة �ملعار�س لغايات �لأعمال ، خدمات 
معاجلة �لبيانات وقو�عد �لبيانات ، خدمات �إد�رة �لبيانات ، جمع �لبيانات ، حتليل بيانات �لأعمال ، خدمات �لرتويج 
و�لبحث و�لإد�رة و�لتوجيه و�مل�شاعدة و�ملعلومات فيما يتعلق بالأعمال ، خدمات ��شرت�تيجيات وتخطيط �لأعمال 
، �لتنبوؤ�ت �لقت�شادية و�لت�شويق وخدمات بحث �ل�شوق وحتليل وم�شح �ل�شوق ، ن�شر �لن�شو�س �لإعالنية ، جتميع 
�ملعلومات �لإح�شائية ، توفري �ملعلومات �لتجارية ، ن�شر �لإعالنات لالآخرين عرب �شبكة ل�شلكية �أو �أجهزة �أو �أدو�ت 
�لت�شالت �أو عرب �شبكة كمبيوتر عاملية ، خدمات �لدعاية و�لإعالن �ملقدمة من خالل �لتلفزيون و�لر�ديو وعرب 
�لو�شائط �للكرتونية ، خدمات �لرد على �لهاتف و�إر�شال �لر�شائل ، توفري �ملعلومات و�مل�شورة حول �لتزويد وترويج 
�ملنتجات و�ختيار وعر�س �ل�شلع ، خدمات نو�دي �لعمالء للغايات �لتجارية و/�أو �لرتويجية و/�أو �لإعالنية ، تنظيم 
�ل�شرت�كات يف خدمات �لت�شالت لالآخرين ، تنظيم �ل�شرت�كات خلدمات تقنيات �ملعلومات �أو �لهاتف �أو �لكمبيوتر 
)�إنرتنت( ، �ل�شرت�ك يف قنو�ت �لتلفزيون ، خدمات �ملز�د�ت عرب �شبكات �لت�شالت ، خدمات �لتجارية �للكرتونية 
حتديد�ً توفري �ملعلومات حول �ملنتجات عرب �شبكات �لت�شالت لالإعالن و�لرتويج للمنتجات ، �لدعاية و�ملبيعات 
و�لرتويج فيما يتعلق بال�شلع و�خلدمات �ملعرو�شة و�ملطلوبة من خالل �لت�شالت ، خدمات ترويج �لأعمال �ملقدمة 
�ملعلومات  ، خدمات  للغري  �ملكاملات  ��شتقبال  �لهاتف وخدمات  �لرتحيب عرب  تنظيم خدمات   ، �لهاتف  عن طريق 
تنظيم   ، �لتجارية  �ل��دلئ��ل  خدمات  توفري   ، كمبيوتر  بيانات  قاعدة  �إىل  �لو�شول  خ��الل  من  �ملقدمة  �لتجارية 

�ل�شرت�كات يف خدمات تدفق �ملو�شيقى عرب �ل�شبكة.
 و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن ر�شم مميز يرمز للكالم و�لتحدث باللون �لأحمر.

�ل�شرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  دي�سمرب 2018 العدد 12498

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم:3٠٠1٥9    بتاريخ: 17/1٠/٢٠1٨

باإ�شم : فود�فون جروب بي �ل �شي 
وعنو�نه : فود�فون هاو�س ، ذي كونيك�شن ، نيوبوري ، بريك�شري ، �آر جي 1٤ ٢�ف �ن ، �ململكة �ملتحدة.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: ٤1
�لتعليم و�لتهذيب ، �لتدريب ، �لرتفيه ، �لأن�شطة �لريا�شية و�لثقافية ، �لتعليم و�لتدريب مبا يف ذلك تلك 
، توفري  �ل�شبكات �للكرتونية  �أو غريها من  �أو من �لنرتنت  �ل�شبكة من كمبيوتر  �خلدمات �ملقدمة عرب 
�ل�شبكة من  �ملقدمة عرب  تلك �خلدمات  ذل��ك  و�لتلفزيون مبا يف  �ل��ر�دي��و  �لرتفيه عرب  ، خدمات  �لأل��ع��اب 
 ، �أو غريها من �ل�شبكات �للكرتونية ، توفري من�شور�ت �لكرتونية عرب �ل�شبكة  �أو من �لنرتنت  كمبيوتر 
ن�شر �لكتب و�ل�شحف �للكرتونية �لفورية ، تنظيم و�إد�رة �ملوؤمتر�ت و�حللقات �لدر��شية و�لندو�ت و�لدرو�س 
ر�بط  �ل�شبكة عرب  بعد مقدمة عرب  تفاعلية وعن  تعليمية  دور�ت وح�ش�س   ، �لعمل  وور�شات  �خل�شو�شية 
�ت�شالت �أو �شبكة كمبيوتر �أو مقدمة بو��شطة و�شائل �أخرى ، خدمات �ملكتبات �للكرتونية لتزويد �ملعلومات 
�للكرتونية )مبا يف ذلك معلومات �لأر�شيف( يف �شيغة معلومات ن�شية و/�أو �شوتية و/�أو مرئية ، توفري 
�أو  �أو من �لنرتنت  بيانات كمبيوتر  و�لألعاب من قاعدة  و�لأف��الم  �ملو�شيقى  �لرقمي مبا يف ذلك  �ملحتوى 
غريها من �ل�شبكات �للكرتونية جميعها لالأغر��س �لرتفيهية �أو �لتعليمية ، توفري قو�عد بيانات ودلئل 
�ملو�شيقى و�لفيديو و�لأفالم و�لكتب و�لتلفزيون و�لألعاب  قابلة للبحث للح�شول على بيانات يف جمالت 
و�لريا�شة ، �إنتاج �ملحتوى �لإعالمي ، ن�شر وتوزيع حمتوى �لو�شائط �لرقمية �ملقدم من �مل�شتخدمني ، ن�شر 
�أو من  بيانات كمبيوتر  �ل�شبكة من قاعدة  �ملقدمة عرب  �لرتفيهية  ، �خلدمات  �لفيديو  �ملدونات ومدونات 
�لإنرتنت ، معلومات تعليمية مقدمة عرب �ل�شبكة من قاعدة بيانات كمبيوتر �أو من �لإنرتنت ، �خلدمات 
�لرتفيهية �ملقدمة عن طريق �لهاتف ، �مل�شابقات �ملقدمة عن طريق �لهاتف ، توفري �ملعلومات �لريا�شية عن 
طريق �لهاتف ، خدمات �ملكتبات �ملقدمة من خالل قاعدة بيانات حمو�شبة ، خدمات �لألعاب �لإلكرتونية 
�ملقدمة عرب   �لإنرتنت ، توفري �ملو�شيقى �لرقمية من �لإنرتنت ، ن�شر �ملو�د �لتي ميكن �لو�شول �إليها من 
قو�عد �لبيانات �أو من �لإنرتنت ، توفري �ملن�شور�ت من �لإنرتنت و�لتي ميكن ت�شفحها ، �لن�شر �للكرتوين 
و�إد�رة  تنظيم   ، �لإنرتنت  ذلك  يف  مبا  �لت�شال  �شبكات  عرب  �لالعبني  متعددة  �لتفاعلية  �لألعاب  توفري   ،
�لتلفزيون  وبر�مج  و�لأف��الم  �ملو�شيقى  توفري  حتديد�ً  �لرتفيهية  �خلدمات   ، ترفيهية  لأغر��س  �ملعار�س 
�لكمبيوتر  �شبكات  �ل�شبكة عرب  للتنزيل  ل�شتخد�مها عرب  �لقابلة  �أو  �ملتدفقة  و�لألعاب  �ل�شوتية  و�لكتب 

�لعاملية �أو �ملحلية ، توفري �ملعلومات و�مل�شاهد�ت و�لتو�شيات �ل�شخ�شية يف جمال �لرتفيه.
 و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن ر�شم مميز يرمز للكالم و�لتحدث باللون �لأحمر.

�ل�شرت�طات:
�أو  �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  دي�سمرب 2018 العدد 12498

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم:3٠٠٤3٠    بتاريخ: 1٠/٢3/٢٠1٨

باإ�شم : كاتربيلر ( كينجزهو( ليمتد 
وعنو�نه : رقم 1٢999 نانهو�ن رود ، كينجزهو �شيتي ، �شاندوجن بروفين�س ، �ل�شني.

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: ٢٨
و�جلر�فات  م�����ش��ار�ت  على  مت�شي  �لتي  و�ل�شاحنات  �لعجالت  ذ�ت  ل��ل��ج��ر�ر�ت  مطابقة  ن�شخ   ، �آلت  من��اذج 
ومركبات  �لتحميل  ومركبات  و�ل�شاحنات  و�لك�شار�ت  و�لكا�شطات  و�ملمهد�ت  �لنفايات  وعربات  )بلدوزر�ت( 
�ل�شغط ، ن�شخ مطابقة ملركبات و�آلت جرف �لرت�ب ومركبات و�آلت معاجلة �ملو�د ، �ألعاب ودمى و�أدو�ت لعب 
، مناذج م�شغرة ملركبات ، هياكل بناء لعب وم�شار�ت لعب للمركبات ، كر�جات لعب ، �ألعاب ميكن ركوبها ، 
عجالت وهياكل لعب للمركبات ، �أجهزة �إطالق ملركبات �للعب ، �أطقم لعب ملركبات �للعب ، �ألعاب �ل�شباقات 
، �أطقم �للعب و�شناديق �للعب ، مركبات م�شنوعة من �ملخمل ، طائر�ت لعب ، قو�رب لعب ، قطار�ت لعب 
، در�جات نارية لعب ، �شو�ريخ لعب ، دمى �لكرتونية و�ألعاب �لكرتونية ، �ألعاب �لكرتونية حممولة باليد 
)بخالف �ملعدة لال�شتخد�م مع �أجهزة �لتلفزيون فقط( ، متاثيل لعب ، لعب ل�شخ�شيات �لأك�شن ولو�زمها ، 
م�شد�شات لعب ، قر�بات مل�شد�شات �للعب ، �ألعاب �لهدف ، �أقو��س و�أ�شهم ، ح�شالت نقود لعب ، �ألعاب م�شنوعة 
َرف لعب ، دمى ومالب�س للدمى ، دمى قما�شية  من �ملخمل ، قو�لب بناء )لعب( ، �ألعاب �ل�شتحمام ، �أطقم �حليِ
مرنة ، �أطقم دمى للعب ، م�شتح�شر�ت جتميل لعب لالأطفال ، �أطقم دلء ورف�س للعب ، بالونات ، �أدو�ت 
�لريا�شة �جلمنازية و�لأدو�ت �لريا�شية ، زينة ل�شجرة عيد �مليالد ، مركبات لعب ولو�زمها ومركبات لعب 
و�ألعاب  بالال�شلكي  بها  �لتحكم  ميكن  لعب  ومركبات  بالبطارية  تعمل  ركوبها  ميكن  و�ألعاب  ركوبها  ميكن 
�ملقطوعة  �ل�شور  و�أحاجي  �للكرتونية  لالألعاب  باليد  ووح��د�ت حممولة  �لأك�شن  مهار�ت  و�ألعاب  �لإن�شاء 
ذ�ت  لعب  و�أطقم  �لأدو�ر  لعب  و�ألعاب  �لورقية  و�لطائر�ت  �لبناء  و�ألعاب  �ل��ورق  و�ألعاب  �للوحية  و�لألعاب 
مو�شوع موقع �لإن�شاء  ، ورق لعب )�شدة(  ، زينة عيد �مليالد ، �آلت �ألعاب �لفيديو �للكرتونية لال�شتخد�م 
مع �شا�شة �أو تلفزيون ، طائر�ت ورقية �شغرية )لعب( ، مناذج لعب ، �شخ�شيات �ألعاب ، �أدو�ت حتكم بالألعاب 
، طائر�ت بدون طيار )لعب( ، رجل �آيل )روبوت( لعب ، در�جات هو�ئية ثالثية �لعجالت لالأطفال )لعب( 
،  �شبكات لالألعاب  ، �شيار�ت لعب ، دمى ذكية ، مو�د لنماذج �لطائر�ت �ل�شغرية ، كر�ت للعب ، كر�ت لعب 
�لريا�شة ، م�شارب للعب ، عربات �أكيا�س لعبة �لغولف ، �أجهزة بناء �لأج�شام و�لتدريب ، در�جات �لتمارين 
�لثابتة ، �شباك �لقفز ، �أدو�ت �لرماية ، �آلت للتمارين �لبدنية ، �أطقم رفع �لأثقال ، حلقات �لتزحلق )�أدو�ت 
لعب( من�شات وثب للغط�س )�أدو�ت ريا�شية( ، برك �شباحة )�أدو�ت لعب( ، مد�رج بال�شتيكية )لعب( ، قفاز�ت 
لالألعاب ، زلجات ذ�ت عجالت ، منا�شب لأ�شجار عيد �مليالد ، حلي لأ�شجار عيد �مليالد ماعد� �ملو�د �مل�شيئة 
و�حللويات ، عدة �شيد �ل�شمك ، �شتائر متويه )�أدو�ت ريا�شية(، �أجهزة �ألعاب �لفيديو ، �أجز�ء وقطع جلميع 

�ل�شلع �ملذكورة �آنفاً �لو�ردة جميعها يف �لفئة ٢٨.
 و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة SEM  باللغة �لإجنليزية بخط وطريقة مميزة مت�شلة.

�ل�شرت�طات:
�أو  �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 

�إر�شاله بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  دي�سمرب 2018 العدد 12498

EAT 126732

EAT 126734

EAT 126862

�لعدد 12498 بتاريخ 2018/12/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 12498 بتاريخ 2018/12/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 12498 بتاريخ 2018/12/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

�لعدد 12498 بتاريخ 2018/12/9

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد - اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  دي�سمرب 2018 العدد 12498 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  دي�سمرب 2018 العدد 12498 

العدد 12498 بتاريخ 2018/12/9

بهيئة  �مل�شجلة  �ملرور-  �ملنارة  �شيدلية  �ل�شادة/  يعلن 
رقم  جتارية  ورخ�شة   )PF2667( رقم  بقيد  �ل�شحة  

)CN-2017103( قد تقدمو� بطلب :
�إلغاء �لرتخي�س �عتبار� من  تاريخ 1٢/٠6/٢٠1٨

وبناء عليه �شوف يتم توقف �لتعامل مع �شركات �لتاأمني.
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لإعالن مر�جعة 
�لإعالن  ن�شر هذ�  تاريخ  �أ�شبوع من  �ل�شحة خالل  هيئة 
بعد  دعوى  �أو  �أي حق  م�شوؤولة عن  �لهيئة غري  فان  و�ل 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لإجر�ء�ت �ملطلوبة.
�سيدلية املنارة املرور

اعالن اإلغاء ترخي�س

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �ل�شركة �لتجارية �ملركزية ذ.م.م
bekon :طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية

�ملودعة بالرقم:٢9٤97٢    بتاريخ: ٥/7/٢٠1٨
باإ�شم : �ل�شركة �لتجارية �ملركزية ذ.م.م.

وعنو�نه:�أ.ع.م دبي ، منطقة بور �شعيد - مقابل دناتا بالقرب من �لعربية لل�شيار�ت - هاتف:٠٤٢٠36٨٨٨
دبي  advisor@alrostamanigroup.ae:فاك�س:٠٤٢6٨٥٥٢9- �شندوق �لربيد:٨1٢ - �مييل

�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 11
و�لتربيد  �ملياه  وتوريد  و�لتهوية  و�لتجفيف  و�لتربيد  و�لطهي  �لبخار  وتوليد  و�لتدفئة  �لن��ارة  �جهزة 

و�لتجفيف و�لتهوية وتوريد �ملياه و�لغر��س �ل�شحية.
 و�شف �لعالمة: كلمة Bekon حرف BE باللون �لورد KON باللون �لزرق وفوقهما خطني �لول 

باللون �لزرق و��شفل منه باللون �لوردي.
�ل�شرت�طات:

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  دي�سمرب 2018 العدد 12498

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:٢9٨٢6٤    بتاريخ: ٢٠1٨/٠9/11
باإ�شم : :  �شيز�ر لي�شن�س كومباين، �ل �ل �شي

وعنو�نه : و�ن �شيز�رز بال�س در�يف ، ل�س فيجا�س ، �ن يف ٨91٠9 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: ٤3
خدمات �لفنادق و�لفنادق �ل�شغرية )�ملوتيالت( و�ملنتجعات ، �لنزل ، بيوت �ل�شيافة ، �أماكن �إقامة �ل�شياح ، �مل�شاكن �ملميزة 
، بيوت �لإعتكاف ، خدمات �حلجوز�ت لأماكن �لإقامة يف  �إقامة(  �ل�شقق �ملفرو�شة ، خدمات خميمات �لعطالت )�أماكن   ،
�حلجوز�ت  خدمات   ، �ملوؤقتة  �لإق��ام��ة  لأم��اك��ن  �حل��ج��وز�ت  خدمات   ، و�ملنتجعات  )�ملوتيالت(  �ل�شغرية  و�لفنادق  �لفنادق 
، خدمات �حلجوز�ت  �ل�شياح  �إقامة  لأماكن  ، خدمات �حلجوز�ت  �ل�شيافة  لبيوت  ، خدمات �حلجوز�ت  �لنزل  لالإقامة يف 
للم�شاكن �ملميزة ، خدمات �حلجوز�ت لل�شقق �ملفرو�شة ، حجز �لنزل ، تاأجري �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة ، مكاتب تاأمني �لإقامة 
لالجتماعات  و�ملر�فق  �لت�شهيالت  توفري   ، و�ل�شر�ب(  و�لطعام  �لإقامة  �أماكن  )توفري  �لريفية  �لنو�دي  خدمات   ، �ملوؤقتة 
خدمات   ، �لكوكتيل  �شالت   ، �ملطاعم  خدمات   ، للمعار�س  و�ملر�فق  �لت�شهيالت  توفري   ، و�لولئم  و�ل�شمينار  و�مل��وؤمت��ر�ت 
�مل�شارب ، غرف �لطعام �ملوؤقتة ، مطاعم �خلدمة �لذ�تية ، �ملقاهي ، مطاعم �لوجبات �ل�شريعة ، حمالت �لقهوة ، خدمات 
�إيو�ء �حليو�نات ، تاأجري قاعات   ، ، ُدور �حل�شانة �لنهارية  �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب )ولئم( ، مقا�شف �خلدمة �لذ�تية 
�لجتماعات ، تاأجري �لكر��شي و�ملو�ئد وبيا�شات �ملو�ئد و�لأو�ين �لزجاجية ، تاأجري �ملعد�ت للفنادق و�مل�شاكن �ملميزة و�ل�شقق 

�ملفرو�شة و�لنزل ، توفري ت�شهيالت �ملخيمات وتاأجري �ملباين �ملتنقلة.
 و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة Venus باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات:
�إر�شاله بالربيد  �أو  �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد  فعلى من لديه �عرت��س على ذلك 

�مل�شجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  دي�سمرب 2018 العدد 12498

EAT 124699

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

 �ملالك: �لتميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 

�ملودعة بالرقم:٢9٨٢66    بتاريخ: ٢٠1٨/٠9/11
باإ�شم : :  �شيز�ر لي�شن�س كومباين، �ل �ل �شي

وعنو�نه : و�ن �شيز�رز بال�س در�يف ، ل�س فيجا�س ، �ن يف ٨91٠9 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: ٤1
خدمات �لرتفيه ، خدمات �لنو�دي ، �لنو�دي �ل�شحية ، �لنو�دي �ل�شتجمامية و�لنو�دي �لريا�شية ، �لنو�دي 
�ل�شاطئية ونو�دي �مل�شابح ، توفري �لت�شهيالت �لريا�شية ، قاعات �لت�شلية ، مر�كز �لت�شلية ، �حلجز للعرو�س 
 ، �ل�شتجمامية  لالأن�شطة  ت�شهيالت  توفري   ، و�ل�شحر  و�لدر�ما  �لرق�س  وعرو�س  و�لكوميدية  �ملو�شيقية 
�لنو�دي  خدمات   ، و�ل�شحر  و�لدر�ما  �لرق�س  وعرو�س  و�لكوميدية  �ملو�شيقية  للعرو�س  ت�شهيالت  توفري 
وترويج  تنظيم   ، �لريا�شية  و�لفعاليات  �لريا�شية  و�ملناف�شات  �لريا�شية  �لأح��د�ث  و�إد�رة  تنظيم   ، �لريفية 
�لأن�شطة و�ملناف�شات �لريا�شية ، �إد�رة �لت�شهيالت �لريا�شية و�لفعاليات �لريا�شية ، توفري �لرتبية �لبدنية 

وت�شهيالت �جلمنازيوم.
 و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة Neptune باللغة �لإجنليزية.

�ل�شرت�طات:
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �أن يتقدم به مكتوبا لإد�رة �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لإقت�شاد �أو �إر�شاله 

بالربيد �مل�شجل، وذلك خالل 3٠ يوما من تاريخ �إ�شد�ر هذ� �لإعالن. 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  دي�سمرب 2018 العدد 12498

EAT 124701

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /  كاليد �ند كو �ل �ل بي
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية:

بتاريخ:  16 �أغ�شط�س ٢٠1٨ �ملودعة حتت رقم: ٢97٢٥٨ 
تاريخ �إيد�ع �لأولوية: 

با�ش��م:  دبي للعقار�ت �س.ذ.م.م 
وعنو�نه: �أبر�ج �لإمار�ت، �لطابق ٤9، دبي، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة 

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات:
�خلدمات �لعقارية؛ �إد�رة �لعقار�ت؛ خدمات �لعقار�ت �لتجارية و�لتجزئة و�ل�شكنية؛ �إد�رة وتوجيه وتاأجري 
و�إجر�ئها  تقدميها  يتم  �لتي  �لعقار�ت  و��شتئجار  تاأجري  خدمات  و�ل�شكنية؛  و�لتجزئة  �لتجارية  �لعقار�ت 
و�لعقار�ت  و�ل��ف��ن��ادق  و�مل��ر����ش��ي  و�ملنتجعات  �ل�شحية  و�ل��ن��و�دي  و�مل��ك��ات��ب  و�ل��ف��ي��الت  بال�شقق  يتعلق  فيما 
�ل�شناعية ومر�كز �لت�شوق وقرى �لت�شوق؛ خدمات �لإد�رة �ملالية للم�شتاأجرين؛ �إد�رة �شقق وفيالت �لإيجار؛ 
خدمات �لو�شاطة �لعقارية؛ خدمات حت�شيل �لإيجار�ت؛ خدمات تقييم �لعقار�ت؛ �ل�شتثمار�ت �لر�أ�شمالية؛ 
�ل�شناديق  �ل�شناديق؛ خدمات  �إد�رة  �ل�شتثمار؛ خدمات  �لأ�شول؛ خدمات  �إد�رة  �ملالية؛ خدمات  �خلدمات 
�لعقار�ت  �إد�رة  خدمات  �لعقاري؛  �لتقييم  خدمات  �لعقاري؛  �لتمويل  خدمات  �لتاأمني؛  خدمات  �لعقارية؛ 
وخدمات �إد�رة �ملحافظ �لعقارية؛ خدمات �ل�شتثمار �لعقاري؛ خدمات �لو�شاطة �لعقارية؛ خدمات �لتاأمني 
�لعقار�ت  و���ش��ر�ء  و�ختيار  وتثمني  �لأر����ش��ي  �شر�ء  خدمات  وحت��دي��د�  �لأر����ش��ي  تطوير  خدمات  �لعقاري؛ 
للتطوير و�ل�شتثمار؛ �شر�ء �لأر��شي لتاأجريها؛ توفري �ملعلومات فيما يتعلق بجميع هذه �خلدمات مبا يف 

ذلك توفري �ملعلومات عرب �شبكة حا�شوب عاملية.
�لو�ق�عة بالفئة:  36

و�شف �لعالمة:  كتبت كلمة " تاور�شايد " بالحرف �لعربية كما هو مبني يف منوذج �لطلب.
�ل�ش��رت�طات:  

فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوباً لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �أو �إر�شاله 
بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه، وذلك خالل 3٠ يوماً من هذ� �لإعالن.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  9  دي�سمرب 2018 العدد 12498
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عربي ودويل

وز�رة �لعدل هذ� �حلكم باأنه “عبثي” وطلبت من �لد�ئرة 
�لتا�شعة ملحكمة �ل�شتئناف �ل�شماح بتطبيق �شيا�شة تر�مب 
�أثناء �شري �لدعاوى �لق�شائية. ود�أب تر�مب على مهاجمة 
�لد�ئرة �لتا�شعة، �لتي ت�شم عدد� �أكرب من �لق�شاة �لذين 
عينهم روؤ�شاء دميقر�طيون، متهما �إياها باإحباط مبادر�ته 
�لد�ئرة  حكم  وك��ت��ب  �ل��ه��ج��رة.  ب�����ش��اأن  �شيما  ل  �ل�شيا�شية 
�لتا�شعة �لقا�شي جاي بيبي �لذي عينه �لرئي�س �جلمهوري 
�ل�شابق جورج دبليو. بو�س. و�تفق بيبي مع �ملحكمة �لأدنى 
على �أن �شيا�شة تر�مب تتجاوز �شلطته على �لأرجح. وقال 
بيبي يف حكمه “حاول �لرئي�س �للتفاف على �لكوجنر�س«. 
�أكد  لكنه  �لتعليق  عن  �لعدل  وز�رة  با�شم  متحدث  و�متنع 
بيانا �شابقا يفيد باأن �ل�شيا�شة “ممار�شة منطقية” ل�شلطة 

تر�مب.
 

•• �صان فران�صي�صكو-رويرتز:

بالرئي�س  ه��زمي��ة  �أم��ري��ك��ي��ة  ����ش��ت��ئ��ن��اف  �أحل���ق���ت حم��ك��م��ة 
�أمره �لذي  دونالد تر�مب عندما رف�شت �ل�شماح بتطبيق 
مينع جل��وء �مل��ه��اج��ري��ن �ل��ذي��ن ي��دخ��ل��ون �ل��ب��الد بطريقة 
�ملرتبك  �لهجرة  بنظام  تر�مب  و��شت�شهد  م�شروعة.  غري 
لإعالنه يف �لآونة �لأخرية باأن �مل�شوؤولني �شيتعاملون فقط 
مع طلبات �للجوء للمهاجرين �لذين يقدمون �أنف�شهم عند 
نقاط دخول ر�شمية. ورفعت جماعات مد�فعة عن �حلقوق 
�أمر تر�مب �ل�شادر يف  �إن  �إذ قالت  �ملدنية دعاوى ق�شائية 
�لتا�شع من نوفمرب ت�شرين �لثاين ينتهك قانون �لهجرة. 
�أمر�  �ملا�شي  �ل�شهر  يف  فر�ن�شي�شكو  �شان  يف  قا�س  و�أ�شدر 
�للجوء على م�شتوى �لبالد. وو�شفت  يقيد موؤقتا قو�عد 

ال�صجن لثالثة بورميني بتهمة »اإهانة اجلي�س« 
•• رانغون-اأ ف ب:

كا�شني  ولي��ة  �أ�شهر يف  �شتة  بال�شجن  بورميني  نا�شطني  على ثالثة  ُحكم 
كما قال حماميهم  )�شمال( �إثر تظاهرة �شلمية، بتهمة “�هانة �جلي�س”، 

�م�س، �لمر �لذي �عتربته منظمة �لعفو �لدولية “حتذير� خميفا«.
يف  “رد ف��ع��ل ع��ل��ى �لأزمات”  ب��رن��ام��ج  و�أو���ش��ح��ت ت��ري�ن��ا ح�����ش��ن، م��دي��رة 
منظمة �لعفو �لدولية �أن “هذه �لعقوبات بال�شجن هي �نعكا�س للهجمات 

�ملتو��شلة” على �ملجتمع �ملدين �لذي يعرب عن ر�أيه حيال �جلي�س.
و�أ�شافت �أن “�لر�شالة �لتي وجهت �ىل جميع من يريدون قول �حلقيقة يف 

�شاأن همجية �لقو�ت �مل�شلحة �لبورمية يف وليتي كا�شني و�شني، مرعبة«.
وكان �لنا�شطون �لثالثة لوم ز�ونغ ونانغ بو وز�و جت، �شاهمو� يف تنظيم 
تظاهرة �شلمية يف ني�شان/�بريل يف ميتكينا، عا�شمة ولية كا�شني، جلذب 
�لهتمام �ىل حمنة مئات �ملهجرين جر�ء �ملعارك بني �جلي�س و�ملتمردين 
يف �لقليم. وحكم عليهم �جلمعة بال�شجن �شتة ��شهر وبدفع غر�مة 320 

دولر� لكل منهم.  

�أنا  �شعوبة  “وجدت  تيلر�شون  ري��ك�����س  وق���ال 
�ملن�شبطة  �إك�شون موبيل  �لآت��ي من جمموعة 
مع  �لعمل  يف  عملها،  يف  ج��د�  و�ل�شارمة  ج��د� 
رجل غري من�شبط ول يحب �لقر�ءة ول يقر�أ 
لكنه  �لتفا�شيل  يف  �لبحث  يحب  ول  �لتقارير 
يف�شل �أن يقول هذ� ما �أفكر فيه. و�أ�شاف كنت 
�أتفهم  �لرئي�س  �شيدي  ل��ه  �أق���ول  لأن  ��شطر 
�أن تفعله، لكن ل ميكنكم فعله بهذه  ما تريد 
ق��ان��ون��ا وه���ذ� ينتهك  �ل��ط��ري��ق��ة، ه��ذ� يخالف 
م��ع��اه��دة ، ك���ان ه���ذ� ي��ث��ري ����ش��ت��ي��اءه �إىل حد 

كبري«.

�حلديث  �ل�شيا�شي  �ل��ت��اري��خ  يف  ل��ه��ا  ���ش��اب��ق  ل 
ل��ل��ولي��ات �مل��ت��ح��دة. وك��ت��ب ت��ر�م��ب يف تغريدة 
فخور  و�أن���ا  ر�ئ��ع  بعمل  يقوم  بومبيو  “مايك 
تيلر�شون  ريك�س  “�شلفه  �أن  و�أ�شاف  به«.  جد� 
مل يكن يتمتع بالقدر�ت �لعقلية �لالزمة. كان 
�أتخل�س  �أن  يفرت�س  وك��ان  �شخرة  مثل  غبيا 
موؤكد� �أنها “لعبة جديدة  منه ب�شرعة �أكرب”، 

متاما �لآن وروح عظيمة للدولة«.
�لرئي�س  ع���ن  ت���غ���ري���د�ت���ه  يف  ت���ر�م���ب  وت���اب���ع 
موبيل  �إك�شون  جمموعة  �إد�رة  ملجل�س  �ل�شابق 
ك��ب��ري بني  ك�����ش��ول ج�����د�«. و�ل��ت��ن��اق�����س  “كان 

•• وا�صنطن-اأ ف ب:

علنا  تر�مب  دون��ال��د  �لأم��ريك��ي  �لرئي�س  �شتم 
معرب�  “غبي”  باأنه  وو�شفه  تيلر�شون  ريك�س 
�ليه  �ن��ت��ق��اد�ت وجهها  م��ن  ع��ن غ�شبه  ب��ذل��ك 
�ل��رج��ل �ل����ذي ك���ان ق��د ع��ي��ن��ه م��ن ق��ب��ل وزي���ر� 

للخارجية يف �إد�رته.
بت�شريحاته  م��ع��روف  �لأم���ريك���ي  و�ل��رئ��ي�����س 
�لذين  منه  و�ملقربني  خ�شومه  من  �ل�شاخرة 
يثريون غ�شبه، لكن هذه �لت�شريحات �لقا�شية 
�إد�رت���ه  �ملنا�شب يف  �أه���م  �أح���د  �شغل  ع��ن رج��ل 

قبل  كتبها  �لتي  و�لتغريدة  �لت�شريحات  هذه 
عامني عندما عني تيلر�شون وزير� للخارجية. 
روؤ�شاء  �أعظم  “�أحد  باأنه  وقد و�شفه حينذ�ك 
�خلارجية  وزي��ر  وي�شغل  �لعامل«.  يف  �ل�شركات 
فهو  �أ���ش��ا���ش��ي��ا.  من�شبا  �لأم��ريك��ي��ة  �لإد�رة  يف 
وموظف  دبلوما�شي  �أل��ف  �شبعني  عن  م�شوؤول 
ومتعاقد وي�شرف على 250 �شفارة وقن�شلية 
�لأمريكي  �لرئي�س  غ�شب  �أث��ار  ما  �لعامل.  يف 
مع  �إ�س”  بي  “�شي  �شبكة  �أجرتها  مقابلة  هو 
ك��ان متحفظا  �ل���ذي  �ل�شابق  �خل��ارج��ي��ة  وزي���ر 
�ملا�شي.  مار�س  �آذ�ر  يف  فجاأة  �إقالته  منذ  جد� 

ترامب ي�صف تيلر�صون بالغبي  

•• عوا�صم-وكاالت:

مو�شكو  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  �ترّهمت 
“تقوي�س”  �إىل  بال�شعي  ودم�شق 
وق������ف �إط���������الق �ل�����ن�����ار �ل���ه�������س يف 
حم���اف���ظ���ة �إدل��������ب �خل�����ارج�����ة عن 
عرب  �ل�����ش��وري��ة،  �ل�شلطة  �شيطرة 
فر�شية  �لأ����ش���د  ب�����ش��ار  ن��ظ��ام  ن�شر 
نفذته  ك���ي���م���اوي  ه���ج���وم  ح������دوث 

“جمموعات من �ملعار�شة«.
�لرو�شية  �ل���دف���اع  وز�رة  وك���ان���ت 
قنابل  �أطلقت  �ملعار�شة  �ن  �أعلنت 
ي����دوي����ة حت���ت���وي ع���ل���ى �ل���ك���ل���ور يف 
�لثاين(  )ت�����ش��ري��ن  ن��وف��م��رب   24
و�شائل  وذك����رت  ح��ل��ب.  م��دي��ن��ة  يف 
�لإعالم �لر�شمية �ل�شورية �أن نحو 
مئة �شوري دخلو� �مل�شت�شفى ب�شبب 

�شعوبات يف �لتنف�س.
�لهجوم  ه���ذ�  ع��ل��ى  رو���ش��ي��ا  وردت 
�مل��ف��رت���س ب�����ش��ل�����ش��ل��ة غ������ار�ت على 
�إدلب �آخر معقل مل�شلحي �ملعار�شة 
و�لإرهابيني �لذين يقاتلون �لنظام 

�ل�شوري.
وقال �لناطق با�شم وز�رة �خلارجية 
�لأمريكية روبرت بالدينو يف بيان 
�لنظام  �أن  ت���وؤك���د  و����ش��ن��ط��ن  �إن 
غاز�ت  ��شتخدم  م��ن  ه��و  �ل�����ش��وري 
ل��ل��دم��وع ���ش��د م��دن��ي��ني يف  م�شيلة 
�لثاين(  )ت�����ش��ري��ن  ن��وف��م��رب   24
هجوم  ح�������دوث  ب���ف���ك���رة  ل���ي���وح���ي 

بالكلور �شنه م�شلحو �ملعار�شة.
�إن����ه����ا متتلك  و�����ش���ن���ط���ن  وق����ال����ت 
“معلومات موثوق بها” تفيد باأنرّ 

رو�ية �لنظام خاطئة.
�خلارجية  با�شم  �ملتحدث  و���ش��رح 
�ملتحدة  “�لوليات  �أن  �لأمريكية 
ت�شعر بقلق عميق من �أن موؤيدين 
للنظام بقو� م�شيطرين على موقع 
ما  مبا�شرة،  ح��دوث��ه  بعد  �لهجوم 
قد يكون �شمح لهم بفربكة عينات 
�إج��ر�ء حتقيق  �ملوقع قبل  وتلويث 

منظمة  قبل  م��ن  �لأ���ش��ول  ح�شب 
حظر �لأ�شلحة �لكيماوية«.

و�أ�شاف “نحذر رو�شيا و�لنظام من 
�لتالعب مبوقع �لهجوم �ملفرت�س 
ون��ح�����ش��ه��م��ا ع��ل��ى ���ش��م��ان �شالمة 
حمايدين  م�����ش��ت��ق��ل��ني  م��ف��ت�����ش��ني 
ح��ت��ى ي��ك��ون م��ن �مل��م��ك��ن حما�شبة 

�مل�شوؤولني” عن ذلك.
�خلارجية  ب��ا���ش��م  �مل��ت��ح��دث  ور�أى 
و�شوريا  رو����ش���ي���ا  �أن  �لأم���ريك���ي���ة 
“��شتغلتا” هذ� �لهجوم �ملفرت�س 
“كفر�شة لتقوي�س �لثقة يف وقف 

�إطالق �لنار يف �إدلب«.
ويف بيان م�شابه قالت بريطانيا �إن 
��شتخدم  �لكلور  يكون  �أن  �حتمال 
ذلك  يف  �شاركت  �ملعار�شة  تكون  �أو 
ث  متحدرّ وق����ال  جد�ً”.  “�شئيل 
توؤيد  ل��ن��دن  �إن  �خل��ارج��ي��ة  ب��ا���ش��م 
�ج�����ر�ء حت��ق��ي��ق ت��ق��وم ب���ه منظمة 

حظر �لأ�شلحة �لكيماوية.
م��دب��ر على  ح���ادث  “�إنه  و�أ����ش���اف 
�شورة  ت�شويه  �إىل  يهدف  �لأرج���ح 
عن  خ��رج��ت  عملية  �أو  �مل��ع��ار���ش��ة 
و�شعت  خ����ط����اأ  ب�����ش��ب��ب  م�������ش���اره���ا 
��شتغاللها  �إىل  و�ل��ن��ظ��ام  رو���ش��ي��ا 

مل�شلحتهما«.
�لرو�شية يف  �ل�شفارة  بدورها، ردت 
و��شنطن عرب �شفحتها على موقع 
�لجتماعي.  للتو��شل  بوك  في�س 
هذه  تكون  �أن  ن�شتبعد  “ل  وقالت 
�إىل  تهدف  �لأمريكية  �لت��ه��ام��ات 
�لتي  �جلر�ئم  عن  �لنتباه  �شرف 
ي��رت��ك��ب��ه��ا �ل���ط���ري�ن �لأم��ري��ك��ي يف 
كما  )�شوريا(”،  �لبلد  ه��ذ�  ���ش��رق 
ورد يف ر�شالة على �شفحة �ل�شفارة 

على موقع في�س بوك.
�أم��ريك��ي طالباً  و�أو����ش���ح م�����ش��وؤول 
�أث�����ار  �أن م����ا  ع�����دم ك�����ش��ف ه���وي���ت���ه 
و�شوريا  رو���ش��ي��ا  �أن  ه��و  �ل�����ش��ك��وك 
حت��دث��ت��ا ب��ال��ط��ري��ق��ة ن��ف�����ش��ه��ا بعد 

�لهجوم.

�شر�ع مفتوح«.
و�أ�شاف �مل�شدر �أن �حلزب “يحاول 
�حلد من تاأثري �شربات �إ�شر�ئيلية 
�شوريا،  يف  م��و�ق��ع��ه  �شد  حمتملة 
ومك�شوفة،  ��ن��ة  حم�����شَّ غ��ري  لأن��ه��ا 
م����ق����ارن����ة مب����و�ق����ع����ه يف �جل���ن���وب 
�للبناين”، مردفاً �أن هذه �لتد�بري 
عات  توقرّ �إىل  “توؤ�شر  و�لتحركات 
�لإ�شر�ئيلية  �ل�����ش��رب��ات  ب���زي���ادة 
ملو�قع ع�شكرية �إير�نية يف �لأر��شي 

�ل�شورية«.
وق���ال �مل�����ش��در �إن �حل���زب و�إي����ر�ن 
�أهمية  م��دى  “يدركان  خلفه  م��ن 
بالن�شبة  �ل�����������ش�����وري  �جل������ن������وب 
بان�شحاب  تطالب  �لتي  لإ�شر�ئيل، 
�ملنطقة،  من  وميلي�شياتها  �إي���ر�ن 
وه���و �لأم����ر �ل����ذي ع��ج��زت رو�شيا 
تعهدت  �أن  ب��ع��د  ب����ه،  �ل���وف���اء  ع���ن 
ذلك قبيل ت�شليم �جلنوب �ل�شوري 

للنظام، قبل �أ�شهر«.

�شهود�ً مل  �أن  نف�شه  �مل�شوؤول  و�أك��د 
�لكلور  رو�ئ���ح  �إىل وج���ود  ي�����ش��ريو� 
�لتي تنت�شر يف مثل هذ� �لنوع من 

�لهجمات.
�لتقنية  “�لتحليالت  �إن  وق����ال 
�لذخائر  و�شور  �لفيديو  للقطات 
قذ�ئف  �أن  �إىل  ت�����ش��ري  �مل��ت��ب��ق��ي��ة 
و�شائل  و���ش��ف��ت��ه��ا  �ل���ت���ي  �ل����ه����اون 
مالئمة  لي�شت  �لرو�شية  �لع���الم 

لإطالق �لكلور«.
عدة  مر�ت  �ل�شوري  �لنظام  و�تهم 
ب��ا���ش��ت��خ��د�م �أ���ش��ل��ح��ة ك��ي��م��اوي��ة يف 
���ش��وري��ا، مبا  �ل���ذي ت�شهده  �ل��ن��ز�ع 
يف ذلك هجوم �أدى �إىل مقتل �أكرث 
خان  م��دي��ن��ة  يف  �شخ�شاً   80 م��ن 
���ش��ي��خ��ون يف �إدل����ب يف �ل���ر�ب���ع من 

�أبريل )ني�شان( �لعام 2017.
ويف �أكتوبر )ت�شرين �لأول( وجهت 
�لكيماوية  �لأ�شلحة  حظر  منظمة 
هذ�  يف  دم�شق  �إىل  �لت��ه��ام  �أ�شابع 

�ل��ه��ج��وم �ل���ذي ����ش��ت��خ��دم ف��ي��ه غاز 
�ل�شارين.

دم�شق  وحليفتها  مو�شكو  ون��ف��ت 
هذه �لتهامات وقالت �إن �للقطات 
�ل�شحايا  م���ع���ان���اة  ت��ظ��ه��ر  �ل���ت���ي 

مفربكة.
�إعالمية،  �أفادت م�شادر  �إىل ذلك، 
ميلي�شيا  ب�����اأن  حم��ل��ي��ة،  و�أخ�������رى 
ح����زب �هلل �أط��ل��ق��ت ع��م��ل��ي��ة �إع����ادة 
متو�شع يف �لد�خل �ل�شوري، جر�ء 
�أملت  �ل��ت��ي  �ل�شاروخية  �ل�شربات 
و��شتهدفت  �ملا�شي،  �خلمي�س  بها 
�ولإي������ر�ن يف  ل��ه  م��و�ق��ع ع�شكرية 

منطقة �لك�شوة جنوبي دم�شق.
“�لقب�س”  ل�شحيفة  تقرير  و�أف��اد 
�للبنانية  �مليلي�شيا  �أن  �لكويتية، 
���ش��رع��ت يف ن��ق��ل ع��ن��ا���ش��ره��ا يف تل 
�مل��ان��ع وت���ل �مل�����ش��ي��ع، و�ل��ف��وج 89، 
جنوبي دم�شق، �إىل منطقة �للجاة، 
و�للو�ء  درع�����ا،  حم��اف��ظ��ة  ���ش��م��ايل 

52 يف ريف درعا �ل�شرقي، خ�شية 
تعر�س مو�قع �حلزب لال�شتهد�ف 

جمدد�ً.
�لتحركات  ف����اإن  �مل�������ش���ادر،  ووف����ق 
�أي�شاً على نقل من�شات  “��شتملت 
����ش���و�ري���خ م����ن د�خ������ل �لأر������ش����ي 
يوؤ�شر  م��ا  �ل��ل��ج��اة،  �إىل  �للبنانية 
على مو�جهة و�شيكة �آتية، �شتكون 
�لأر�������ش�����ي �ل�������ش���وري���ة، وحت���دي���د�ً 

�جلنوب �ل�شوري، �شاحة لها«.
و�أرج�����ع م�����ش��در حم��ل��ي م���ن درعا 
حت����رك����ات �حل������زب ومت���و����ش���ع���ه يف 
�ملنطقة  “طبيعة  �إىل  �ل���ل���ج���اة 
ت��وؤم��ن �حلماية  �ل��ت��ي  �ل�����ش��خ��ري��ة 
�لتي  �ل�������ش���اروخ���ي���ة  ل��ل��م��ن�����ش��ات 
�شتكون  و�ل���ت���ي  �حل�����زب،  ميتلكها 
على بنك �أهد�ف �إ�شر�ئيل، يف حال 
)درع  �لع�شكرية  عمليتها  تطورت 
�ل�شمال( �ملحدودة، �لتي ت�شتهدف 
�إىل  ل��ب��ن��ان،  �هلل يف  ح����زب  �أن���ف���اق 

ان�سحابات واإعادة انت�سار لـ»حزب اهلل« بعد �سربات اجلنوب ال�سوري

وا�صنطن تّتهم مو�صكو مب�صاعدة دم�صق يف فركة هجوم كيماوي 

�لإرهابي كان يخلط م�شتخل�شات 
و�لأ�شمدة  �لأ����ش���ي���د  م���ع  �ل��ن��ف��ط 
من  ليجعل  ح��اوي��ات  يف  وي�شعها 
م�شيفاً  و�أكرب”،  �أق��وى  �لنفجار 
يف  ت��و���ش��ع  ك��ان��ت  “�ملتفجر�ت  �أن 
�شيار�ت يهاجمو� بها قو�تنا ليكون 

�لنفجار مميتاً«.

كان �لتنظيم ي�شتخدمه للتدريب 
و�شناعة �لقنابل«.

�لربيطانية  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
�إن  قوله  �لع�شكري  �جل���رن�ل  ع��ن 
�لأر����س لن  د�ع�����س على  “هزمية 
�ملتطرف”،  �لتنظيم  نهاية  تكون 
�لقنابل  “�شناعة  م�������ش���ي���ف���اً 

�لتنظيم  ب��ح��وزة  ك��ان��ت  مفخخة 
�لإرهابي.

�لعنيفة،  �ل���ش��ت��ب��اك��ات  وت��ت��و����ش��ل 
بني قو�ت ق�شد بدعم من �لتحالف 
�لدويل، ود�ع�س، على حماور عدة 
للتنظيم  �لأخ����ري  �جل��ي��ب  ���ش��م��ن 
�ل�شرقي من ريف دير  �لقطاع  يف 
�ل��زور، وترتكز �ملعارك يف حميط 
وهجني  �ل�شو�شة  بلد�ت  و�أط��ر�ف 

و�ل�شجلة.
وق����ال����ت �ل�����ش��ح��ي��ف��ة، ن���ق���اًل عن 
م��ق��ات��ل م���ن ق�����و�ت ق�����ش��د يدعى 
�إن  )33عاماً(،  ح�����ش��ن  ع���ب���د�هلل 
قذ�ئف  �شنع  م��ن  متكن  “د�ع�س 
“�آر بي جي”  وقذ�ئف  “�ملورتر” 
و�أ�شاف ح�شن  وذخرية متنوعة”، 
تقريباً  يحتوي  ك��ان  “�مل�شنع  �أن 

على جميع �أنو�ع �ل�شو�ريخ«.
وع����رب �مل��ق��ات��ل ع���ن ���ش��دم��ت��ه من 
حجم �ملتفجر�ت و�ل�شو�ريخ �لتي 
كانت  �أنها  مو�شحاً  عليها،  عرثو� 
مكد�شة من �ملنت�شف �إىل �ل�شقف 

يف �مل�شنع. 
ميلك  كان  “د�ع�س  ح�شن:  وتابع 

•• لندن-وكاالت:

“�شن”  �����ش����ح����ي����ف����ة  �أف�����������������ادت 
م�شور  ت��ق��ري��ر  يف  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة، 
�شوريا  ق��و�ت  �أن  �جلمعة،  ن�شرته 
عرثت  “ق�شد”  �ل��دمي��ق��ر�ط��ي��ة 
ومتفجر�ت  �أ�شلحة  م�شنع  على 
لتنظيم د�ع�س �لإرهابي يف حماور 
�لزور  دي��ر  ب��ري��ف  هجني  منطقة 

�شرق �شوريا. 
وحققت قو�ت �شوريا �لدميقر�طية 
تقدماً  �أم���ري���ك���ي  ب��دع��م  )ق�����ش��د( 
�لبلد�ت  �أب���رز  ب��ل��دة هجني  د�خ���ل 
�ل���و�ق���ع���ة ���ش��م��ن �جل��ي��ب �لأخ����ري 
�لذي ي�شيطر عليه تنظيم د�ع�س 

�لإرهابي �شرقي �شوريا.
�لذي  �مل�����ش��ور،  �لتقرير  وبح�شب 
ح�شري،  �إن�����ه  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ق���ال���ت 
����ش��ت��ول��ت ق�����������������������و�ت ق�����ش�����������������د على 
مقاتلو  ت���رك���ه  �أ����ش���ل���ح���ة  م�����ش��ن��ع 
تنظيم د�ع�س ور�ءهم بعد حترير 
�مل��ن��ط��ق��ة وف�����ر�ره�����م م���ن���ه���ا، كما 
�أو�شح �لتقرير �أن �مل�شنع يحتوي 
و�ش������يار�ت  نا�ش���فة  �أح��زم��ة  على 

و�لذخائر  �لأ�شلحة  م��ن  تر�شانة 
ع��ل��ى ن��ط��اق ���ش��ن��اع��ي، ح��ي��ث كان 
بي  �لآر  �ل�شو�ريخ  قذ�ئف  ي�شنع 
و�ل��ق��ن��اب��ل مبا�شرة  و�ل���ه���اون  ج��ي 
�أن  م�شيفاً  �خلام”،  �مل��ع��دن  م��ن 
ي�شعون  كانو�  �لتنظيم  “مقاتلي 
ل������وح������ات �����ش����غ����ط ومي�����الأون�����ه�����ا 
ب��امل��ت��ف��ج��ر�ت ح��ت��ى ي��ت��م��ك��ن��و� من 
بد�ئية  ن���ا����ش���ف���ة  ع����ب����و�ت  ����ش���ن���ع 

�ل�شنع«. 
وذكرت �ل�شحيفة  �أن “�ل�شو�ريخ 
رها  طورّ و�ل��ت��ي  نع”  �ل�شُ ب��د�ئ��ي��ة 
ف��رتة رو�ج ت�شنيع  د�ع�����س خ��الل 
�أحد  كانت  للمتطرفني،  �لأ�شلحة 
�ملكونات �لرئي�شية يف �آلية �حلرب 

لالإرهابيني باملنطقة.
�أن مقاتلي د�ع�س مل  و�أك��د ح�شن 
حتى  �أ�شلحتهم  جميع  ي�شتنفذو� 
هجوم  “يف  �أن����ه  م��و���ش��ح��اً  �لآن، 
مقاتلي د�ع�س �لأخري علينا حتت 
��شتخدمو�  رملية،  عا�شفة  غطاء 
و�ملتفجر�ت  �لأ�شلحة  من  �لكثري 

مثل �لتي وجدناها هنا«.
د�ع�س  “عنا�شر  �أن  ح�شن  و�أك���د 

للحفاظ  �شر�شة  معركة  خا�شو� 
على هذ� �مل�شنع، ولكنهم تر�جعو� 
وقن�س   7 مقتل  بعد  هجني  �إىل 

عدد �آخر منهم«. 
�لربيطانية،  �ل�شحيفة  ون��ق��ل��ت 
�شوريا  ق�������و�ت  ق�������ادة  �أح�������د  ع�����ن 
هجني  منطقة  يف  �لدميقر�طية 
�شرقي �شوريا، هافيل روين، حيث 
تدور �ملعارك، قوله: “�ملعركة هنا 
�مل��ع��ارك �لأخ����رى يف  تختلف ع��ن 
د�ع�س  م�شلحي  �أن  حيث  �شوريا، 
�لأخرى  �مل��ع��ارك  يف  يفرون  كانو� 
هم  �لآن  ولكن  �ملنطقة  ه��ذه  �إىل 
حم���ا����ش���رون ول��ي�����س ل��دي��ه��م �أي 
مكان �أخر للفر�ر �إليه، لذلك هم 
م�شري�ً �إىل  يقاتلون حتى �ملوت”، 
هي  �ملنطقة  ه��ذه  يف  “�ملعارك  �أن 

�لأ�شو�أ و�لأ�شعب«.
لدى  ك���ان  “لقد  روين:  و�أ����ش���اف 
�أك��������رث م�����ن 5 ����ش���ن���و�ت  د�ع�����������س 

للتح�شري لهذه �ملعركة هنا«.
�لأ�شلحة  م�����ش��ن��ع  وب��خ�����ش��و���س 
�ل���������ذي ع������رث ع���ل���ي���ه يف حم������اور 
“�لتنظيم  �إن  روين  ق��ال  ه��ج��ني، 

�لأ�شلحة  م�شنع  �أن  روين  و�أك����د 
�ل��ع��ث��������������������������������������ور عليه  ت�����������������������م  �ل�����ذي 
�ش��������وريا  ق�����و�ت  ق��ب�����������������������������ل  م���ن 
�لوحي�����������د  �لدميقر�طية مل يكن 

يف �ملنطقة..
حديثاً  وج����دن����ا  “لقد  وق�������ال:   
�آخ��ر حتت مدر�شة  �أ�شلحة  خمزن 

طريق  ع��ن  �لآن  معرفتها  ميكن 
نحن  �ل�شبب  “لهذ�  �لإنرتنت”، 
ملكافحة  �ل���ن���ا����س  ب��ت��ث��ق��ي��ف  ن���ق���وم 
وحماربته  �مل��ت��ط��رف  د�ع�����س  فكر 
ي��ت��م �لق�شاء  يف ك��ل م��ك��ان، ح��ت��ى 
على �لتنظيم �لإرهابي و�لتطرف 

نهائياً«.

م�صنع داع�س لل�صواريخ حتت �صيطرة ق�صد

حمكمة اأمريكية ترف�س تطبيق اأمر ترامب ب�صاأن اللجوء 

وزيرة بريطانية: اتفاق ماي 
ب�صاأن بريك�صت اأف�صل اختيار 

 •• لندن-رويرتز:

قالت وزيرة �لعمل و�ملعا�شات �لربيطانية �أمرب ر�د �إن �تفاق رئي�شة �لوزر�ء 
ترييز� ماي للخروج من �لحتاد �لأوروبي هو �لختيار �لأف�شل و�خلطة 
�لوحيدة �ملتاحة لالن�شحاب من �لتكتل رغم �عرت�فها باأنه قد تكون هناك 

حاجة �إىل خطة بديلة.
يتجهون  �لربملان  �أع�شاء  �أن  ويبدو 
�لثالثاء  ي��وم  م��اي  �تفاق  �إىل رف�س 
وه��و �أم���ر ي��ه��دد ب���اأن ي��دخ��ل خام�س 
غمو�س  يف  �ل��ع��امل  �قت�شاد�ت  �أك��رب 
�أمام  �أكرب كما يرتك �لباب مفتوحا 
بينها  م��ن  �ملمكنة  �لنتائج  م��ن  ع��دد 
خ�������روج غ����ري م���ن���ظ���م م����ن �لحت������اد 

�لأوروبي.
وق���ال���ت ر�د ل���ر�دي���و ه��ي��ئ��ة �لإذ�ع�����ة 
�ليوم  )ب���ي.ب���ي.����ش���ي(  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة 
هو  ل��دي��ن��ا  �ت���ف���اق  “�أف�شل  �ل�����ش��ب��ت 
رئي�شة  ق���دم���ت���ه  �ل��������ذي  �لت������ف������اق 
خطة  “هناك  و�أ���ش��اف��ت  �لوزر�ء”. 

و�حدة فقط«.
�ل�������ش���روري  م����ن  �إن  م�����اي  وق����ال����ت 
�تفاقها  �ل��ربمل��ان  �أع�����ش��اء  ي��وؤي��د  �أن 
�أن  �إم��ا  ه��و  �لبديل  و�إن  لالن�شحاب 
م��ن �لحتاد  م��وؤمل��ا  يو�جهو� خ��روج��ا 
�أل  �إمكانية  �أو  �تفاق  دون  �لأوروب���ي 
ي��ك��ون ه��ن��اك خ����روج ع��ل��ى �لإط����الق 
لكن ر�د قالت �إن من �ملمكن �أن تكون 

هناك حاجة خلطة بديلة.
)خطة  مت����ر  مل  “�إذ�  ر�د  وق����ال����ت 
�أي �شيء:  ماي( فمن �ملمكن حدوث 
�أي من هذين �لختيارين ميكن  �لت�شويت �ل�شعبي، �لختيار �لرنويجي، 

�أن يطرح«.
و�لرنويج لي�شت ع�شو� يف �لحت��اد �لأوروب��ي لكنها �شمن �ل�شوق �ملوحدة 
للتكتل مما ي�شمح بحرية نقل �ل�شلع ور�أ�س �ملال و�خلدمات وحرية �نتقال 
�لحتاد  يف  بريطانيا  بقاء  �أي�شا  �لرنويجي  �لختيار  ويطرح  �لأ�شخا�س. 
ع�شو�  لي�شت  �ل��رنوي��ج  �أن  من  �لرغم  على  �لأوروب���ي  لالحتاد  �جلمركي 

فيه.
�ملحافظني  حزب  من  م�شرعون  فيهم  مبن  �لربملان،  �أع�شاء  بع�س  وعرب 
�لحتاد  ع�شوية  على  ث��ان  ل�شتفتاء  تاأييدهم  ع��ن  م���اي،  تتزعمه  �ل���ذي 

�لأوروبي �أو �إجر�ء ت�شويت �شعبي.
وقالت ر�د �إن ماي ينبغي �أن تظل رئي�شة للوزر�ء حتى �إذ� خ�شرت �قرت�ع 

يوم �لثالثاء. و�أ�شافت “رحيلها غري و�رد«.
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للفرو�شية  �ل����ع����ني  ن�������ادي  ت���و����ش���ل 
»�شي  ومنتجع  و�جل��ول��ف  و�ل��رم��اي��ة 
�شان« �لتايالندي �إىل توقيع �تفاقية 
تتعلق بتبادل �خلرب�ت بني �لطرفني 
وت���ن���ظ���ي���م �ل���ع���دي���د م����ن �ل���ل���ق���اء�ت 
�لبطولت  و��شت�شافة  �لتجريبية 
�ل���ودي���ة مم���ا ي�����ش��اع��ف م���ن خرب�ت 
لعبي �لطرفني ويرفع من م�شتوى 
على  ت��ط��وي��ره��ا  �إىل  وي����وؤدي  �للعبة 
�إىل ��شتقطاب  مر �ل�شنني بالإ�شافة 
يف  �ل��ر�غ��ب��ني  �لالعبني  م��ن  �لعديد 
�لريا�شة.  �ل��ن��وع م��ن  ه���ذ�  مم��ار���ش��ة 
�خلمي�س  يوم  �لتفاقية  بتوقيع  قام 
�ملا�شي بنادي �جلولف يف نادي �لعني 
�لنا�شري  ر����ش��د  حممد  للفرو�شية 
�مل��دي��ر �ل��ع��ام ل��ل��ن��ادي ون���ارت �شيابار 

رئي�س �لنادي �لتايالندي.
�إنه  �ل��ن��ا���ش��ري  ق���ال  ل��ه  ت�شريح  ويف 
نادي  �شيابار يف  ن��ارت  بتو�جد  �شعيد 
�تفاقية  لتوقيع  للفرو�شية  �ل��ع��ني 
موؤكد�ً  �جل��ول��ف  ريا�شة  يف  للتعاون 
�إىل  �أنهم دوماً يطمحون ويتطلعون 
�أن يكون لديهم نوع من �لتعاون مع 

�لثقافات  وتبادل  �لأخ��رى  �لأط��ر�ف 
�إليه  ت�شعى  وجلب �خل��رب�ت وهو ما 
دوماً جميع �لأندية يف �أنو�ع �لريا�شة 
كافة م�شري�ً �إىل �أن لكل دولة ميز�ت 
�لدول  تايالند من  �إن  وقال  معينة. 
�ل���ت���ي حت��ظ��ى ب�����ش��د�ق��ة مم���ي���زة مع 

�ملتحدة منذ  �لعربية  �لإم��ار�ت  دولة 
�لتي  �ل�شهرة  بجانب  طويلة  ف��رتة 
ريا�شة �جلولف خا�شة  �كت�شبتها يف 
�أن لديها �أكرث من ثالثمئة ملعب يف 
هذ� �لنوع من �لريا�شة ولكل ملعب 
�لهتمام  بكل  ويحظى  خ�شو�شيته 

من طرف �مل�شوؤولني عنه. و�أ�شاف:« 
نحن د�ئماً ن�شعى لكت�شاب �ملزيد من 
�خل���رب�ت م��ن �لأن��دي��ة �لتي متار�س 
ذ�ت �لأن�شطة و�لألعاب �لتي ي�شمها 
و�لرماية  ل��ل��ف��رو���ش��ي��ة  �ل��ع��ني  ن����ادي 
هذ�  م��ع  للتعاون  ون�شعى  و�جل��ول��ف 

�خلرب�ت  لتبادل  �لأن��دي��ة  من  �لنوع 
بني �لالعبني بالإ�شافة �إىل �لرتويج 
لل�شياحة يف دولة �لإمار�ت وتايالند 
خ��ا���ش��ة م��دي��ن��ة �ل��ع��ني مل���ا ت��ت��م��ي��ز به 
�أننا  ول���ش��ك  ع���دة.  �شياحية  مناطق 
بيننا وبني  �شباقون لكي تكون  د�ئماً 

نتمكن  منافذ  �لأخ���رى  �ل��ع��امل  دول 
من خاللها �لطالع على �إمكانياتها 
�لإم����ار�ت  ودول����ة  �شحيح،  و�ل��ع��ك�����س 
بف�شل قيادتها �لر�شيدة تتطلع د�ئماً 
�مل�شتويات  �أع��ل��ى  �إىل  �ل��و���ش��ول  �إىل 
�شك  ول  خدماتها.  نوعية  وحت�شني 

باأننا  ي�����ش��ه��د  �ل��ري��ا���ش��ي  �ل���ع���امل  �أن 
�لتنظيم  ع��اٍل يف  على م�شتوى  د�ئماً 
و�أود  �مل��م��ي��زة.  �خل���رب�ت  و��شتقطاب 
نادي  �أب�����و�ب  �أن  �إىل  ه��ن��ا  �أ����ش���ري  �أن 
�لعني للفرو�شية و�لرماية و�جلولف 
مفتوحة ل�شتقبال كل �لريا�شيني يف 

تايالند ملمار�شة هو�ياتهم ». ويف ختام 
ح��دي��ث��ه ق���ال �ل��ن��ا���ش��ري �إن���ه �شيكون 
هنالك موقع م�شرتك بني �لطرفني 
م��ن خ��الل��ه على  �مل��ت��اب��ع��ون  ليتعرف 
�لت�شهيالت  وكل  و�ملعلومات  �لأخبار 
�لتي يقدمها كل منهما.  و�خلدمات 
نارت  �لتايالنيدي  عرب  جانبه  ومن 
لنادي  ب��زي��ارت��ه  �شعادته  ع��ن  �شيابار 
�لعني للفرو�شية و�لرماية و�جلولف 
م��ق��دم��اً ك���ل �ل�����ش��ك��ر و�ل��ت��ق��دي��ر �إىل 
�مل�شوؤولني بالنادي للتن�شيق و�لتعاون 
ريا�شة  جم�����ال  يف  �ل���ط���رف���ني  ب����ني 
�ل��وق��ت نف�شه  م���وؤك���د�ً يف  �جل���ول���ف، 
من  كثري�ً  �شي�شتفيد�ن  �لناديني  �أن 
بع�شهما  مع  �خل��رب�ت  تبادل  خ��الل 
بكل  �أت��ق��دم  �أن  �أود  وق���ال:«  �لبع�س. 
ر��شد  حممد  �إىل  و�لتقدير  �ل�شكر 
�لنا�شري لتوفريه لنا هذه �لفر�شة 
للفرو�شية  �لعني  ن��ادي  مع  للتعاون 
و�ل��رم��اي��ة و�جل���ول���ف و�أوؤك�����د ل��ه �أن 
طويلة  لفرتة  ت��دوم  �شوف  عالقتنا 
�لأمد نعمل من خاللها على تطوير 

ريا�شة �جلولف«.

 ق��ب��ي��ل �أ����ش���ب���وع و�ح������د ف���ق���ط من 
�ختيار  مت  �ل���ب���ط���ول���ة،  �ن����ط����الق 
�لالعبني �ل� 12 �لنهائيني خلو�س 
مباريات بطولة بولو �ل�شاطئ دبي 
�لفرق  ت��ت��اأه��ب  ح��ني  يف   ،2018
�حلقيقية  ل��ل��م��و�ج��ه��ة  �����ش���ت���ع���د�د�ً 
د�ي��ف دبي  ن��ادي �شكاي  على رم��ال 
�لذهبية.   وت�شهد �لبطولة م�شاركة 
�أربعة فرق ميثرّلها نخبة من لعبي 
ريا�شة �لبولو �لنجوم على �ل�شعيد 
�أنحاء  جميع  م��ن  و�ل��ع��امل��ي  �ملحلي 
كاأ�س  ل��ق��ب  ع��ل��ى  للتناف�س  �ل��ع��امل 
دورة  يف  دبي  �ل�شاطئ  بولو  بطولة 
ه���ذه �ل�����ش��ن��ة. ح��ي��ث ت��ق��ام مباريات 
ت�شعل  �لتي  و�ملثرية  �ملمتعة  �لبولو 
�شهو�ت  خ��الل  م��ن  ك��ب��ري�ً  حما�شاً 
جياد �لفر�شان �لعالية وعلى مر�أى 
ملدينة  �ل�شاحرة  �ل�شحاب  ناطحات 
و  �جلمهور  �أن��ظ��ار  تاأ�شر  �لتي  دب��ي 

جتعل من بطولة هذه �ل�شنة جتربة 
ف���ري���دة م���ن ن��وع��ه��ا.  حت���ت رعاية 
ك��رمي��ة م���ن ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ حمد�ن 
بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم، ويل 
دبي  “جمل�س  ورئ��ي�����س  دب���ي  ع��ه��د 

“كاأ�س  ب��ط��ول��ة  ت��ق��ام  �لريا�شي”، 
ريزيد�ن�س  لم��ب��ورغ��ي��ن��ي  ت��ون��ي��ن��و 
ل���ب���ط���ول���ة ب����ول����و �ل���������ش����اط����ئ دب����ي 
جمموعة  م��ن  �مل��ق��دم��ة   ”2018
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“�شكاي  ن���ادي  يف  �ل�شهر  ه���ذ�  م��ن 
جنوم  �أ���ش��و�ء  د�ي���ف دبي”  حت��ت 
�لعليلة.   ب��اأج��و�ئ��ه  دي�����ش��م��رب  �شهر 
�ل�شنة  كاأ�س بطولة  ي�شارك حامال 
�ملا�شية �لأخ��و�ن �لفر�شان طارق و 
ر��شد �لبو�ردي من نادي “ديزيرت 
فرق  يف  يتناف�شان  و  بامل” للبولو 
هذه  دورة  يف  م���رة  لأول  خم��ت��ل��ف��ة 
�لبو�ردي،  ر����ش��د  وي��ت��ق��دم   �ل�شنة. 
�لب���ن �لأ���ش��غ��ر لأ���ش��ط��ورة ريا�شة 
�لبولو علي �لبو�ردي، ليدعم فريق 
ريزيد�ن�س  لم��ب��ورغ��ي��ن��ي  ت��ون��ي��ن��و 
للبطولة،  �ل��ر���ش��م��ي  �ل���ر�ع���ي  دب���ي 
نخبة  م���ن  جم��م��وع��ة  ج���ان���ب  �إىل 
لعبي ريا�شة �لبولو. حيث ين�شم 
�شعود  �لنجم  �لإم����ار�ت  �شباب  م��ن 
�لأرجنتيني  �مل���ح���رتف  و  خ�����وري، 
�شيلعب  بينما  م��الك��ال��ز�.  ماك�شي 
ر��شد �ىل جانب رفيق  �لأك��رب  �لأخ 

دبي  �ل�شاطئ  بولو  درب��ه يف بطولة 
�لظهور  �شاحب  مع  �ين�شتون  �شام 
�لأرجنتيني  �ل��ب��ط��ول��ة،  يف  �لأول 
ر�م�����ريو ك����وردي����رو ل�����ش��ال��ح فريق 
من  يربز  و  �دفريتايزنغ”.  “هيلز 
لعب  غ���ل���وب���ال«  “�لطاقة  ف���ري���ق 
�ل��ب��ول��و �لإم���ار�ت���ي �مل��وه��وب فار�س 
���ش��ي��ب��د�أ م�شو�ر  �ل���ذي  �ل��ي��ب��ه��وين و 
بولو �ل�شاطئ لأول مرة هذه �ل�شنة 
�لالعب  ف��ري��ق��ه  �إىل  و���ش��ي��ن�����ش��م   .
�لإمار�تي ر��شد �ل�شايغ و �لالعب 
�هد�ف  �لربع  �شاحب  �لأرجنتيني 
�لذي  روم����ريو  غ��وم��ي��ز  �شانتياغو 
ي�شارك لل�شنة �ل�شابعة على �لتو�يل 
دعماً  ت�شيف  �جل��دي��رة  وم�شاركته 
يرحب  بينما  ل��ل��ف��ري��ق.    تكتيكياً 
م�شاركة  ب�����اأول  “ليندت”  ف��ري��ق 
بطولة  تاريخ  يف  م��رة  لأول  �نثوية 
ب��ول��و �ل�����ش��اط��ئ دب���ي، ح��ي��ث تن�شم 

�لدكتورة  �ل��ن��م�����ش��اوي��ة  �ل���الع���ب���ة 
�شابني �شافر �إىل �لبطولة لت�شارك 
بجانب  �حل��م��ا���ش��ي��ة  �مل���ب���اري���ات  يف 
�مل���و�يل للفريق،  و  �ل��ع��ائ��د جم���دد�ً 
�لإجنليزي  �ل�����ش��وي�����ش��ري  �ل��الع��ب 
�ملحرتف  و  ب������الدن  ن���اي���ج���ل  ج�����ان 
توما�س  �مل��خ�����ش��رم  �لأرج���ن���ت���ي���ن���ي 
�شيتم  م�����رة  ولأول  �إري���������������ارت.    
�إىل منطقة  دخ��ول جم��اين  توفري 
على  ي��ت��ع��نيرّ  وه��ن��ا  �ل��ع��ام��ة،  �شم�س 

عرب  م�شبقاً  �لت�شجيل  �مل�شجعني 
�لإلكرتوين  �ملوقع  على  �لإن��رتن��ت 
 www.800tickets.com
جمانية  ت���ذك���رة  ع��ل��ى  ل��ل��ح�����ش��ول 
حل�شور �حلدث. و�إ�شافًة �إىل �شوق 
لبيع  منافذ  �شتتوفر  �مل��ي��الد  عيد 
�مل�شروبات  �شتتوفر  كما  �لأطعمة، 
وق�شاء  ل���ال����ش���ت���م���ت���اع  �ل����ف����اخ����رة 
�أجو�ء منع�شة، ف�شاًل عن �لدخول 
�لأ�شطورية  �حلفالت  �إىل  �ملجاين 

فعالية  �ن���ت���ه���اء  ب���ع���د  ت���ق���ام  �ل���ت���ي 
يومني.  م��د�ر  على  �لبولو  بطولة 
�إىل  يتطلعون  �ل��ز�ئ��رون  ك��ان  و�إذ� 
خا�شة  �لأ�شبوع  نهاية  عطلة  جعل 
ومميزة جًد�، �شتتوفر تذ�كر دخول 
�ل�شخ�شيات  ك��ب��ار  جمل�س  ملنطقة 
�لإلكرتوين  �مل��وق��ع  ع��رب  ل�شر�ئها 
 www.800tickets.com
�لأطعمة  �ل��ت��ذك��رة  ه��ذه  و�شت�شمل 

و�مل�شروبات �لفاخرة.

�أثبت �ل�شائق �لعماين �لفي�شل �لزبري 
�ل�شباق  ت�شدر  م��ن  ومت��ك��ن  ج��د�رت��ه 
بطولة  م��ن  �ل��ث��ان��ي��ة  ل��ل��ج��ول��ة  �لأول 
حت����دي ك���اأ����س ب��ور���ش��ه ب���ي دب��ل��ي��و تي 
جي تي 3 �ل�شرق �لأو�شط على حلبة 
�لبحرين �لدولية، بعد �أن �نطلق من 

�ملركز �لأول بعد �جلولة �لتاأهيلية.
وعلى �لرغم من �نطالقته �ملتو��شعة 
مر�كز   4 تر�جعه  عن  �أ�شفرت  و�لتي 
�لبحريني  خ��ل��ف  �لأول  �ملنعطف  يف 
عي�شى بن عبد �هلل �آل خليفة و�لرتكي 
بريكلي بي�شلر، �إل �أن �ل�شاب �لعماين 
مت��ك��ن يف ����ش��ت��ع��ادة ت��رك��ي��زه ب��ع��د �أول 
�شريعة  لفات  بعدها  لي�شجل  لفتني 
�ل�شباق  ت�شدر  من  مكنته  متو��شلة 
�ل�شائق  خ��ل��ف��ه  ن��ه��اي��ت��ه، وج����اء  ح��ت��ى 
�ل��ب��ح��ري��ن��ي ع��ي�����ش��ى ب���ن ع��ب��د �هلل �آل 
يف  كوي�شاد�  دي  �لأمريكي  ثم  خليفة 
�ل�شباق  نهاية  وب��ع��د  �ل��ث��ال��ث.  �مل��رك��ز 
�لأول قال �لزبري: “جاءت �نطالقتي 
�إىل  مركزي  وفقدت  للغاية،  �شعيفة 
�ملركز �لر�بع يف �ملنعطف �لأول، ومن 
ث��م �أدرك����ت ���ش��رورة �أن �أ���ش��غ��ط بقوة 

من  ومتكنت  �ل�شد�رة،  �أ�شتعيد  حتى 
خ��ل��ق ف���ج���وة ب��ي��ن��ي وب����ني ع��ي�����ش��ى �آل 
للحفاظ  �شعيت  ذل��ك  وب��ع��د  خليفة، 
�شباقاً  كان  لقد  �لنهاية.  حتى  عليها 
�إنهائه.  بكيفية  �شعيد جد�ً  و�أنا  ر�ئعاً 
�لتاليني  �ل�شباقني  �إىل  �لآن  و�أتطلع 
حلبة  ج���م���ه���ور  و�����ش���ت���م���ت���ع  غد�ً”. 
�ل��ب��ح��ري��ن �ل��دول��ي��ة ب��ال�����ش��ب��اق �ملثري 
و�لذي �شهد مناف�شة �شر�شة يف جميع 
تاأمني  ك���ان  �ل��زب��ري  م���ر�ك���زه، فخلف 
نظر�ً  �ل�شعوبة  غاية  يف  �أم��ر�ً  �ملر�كز 
عي�شى  �لبحريني  بني  �ملناف�شة  لقوة 
بريكي  بي�شلر  و�ل���رتك���ي  خليفة  �آل 

و�لفرن�شي  كوي�شاد�  دي  و�لأم��ريك��ي 
و�جلنوب  ���ش��ي��م��ن��اور  ب��اب��ت��ي�����ش��ت  د�ن 
خالد  و�لعماين  ه��اك  �شاول  �أفريقي 
�لوهيبي و�لأملاين ليون كولر. و�أظهر 
�لعميقة  معرفته  خليفة  �آل  عي�شى 
�ملركز  �ل�����ش��ب��اق يف  ل��ي��ن��ه��ي  ب��احل��ل��ب��ة 
�ملركز  يف  كوي�شاد�  دي  وج��اء  �ل��ث��اين، 
�ل��ث��ال��ث، ورب���ح ���ش��اول ه���اك مركزين 
وحل  �لر�بع  �ملركز  يف  �ل�شباق  و�أنهى 
وبريكي  �خلام�س  �ملركز  يف  �شيمناور 
بي�شلر يف �ملركز �ل�شاد�س، ومل يتمكن 
خ���ال���د �ل��وه��ي��ب��ي ول���ي���ون ك���ول���ر من 
�مل��ن��اف�����ش��ة، وت��ر�ج��ع��ا ب�شعة  م��و�ك��ب��ة 

موهبة  �أظ��ه��ر  ك��ول��ر  �أن  �إل  م���ر�ك���ز، 
ر�ئ���ع���ة ب��ره��ن م���ن خ��الل��ه��ا ع��ل��ى �أنه 
وحاول  باملتابعة،  جدير  جديد  و�ف��د 
�ل��وه��ي��ب��ي م��و����ش��ل��ة �ل��ت��ن��اف�����س ولكن 
خارج  �ل��وق��ت  بع�س  �أم�����ش��ى  �أن  ب��ع��د 
مركز  نف�س  يف  �ل�شباق  لينهى  �مل�شار، 
�نطالقه. وقال �شاحب �ملركز �لثاين 
عي�شى �آل خليفة من فريق �لبحرين: 
“لقد كان �شباقاً مثري�ً، بعد �ملنعطف 
�ل���روؤي���ة  �مل�������ر�آة  �إىل  ن���ظ���رت  �لأول، 
يت�شارعون  خلفي  �جلميع  و�شاهدت 
�ت�شاق  �حل��ف��اظ  و��شتهدفت  م��ب��ك��ر�ً. 
وعلى  م��رك��زي،  على  للحفاظ  �أد�ئ���ي 

�لأخطاء  بع�س  �رت��ك��اب��ي  م��ن  �ل��رغ��م 
�ل�شباق يف  �إنهاء  �أنني متكنت من  �إل 
من  �لكثري  هناك  كان  �لثاين.  �ملركز 
�مل��ن��او���ش��ات خ���الل �ل�����ش��ب��اق م��ا جعله 
بالن�شبة يل. وب�شكل عام،  �إث��ارة  �أكرث 
�أنا �شعيد جًد� بالنتيجة، فقد قدمت 
�أد�ًء جيد�ً �ليوم”. و�شتتو��شل �جلولة 
�لدولية  �لبحرين  على حلبة  �لثانية 
 17 مب�شاركة  �آخرين  ب�شباقني  غ��ًد� 
بطولة  وت��ع��دُّ  دول���ة.   13 م��ن  �شائقاً 
حتدي كاأ�س بور�شه بي دبليو تي جي 
�لبطولة  هي  �لأو���ش��ط  �ل�شرق   3 تي 
�لإقليمية �لوحيدة �ملدعومة من قبل 
�ل�شرق  منطقة  يف  �مل�شنعة  �ل�شركة 
رعاية  مبو��شلتها  وتفخر  �لأو���ش��ط، 
�ملحلية  �ل�����ش��ي��ار�ت  ري��ا���ش��ة  م���و�ه���ب 
لل�شائقني  ت��ت��ي��ح  ح��ي��ث  �مل��ن��ط��ق��ة،  يف 
�لو�شول �إىل �أحد �شيار�ت �شباق كاأ�س 
بور�شه 911 جي تي 3، وهو �لطر�ز 
نف�شه �مل�شتخدم يف �ل�شباقات �لدولية، 
ك���اري���ر� وبور�شه  ب��ور���ش��ه  ك��اأ���س  م��ث��ل 
موبيل 1 �شوبر كب، �ل�شباق �لر�شمي 

�لد�عم لبطولة فورمول 1.

 ت�شهد بطولة دبي �لدولية للجمباز 
�لإيقاعي �ملقامة مناف�شاتها حاليا 
�ملغطاة  ه��ن��د  �ل�����ش��ي��خ��ة  ���ش��ال��ة  يف 
لالألعاب �لريا�شية يف دبي م�شاركة 
تعد  وهي  �أوملبيات.  بطالت  خم�س 
�ملنطقة  يف  ن���وع���ه���ا  م����ن  �لأك�������رب 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع جمل�س دبي  وت��ق��ام 
�لبطولة  يف  وي�����ش��ارك  �ل��ري��ا���ش��ي. 
دول���ة من   18 م��ن  لع��ب��ة   497

يتناف�شن  �ل���ع���امل،  �أن���ح���اء  ج��م��ي��ع 
�ل��ف��ردي و�جل��م��اع��ي من  يف فئتي 
مو�ليد  ح���ت���ى   2005 م���و�ل���ي���د 
2013. وت�شمنت قائمة �لبطالت 
�لبطولة  يف  �مل�شاركات  �لأومل��ب��ي��ات 
�شيمونا  �ل���ب���ول���ن���دي���ة  �ل���الع���ب���ة 
�لعامل  ببطولة  �ل��ف��ائ��زة  بيت�شيفا 
ثالث مر�ت وحائزة على �مليد�لية 
�لأومل���ب���ي���ة م���رت���ني، و�لأوك���ر�ن���ي���ة 

ببطولة  �لفائزة  دونكو  ناتاليا جو 
ومبيد�ليتني  م����رت����ني  �ل�����ع�����امل 
ميلتينا  و�لبيالرو�شية  �أوملبيتني، 
�لعامل  ببطولة  �لفائزة  �شتانيوتا 
و�لإ�شبانية  �أوملبيتني،  وميد�ليتني 
�لفائزة  رودري����ج����و�����س  ك���ارول���ي���ن���ا 
و�لبطلة  �أوملبية،  ميد�ليات  بثالث 
مارينا  �لأذرب���ي���ج���ان���ي���ة  �لأومل���ب���ي���ة 

دوروند�.

تطلعًا للتطوير وتبادل اخلربات

»العني للفرو�صية« و»�صي �صان« التايالندي يوقعان اتفاقية للجواف

الإعالن عن الفرق امل�ساركة يف بطولة كاأ�س بولو ال�ساطئ دبي 2018

 احلمـــا�س يتقـــّد جمـــددًا مـــع عـــودة بطولـــة 
بولـــو ال�صاطـــئ دبـــي هـــذا العـــام!

عي�سى اآل خليفة حل ثانيًا ودي كوي�سادا يف املركز الثالث

الفي�صل الزبر ينفرد ب�صدارة ال�صباق الأول للجولة الثانية لبطولة 
حتدي كاأ�س بور�صه بي دبليو تي جي تي 3 ال�صرق الأو�صط  

بطولة دولية للجمباز الإيقاعي يف دبي
ت�صهد م�صاركة خم�س بطالت اأوملبيات

ماراثـــــون  فــــي  ي�صاركــــون  ومت�صابقــــة  مت�صابــــق  اآلف   10
اأدنـــــوك العاملــــي »اركــــ�س فــــي اأبوظبـــــي«

حتت �شعار “�رك�س يف �أبوظبي “ �نطلقت �شباح �أم�س �لأول �جلمعة، 
�للو�ء حممد  �أبوظبي” مب�شاركة معايل  “�أدنوك  مناف�شات مار�ثون 
�أب��وظ��ب��ي رئ��ي�����س �لهيئة �لعامة  خ��ل��ف��ان �ل��رم��ي��ث��ي ق��ائ��د ع���ام ���ش��رط��ة 
للريا�شة نائب رئي�س جمل�س �أبوظبي �لريا�شي، و�أكرث من 10 �آلف 
و�ملحرتفني،  �لعاملني  �ل��ع��د�ئ��ني  نخبة  ميثلون  ومت�شابقة،  مت�شابق 
وعموم فئات �ملجتمع �لذين ج�شدو� �أكرب م�شاركة ريا�شية جمتمعية 
�لن�شخة  يف  لأبوظبي  �لبحرية  �لو�جهة  على  �ملناف�شات  .و�نطلقت 

�لريا�شي،  �أبوظبي  جمل�س  نظمه  �ل��ذي  للمار�ثون  �لأوىل  �لعاملية 
و�شركة برتول �أبوظبي �لوطنية “�أدنوك” حتت مظلة �لحتاد �لدويل 
لألعاب �لقوى، و�شارك يف �شباق 10 كيلو �لر�ئد �ل�شيخ ز�يد بن حمد 
ب��ن ح��م��د�ن �آل نهيان و���ش��ع��ادة ع���ارف �ل��ع��و�ين �لأم���ني �ل��ع��ام ملجل�س 
معايل  و�أ�شاد  �أبوظبي.  �شرطة  �شباط  من  وع��دد  �لريا�شي  �أبوظبي 
�للو�ء حممد خلفان �لرميثي بال�شر�كة �لتنموية �لتي جتمع جمل�س 
�أبوظبي �لريا�شي و�أدنوك و�لتي �أثمرت عن مار�ثون �أدنوك �أبوظبي 

�لذي يج�شد �أبهى �ل�شور و�مل�شاهد �حل�شارية ملجتمع �لإمار�ت بكافة 
و�لتجمعات  �لهادفة  �مللتقيات  تعزيز  �لدولة يف  نهج  وير�شخ  مكوناته 
�لإيجابية �لتي تن�شر ر�شالة �ل�شعادة و�لت�شامح و�لتعاي�س بني �جلميع 
على �أر�س ز�يد وتعك�س نهج �ملحبة و�ل�شالم و�لوئام يف تعاي�س جميع 
�لثقافات يف موطن �لعطاء و�لتقدم. وح�شدت �شرطة �أبوظبي نتائج 
�ملركز  �لنعيمي  �لأوىل، حيث حاز بطي  بن�شخته  �ملار�ثون  متميزة يف 
�لأول يف �شباق 42 كيلومرت، فيما ح�شل حممد �حل�شاين على �ملركز 

�لأول ل�شباق 5 كيلومرت، و حازت �إميان �لطرودي على �ملركز �لأول 
للفئة �لعمرية 18_30 �شيد�ت ل�شباق م�شافة 5 كيلومرت �شيد�ت 
وح�شلت لبني �حللو�ين على �ملركز �لثاين للفئة �لعمرية 31_40 
�ملركز  �مل��ازم  5 كيلومرت، و حقق ح�شني م��ر�د  �شيد�ت ل�شباق م�شافة 
 42 �شباق  مل�شافة  �لهمم”  “�أ�شحاب  �ملتحركة  �لكر��شي  لفئة  �لأول 
 10 �شباق  مل�شافة  �لثالث  �ملركز  �ملهريي  ذيبان  ن��ال  فيما   ، كيلومرت 

كيلومرت “فئة �لكر��شي �ملتحركة �أ�شحاب �لهمم«.
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الفجر الريا�ضي

نفى نادي باري�س �شان جرمان �لفرن�شي ب�شدة �لتقارير عن 
��شتعد�ده للتخلي عن �أحد جنميه �لرب�زيلي نيمار �أو كيليان 
�لقدم  لكرة  �لأوروب���ي  �لحت��اد  لتفادي عقوبات من  مبابي، 
ملخالفته قو�عد �للعب �ملايل �لنظيف. وتعاقد �شان جرمان 

�ململوك من �شركة قطر لال�شتثمار�ت �لريا�شية، 
يف �شيف 2017 مع نيمار قادما من بر�شلونة �لإ�شباين 

مقابل 222 مليون يورو، 
ومع مبابي من موناكو )�إعارة ملو�شم يليها �نتقال 

د�ئم( يف �شفقة قدرت قيمتها ب�180 مليونا.

�لريا�شية  “ليكيب”  ���ش��ح��ي��ف��ة  ون�������ش���رت 
�لفرن�شية �لو��شعة �لنت�شار �جلمعة، تقرير� 
يفيد باأن �لنادي م�شتعد للتخلي عن و�حد 

من �أغلى لعَبني يف �لعامل،
قبل  من  لعقوبات  �لتعر�س  لتفادي   
بهذ�  �ل���ذي يحقق  �ل���ق���اري  �لحت����اد 

�ل�شاأن.
 �ل �أن �لنادي رد ببيان نفى فيه باأ�شد 

�أنها  معترب�  و�ل�شخيفة”،  �خلاطئة  �ملز�عم  “هذه  �لعبار�ت 
�أه����������������م كفيلة بخلق “جو من �لتوتر” بينه وبني 

���ش��ح��ي��ف��ة ري���ا����ش���ي���ة يف 
فرن�شا، و�إحدى �أهم 

�لإعالم  و���ش��ائ��ل 
�ل��ري��ا���ش��ي��ة يف 

�لعامل.

�لفريق  ووج����ه 
حادة  �ن���ت���ق���اد�ت 

�ىل “ليكيب” على 
تغطيتها،  خ��ل��ف��ي��ة 

عن  م���ت�������ش���ائ���ال 
حالة  وج�����ود 

“م�������������������ن 

�لحتاد  وك���ان  ل��ه��ا.  �لتابعة  �لتحرير  �إد�رة  يف  �لنف�شام” 
مع  �لتعاقد  �أع��ق��اب  يف  جرمان  �شان  ب�شاأن  حتقيقا  فتح  قد 
�أنه  �ملا�شي  حزير�ن/يونيو  يف  يعلن  �أن  قبل  ونيمار،  مبابي 
ل��ن ي��ف��ر���س ع��ق��وب��ات يف �ل��وق��ت �ل��ر�ه��ن ع��ل��ى �ل���ن���ادي، و�أن 
 2016  ،2015 �لأع���و�م  �لقو�عد يف  �لأخ��ري مل يخالف 

و2017. 
�أنه  �أيلول/�شبتمرب �ملا�شي، و�أعلن  �ل �أن �لحتاد عاد يف 
بطل  خ��رق  �حتمال  ب�شاأن  �إ�شافيا”  “حتقيقا  �شيطلب 

�لدوري �لفرن�شي لقو�عد �للعب �ملايل �لنظيف.

�ملا�شي،  �ل��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�����ش��ري��ن  �لحت�����اد يف  وك�����ش��ف 
ب���اأن ه���ذ� �لإج�����ر�ء ع��لرّ��ق ح��ال��ي��ا يف �ن��ت��ظ��ار ق���ر�ر حمكمة 
به  تقدم  ��شتئناف  ب�شاأن  )“كا�س”(  �لريا�شي  �لتحكيم 
�لتي و�شعها  �لنظيف  �ملايل  �للعب  �لنادي. وتن�س قو�عد 
�أك��رث مما يجني  �أي ناد  �إنفاق  �لحت��اد �لأوروب���ي، على عدم 
 30 خ��الل مو�شم و�ح���د، وع��دم جت��اوز عجزه �مل��ايل �شقف 
مليون يورو خالل فرتة ثالثة �أع��و�م. وتر�وح �لعقوبات يف 
حال �خلرق من �لغر�مة �ملالية، �إىل �لإبعاد عن �مل�شابقات 

�لقارية.

�ل�شلة  ك��رة  دوري  مباريات  �شهدت 
�شقوط  ل��ل��م��ح��رتف��ني  �لأم����ريك����ي 
�لثاين  �مل���رك���ز  �مل��ت�����ش��در و���ش��اح��ب 
�ل�شرقية  �مل��ن��ط��ق��ت��ني  م���ن  ك���ل  يف 
باك�س،  وميلووكي  ر�بتورز  تورونتو 
و�لغربية دنفر ناغت�س و�أوكالهوما 
�شيتي ثاندر. ففي �ل�شرقية، �شقط 
�أم�����ام م�شيفه  ت��ورون��ت��و  �مل��ت�����ش��در 
بعد   106-105 نت�س  ب��روك��ل��ني 
�لثاين  خ�����ش��ر  ب��ي��ن��م��ا  �ل���ت���م���دي���د، 
ميلووكي �أمام حامل لقب �ملو�شمني 
�شتايت  غ���ول���دن  ���ش��ي��ف��ه  �مل��ا���ش��ي��ني 
�لغربية،  ويف   .105-95 ووري���رز 
م�شيفه  �أم��ام  دنفر  �ملت�شدر  خ�شر 
 ،113-107 هورنت�س  ت�شارلوت 
و�أوك��اله��وم��ا �ل��ث��اين �أم���ام م�شيفه 
�شيكاغو بولز 112-114. وحقق 
غولدن �شتايت �ملتوج باللقب ثالث 
�لأخرية،  �لأربعة  �ملو��شم  يف  م��ر�ت 
 27 يف  �مل��و���ش��م  ه����ذ�  �ل�18  ف����وزه 
م�شيفه  ع���ل���ى  ب��ت��ف��وق��ه  م�����ب�����ار�ة، 
خ�شارته  ت��ل��ق��ى  �ل�����ذي  م��ي��ل��ووك��ي 
و�شيطر  م���ب���ار�ة.   24 يف  �ل��ث��ام��ن��ة 
غولدن �شتايت على خمتلف مر�حل 
من  ميلووكي  يتمكن  ومل  �مل��ب��ار�ة، 
نقطتني.  م��ن  ب��اأك��رث  عليه  �لتقدم 
و�عتمد غولدن �شتايت على لعبيه 
طوم�شون  وك����الي  ك����وري  �شتيفن 
�ل���ل���ذي���ن ����ش���ج���ل ك����ل م��ن��ه��م��ا 20 
�أف�شل  ك��وري  �أ���ش��اف  بينما  نقطة، 
لع����ب يف �ل�������دوري م���رت���ني، �أرب����ع 
متابعات وثماين مترير�ت حا�شمة، 

و�شت  متابعات  خم�س  وطوم�شون 
�أندري  و�أ���ش��اف  حا�شمة.  مترير�ت 
�لأعلى  ه���ي  ن��ق��ط��ة   15 �إي����غ����ود�ل 
ل���ه ه����ذ� �مل���و����ش���م. وق�����ال �إي����غ����ود�ل 
ت�شجيل  ميكنهم  لع��ب��ون  “لدينا 
�مل���ح���اولت، وجن��وم��ن��ا و���ش��ع��ون��ا يف 
موقع ت�شجيل �لنقاط هذه �لليلة«. 
���ش��ت��اي��ت �جلمعة  غ���ول���دن  ومت���ك���ن 
�لفريق  ميلووكي،  جماح  كبح  م��ن 
هذ�  �ل�����دوري  يف  ت�شجيال  �لأك����رث 
�ملئة  حاجز  دون  ما  و�أب��ق��اه  �ملو�شم، 
نقطة، علما �أن �ملبار�ة �ل�شابقة بني 
ت�شرين  م��ن  �ل��ث��ام��ن  يف  �لفريقني 
كبري  بفوز  �نتهت  �لثاين/نوفمرب 
-134 ع��ل��ى م�����ش��ي��ف��ه  مل��ي��ل��ووك��ي 
111. وكان ميلووكي قد و�شع يف 
تلك �ملبار�ة حد� ل�شل�شلة من ثماين 
�نت�شار�ت متتالية لغولدن �شتايت. 
�أم�����س ف��وزه �لثالث  وحقق ووري���رز 
�آخ����ر ثماين  ت��و�ل��ي��ا و�ل�����ش��اد���س يف 
ب�شكل كبري على  مباريات، معتمد� 
جن����اح يف �مل����ح����اولت �ل��ث��الث��ي��ة يف 
�ل�شوط �ل��ث��اين، و�أن��ه��ى �مل��ب��ار�ة مع 
19 رمية ثالثية ناجحة من �أ�شل 
ت�شجيل  رغم  وعلى  حماولة.   46
ياني�س  �ل��ي��ون��اين  م��ي��ل��ووك��ي  جن���م 
�إ�شافة  نقطة   22 �أنتيتوكومنبو 
مترير�ت  وخم�س  متابعة   15 �ىل 
هي  خ�شارة  فريقه  تلقى  حا�شمة، 
ث��الث مباريات،  �آخ��ر  له يف  �لثانية 
�ل��ث��اين يف ترتيب  �مل��رك��ز  وب��ق��ي يف 
تورونتو  خلف  �ل�شرقية،  �ملنطقة 

على  مفاجئة  خ�����ش��ارة  تلقى  �ل���ذي 
نت�س  ب���روك���ل���ني  م�����ش��ي��ف��ه  �أر���������س 
�لتمديد. وتبادل  بفارق نقطة بعد 
�لفريقان �ل�شيطرة يف خمتلف �أربع 
�لأول  ب��روك��ل��ني  ح�����ش��م  �ذ  �مل���ب���ار�ة، 
تفوق  ب��ي��ن��م��ا   ،20-24 ل�����ش��احل��ه 
33-29. ويف  �ل��ث��اين  ت��ورون��ت��و يف 
�لثالث  �لربع  بروكلني  �أنهى  حني 
تورونتو  27-26، متكن  ل�شاحله 
م��ن ج��ر �مل��ب��ار�ة �ىل ���ش��وط �إ�شايف 
ب���ع���دم���ا ت���ف���وق يف �ل����رب����ع �لأخ�����ري 
19-18. وكان �لتفوق يف �ل�شوط 
بروكلني عرب  ن�شيب  �لإ���ش��ايف من 
لع���ب���ه ج���اري���ت �آل�����ن �ل�����ذي �شجل 
حماولة ثنائية ناجحة قبل 1:04 
دق���ي���ق���ة م����ن ن���ه���اي���ة �مل�����ب�����ار�ة، من 
متابعات  وع�شر  نقطة   12 �شمن 
�لأم�س.  م��ب��ار�ة  يف  لفريقه  ��ره��ا  وفرّ
بروكلني  �شفوف  يف  �لأف�شل  وكان 
د�جن��ي��ل��و ر�����ش���ل �ل����ذي ���ش��ج��ل 29 
متابعات  خ��م�����س  و�أ�����ش����اف  ن��ق��ط��ة 
وخم�س مترير�ت حا�شمة، يف حني 
كان كاوهي لينادر �لأف�شل لتورونتو 
متابعات  وث�����الث  ن��ق��ط��ة   32 م���ع 
و�أ�شاف  حا�شمة،  مت��ري��ر�ت  و�أرب���ع 
فالنت�شيونا�س  يونا�س  �لليتو�ين 
ول  متابعات.  وثماين  نقطة   24
ترتيب  م��ت�����ش��در�  ت���ورون���ت���و  ي�����ز�ل 
�شجل  �أف�شل  مع  �ل�شرقية  �ملنطقة 
�ملو�شم )21 فوز�  ه��ذ�  �ل���دوري  يف 
و�شت هز�ئم(، �ل �أنه تلقى �جلمعة 
�آخ�����ر ثالث  �ل��ث��ان��ي��ة يف  خ�����ش��ارت��ه 

ق��د تلقى  م��ب��اري��ات. وك��ان تورونتو 
�لإثنني خ�شارته �لأوىل بعد ثماين 
يد  على  وذل��ك  متتالية،  �نت�شار�ت 
دنفر ناغت�س )103-106(، قبل 
�شفنتي  ف��ي��الدل��ف��ي��ا  ع��ل��ى  ي��ف��وز  �أن 

�شيك�شرز �لأربعاء 102-113.
و����ش��ت��ع��اد ف��ي��الدل��ف��ي��ا ت���و�زن���ه بعد 
على  �جلمعة  بفوزه  �خل�شارة،  تلك 
م�شيفه ديرتويت بي�شتونز 117-
بفوزه  فيالدلفيا  وي��دي��ن   .111
جيمي  لع��ب��ه  �ىل  �أ���ش��ا���ش��ي  ب�شكل 
باتلر �ل���ذي �أن��ه��ى �مل��ب��ار�ة م��ع 38 
نقطة، 26 منها يف �ل�شوط �لثاين 
�أم�س  ف��ي��الدل��ف��ي��ا يف  وك����ان  ف��ق��ط. 
�ل�شوط  يف  باتلر  �أد�ء  �ىل  �حل��اج��ة 
ديرتويت  �أن���ه���ى  ب��ع��دم��ا  �ل����ث����اين، 

�ل�شوط �لأول متقدما 56-68.
�لثالث  �ل���رب���ع  ف��ي��الدل��ف��ي��ا  و�أن���ه���ى 
-28 �لأخ�����ري  و�ل���رب���ع   ،22-33

.21
�لأ�شرت�يل  ب��ات��ل��ر  زم��ي��ال  و���ش��اه��م 
ريديك  ج��اي  وج���اي  �شيمونز  ب��ني 
نقطة،   18 م��ن��ه��م��ا  ك���ل  بت�شجيل 
بينما كان باليك غريفني �لأف�شل 
31 نقطة و12  م��ع  دي��رتوي��ت  يف 
در�موند  �أن����دري  و�أ���ش��اف  متابعة، 
وحقق  متابعات.  وع�شر  نقطة   21
يف  ع�شر  �ل��ث��ام��ن  ف���وزه  فيالدلفيا 
ديرتويت  تلقى  بينما  مبار�ة،   27
�ل�شرقية،  �ملنطقة  ترتيب  �شاد�س 
مبار�ة.   23 يف  �لعا�شرة  خ�شارته 
�ىل ذلك، تلقى دنفر �أمام ت�شارلوت 

خ�شارته �لثامنة هذ� �ملو�شم يف 25 
من  �شل�شلة  ب��ع��د  و�لأوىل  م���ب���ار�ة، 

�شبع �نت�شار�ت متتالية.
وكان �لأف�شل يف �شفوف ت�شارلوت 
كيمبا ووكر مع 21 نقطة، يف حني 
نقطة   20 م�����ور�ي  ج���م���ال  ���ش��ج��ل 

لدنفر.
�أما �شاحب �ملركز �لثاين يف �ملنطقة 
ثاندر،  �شيتي  �أوك��اله��وم��ا  �لغربية 
يف  �شيكاغو  م�شيفه  �أم���ام  ف�شقط 

ف��ي��ه��ا جن���م �خلا�شر  م���ب���ار�ة ح��ق��ق 
د�بل”  “تريبل  و���ش��ت��ربوك  ر����ش��ل 
و13  متابعة  و17  نقطة   24 مع 
ز�ك  ك���ان  بينما  ح��ا���ش��م��ة،  مت��ري��رة 
لفني �لأف�شل يف �شيكاغو مع 25 
ذلك،  �ىل  مت��ري��ر�ت.  و�شبع  نقطة 
فاز �شان �نتونيو �شبريز على لو�س 
 ،120  -  133 ل��ي��ك��رز  �أجن��ل��ي�����س 
كليفالند  على  كينغز  و�شاكر�منتو 
وميامي   ،110-129 كافاليريز 

-115 �شنز  فينيك�س  ع��ل��ى  ه��ي��ت 
نيو  على  غريزليز  وممفي�س   ،98
 ،103-107 بيليكانز  �أورل��ي��ان��ز 
و�إن���دي���ان���ا ب��اي�����ش��رز ع��ل��ى �أورلن�����دو 
�شعيد  على   .90-112 ماجيك 
�آخر، �أعلن كوبي �ألتمان، �ملدير �لعام 
وو�شيف   2016 بطل  لكليفالند 
�لثالثة  �أل��ق��اب��ه  يف  �شتايت  غ��ول��دن 
�لأخ��رية، عن �شفقة تبادل ثالثية 
ميلووكي  م����ن  وك�����ل  ف���ري���ق���ه  ب����ني 

باك�س وو��شنطن ويز�ردز.
وت�شمل �ل�شفقة ح�شول كليفالند 
على �لأ�شرت�يل ماثيو ديالفيدوفا 
وجون هن�شون، �إ�شافة �ىل خيارين 
من  �مل��ق��ب��ل  �مل��و���ش��م  “در�فت”  يف 
باك�س  ميلووكي، يف مقابل ح�شول 
هيل  ج���ورج  كليفالند  لع���ب  ع��ل��ى 
�شميث  جاي�شون  و��شنطن  ولع��ب 
�لثانية  �جلولة  و��شنطن يف  وخيار 

من �ل� “در�فت �ملقبل«.

�لنت�شار�ت  �شكة  �إىل  م��دري��د  �أتلتيكو  ع���اد 
�لأخريتني  م��ب��ار�ت��ي��ه  يف  ع��ن��ه  غ���اب���ت  �ل���ت���ي 
ديبورتيفو  �شيفه  على  تغلب  عندما  حمليا 
�ملو�شم -3�شفر على ملعب  �ألفي�س مفاجاأة 
�ملرحلة  يف  م���دري���د  يف  “مرتوبوليتانو” 
�لإ�شباين لكرة  �ل��دوري  �خلام�شة ع�شرة من 
�أتلتيكو مدريد لتحقيق �لفوز  �لقدم. وعانى 
و�نتظر �لدقائق �لأخرية لتاأمينه بعدما �فتتح 
كالينيت�س  نيكول  �ل��ك��رو�ت��ي  ع��رب  �لت�شجيل 
�أنطو�ن  �لفرن�شي  ي�شيف  �أن  ق��ب��ل   ،)25(
�لهدفني   )87( ورودري   )82( غ��ري��زم��ان 
�لثاين و�لثالث. و�نتزع �أتلتيكو مدريد �ملركز 
�لثاين موؤقتا من ��شبيلية بعدما رفع ر�شيده 

�إىل 28 نقطة بفارق �لأهد�ف خلف بر�شلونة 
�ل�����ذي ي��ح��ل لح���ق���ا ع��ل��ى �شيفه  �مل��ت�����ش��در 
و�حدة  نقطة  وبفارق  �إ�شبانيول،  �لكاتالوين 
�أمام �لفريق �لأندل�شي �لذي يحل �شيفا على 

فالن�شيا �ليوم �أي�شا.
�شقوطه  تعوي�س  يف  م��دري��د  �أتلتيكو  وجن��ح 
�أمام  �لأخ��ريت��ني  مبار�تيه  يف  �لتعادل  فخ  يف 
بنتيجة  وجريونا  بر�شلونة  كاتالونيا  ممثلي 
�ل��ث��ام��ن هذ�  ف����وزه  وح��ق��ق  و�ح����دة )1-1(، 
بروج  ك��ل��وب  م�شيفه  م��و�ج��ه��ة  قبل  �مل��و���ش��م، 

�لبلجيكي �لثالثاء �ملقبل يف �جلولة �لأخرية 
�أبطال  دوري  مل�شابقة  �مل��ج��م��وع��ات  دور  م��ن 
�لفوز حل�شم �شد�رة  �إىل  �أوروب��ا حيث ي�شعى 
مع  عليها  يتناف�س  �ل��ت��ي  �لأوىل  �مل��ج��م��وع��ة 
�لفريق  )يتفوق  �لأمل��اين  دورمتوند  بورو�شيا 
�لأملاين  و�لفريق  نقطتني،  بفارق  �لإ�شباين 
مني  �ملقابل،  يف  �ملبا�شرة(.  �ملو�جهات  بفارق 
هذ�  �خلام�شة  بخ�شارته  �ألفي�س  ديبورتيفو 
�ملو�شم مقابل 7 �نت�شار�ت و3 تعادلت فتجمد 
ر�شيده عند 24 نقطة يف �ملركز �لر�بع، لكنه 

�ملركز �خلام�س يف  �إىل  بالرت�جع  بات مهدد� 
حال فوز ريال مدريد على م�شيفه هوي�شكا 

�شاحب �ملركز �لأخري �لأحد.
لأتلتيكو  �ل��ت��ق��دم  م��ن��ح  يف  كالينيت�س  وجن���ح 
ك����رة ع��ر���ش��ي��ة م���ن �ملد�فع  ����ش��ت��غ��ل  ع��ن��دم��ا 
�ل��ك��ول��وم��ب��ي ���ش��ان��ت��ي��اغ��و �أري���ا����س م��ن �جلهة 
قريبة  م�����ش��اف��ة  م��ن  ببطنه  ت��اب��ع��ه��ا  �ل��ي��م��ن��ى 
و�أ�شكنها على ميني �حلار�س فرناندو بات�شيكو 
�لتعادل  ي���درك  غوميز  �إي��ب��اي  وك���اد   .)25(
ب��ت�����ش��دي��دة ق��وي��ة ب��ي��م��ن��اه م��ن خ���ارج �ملنطقة 

يان  �ل�شلوفيني  �لدويل  ت�شدى لها �حلار�س 
�أوبالك على دفعتني )28(.

����ش���رب���ة موجعة  م����دري����د  �أت��ل��ت��ي��ك��و  وت���ل���ق���ى 
لوكا�س  �لفرن�شي  �ل���دويل  مد�فعه  باإ�شابة 
فرتك  �ليمنى  ركبته  يف  ب��ال��ت��و�ء  ف��رن��ان��دي��ز 
مكانه لالأوروغوياين خو�شيه ماريا خيمينيز 

.)36(
�إثر  ل���رودري  ر�أ�شية  ك��رة  �لأمي��ن  �لقائم  ورد 
ركلة ركنية )49(. و�أنقذ �أوبالك مرماه من 
ك��رة غوميز من  �أب��ع��د  عندما  �لتعادل  ه��دف 

خارج �ملنطقة �إىل ركنية )59(.
وطماأن غريزمان �أن�شار �أتلتيكو عندما تلقى 
كرة خلف �لدفاع من فيتولو و�نطلق ب�شرعة 
�ملنطقة  د�خ��ل  متوغال  �مللعب  منت�شف  م��ن 
فيكتور  �ملد�فع  لكن  بيمناه  متابعتها  وح��اول 
ل غو�رديا تدخل وو�شع قدمه فارتدت �لكرة 
�لدويل  �ملهاجم  �إىل  لكن  �لأي�شر  �لقائم  من 
�ل��ف��رن�����ش��ي �ل����ذي ت��اب��ع��ه��ا يف �مل���رم���ى �خلايل 

.)82(
كرة  م�شتغال  �لثالث  �لهدف  رودري  و�أ�شاف 
ت�شديدة  �إث���ر  بات�شيكو  �حل��ار���س  م��ن  م��رت��دة 
قوية لالأرجنتيني �أنخل كوريا فتابعها بيمناه 

د�خل �ملرمى �خلايل )87(.

اأتلتيكــــو ينتـــزع و�صافـــة الليغــا موؤقتـــا 

�صـــان جرمـــان يتم�صـــك بنيمـــار ومبابـــي 

�صقــــوط املت�صدريــــن يف املنطقتيــــن بال�صلــــة الأمريكيــــة 

جوارديول يثق 
يف عدم ا�صتبعاد 

ال�صيتي من 
دوري الأبطال 
ق������ال ب���ي���ب ج������و�ردي������ول م����درب 
تلقى  �إن�������ه  ���ش��ي��ت��ي  م��ان�����ش�����ش��رت 
�شمانات من �إد�رة �لنادي �أنه لن 
دوري  م��ن  �ل��ف��ري��ق  ��شتبعاد  يتم 
�أب��ط��ال �أوروب���ا و�شط م��ز�ع��م عن 
�ل��ل��ع��ب �لنظيف  ل��و�ئ��ح  خم��ال��ف��ة 

�ملايل لالحتاد �لقاري للعبة.
وي�����ج�����ري �لحت����������اد �لأوروب������������ي 
ل�شحيفة  م���ز�ع���م  يف  حت��ق��ي��ق��ات 
ن�شرتها  �لأملانية  �شبيجل(  )دي��ر 
�شيتي  م��الك  ب��اأن  �ملا�شي  �ل�شهر 
�إي����ر�د�ت  قيمة  تقدير  يف  ب��ال��غ��و� 
عقود �لرعاية للتو�فق مع لو�ئح 

�للعب �لنظيف �ملايل.
بع�س  هناك  �إن  وق��ال  �شيتي  ورد 
قر�شتنها”  “متت  �مل���ع���ل���وم���ات 
“ملحاولة  ���ش��ح��ي��ة  �أن�������ه  و�أك��������د 
لت�شويه  وو��شحة”  م��ن��ظ��م��ة 

�شمعة �لنادي.
و�إذ� �أدين �شيتي مبخالفة �للو�ئح 
لال�شتبعاد  معر�شا  �شيكون  فاإنه 

من دوري �لأبطال.
وق�����ال ج�����و�ردي�����ول، �ل�����ذي توىل 
م�����ش��وؤول��ي��ة ق���ي���ادة ���ش��ي��ت��ي بهدف 
�إنه يتحلى  �لقاري،  �للقب  �إحر�ز 

بالهدوء يف �لتعامل مع �ملوقف.
و�أ�شاف لو�شائل �إعالم بريطانية 
ما  ه���ذ�  ����ش��ت��ب��ع��ادن��ا.  ي��ت��م  “لن 
رئي�شي  يف  �أث�����ق  لأين  �أع���ت���ق���ده 
ورئي�شي  �مل������ب������ارك(  )خ�����ل�����دون 
�شوريانو(  )ف������ري�ن  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي 

وهذ� ما قاله يل. �أثق فيهما«.
وتابع “لو حدث ذلك لأن �لحتاد 
ف�شنقبل  ذل����ك  ق����رر  �لأوروب���������ي 
بالأمر ومن�شي قدما«. ويت�شدر 
�شيتي �لدوري هذ� �ملو�شم بر�شيد 
41 نقطة من 15 مبار�ة ويتقدم 
ليفربول  ع��ل��ى  ن��ق��ط��ت��ني  ب���ف���ارق 

�شاحب �ملركز �لثاين.
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�أعلنت حمكمة �لتحكيم �لريا�شي )“كا�س”( �لبت رف�س �لطلب �ملعجل 
مبار�ة  �إق��ام��ة  لتعليق  �لأرجنتيني  جونيورز  بوكا  ن��ادي  به  تقدم  �ل��ذي 
�لإياب للدور �لنهائي مل�شابقة كوبا ليربتادوري�س �لأمريكية �جلنوبية يف 
كرة �لقدم �شد غرميه ريفر باليت، و�ملقررة �لأحد على ملعب �شانتياغو 
برنابيو يف مدريد. و�أ�شارت �ملحكمة يف بيان �ىل رف�شها “�لطلب �ملعجل 
�أم�س نادي بوكا جونيورز، و�شعى من خالله �ىل تعليق  �لذي تقدم به 
�إقامة مبار�ة �لإياب للدور �لنهائي مل�شابقة كوبا ليربتادوري�س بني بوكا 
�لأرجنتيني  �لنادي  �أن  �ىل  �ملحكمة  و�أ���ش��ارت  باليت«.  وريفر  جونيورز 
ت��ق��دم ب��ه��ذ� �ل��ط��ل��ب ب��ع��د رف�����س �ل��ه��ي��ئ��ات �ملعنية يف �حت���اد ك���رة �لقدم 

�لأمريكي �جلنوبي )كومنيبول(، طلبا تقدم به ل� “�إق�شاء ريفر باليت 
�أنها  �ىل  �ملحكمة  و�أ���ش��ارت   .»2018 ليربتادوري�س  كوبا  م�شابقة  من 
“يف وقت لحق” �لأ�ش�س �لتي بنى عليها بوكا جونيورز طلب  �شتدر�س 
�ل�شتئناف. و�أتى �لقر�ر بعد �شاعات من تاأكيد نائب رئي�س بوكا رويكو 
فري�ري �أن �لنادي �شريفع �لق�شية �ىل حمكمة �لتحكيم ومقرها مدينة 
مدريد  م��ن  �شبورت�س”  “فوك�س  ل�شبكة  م�شيفا  �ل�شوي�شرية،  ل���وز�ن 
به يف حال مل يكن قر�ر )حمكمة �ل�شتئناف  �شنقوم  �أننا  قلنا  ما  “هذ� 
 24 �لإي��اب مقررة يف  مبار�ة  وكانت  لكومنيبول( يف �شاحلنا«.  �لتابعة 
ت�شرين �لثاين/نوفمرب على ملعب “مونيومنتال” �لتابع لريفر، لكنها 

للملعب.  و�شولها  قبيل  بوكا  على حافلة  �عتد�ء م�شجعيه  بعد  �أرجئت 
�ملبار�ة ملوعد لحق يف  �إرج��اء  �لقاري )كومنيبول( بد�ية  وقرر �لحت��اد 
قبل  جم��دد�  ويرجئها  �لتايل،  لليوم  لها  يرحرّ �أن  قبل  نف�شها،  �لأم�شية 
�لأرجنتني  �ملبار�ة خل��ارج  نقل  و�أك��د �لحت��اد لحقا  �ملوعد.  �شاعات من 
�لأول/دي�����ش��م��رب على ملعب  ك��ان��ون  م��ن  �لتا�شع  م��وع��د� يف  لها  وح���دد 
�شانتياغو برنابيو �لتابع لنادي ريال مدريد �لإ�شباين. وو�شل �لفريقان 
هذ� �لأ�شبوع �ىل مدريد خلو�س �ملبار�ة �ملقررة عند �ل�شاعة 19،30 ت 
غ �لأحد، �ل �أن بوكا ل يز�ل على مطلبه بوجوب تتويجه باللقب من دون 
�أن يلعب، ��شتناد� ملو�د يف قو�نني �لحتاد �لقاري. وكان �لحتاد �لقاري 

قد عاقب ريفر باإقامة مبار�تني على ملعبه من دون جمهور، �إ�شافة �ىل 
غر�مة مالية قدرها 400 �ألف دولر، على خلفية �عتد�ء م�شجعيه على 
حافلة فريق بوكا و�لت�شبب باإ�شابة عدد من لعبيه، وهو ما �عتربه بوكا 
جونيورز دون �ملطلوب. و�أ�شارت “كا�س” يف بيانها �ل�شبت �ىل �أن جلنة 
�لن�شباط يف كومنيبول رف�شت طلب بوكا �لذي عاد ورفعه �ىل غرفة 
�لذهاب  مبار�ة  وكانت  بالرف�س.  �أي�شا  ليو�جه  �لحت��اد،  يف  �ل�شتئناف 
بني �لفريقني على ملعب بوكا قد �نتهت بالتعادل 2-2، علما �أنها �ملرة 
�لأوىل �لتي يلتقي فيها �لغرميان �لتاريخيان يف نهائي �مل�شابقة �لقارية 

�لتي تو�زي باأهميتها �لقارية م�شابقة دوري �أبطال �أوروبا.

»كــــا�س« ترفـــ�س طلـــب بوكـــا تعليـــق اإقامـــة النهائـــي 

عبيد  ����ش���ل���ط���ان  �لإم������ار�ت������ي  ت�����وج 
�لطنيجي  بطال لبطولة عام ز�يد 
�أمتار   10 مل�شافة  �مل�شد�س  لرماية 
بر�شيد  �لول  �ملركز  �حتل  �أن  بعد 
ذهبية  ل���ي���ن���ال  ن��ق��ط��ة   227.4
وتبعه  �مل��ال��ي��ة  وجائزتها  �لبطولة 
جا�شم  �لبحريني  �لثاين  �ملركز  يف 
نقطة   226.2 بر�شيد  �لدو�شري 
وجائزتها  �لف�شية  �مليد�لية  ون��ال 
�ملالية  ثم مو�طنه عبد �هلل رحمة 
ون����ال  ن��ق��ط��ة   206.1 ب���ر����ش���ي���د 
�ملركز  يف  وتبعهم  �ملالية  جائزتها 
ر��شد  ح��م��ي��د  �لإم�����ار�ت�����ي  �ل����ر�ب����ع 
نقطة   186 ب��ر���ش��ي��د  �ل��ط��ن��ي��ج��ي 
ثم مو�طنه حمد حممد �لطنيجي 
مبارك  ثم  طبقا   163.3 بر�شيد 

ثم  نقطة   137.7 بر�شيد  جمعة 
بر�شيد  م��ع��م��ار  �ل��ع��ر�ق��ي حم��م��د 
�لإم����ار�ت����ي  ث���م  ن��ق��ط��ة   116.0
خ��ل��ي��ف��ة ���ش��ل��ي��م��ان ب��ر���ش��ي��د 98.5 
ن��ق��ط��ة وك��م��ا ه��و م��ع��روف ف��اإن��ه يف 
�إىل  يتاأهل  8 رماة  �مل�شد�س  رماية 
�لأطباق  رم��اي��ة  بعك�س  �لنهائيات 

�لتي يتاأهل فيها �شتة رماة فقط .
ويف ب��ط��ول��ة رم���اي���ة �لأط����ب����اق من 
�أقيمت  و�لتي   « �لإ�شكيت   « �لأب��ر�ج 
�شمو  ب���ط���ول���ة  م��ن��اف�����ش��ات  ���ش��م��ن 
�ل�������ش���ي���خ���ة ف���اط���م���ة ب���ن���ت م���ب���ارك 
و�شاركت  �ل�شيد�ت  لرماية  �لعاملية 
دول   5 ر�م���ي���ة مي��ث��ل��ن   15 ف��ي��ه��ا 
ه��ي رو���ش��ي��ا وك��از�خ�����ش��ت��ان وم�شر 
توجت  فقد  وليتو�نيا  و�لبحرين 

�لر�مية �لرو�شية » �لعجوز » دميينا 
حمققة  للبطولة  بطلة  �شفيتالنا 
طبقا   112 �لتمهيدية  �لأدو�ر  يف 
وك�������ان ت���رت���ي���ب���ه���ا �خل���ام�������ش���ة ويف 
 47 حتقيق  يف  جنحت  �لنهائيات 
طبقا لتنال ذهبية �لبطولة ومبلغ 
وحلت  �أمريكي  دولر  �لآف  خم�شة 
ن�شريوفا  زي��ن��ات��ا  �ل��ك��از�خ�����ش��ت��ان��ي��ة 
�مليد�لية  ون��ال��ت  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يف 
�أن  بعد  �ملالية  وجائزتها  �لف�شية 
طبقا   43 �ل��ن��ه��ائ��ي��ات  يف  ج��م��ع��ت 
 111 بر�شيد  ت��اأه��ل��ت  ق��د  وك��ان��ت 
وكانت  �ل�����ش��اد���ش��ة  وترتيبها  طبقا 
�ملركز  وجائزة  �لربونزية  �مليد�لية 
�لثالث �ملالية من ن�شيب مو�طنتها 
ذوي�����ا ك��ر�ف��ي�����ش��ن��ك��و ب��ر���ش��ي��د 36 

مناف�شات  �ل��ي��وم  وتنطلق  نقطة  . 
�لطباق  لرماية  ز�ي��د  ع��ام  بطولة 
م�شاركة  ت�شهد  و�لتي  �حلفرة  من 
ك��ب��رية م���ن رم����اة �لإم�������ار�ت حيث 
ي�����ش��ارك ف��ري��ق ف���ز�ع وح���ده ب15 
ر�م���ي���ا ب��ي��ن��ه��م �ل�����ش��ي��خ ج��م��ع��ه بن 
�آل مكتوم وحمد بن جمرن  دمل��وك 
�لعرياين وعبد  �آ�شيا ووليد  �أبطال 
�لعرياين  وظ���اه���ر  ب��وه��ل��ي��ب��ة  �هلل 
و�أح���م���د وخالد  �ل��ب��ن��اي  وم�����ش��ع��ل 
وحمد بوهليبة  �إىل جانب �لأندية 
و�ل��ه��ي��ئ��ات �لأخ������رى وم��ن��ه��ا خالد 
�ل��ك��ع��ب��ي ب���ط���ل �آ����ش���ي���ا  وع������دد من 
�أظهرت  �مل�شاركة وق��د  �ل��دول  رم��اة 
�ل��ر���ش��م��ي للرماة  �ل��ت��دري��ب  ن��ت��ائ��ج 
�لأول معدلت  �أم�����س   و�ل��ر�م��ي��ات 

�أن تكون  ي��ت��وق��ع  رم���ي ع��ال��ي��ة مم��ا 
�لأحد  �ليوم   �أ�شدها  على  �ملناف�شة 
و غد�ً �لثنني حيث يرمي �لرجال 
و�ل�������ش���ي���د�ت �ل���ي���وم ث����الث ج���ولت 
برماية  غ����د  ي������وم  ت�����ش��ت��ك��م��ل  ث����م 
ت�شارك  كما    . و�ل��ن��ه��ائ��ي  جولتني 
فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  ب��ط��ول��ة  يف 
ل���رم���اي���ة �لط����ب����اق م���ن �حل���ف���رة » 
�مل�شتوى  عالينت  ر�م��ي��ات  �ل���رت�ب« 
روين  بينهن  و��شيا  ع��امل  وبطالت 
و�للبنانية  �لنيوزيلندية  ن��ات��ال��ي��ا 
رماح  م��رمي  و�مل��غ��رب��ي��ة  با�شيل  ري 
ومارينا  �ن�شتا�شيا  و�لكاز�خ�شتيتان 
و�لكويتية �شارة �حلو�ل بطلة �آ�شيا 

وعدد من �لر�ميات �لبحرينيات .
وق���د �أك����د �أح��م��د �جل���اب���ري رئي�س 

�ملحلية  لبطولة  �ملنظمة  �للجنة 
بنت  ف����اط����م����ة  �ل�������ش���ي���خ���ة  ����ش���م���و 
�ل�شيد�ت  ل��رم��اي��ة  �لعاملية  م��ب��ارك 
للبطولة  �خل���ت���ام���ي  �حل���ف���ل  �أن 

للفرو�شية  �ل��ع��ني  ب���ن���ادي  ���ش��ي��ق��ام 
و�جلولف م�شاء  يوم  و�ل���رم���اي���ة 
�لفائزين  تتويج  عقب  �لثنني  غد 
وقد  �خلتامي  �ليوم  يف  و�ل��ف��ائ��ز�ت 

ع���دد من  �إىل  �ل���دع���وة  ت��وج��ي��ه  مت 
عن  و�مل�شوؤولني  �ل�شخ�شيات  كبار 
و�إىل  ب��ال��دول��ة  �لريا�شية  �حل��رك��ة 
�جلهات �لر�عية و�لد�عمة للحدث 

�لعزيز  عبد  بن  �شعود  �ل�شيخ  �أ���ش��اد 
�لعربي  �لحت���������اد  رئ���ي�������س  �مل����ع����ال 
ل���ل�������ش���ط���رجن ب���ال���ت���ن���ظ���ي���م �ل����ر�ئ����ع 
و�له��ت��م��ام �مل��م��ي��ز �ل��ت��ي ح��ظ��ي��ت به 
�لبطولة �لعربية للرجال و�ل�شيد�ت 
�لتنفيذية  �ل��ل��ج��ن��ة  و�ج���ت���م���اع���ات 
لالحتاد �لعربي لل�شطرجن من قبل 
�حتاد �لمار�ت لل�شطرجن موؤكد� باأن 
حفل �لفتتاح وحفل �خلتام و�إقامة 
�لوفود و�خلدمات �ملقدمة لل�شيوف 
17 دولة عربية م�شاركة كانت  من 
�هتمام  وت��ع��ك�����س  مم���ي���زة  ج��م��ي��ع��ه��ا 
دولة �لإمار�ت وريادتها ومتيزها يف 
�لريا�شية  �لأح���د�ث  جميع  تنظيم 
�لكربى و�أن هذ� �لهتمام و�لتنظيم 
ق��د ت���وج ب��ح�����ش��ول لع���ب �لإم�����ار�ت 
�شامل  �ل���ك���ب���ري  �ل��������دويل  �لأ�����ش����ت����اذ 
�مل���رك���ز �لأول  �ل��رح��م��ن ع��ل��ى  ع��ب��د 
�ل�شطرجن  يف  �ل��ذه��ب��ي��ة  و�مل��ي��د�ل��ي��ة 
غمار  خل��و���س  وت��اأه��ل��ه  �لكال�شيكي 
�لقادم يف  �لعام  �لعامل  كاأ�س  بطولة 
طبقا  �لرو�شية  مان�شي�شك  خانتي 
�لدويل  لالحتاد  �جل��دي��دة  لالئحة 
و�لتي جاءت بناء على طلب �لحتاد 
�لعربي لي�شارع عمالقة �للعبة على 
وك��ذل��ك ح�شوله  �ل��ع��امل  م�����ش��ت��وى 
ع��ل��ى �مل��ي��د�ل��ي��ة �ل��ذه��ب��ي��ة يف بطولة 

�ل�شطرجن �خلاطف �لبلت�س . 
�جتماع  ه���ام�������س  ع���ل���ي  ذل�����ك   ج�����اء 
�لعربي  لالحتاد  �لتنفيذية  �للجنة 
ل��ل�����ش��ط��رجن ب��اج��ت��م��اع��ه��ا �ل���ع���ادي 
�لأربعاء �ملا�شي 5 دي�شمرب 2018 
ب���رئ���ا����ش���ة �ل�����ش��ي��خ ����ش���ع���ود ب����ن عبد 
�لعزيز �ملعال رئي�س �لحتاد �لعربي 
�لأول  وبح�شور �لنائب  لل�شطرجن 
و�أع�شاء  �ل��ع��ام  و�لأم�����ني  ل��ل��رئ��ي�����س 

ك���م���ا ح�شر  �ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة  �ل���ل���ج���ن���ة 
�لج����ت����م����اع ك�����ش��ي��ف ����ش���رف بريك 
�لحتاد  رئي�س  م�شت�شار  باجلييف 

�لدويل لل�شطرجن.
�للجنة  رف��ع��ت  �جل��ل�����ش��ة  ب��د�ي��ة  ويف 
�ل���ت���ن���ف���ي���ذي���ة ل������الحت������اد �ل���ع���رب���ي 
�لتهنئة  �آي������ات  �أ����ش���م���ى  ل��ل�����ش��ط��رجن 
و�لتربيكات �إىل حكومة و�شعب دولة 
�لوطني  �لعيد  مبنا�شبة  �لإم����ار�ت 
و�ل�شكر  للدولة  و�لأرب��ع��ني  �ل�شابع 
و�لتقدير لحتاد �لإمار�ت لل�شطرجن 
�لعربية  �ل���ب���ط���ول���ة  ل����ش���ت�������ش���اف���ة 
�لتنفيذية  �ل��ل��ج��ن��ة  و�ج���ت���م���اع���ات 

لالحتاد �لعربي لل�شطرجن .
وب���ع���د ذل����ك رح����ب رئ��ي�����س �لحت����اد 
�للجنة  �أع�������ش���اء  ب��ج��م��ي��ع  �ل���ع���رب���ي 
باجالييف  ل��ب��ريك  �لكلمة  و�أع��ط��ى 

م�����ش��ت�����ش��ار رئ��ي�����س �لحت�����اد �ل����دويل 
�لذي وجه �ل�شكر و�لتقدير لرئي�س 
ل�شت�شافته  �ل����ع����رب����ي  �لحت���������اد 
و�حلر�س على تو�جدة يف �لجتماع 
للبطولة  �جل��ي��د  بالتنظيم  و�أ����ش���اد 
و50  دول���ة   17 بح�شور  �ل��ع��رب��ي��ة 
كبري  ع��دد  وم�شاركة  ولع��ب��ة  لعبا 
�لكبار  �ل���دول���ي���ني  �لأ�����ش����ات����ذه  م���ن 
ناقال حتيات وتقدير رئي�س �لحتاد 
�لدويل جلهود رئي�س �لحتاد �لعربي 
�لالعبني  تطوير  على  يعمل  �ل��ذي 
�لعرب وتنظيم دور�ت �شقل و�إعد�د 
و�ملدربني  �ل�شطرجن  حكام  وتطوير 
�ل��ع��رب م��وؤك��د� ب��اأن �لحت���اد �لدويل 
بالتعاون  ي��رغ��ب  ب��اإد�رت��ه �جل��دي��دة 
و�لل����ت����ق����اء  �ل�����د�ئ�����م م����ع �لحت�����اد 

�لعربي لل�شطرجن .

بعد ذلك مت �لت�شديق على �ملح�شر 
�لتنفيذية و�لعتماد  �ل�شابق للجنة 
�للجان  �أع�����ش��اء  لأ���ش��م��اء  �ل��ن��ه��ائ��ي 
و�لتي  �لعربي   �لحت���اد  يف  �لعاملة 

جاءت على �لنحو �لتايل
- جل���ن���ة �لأم����������ور �مل�����ش��ت��ع��ج��ل��ة مت 
بن  �شعود  برئا�شة  �ل�شيخ  ت�شكيلها 
ع��ب��د �ل��ع��زي��ز �مل��ع��ال رئ��ي�����س �لحتاد 
�لعربي لل�شطرجن وع�شوية كل من 
�شامي خ�شر �شفاريني �لنائب �لأول 
�ل��ع��رب��ي و ظافر  ل��رئ��ي�����س �لحت�����اد 
�للجنة  ع�شو  مظلوم  �لأم���ري  عبد 
�لتنفيذية وح�شني �ل�شام�شي �لأمني 

�لعام لالحتاد �لعربي .
�شامي  برئا�شة   : �لفنية   �للجنة   -
�لدين  عز  خالد  و  �شفاريني  خ�شر 
�ل��ل��ج��ن��ة فل�شطني و  ل��رئ��ي�����س  ن��ائ��ب��ا 

و حممد  �جلز�ئر  ن�شله من  عدنان 
�ل�������ش���وم���ال وف�����ادي  ع���ب���د �هلل م����ن 
قريطم  وع��زت  �لأردن  من  ملكاوي 
م���ن ل��ب��ن��ان و م�����رو�ن �ل���ع���و�ين من 
 : �حلكام   جلنة   -  . تون�س  �أع�شاء 
�شلطان  �ل������دويل  �حل���ك���م  ب��رئ��ا���ش��ة 
�شر�د  م��ن  ك��ل  وت�شم  �لطاهر  علي 
م��ن��ري م���ن �جل���ز�ئ���ر وه����اين طليب 
�ل��ع��ازم��ي من  م��ن فل�شطني وخ��ل��ف 
�ل���ك���وي���ت و وج�����دي �ل�������ش���و�ري من 
ت��ون�����س و ج��م��ال ق��ا���ش��م م��ن �ليمن 
وفرحان ن�شري من �لعر�ق ومليحة 
�جلمريي من �لبحرين  . - �للجنة 
�لزرعوين  خلود  برئا�شة  �لن�شائية  
�ل�شعيبي  رز�ن  من   ك����ال   وت�����ش��م 
عابد  د.ف����اط����م����ة  �لأردن  و  م����ن 
م���ن �مل���غ���رب وج��ي��ه��ان ���ش��رح��ان من 

�لعر�ق  م��ن  �شامي  و�شما  فل�شطني 
و �شحى �ملعلم من �شوريا و�جلوهرة 
خالد  ورمي  �ل�شعودية  م��ن  حممد 
�للبودي  و  منى  �لكويت  من  �شقر 
�أع���������ش����اء.  -  �للجنة  م�����ش��ر  م����ن 
�ل���ق���ان���ون���ي���ة  ب���رئ���ا����ش���ة �ل�������ش���اديل 
�لرحماين من تون�س وت�شم �للجنة 
�مل�شت�شار فرج علي حمودة من م�شر 
ومرو�ن �لثابتي من �جلز�ئر و�جمد 
علي م��ن �ل��ع��ر�ق وخ��ال��د عرفه من 
ت��ون�����س و�إب���ر�ه���ي���م �ل�����ش��ل��ع��و���س من 
�لإمار�ت   من  نعمان  وعمر  �لأردن 

وعلي عدنان من �لعر�ق   .
و�ل�شرت�تيجية  �لتخطيط  جلنة   -
�لزعابي  طالل  �ملهند�س  برئا�شة    :
خ���ل���ود عي�شى  م����ن  ك����ل  وع�������ش���وي���ة 
من  �مل���ازم���ي  �ل����زرع����وين  ومليحة 

�لإمار�ت و�شهيب �لعكلة من �شوريا  
. - �للجنة  وزيد �لزيد من �لكويت 
ب���رئ���ا����ش���ة  حممد   : �لإع����الم����ي����ة  
ع��ب��د �هلل م��ن �ل�����ش��وم��ال و م���رو�ن 
�ل��ع��و�ين م��ن تون�س و�أ���ش��ام��ة ح�شن 
م�شر    من  �شليم  ر�شا  و  ليبيا  من 
وحممودي عبد �لقادر من �جلز�ئر 
ور�ف����د �ل���ب���دري م��ن �ل���ع���ر�ق . كما 
لالحتاد  �لتنفيذية  �للجنة  �طلعت  
�لالئحة  م�������ش���روع  �ل���ع���رب���ي  على 
تطبيق  ع��ل��ى  �لت���ف���اق  ومت  �ل��ف��ن��ي��ة 
�لتعديالت �جلديدة حلني �لعتماد 
للجنة  �لقادم  �لجتماع  يف  �لنهائي 
�لالئحة  ت�شمنت  حيث  �لتنفيذية 
ب��ط��ول��ة ج���دي���دة لفئة  ����ش��ت��ح��د�ث 
6 �شنو�ت ذك��ور و�ن���اث  وفتح  حت��ت 
�مل�������ش���ارك���ة يف �ل���ب���ط���ولت لإت���اح���ة 

ممكن  ع��دد  �ك��رب  مل�شاركة  �لفر�شة 
�ن كانت حمددة  من �لالعبني بعد 
بن�شبة ت�شل �ىل %30 كحد �ق�شى 
قر�ر  �در�ج  مت   للم�شاركة  وكذلك  
�لحت��اد �ل��دويل بتاأهل بطل وبطله 
�لعامل  بطولة  يف  للم�شاركة  �لعرب 
�لفائزين  لالعبني  �لأل��ق��اب  وم��ن��ح 
و�لثالث  و�ل����ث����اين  �لأول  ب���امل���رك���ز 
ب��ال��ب��ط��ولت �ل��ع��رب��ي��ة . وب��ع��د ذلك 
برنامج  �لتنفيذية  �للجنة  �عتمدت 
لل�شطرجن  �ل��ع��رب��ي  �لحت���اد  ن�شاط 
�ل���ب���ط���ولت لعام  �مل��ت�����ش��م��ن ت���وزي���ع 
�لحت�������اد  ي���ن���ظ���م  ح����ي����ث   2019
�لعرب  بطولة   لل�شطرجن  �لتون�شي 
�لعربية  �لأن���دي���ة  وب��ط��ول��ة  ل��ل��ف��رق 
ل��ل��رج��ال و�ل�����ش��ي��د�ت خ���الل �لفرتة 
 2019 م��ار���س   30 20 حتى  م��ن 
لل�شطرجن  �لأردين  �لحت��اد  وينظم 
بطولة �لعرب للفئات �ل�شنية من 6 
خالل  و�إن���اث���اً  ذك����ور�ً  �شنة   20 �ىل 
يوليو   30 ح��ت��ى   20 م���ن  �ل���ف���رتة 
�جلز�ئري  �لحتاد   وينظم   2019
�لفردية  �ل��ع��رب  بطولة  لل�شطرجن 
للرجال و�ل�شيد�ت وبطولت �لعرب 
ل��ل�����ش��ط��رجن �ل�������ش���ري���ع و�خل����اط����ف 
2019 و�جتماع �للجنة �لتنفيذية  
�لعمومية  �جل���م���ع���ي���ة  و�ج����ت����م����اع 
ل���الحت���اد �ل���ع���رب���ي ل��ل�����ش��ط��رجن مع 
خالل  �لعرب  للحكام  تاأهيلية  دورة 
حتى  ن���وف���م���رب   20 م����ن  �ل����ف����رتة 
كما   .  2019 دي�شمرب  م��ن  �لأول 
�ط��ل��ع��ت �ل��ل��ج��ن��ة �ل��ت��ن��ف��ي��ذي��ة على 
ع�����دد م����ن �ل���ر����ش���ائ���ل �ل���������و�ردة من 
ومن  لل�شطرجن  �لتون�شي  �لحت���اد 
�لحتاد �مل�شري لل�شطرجن و�تخذت 

�لقر�ر�ت �ملنا�شبة ب�شاأنها .

كلم  �آلف  ع�������ش���رة  ن���ح���و  ب���ع���د  ع���ل���ى 
م������ن ب����وي����ن����و�����س �ي������ر�������س وت�����اأخ�����ري 
�لغرميان  ي��ل��ت��ق��ي  �أ���ش��ب��وع��ني،  ل��ن��ح��و 
وبوكا  ب���الي���ت  ري���ف���ر  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي��ان 
ج��ون��ي��ورز �ل��ي��وم �لأح���د يف م��دري��د يف 
�إي�����اب �ل�����دور �ل��ن��ه��ائ��ي مل�����ش��اب��ق��ة كوبا 
�جلنوبية،  �لأمريكية  ليربتادوري�س 
يف مبار�ة يوؤمل �أن ت�شع حد� ل�شل�شلة 
م���ن �لأح������د�ث �مل���ث���رية ل��ل��ج��دل. بعد 
�مل�شابقة  ن��ه��ائ��ي  رف�����س ري��ف��ر خ��و���س 
�لقارية �لأهم يف كرة �لقدم بعيد� من 
فائز�  باعتباره  بوكا  ومطالبة  ملعبه، 
لعتد�ء  حافلته  تعر�س  بعد  باللقب 
يتح�شر  م���ن���اف�������ش���ه،  م�����ش��ج��ع��ي  م����ن 
�لإ�شبانية  �ل��ع��ا���ش��م��ة  يف  �ل��ف��ري��ق��ان 
خل��و���س ل��ق��اء ب���ات ي��ع��رف ب��� “نهائي 
للمرة  ي��ج��م��ع  لأن����ه  ن��ظ��ر�  �لقرن”، 
�لأوىل يف نهائي �مل�شابقة �لقارية، بني 

قطبي كرة �لقدم �لأرجنتينية.
وك��ان��ت م��ب��ار�ة �لإي���اب م��ق��ررة يف 24 
ملعب  على  �ل��ث��اين/ن��وف��م��رب  ت�شرين 
لكنها  لريفر،  �لتابع  “مونيومنتال” 
على  م�شجعيه  �ع���ت���د�ء  ب��ع��د  �أرج���ئ���ت 
للملعب.  و�شولها  قبيل  بوكا  حافلة 
)كومنيبول(  �ل��ق��اري  �لحت����اد  وق���رر 

ب��د�ي��ة �إرج����اء �مل��ب��ار�ة مل��وع��د لح��ق يف 
لها لليوم  �لأم�شية نف�شها، قبل �أن يرحرّ
�شاعات  قبل  جمدد�  ويرجئها  �لتايل، 
�أعلن  ذل��ك،  بعد  �ملوعد �جل��دي��د.  من 
�لحتاد نقل �ملبار�ة خلارج �لأرجنتني، 
�ل�شاعة  ع���ن���د  م����وع����د�  ل���ه���ا  وح�������دد 
19،30 بتوقيت غرينيت�س يف �لتا�شع 
من كانون �لأول/دي�شمرب على ملعب 
ريال  لنادي  �لتابع  برنابيو  �شانتياغو 

مدريد �لإ�شباين.
�مللعب  يف  �للعب  فر�شة  �أن  ح��ني  ويف 
�لتاريخي �لذي يت�شع لنحو 81 �ألف 
متفرج قد تروق لأي لعب يف �لعامل، 
يخفو�  مل  �ل��ف��ري��ق��ني  لع��ب��ي  �أن  �ل 
ملحاولة  ل���ش��ط��ر�ره��م  �أم��ل��ه��م  خيبة 
�لظفر باأغلى لقب بالن�شبة �ىل �أندية 
كرة �لقدم �لأمريكية �جلنوبية بعيد� 

من �لقارة.
وجنم  �ل�شابق  �ل���دويل  �ملهاجم  وق��ال 
“كالعب،  تيفيز  كارلو�س  حاليا  بوكا 
�أع��ت��ق��د �أن����ه م���ن �مل��ه��م �ل��رتك��ي��ز على 
�ملبار�ة لأن خو�س مبار�ة نهائية لكوبا 
ل��ي��ربت��ادوري�����س، ب��ني ري��ف��ر وب��وك��ا يف 
�أم��ا حار�س  م��دري��د... �شيء غ��ري��ب«. 
م��رم��ى ري��ف��ر ف��ر�ن��ك��و �أرم�����اين فقال 

نخو�س  �أن  يف  نرغب  كنا  “جميعنا 
�أمام  ملعبنا،  يف  �أر���ش��ن��ا،  على  �مل��ب��ار�ة 
ذلك،  ي�شتحقون  �ل��ذي��ن  م�شجعينا 
نقوم  �أن  علينا  �ت��خ��ذ.  �ل��ق��ر�ر  �ن  �ل 
�ملبار�ة �ىل  �أث��ار نقل  �ملمكن«.  باأف�شل 
مدريد حفيظة �لناديني: ريفر رف�س 
�عتبار  �ملبار�ة يف مدريد، على  خو�س 
�لعتد�ء  م�����ش��وؤول��ي��ة  ي��ت��ح��م��ل  ل  �أن����ه 
ع��ل��ى ح��اف��ل��ة ب���وك���ا لأن�����ه وق����ع خ���ارج 
وي�شتحق  “مونيومنتال”،  م��ل��ع��ب��ه 
�أن ي��خ��و���س �لإي�����اب ع��ل��ى �أر����ش���ه بعد 
ت��ع��ادل �ل��ف��ري��ق��ني ذه��اب��ا ع��ل��ى ملعب 
2-2. يف  “بومبونري�” بنتيجة  بوكا 
�ملقابل، ل يز�ل بوكا - وحتى �ل�شاعات 
ر� على �أنه  �لأخرية قبل �ملبار�ة - م�شرّ
ي�شتحق نيل �للقب من دون �أن يخو�س 
�لق�شية  �شريفع  �أن��ه  وموؤكد�  �لإي��اب، 
�لريا�شي  �ل��ت��ح��ك��ي��م  حم��ك��م��ة  �ىل 
مبعاقبة  ل��ل��م��ط��ال��ب��ة  )“كا�س”(، 
ري���ف���ر مب���وج���ب م������و�د ق���ان���ون���ي���ة من 
تت�شل بحالت  �ل��ق��اري  �لحت��اد  نظام 
م��ف��اج��اأة قد  �أي  غ��ي��اب  مم��اث��ل��ة. ويف 
قطبا  �شيكون  جم��دد�،  باملبار�ة  تطيح 
�لكرة �لأرجنتينية على موعد غد� يف 
مدريد �لتي منحت كرة �لقدم �لعاملية 

�لتي  �إ�شبانيا  ويف  نكهتها،  م��ن  بع�شا 
ت�شم �أكرب جالية �أرجنتينية يف �لعامل. 
ل تخفى �أهمية كرة �لقدم يف مدريد 
ناديها  �للعبة.  م�شجعي  من  �أي  على 
باأكرب ع��دد من  �ملتوج  ري��ال هو  �مللكي 
�لألقاب يف دوري �أبطال �أوروبا )13(، 
�لكاتالوين  بر�شلونة  م��ع  ومناف�شته 
�ملحلية،  �ل��ق��دم  ك��رة  “كال�شيكو”  يف 
�ملباريات  �أك��رث  �إح��دى  تكون  ما  د�ئما 
�لعامل. يف  �ل�شا�شات يف  م�شاهدة عرب 
حزير�ن/يونيو �ملقبل، �شتكون �ملدينة 
�أي�شا م�شيفة لنهائي م�شابقة كروية 
ك��ربى هي دوري �أب��ط��ال �أوروب���ا، لكن 
مرتوبوليتانو”،  “و�ند�  يف  �ملرة  هذه 
ملعب �لقطب �لآخر للمدينة �أتلتيكو. 
وع��ل��ى رغ���م ك���ل ه���ذ� �لأل�����ق �لكروي 
ل��ل��ع��ا���ش��م��ة �لإ���ش��ب��ان��ي��ة، ت��ب��ق��ى غ�شة 
�إقامة نهائي كوبا ليربتادوري�س بعيد� 
�أمل  خل��ي��ب��ة  م��دع��اة  “مهدها”،  م��ن 
�لأرجنتيني  مثايل  ب�شكل  عنها  ع��ربرّ 
���ش��ان��ت��ي��اغ��و �����ش����ولري، م�����درب ري����ال، 
بقوله يف ت�شريحات �شابقة “لالأ�شف، 
فقدت  �مل����ب����ار�ة  ه����ذه  �إيل،  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 
�ل�شابق  �ل��الع��ب  و�أ����ش���اف  ب��ري��ق��ه��ا«. 
 )1998-1996( ب��الي��ت  ل��ري��ف��ر 

“من �ملحزن قول ذلك، لكن هذه هي 
�حلقيقة. ناأمل يف �أن ي�شاهم �لنهائي 
ما  ت�شحيح  يف  ب��رن��اب��ي��و  م��ل��ع��ب  ع��ل��ى 
ح�شل. ل �أعني ت�شحيح، و�إمنا تقدمي 
ح�شل  ما  كهذه.  مب��ب��ار�ة  تليق  نهاية 
بالن�شبة  ل���ش��ي��م��ا  ب��ال��ف��ع��ل،  م��وؤ���ش��ف 
يكون  �أن  حقا  خ�����ش��ارة  �لأط���ف���ال.  �ىل 
بتخريب  ي��ق��وم  جمتمعنا  م��ن  ق�����ش��م 
“�لق�شم” هم مثريو  هذ�  �شيء«.  كل 

�لأرجنتينية،  �ل��ق��دم  ك��رة  يف  �ل�شغب 
م�شوؤولية  حت��م��ي��ل��ه��م  مت  و�ل�����ذي�����ن 
�لعتد�ء على حافلة بوكا، وحتذيرهم 
من �لقدوم �ىل مدريد. هذ� “�لق�شم” 
�ل�شلطات �لإ�شبانية  �أي�شا هو ما دفع 
وعن�شر  �شرطي  �آلف  �أرب��ع��ة  لتوفري 
�أمن خا�س للمبار�ة. ياأمل �لناديان يف 
�أن متتلئ مدرجات �شانتياغو برنابيو، 
فارغا  �شيبقى  منها  ج���زء  با�شتثناء 

ل��ل��ف�����ش��ل ب���ني �مل�����ش��ج��ع��ني. وه���ي �ملرة 
�لتي  �أع���و�م  خم�شة  نحو  منذ  �لأوىل 
فريقني  بني  ملعب  مدرجات  �شتكون 
مب�شجعي  حم��ت�����ش��دة  �أرج��ن��ت��ي��ن��ي��ني، 
�ل���ط���رف���ني، ب���ع���دم���ا دف�����ع ع���ن���ف كرة 
بدء�  �لأرجنتينية،  �ل�شلطات  �ل��ق��دم 
ح�شور  م��ن��ع  �ىل   ،2013 ع���ام  م���ن 
وعنونت  �ل����ز�ئ����ر.  �ل���ف���ري���ق  ج��م��ه��ور 
�ل�شبت  �لإ�شبانية  “ماركا”  �شحيفة 

ب�شالم«.  �لح��ت��ف��ال  )ه���ذ�(  �س  “لنعيِ
مل�شجعي  بطاقة  �أل��ف   20 وخ�ش�شت 
�إ�شافة  �إ�شبانيا،  يف  �لفريقني  من  كل 
منهما  ك��ل  مل�شجعي  �آلف  خم�شة  �ىل 
�لفئة  نفدت  حني  ويف  �لأرجنتني.  يف 
طرحها،  م��ن  ���ش��اع��ات  خ���الل  �لأوىل 
�لثانية  �لفئة  بطاقات  بع�س  ت��ز�ل  ل 
للكلفة  نظر�  �لأرج���ح  على  م��ت��و�ف��رة، 
�ملحيط  ع����رب  ل���الن���ت���ق���ال  �مل���رت���ف���ع���ة 

الرو�سية دميينا حت�سد ذهبية بطولة ال�سيخة فاطمة لال�سكيت

الإماراتي الطنيجي يتوج بذهبية امل�صد�س  10 اأمتار يف بطولة عام زايد
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الفجر الريا�ضي

فندق »ق�صر الإمارات« يح�صد جائزتني
يف حفل توزيع جوائز ال�صفر العاملية

   ح�شد فندق )ق�شر �لإمار�ت(، وللمرة �لثانية على �لتو�يل، جائزتني من 
�أف�شل فندق  2018 ، حيث ت�شلرّم جائزة   جو�ئز �ل�شفر �لعاملية �لفاخرة 
�لفاخر  �ل�شاطئ  )منتجع  وجائزة   ،  2018 لعام  �لعامل  يف  للموؤمتر�ت 
�لر�ئد يف �لعامل لعام 2018(، وذلك خالل حفل توزيع �جلو�ئز �لكربى 

�لذي �أقيم موؤخر�ً يف فندق باتيو د� غايل، مبدينة ل�شبونة، �لربتغال .
حتتفي  �لإمار�ت:  ق�شر  لفندق  �لعام  �ملدير  كر�مر،  مارتن  �ل�شيد  قال  و 
وُت�شهم  �ل�شفر  بالمتياز يف جميع قطاعات �شناعة  �لعاملية  �ل�شفر  جو�ئز 
جائزتني  على  بح�شولنا  ونفخر  بها.  للفائزين  عاملية  �شهرة  حتقيق  يف 
على  �ل�شوء  ُي�شلرّط  �لذي  �لأمر  �لتو�يل،  على  �لثانية  لل�شنة  مرموقتني 

�لأهمية �ملُتز�يدة ل�شياحة �لفعاليات و�لرتفيه يف �ملنطقة.
جمع �حلفل، �لذي ُيعدرّ مبثابة جو�ئز �لأو�شكار يف قطاع �ل�شياحة و�ل�شفر 
�لبارزة  �ل�شخ�شيات  كبار  من  ومميرّز�ً  كبري�ً  ح�شد�ً  �ل�شيافة،  و�شناعة 
�ليوبيل �لف�شي  �أنحاء �لعامل. و�شكلت �لأم�شية ذروة  و�لر�ئدة من جميع 
تو�فقت مع  2018(، حيث  �لفاخرة  �لعاملية  و�ل�شياحة  �ل�شفر  ل� )جو�ئز 
�لذكرى �ل�شنوية �خلام�شة و�لع�شرين لتكرمي �لتميرّز يف �شناعة �ل�شيافة 

�لدولية.

�لظنة  د�نات جبل   �حتفل منتجع 
مبرور 47 عاًما على تاأ�شي�س دولة 
�لمار�ت �لعربية �ملتحدة ، باإقامة 
وقد   . ز�يد  �شجرة  زر�عة  فعالية 
مع  بالتعاون  �ملبادرة  هذه  متت 
و�لثقافة،  لل�شياحة  �أبوظبي  هيئة 
�ملوؤ�ش�س،  �لقائد  لذكرى  تكرمًيا 
نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ 

طيب �هلل ثر�ه. 
لولي�س  كيفن  �لعام  �ملدير  وقام 
وفريق �لعمل وعدد من �ل�شيوف 
�ل�شاحة  يف  ز�يد(  )�شجرة  بزر�عة 
�شجرة  وهي   ، للمنتجع  �لمامية 
�ل�شالم،  �إىل  ترمز  مثمرة  زيتون 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  �لتز�م  وتعك�س 
�لبيئية.  �ل�شتد�مة  جتاه  ز�يد 
فحتى يومنا هذ�، ل ز�لت تعاليمه 
دولة  ��شتمر�ر  يف  ت�شاهم  وقيمه 
للحد  �شعيها  يف  �لعربية  �لإمار�ت 
�لت�شحر  ظاهرة  �أخطار  من 
�لبيئية  �لتحديات  من  وغريها 

على �ل�شعيد �لوطني. 
لولي�س،  كيفن  �ل�شيد  وقال 
�لظنة  د�نات  ملنتجع  �لعام  �ملدير 
�لإمار�تي من  �لوطني  �ليوم  �إن   :
قلوبنا  على  �لعزيزة  �ملنا�شبات 
يتز�من مع  �شيما كونه  جميًعا، ل 

عام ز�يد. 

مركز هاي هوب�س لعالج الأطفال يحتفل بالذكرى الأوىل
 لتاأ�صي�صه وير�صخ التزامه جتاه الأطفال ذوي الحتايجات اخلا�صة

�حتفل مركز هاي هوب�س لعالج وتاأهيل �لأطفال، �ملركز  غري �لربحي يف دبي �لذي يقدم �لعالج �ل�شامل و�ملتكامل لالأطفال من ذوي �لحتياجات �خلا�شة �ملتو�شطة 
و�ل�شديدة، بالذكرى �لأوىل لتاأ�شي�شه، مر�شخاً �لتز�مه �لالمتناهي جتاه عائالت �لأطفال من ذوي �لحتياجات �خلا�شة. وحتت مظلة هذ� �لحتفال، �جتمع يف مقر 
جو� �لتقدم �لذي �أحرزوه على مدى �لعام �ملا�شي يف ظل ما قدمه هاي هوب�س من بر�مج ومناذج  �ملركز �أ�شدقاء وعائالت �أطفالنا من ذوي �لحتياجات �خلا�شة لُيتورّ
عالجية فريدة و�أجهزة متطورة كر�شها خلدمة �أطفالنا من �أ�شحاب �لهمم يف �ملنطقة.  ومع تز�يد �لوعي بالحتياجات �خلا�شة يف �ملجتمع، ي�شعى مركز هاي هوب�س 
�لتدريب و�خلرب�ت و�لرعاية. ومن �شمن نطاق �خلدمات  يقوم على نهج متكامل من  ��شتثنائياً  �أخرى ليقدم منوذجاً عالجياً  �لتعاون مع مر�كز متخ�ش�شة  �إىل 
�أجل  �ملتنوعة �لتي يقدمها �ملركز  عقد حلقات نقا�شية وور�شات عمل و�أن�شطة تدريبية للمهنيني �ملحليني يف مو�قع خمتلفة، ف�شاًل عن �مل�شاركة يف �ملوؤمتر�ت من 
م فريق هاي هوب�س  �لتعريف ب�شورة �أو�شع باخلدمات �ملتخ�ش�شة �لتي يقدمها مثل ��شتخد�م �أجهزة �لتو��شل و�لتدخالت �لب�شرية.  و�حتفاًء بهذه �ملنا�شبة �ملميزة، نظرّ
كان فر�شًة ��شتثنائيًة لالأطفال ل�شتعر��س مو�هبهم �ملتنوعة  يوماً من �لأن�شطة �ملمتعة و�لرتفيهية لالأطفال ذوي �لهمم وعائالتهم حتت عنو�ن “نتحد لأجلكم”، 
حيث �شاركو� ب�شباق عدو وم�شابقة بولينغ وعر�س مو�شيقي، كما متكنت عائالت �لأطفال من �لتو��شل مع �ملخت�شني.   ويف تعليقها على هذه �ملنا�شبة، قالت لني برغوت 
جعفر، �ملوؤ�ش�شة و�لأم �ملديرة ملركز هاي هوب�س: “نحن فخورون بالحتفال �ليوم بالذكرى �لأوىل لتاأ�شي�س مركز هاي هوب�س، هذ� �لإجناز �لعظيم �لذي ي�شطر نقطة 
�نطالق ر��شخة �شنم�شي منها بحزم نحو �إجناز�ت �أكرب وفريق متخ�ش�س �أقوى و�أو�شع، لنقدم منوذجاً يحتذى به لعالج حالت �لحتياجات �خلا�شة يف �ملنطقة”. 

و�أ�شافت: “يكمن �هتمامنا �لرئي�شي يف عالج �لأطفال وم�شاركة �خلرب�ت و�أف�شل �ملمار�شات مع �لعائالت و�ملوؤ�ش�شات على كافة �مل�شتويات.”

»يا�س ووتروورلد« تفوز بجائزة 
اأف�صل مدينة األعاب مائية يف العامل  

 فازت “يا�س ووتروورلد”، �أكرب حديقة مائية يف �أبوظبي و�لأكرث �شعبية 
�لعامل” خالل  �ألعاب مائية يف  “�أف�شل مدينة  �لإمار�ت، بجائ�زة  يف دولة 

حفل توزيع جو�ئز �ل�شفر �لعاملية 2018 �لذي �أقيم موؤخر�. 
�لإمار�تية،  �لثقافة  روح  تعك�س  �لتي  �ملدينة،  ح�شدت  بعدما  ذلك  وجاء 
�لن�شبة �لأعلى من �أ�شو�ت رو�د �ملتنزهات �ملائية حول �لعامل متفوقًة بذلك 
على �لعديد من �لوجهات �لعاملية �ملرموقة، مبا فيها “تايفون لغون” يف 

�أورلندو، و”�شيام بارك” يف �إ�شبانيا.
“يا�س  عام  مدير  �شاموت،  بيانكا  قالت  �جلائزة،  ت�شلمها  وخالل 
وتقديرنا  �شكرنا  خال�س  عن  نعرب  �أن  �شوى  ي�شعنى  “ل  ووتروورلد”: 
�لعامل. وجاءت هذه �جلائزة  �ملعجبون من حول  بها  �لتي غمرنا  للمحبة 
تكرمياً جلهودنا �لدوؤوبة يف توفري جتارب فريدة من نوعها ل�شيوفنا من 
�أن  و�أود  ’يا�س ووتروورلد‘.  �لأول لفتتاح  �ليوم  �لعامل منذ  �أنحاء  جميع 
�أغتنم هذه �لفر�شة لأ�شكر جو�ئز �ل�شفر �لعاملية و�لقائمني عليها، وجميع 
�ل�شيوف �لكر�م �لذين منحونا �أ�شو�تهم. وجندد �أمامكم �لتز�منا بال�شعي 
دوماً لالرتقاء باملدينة، وتر�شيخ مكانتها �لر�ئدة يف توفري جتارب ترفيهية 
ل  متعة  لختبار  جميعاً  وندعوكم  ل�شيوفها.  ُتن�شى  ل  وذكريات  مبتكرة 

تو�شف يف �أف�شل مدينة �ألعاب مائية على �لإطالق”. 

حفل جنم مو�صيقى اآر اآند بي – جي�صن 
ديرولو يف القرية العاملية 

و�ملرح،  و�ملغامر�ت  �ل�شتك�شاف  من  عامل  �ل�23،  مو�شمها  �شعار  مع  �ن�شجاماً 
�لقرية  ت�شت�شيف  �لعامل،  حول  و�لغناء  �لفن  جنوم  �أ�شهر  تقدمي  يف  ونهجها 
�لعاملية، و�حدة من �أ�شخم �ملنتزهات �لثقافية يف �لعامل و�لوجهة �لعائلية �لأوىل 
مو�شيقى  لنجم  �شخماً  غنائياً  حفاًل  �ملنطقة،  يف  و�لرتفيه  و�لت�شوق  للثقافة 
�جلاري  دي�شمرب   14 �ملو�فق  �جلمعة  م�شاء  ديرولو،  جي�شن  �لعاملي،  بي  �آند  �آر 
على م�شرحها �لرئي�س. ويتوقع �أن ي�شتقطب �حلفل �لغنائي ع�شر�ت �لآلف من 
معجبي �ملغني و�ملوؤدي وكاتب �لأغاين �لأمريكي، و�لذي يت�شدر قائمة �ملو�شيقيني 
�لأكرث مبيعاً، فيما ت�شتاأثر �غانيه بن�شيب كبري من �أثري �ملحطات �لذ�عية حول 
�لعامل. وحر�شت �لقرية �لعاملية �أن يتو�فق توقيت �حلفل مع نهاية �لمتحانات 
ديرولو  جي�شن  بها  يتمتع  �لتي  �لكبرية  للجماهريية  نظر�ً  �لف�شلية،  �ملدر�شية 
جي�شن  و�شيحر�س  �لدر��شة.   مقاعد  على  ماز�لت  �لتي  �لعمرية  �لفئات  بني 
ديرولو على تقدمي �عماله �لغنائية �لأكرث �شهرة، كما �شيوؤدي جمموعة غنائية 
�آند بي  �آر  �ل�  و��شتعر��شية خ�شي�شاً جلمهوره يف دبي. وقد �شارك موؤخر�ً جنم 
بحفل جو�ئز �م تي يف �أوروبا، حيث مت تر�شيحه جلائزة �أف�شل عر�س على �مل�شرح 
Goodbye بالتعاون مع �ملنتج  عاملياً، وقد طرح موؤخر�ً عمل غنائي بعنو�ن 

ديفيد جويتا وي�شمل ظهور�ً للفنانة نكي ميناج. 

جمموعة »كابيتال هيلث« تعني رمزي مفرج 
مديرًا طبيًا مل�صت�صفى التاأهيل التخ�ص�صي

هيلث(،  )كابيتال  جمموعة  �أعلنت   
�ملجموعة �ملتكاملة للرعاية �ل�شحية 
تعيني  �لإمار�ت،  بدولة  فئتها  يف 
طبياً  مدير�ً  مفرج  رمزي  �لدكتور 
�لتخ�ش�شي  �لتاأهيل  مل�شت�شفى 
ومركز )هيلث �شيلد( �لطبي �عتبار�ً 

من 15 نوفمرب 2018.
�شهادته  على  مفرج  �لدكتور  ل  ح�شرّ
يف �لطب من �جلامعة �لأمريكية يف 
طبي  تدريب  فرتة  و�أكمل   ، بريوت 
�لطبي  �ملركز  يف  �لباطني  �لطب  يف 
 ، دورهام  ديوك.  جلامعة  �لتابع 

كارولينا �ل�شمالية.
�لبحث  �ملهني  تدريبه  ي�شمل 
م�شت�شفى  يف  و�لزمالة  �ل�شريري 
 ، بو�شطن  ؛  �لعام  ما�شات�شو�شت�س 
�لدكتور  �أن  كما  ما�شات�شو�شت�س، 
بكلية  �أبحاث  زميل  هو  رمزي 
 ، بو�شطن  يف  �لطبية  هارفارد 

ما�شات�شو�شت�س.

دانات جبل الظنة يحتفل باليوم الوطني بزراعة �صجرة  زايد

بنك الفجرة الوطني ي�صتقبل الدفعة التا�صعة من املواطنني يف  برنامج تدريب موّظفي الإدارة

جو  �أتوكا  �لطالبة  �ختيار  عن  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  �أعلنت   
�إىل  لالن�شمام   ،2019 دفعة  خريجي  ماكي،  �ألك�شندر  و�لطالب 
من  �ل�شباب  قادة  جتمع  و�لتي   ،2020 لعام  “�شو�رزمان”  منحة 
و�حل�شول  �لعليا  در��شاتهم  ل�شتكمال  بكني  يف  �لعامل  �أنحاء  خمتلف 
على درجة �ملاج�شتري يف �لعالقات �لدولية، مع �لرتكيز على �ل�شيا�شة 
�لعامة �أو �لقت�شاد �أو �لأعمال �أو �لدر��شات �لدولية.  وتاأ�ش�س برنامج 
منوذج  على  ت�شميمه  مت  حيث  ببكني،  “ت�شينغو�”  جامعة  يف  �ملنحة 
�أك�شفورد من قبل �شتيفن  منحة رود�س �لدر��شية �ملرموقة يف جامعة 
�شو�رزمان، موؤ�ش�س جمموعة ’بالك �شتون‘ �لر�ئدة. ويجمع �لربنامج 
بني �ملقرر�ت �لدر��شية و�لندماج �لثقايف، ليتيح للطالب فهماً عميقاً 

�لعاملية،  �لتوجهات  ر�شم  �ل�شني يف  تلعبه  �لذي  �لدور  ومف�شاًل حول 
�لقرن  يف  �مل�شتقبل  لقادة  بالن�شبة  �لأهمية  غاية  يف  يعد  �لذي  �لأمر 
دفعة  من  جو  �أتوكا  قالت  ذلك،  على  وتعليقاً  و�لع�شرين.  �لو�حد 
خريجي جامعة نيويورك �أبوظبي لعام 2019: “�أ�شعر ب�شعادة غامرة 
ت�شرفت  و�لذي  �لباحثني،  من  ’�شو�رزمان‘  جمتمع  �إىل  بان�شمامي 
بالتعرف عليه عند لقائي باملر�شحني �لآخرين يف �ملقابلة �لر�شمية يف 
بانكوك. و�أتطلع �إىل تو�شيع مد�ركي و�آفاقي و��شتك�شاف �شبل �لتعاون 
مع علماء �آخرين �شعياً للم�شاهمة يف �لرتقاء بعاملنا. و�أمتنى �شخ�شياً 
�ل�شتفادة من هذه �لفر�شة �لفريدة كنقطة �نطالق لتحقيق طموحي 
يف �لعمل مع �لأمم �ملتحدة. ول ي�شعني �إل �لتعبري عن خال�س �متناين 

على  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  من  و�أ�شاتذتي  و�أ�شدقائي  لعائلتي 
دعمهم وم�شاندتهم يل يف رحلتي نحو حتقيق هذ� �لهدف”.  

لعام  �أبوظبي  نيويورك  جامعة  خريج  ماكي،  �ألك�شندر  عرب  وبدوره، 
منحة  برنامج  �إىل  بان�شمامي  “�أفخر  بالقول:  �متنانه  عن   ،2019
’�شو�رزمان‘ لعام 2020. و�أتطلع �إىل �لعمل من خالل هذه �لفر�شة 
على حتقيق تاأثري فاعل يف تعزيز �لتنمية �مل�شتد�مة. ويغمرين حما�س 
جمتمع  يف  و�لندماج  �ل�شني  يف  �لتعليمية  م�شريتي  ملو��شلة  كبري 
جديد من رو�د �ل�شباب، لن�شعى معاً نحو مو�جهة �أكرب حتديات �لقرن 
�لرحلة  �أ�شكر كل من دعمني خالل هذه  �أن  و�أود  و�لع�شرين،  �لو�حد 

و�أ�شاركه هذ� �لإجناز”.

ومنحهم  �لعامل  �أنحاء  خمتلف 
و�لتجارب  �ملنتجات  من  �ملزيد 
�شخ�شًيا  طابًعا  حتمل  �لتي  �ملبتكرة 

�ل�شرت�تيجية �لوطنية للت�شغيل 
رفع  �إىل  تهدف  و�لتي   2031
يف  �لإمار�تيني  م�شاركة  ن�شبة 
�شيما  ل  �لإقت�شادي  �لقطاع 

�خلدمات �ملالية و�مل�شرفية”.
وهناأت وطفة عبد �لكرمي جميع 

يالئم �حتياجات كل فرد “.  و�أ�شار 
هي  و�ل�شياحة  لل�شفر  نريفانا  �ىل 
�لإمار�ت حت�شل على  �شركة يف  �أول 

مثل هذه �جلو�ئز للعام �لثالث على 
�لأكرث  �لفعالية  ،خالل  �لتو�يل 
�أهمية يف جمال �ل�شفر و�ل�شياحة .  

�لثامنة،  �لدفعة  من  �خلريجني 
�ملعرفة  تطبيق  على  عتهم  و�شجرّ
لي�شبحو�  �كت�شبوها  �لتي 
متمكرّنني يف وظائفهم، و�أ�شافت: 
�لدفعة  مع  للعمل  “نتطلع 
�مل�شاركني ومنحهم  �جلديدة من 

�إىل  لين�شمو�  �لالزمة  �لكفاء�ت 
�لآن.  من  عام  بعد  �لعمل  �شوق 
كما يلتزم بنك �لفجرية �لوطني 
�ل�شباب  �لإمار�تيني  تنمية  بدعم 
�لالزمة  �خلربة  و�إعطائهم 

و�لتدريب �لعملي”.

لل�شفر  نريفانا  �شركة  حازت    
و�ل�شياحة على جائزتني مرموقتني 
�لعاملية  �ل�شفر  جو�ئز  حفل  خالل 
و�لذي   ،2018 لعام  �لنهائية 
ل�شبونة،  غليه”،  د�  “باتيو  يف  �أقيم 
دي�شمرب  من  �لأول  يف  �لربتغال 
نريفانا  �شركة  وح�شدت  �جلاري. 
“�أف�شل  جائزة  و�ل�شياحة  لل�شفر 
�ل�شياحية  للجولت  منظمة  �شركة 
يف �لعامل “، وجائزة “�أف�شل �شركة 
منظمة للجولت �ل�شياحية �لفاخرة 
يف �لعامل “، وذلك للعام �لثالث على 

�لتو�يل .
�ل�شيد  قال  للجائزة،  ت�شلمه  ولدى 
�لتنفيذي  �لرئي�س  �لعلي،  عمر 
�شركة  يف  و�مل�شاريع  لالت�شالت 
 “ و�ل�شياحة:  لل�شفر  نريفانا 
ي�شرفنا �حل�شول على هذه �جلو�ئز 
يف  �لعاملي  �مل�شتوى  على  �لهامة 
لل�شركة  بالن�شبة  وهي   ، ل�شبونة 
تقدمي  ملو��شلة  حافٍز  مبثابة  تعد 
من  عمالئنا  �ىل  �خلدمات  �ف�شل 

�لوطني  �لفجرية  بنك  ��شتقبل 
�لدفعة �لتا�شعة من �مل�شاركني يف 
�لإد�رة  في  موظرّ تدريب  برنامج 
 13 ن  ت�شمرّ و�لذي  �ل�شنوي 
�لدولة.  مو�طني  من  م�شاركاً 
يف  �لتدريبي  �لربنامج  وينطلق 
دي�شمرب ليوف����������ر فر�شاً تدريبيًة 
�ل�شاعني  للمو�طنني  و�إر�شاديًة 
�ملهني��ة  م�ش��������ريتهم  بدء  �إىل 
�مل�شريف.  �لقط�������اع  يف  بنجاح 
بتخري�������ج  �لبنك  �حتفل  كما 
يف  �مل�شاركني  من  مو�طنني   8

�لدفعة �لأخرية 
�ألقاها  �لتي  كلمته  �إطار  ويف 
خالل حفل �لتخريج قالت وطفة 
�لتوطني  مديرة  �لكرمي،  عبد 
ببنك  �لب�شرية  �ملو�رد  �إد�رة  يف 
“نفخر  �لوطني:  �لفجرية 
بامل�شاهمة يف دفع عجلة �لتوطني 
تعترب  و�لتي  �مل�شريف  �لقطاع  يف 
يف  �لأ�شا�شية  �لركائز  �إحدى 

نرفانا لل�صفر وال�صياحة حت�صد جائزتني  خالل حفل جوائز ال�صفر العاملية 2018 يف ل�صبونة

اختيار اثنني من خريجي جامعة نيويورك اأبوظبي للدرا�صة �صمن منحة »�صوارزمان« يف ال�صني 



    
نهاية درامية لبطل اأنقذ اأمه من الغت�صاب

�نتهت رحلة �شبي )16 عاما( مع �حلياة، بعد 19 �شهر� من �لعالج 
�أمه من �لغت�شاب يف  �إنقاذ  �إثر حماولته  من ك�شر يف �جلمجمة 

حادثة تعود ل�شهر مايو 2017.
بعد  ج��ي��د  ب�شكل  يتعافى  ك��ر�ف��ني،  ف��ان��ي��ا  �ل��رو���ش��ي،  �ل�شبي  ك���ان 
خ�شارته معظم عظام �جلمجمة �لأمامية �إثر تلقيه �شربة قاتله 
من �لرجل �لذي حاول �غت�شاب �أمه،  �إل �أنه تويف �لثالثاء �ملا�شي 

بعد �إ�شابته بالإنفلونز� منذ �شهرين، وفقا ل�"�شكاي نيوز".
من  عائد�  ك��ان  حني  �ل�شبي،  لإ�شابة  �لدر�مية  �لأح���د�ث  وتعود 
�شمال غربي رو�شيا، وفوجئ برجل  �شيفريودفين�شك  مدر�شته يف 
)37 عاما( من �جلري�ن يحاول �غت�شاب و�لدته، ناتاليا كر�بينا، 
كيلو غر�م   3 "دمبل" ب��وزن  فالتقط  دم��اءه��ا  ووج��ده��ا غارقة يف 

و�شربه.
"�لدمبل" و�شرب  �لتقط  ب��رون��ني،  روم��ان  ويدعى  �ل��رج��ل،  لكن 
وتركهما  بالطعن،  �لأم  على  �أج��ه��ز  �أن  بعد  ر�أ���ش��ه  على  �ل�شبي 
�أنهما  معتقد�  م�شرعا  �ملنزل  يغادر  �أن  قبل  دماءهما  يف  غارقني 

�شقطا قتيلني.
�أن �ل�شرخات د�خل �ملنزل دفعت �جلري�ن لالإ�شر�ع �إىل �ملنزل  �إل 
�ل�شبي  دخل  ذلك  و�إث��ر  للوعي،  فاقدين  وو�لدته  كر�فني  ليجد� 
يف غيبوبة ملدة 9 �أ�شهر بينما تلقت و�لدته 27 طعنة وظلت على 

قيد �حلياة.
وكان على �جلر�حني �إز�لة بع�س من دماغ �ل�شبي، مما دفع �ملذيع 
�لتلفزيوين �لرو�شي �ل�شهري، �أندريه ماخلوف، �إىل �إطالق حملة 
ولتغطية  جلمجمته  �لتيتانيوم  لوحات  ل�شر�ء  �لتربعات  جلمع 

�لنفقات �لطبية �لأخرى.   
وبعد مرور عام على �حلادثة �لب�شعة، �أظهر �ل�شبي عالمات على 
��شتعادته لوعيه يف يونيو 2018، وبد�أ يف �لتعرف على ممر�شته، 
ثم كان على موعد مع �لتجهيز لإر�شاله من مو�شكو �إىل �إ�شبانيا 
يف مركز لإعادة �لتاأهيل من �أجل مزيد من �لتعايف، حتى د�همته 

�لإنفلونز� يف �أكتوبر �ملا�شي.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

توظف ل�صو�صًا يف متجرها!
تتبع �مر�أة بريطانية متتلك متجر�ً للمالب�س، �أ�شلوباً غري تقليدي للحيلولة دون تعر�س متجرها لل�شرقة، عرب 
على  �حل�شول  �إىل  هويتها،  عن  �لك�شف  عدم  ف�شلت  �لتي  �مل��ر�أة  وتهدف  �ملتجر.   ل�شرقة  مهرة  ل�شو�س  توظيف 
وقوع  لتمنع  �لالزمة  �لوقائية  �لإج��ر�ء�ت  و�تخاذ  �ملتجر  ب�شرقة  قيامهم  كيفية  لتعرف  �لل�شو�س  من  معلومات 
يتحلون مبهارة عالية يف �شرقة �ملالب�س،  �أ�شخا�شاً  �إعالناً تطلب فيه  �أي �شرقة لديها.  وقد ن�شرت مالكة �ملتجر 
لتوظيفهم باأجر يبلغ 65 دولر�ً يف �ل�شاعة.  ومن �ملهام �لرئي�شية �لتي تنطوي عليها هذه �لوظيفة، قيام �لل�شو�س 
ب�شرقة �لأ�شياء من �ملتجر على مدى عدة �أ�شابيع، �إ�شافة  �إىل �إعد�د تقرير يت�شمن قائمة بالأ�شياء �لتي �شرقوها، 
و�لطرق �لتي �تبعوها يف عمليات �ل�شرقة. وبح�شب �لتقارير فاإن �شاحبة �ملتجر، خ�ش�شت مكافاأة لل�شو�س تتمثل 

يف �لحتفاظ بثالثة قطع من �ملالب�س �لتي �شرقوها، �إ�شافة �إىل ر�بتهم �ل�شهري. 
و�أو�شحت مالكة �ملتجر باأنها تتخذ نهجاً جديد�ً ملنع �ل�شرقة من متجرها، بعد �شنو�ت من �ملعاناة من هذه �لظاهرة 
�لتي تكبدها خ�شائر كبرية يف مو�شم �لأعياد. و�أ�شافت: "منذ بد�ية نوفمرب ي�شبح �ملتجر مكتظاً بالزبائن وت�شعب 
�أمن  �أبحث عن حمرتفني للم�شاعدة يف ت�شليط �ل�شوء على نقاط �ل�شعف �لأمنية، للحفاظ على  مر�قبته، لذ� 
�ملتجر" ومل يت�شح بعد فيما �إذ� متكنت �ملر�أة من توظيف �لأ�شخا�س �ملطلوبني حتى �لآن، بح�شب ما نقل موقع 

�شنرت�ل" �لإلكرتوين. "�أوديتي 

األحد  9   ديسمبر    2018  م   -   العـدد  12498  
Sunday  9   December   2018  -  Issue No   12498

ي�صطحبها اإىل جنازة يف اأول موعد بينهما 
و�ملر�أة  �لرجل  �أول موعد فر�شة لكل من  عادة ما يكون 
لإظهار �أف�شل ما لدى كل منهما، وحماولة ترك �نطباع 
مميز لدى �لطرف �لآخر، لكن �شاباً طلب من �ملر�أة �لتي 
تعرف عليها عرب �لإنرتنت �أن ترتدي ثوباً �أ�شود، لتح�شر 
�ل�شاب عرب  تعرفت على  �مل��ر�أة قد  وكانت  جنازة عمته.  
موقع تندر، و�تفقا على �للقاء، لكنه طلب منها طلباً غري 
متوقع لأول لقاء بينهما، و�أخربها باأن ترتدي ثوباً �أ�شود 
م��ن طقو�شه  ج��زء  ذل��ك  �أن  �لبد�ية  و�عتقدت يف  �ل��ل��ون، 
�لرومان�شية. ومل يخرب �ل�شاب �ملر�أة �لتي مل تك�شف عن 
هويتها عن �ملكان �لذي �شي�شطحبها �إليه، لتجد نف�شها 
يف جنازة عمته، بدًل من �أن يذهبا �إىل مطعم �أو حل�شور 

فيلم �شينما، بح�شب �شحيفة مريور �لربيطانية.
ووجدت �ملر�أة نف�شها يف موقف ل حت�شد عليه، لكن �لأو�ن 
كامل  حل�شور  و��شطرت  �لن�شحاب،  على  ف��ات  قد  ك��ان 

مر��شم �جلنازة، ور�حت تو��شي �ل�شاب لفقد�ن عمته.
جونز،  بريدجيت  �شديقتها  مع  ق�شتها  �مل���ر�أة  و�شاركت 
�لتو��شل  مو�قع  عرب  تفا�شيلها  ن�شر  �إىل  �شارعت  �لتي 
�لتي  �لتعليقات،  م��ن  كبري  ب��ع��دد  لتحظى  �لج��ت��م��اع��ي، 
�نتقد بع�شها ت�شرف �ل�شاب، و�أثنى �آخرون على ت�شرف 

�ملر�أة �لتي مل ترتكه يف حمنته.

كلبة تكت�صف اإ�صابة �صاحبتها بال�صرطان 
بعدما عانت من �آلم مربحة يف بطنها، ق�شدت �شتيفاين 
�لالزم، وو�شف  �لعالج  لتلقي  �مل�شت�شفيات  �أحد  هريفيل 

لها �لأطباء م�شكناً لالآلم. 
�أو مغ�شاً عادياً،  �أن حالة �مل��ر�أة مل تكن عر�شاً موؤقتاً  �إل 
�كت�شفت ذلك  �ملعدة، وقد  ب�شرطان  �أنها م�شابة  �إذ تبني 
�ملر�أة  بطن  ت�شم  �أن  �عتادت  �لتي  �شيري�،  كلبتها  بف�شل 
وحتاول �إي�شال ر�شالة ما عرب ت�شكيل ج�شدها على �شكل 
توجهت  كلبتها،  حلركات  �شتيفاين  تنبهت  وعندما  كرة. 
�ملبي�س  ب�شرطان  حالتها  �س  �شخرّ خمت�س،  طبيب  �إىل 

لأول مرة يف عام 2013. 

ينقذان جدتهما بف�صل مهارة تعلماها 
من  �لعا�شر  يف  ملنزلها  زي��ارت��ه��م��ا  �أث��ن��اء 
كيان  �لطفالن  متكن  �ملا�شي،  نوفمرب 
�شا�شكاتون  م��دي��ن��ة  م���ن  وغ���ر�ي�������ش���ون، 
�ملوت  م��ن  جدتهما  �إن��ق��اذ  م��ن  �لكندية، 
ب��ن��وب��ة قلبية  �أ���ش��ي��ب��ت  ب��ع��دم��ا  �مل��ح��ق��ق 
��شتخدم  ح����ادة وف���ق���دت وع��ي��ه��ا.  وق���د 
�لتنف�س  طريقة  �ل�شجاعان،  �لطفالن 
�ل�شطناعي �لتي تعلماها من و�لدتهما 
�لتي تعمل ممر�شة قبل �أ�شابيع، لإعادة 
ن��ب�����ش��ات �ل��ق��ل��ب جل��دت��ه��م��ا ري��ث��م��ا ي�شل 

رجال �لإ�شعاف.
ومتكن �لطفالن من ��شتعادة دقات قلب 
�لإ�شعاف  رج��ال  ي�شل  �أن  قبل  جدتهما، 
�إىل �ملكان، �لذين قامو� على �لفور بنقل 
�ملر�أة �إىل م�شت�شفى قريب لتلقي �لعالج 
�لفحو�شات  م���ن  �أي�����ام  وب��ع��د  �ل�������الزم.  
و�لرعاية �لطبية �ملكثفة، ��شتعادت �جلدة 
ج�����زء�ً ك���ب���ري�ً م���ن ع��اف��ي��ت��ه��ا، وه���ي �لآن 
�مل��ن��زل، وف��ق ما  ف��رتة نقاهة يف  مت�شي 

نقلت �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية. 

ا�صرتى لوحة بـ 75 يورو وباعها بـ 30 األف 
طرق �حلظ �ل�شعيد باب رجل هولندي، 
بعد �أن تبني �أن �للوحة �لتي ��شرت�ها من 
متجر لل�شلع منخف�شة �لثمن مببلغ 75 

يورو، ت�شاوي نحو 30 �ألف يورو. 
لرمانز  ه��ي��ن��ك  �أن  �ل��ت��ق��اري��ر،  وذك�����رت 
�ل�شلع  يبيع  متجر  من  �للوحة  ��شرتى 
�شة، وعر�شها على خبري يف  باأ�شعار خمفرّ
تو�شني، ليكت�شف �أنها عمل �أ�شلي للفنان 

�لهولندي �ل�شهري يوهان �آرت�س.
ومي �لإثنني �ملا�شي، باع لرمانز �للوحة 
يف �ملز�د �لعلني، مببلغ و�شل �إىل 30 �ألف 

يورو، بح�شب موقع �إن دي تي يف.
فتاة من امل�ساركني يف �سباق احللوى الكبري لعيد امليالد رقم 38 بهدف م�ساعدة اأبحاث 

ال�سرطان يف اململكة املتحدة و�سط لندن.   )رويرتز(


