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بتوجيهات رئي�س الدولة 
حممد بن زايد ياأمر باإطالق مناف�سات »جائزة 

زايد الكربى ل�سباقات الهجن « 4 دي�سمرب
•• اأبوظبي-وام:

تنفيذ� لتوجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
�لدولة " حفظه �هلل " .. �أمر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل 
نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة باإطالق 
مناف�شات " جائزة ز�يد �لكربى ل�شباقات �لهجن " خالل �لفرتة من 

�لر�بع �إىل �لعا�شر من �شهر دي�شمرب �ملقبل مبيد�ن �لوثبة.
و تعد جائزة ز�يد �لكربى ل�شباقات �لهجن ــ �لتي تقام تز�منا مع عام 
ـ �أحد �أهم �ل�شباقات �لرت�ثية يف دول جمل�س �لتعاون لدول �خلليج  ز�يدـ 
�لعربية و�لتي حتمل ��شم �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
ثر�ه ". ياأتي �إطالق �جلائزة يف �إطار حر�س قيادة �لدولة  �هلل  " طيب 
بريا�شة  �خلا�شة  �ملهرجانات  �أهــم  �أحــد  دعــم  ��شتمر�ر  على  �حلكيمة 
�لأ�شايل و�لهتمام بها مو��شلة لنهج �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
�آل نهيان " طيب �هلل ثر�ه " يف �حلفاظ على هذه �لريا�شة وتر�شيخها 
باعتبارها موروثا حمليا وعربيا �أ�شيال من خالل رعاية �لعديد من 

�ل�شباقات و�جلو�ئز �لتي كانت �نطالقتها �لأوىل من دولة �لإمار�ت.

الربملان الدويل للت�سامح وال�سالم يكرم 
ال�سيخ زايد تقديرا لإ�سهاماته حول العامل

•• تريانا-وام:

�أم�س  و�ل�شالم  للت�شامح  �لـــدويل  و�لــربملــان  �لألــبــاين  �لــربملــان  كــرم 
"طيب  �آل نهيان  �شلطان  ز�يد بن  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �لول يف تري�نا 
�هلل ثر�ه".        )�لتفا�شيل �س3(                                                                 
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ت�صلم اأوراق اعتماد عدد من �صفراء الدول ال�صديقة

حممد بن را�سد: العالقات الإن�سانية بني ال�سعوب 
تاأتي يف اأعلى درجات �سلم اأولويات الإمارات 

•• اأبوظبي -وام: 

ت�شلم �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
دبي  حاكم  �لـــوزر�ء  جمل�س  رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
"رعاه �هلل" يف ق�شر �لرئا�شة يف �لعا�شمة �أبوظبي �شباح 
�م�س بح�شور �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن حممد بن ر��شد 
�آل مكتوم ويل عهد دبي ومعايل �لدكتورة �أمل عبد�هلل 

و�لفريق  �لحتـــادي  �لوطني  �ملجل�س  رئي�شة  �لقبي�شي 
�شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد �آل 
نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة 
.. �أور�ق �عتماد عدد من �شفر�ء �لدول �ل�شديقة �ملعينني 

لدى �لدولة.
)�لتفا�شيل �س3(
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حممد بن ر��شد خالل ت�شلمه �أور�ق �عتماد عدد من �شفر�ء �لدول �ل�شديقة  )و�م(

�ألغام للحوثيني �شبطت يف �حد �مل�شاجد مبدينة �حلديدة  

ا�صتقبل امل�صاركني مبلتقى حتالف الأديان لأمن املجتمعات

حممد بن زايد ي�ستقبل الرئي�س ال�سي�ساين ويوؤكد 
اأهمية تعزيز وتطوير عالقات ال�سداقة بني البلدين

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�مــ�ــس فــخــامــة رمــ�ــشــان قـــاديـــروف رئــيــ�ــس جمهورية 
�ــشــمــوه خالل  ورحـــب  �لــبــالد.  يـــزور  �لـــذي  �ل�شي�شان 
�للقاء �لذي جرى يف جمل�س ق�شر �لبحر يف �أبوظبي 

تعزيز  بــاأهــمــيــة  �ــشــمــوه  مــنــوهــا  �ل�شي�شاين  بــالــرئــيــ�ــس 
�ملجالت  يف  �ل�شي�شان  مع  �ل�شد�قة  عالقات  وتطوير 

�لتي تعود باخلري و�لنفع على �ل�شعبني �ل�شديقني.
يف  �ملــ�ــشــاركــني  �مــ�ــس  �شموه  ��شتقبل  �أخـــرى  جهة  مــن 
�لأديــان لأمن  لــ»ملتقى حتالف  �لــدورة �لأوىل  �أعمال 
�لذي  �لرقمي«  �لعامل  يف  �لطفل  كر�مة  �ملجتمعات.. 

تنظمه وز�رة �لد�خلية.          )�لتفا�شيل �س2(

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله �لرئي�س �ل�شي�شاين  )و�م(

قوات املقاومة اليمنية متكنت من تطهري م�صاحات وا�صعة داخل املدينة

امليلي�سات احلوثية تتخذ من م�ساجد احلديدة اأماكن لت�سنيع الألغام
•• احلديدة -وام:

�لفرق  �إن  �ليمنية  �ملقاومة  قالت 
�لــهــنــد�ــشــيــة �لــتــابــعــة لــهــا عرثت 
تابع  �لألغام  ل�شناعة  معمل  على 
�ملو�لية  �حلــوثــيــة  للميلي�شيات 
مدينة  يف  م�شجد  د�خـــل  لإيــــر�ن 

�حلديدة غربي �ليمن.
و�أكــــــــدت �ملـــقـــاومـــة �لــيــمــنــيــة �أن 
م�شجد  د�خــل  �كت�شافه  �ملعمل مت 
عمليات  خـــــالل  �لإنــــ�ــــشــــاء  قـــيـــد 
�لألغام  �شبكات  وتفكيك  تطهري 
و�لأحياء  �لــ�ــشــو�رع  مــن  �حلوثية 
و�ملــنــ�ــشــاآت �ملــحــررة د�خـــل مدينة 
ل�شناعة  مــعــمــل  وهــــو  �حلـــديـــدة 
للميلي�شيات  تابع  �لألغام  ومتويه 
�ألغام  �أن  .. م�شددة على  �حلوثية 
تطهري  عن  تثنينا  لن  �حلوثيني 
كــــامــــل �حلــــــديــــــدة وطــــــــرد هــــذه 

�لإجر�مية  �مليلي�شيات �لنقالبية 
يف  تخريبية  �أعمال  �رتكبت  �لتي 
�ملن�شاآت �ملدنية يف حماولت منها 
�ملحروقة  �لأر�ـــس  �شيا�شة  لتــبــاع 
جبهة  يف  �ملتالحقة  هز�ئمها  بعد 

�حلديدة.

و�أ�ـــشـــافـــت �ملــقــاومــة �لــيــمــنــيــة �أن 
تطهري  مـــــن  متـــكـــنـــت  ــــهــــا  قــــو�ت
مــ�ــشــاحــات و��ــشــعــة د�خــــل مدينة 
و�لعبو�ت  �لألــغــام  مــن  �حلــديــدة 
�لــنــا�ــشــفــة �ملـــمـــوهـــة يف �لأحــــيــــاء 
كانت  و�لتي  و�لطرقات  �ل�شكنية 

حلياة  كــــبــــري�  تــــهــــديــــد�  تــ�ــشــكــل 
�ملــدنــيــني �لأبـــريـــاء وتــتــنــافــى مع 
�لدولية  و�لـــقـــو�نـــني  �لأعــــــــر�ف 
�لألـــغـــام خا�شة  زرع  �لــتــي جتـــرم 
و��شتهد�ف  مــنــهــا  "�لفردية" 

�ملدنيني يف �أوقات �حلروب.
وكانت ميلي�شيات �حلوثي �ملو�لية 
لإيــر�ن جلاأت �إىل حيل �شيطانية 
باملو�طنني  بالإ�شر�ر  �لإمعان  يف 
عنا�شرها  عمدت  حيث  �ليمنيني 
�لألغام  زر�عـــــة  �إىل  �لإجـــر�مـــيـــة 
�أكيا�س  د�خــل  �لنا�شفة  و�لعبو�ت 
�حلريق  وطفايات  و�لأرز  �ل�شكر 
ومن ثم زرعها يف منازل �ملو�طنني 
�ليمنيني و�لطرقات �لعامة و�ملقار 
�حلكومية د�خل مدينة �حلديدة 
لالنتقام من �لأهــايل �لر�ف�شني 
�لنقالبية  �مليلي�شيات  لــتــو�جــد 

وممار�شاتها �لإرهابية.

خادم احلرمني : اإيران تثري الفو�سى يف املنطقة
•• الريا�ض-وكاالت:

قال خادم �حلرمني �ل�شريفني، �مللك �شلمان بن عبد �لعزيز، �أم�س �لثنني، �إن 
�ملو�طن �ل�شعودي هو �ملحرك �لأ�شا�شي للتنمية يف �لبالد، و�إن خطط �لتنمية 

يف �ململكة ت�شري ب�شكل متو�ز وحتقق �أهد�فها مبعدلت مر�شية.
و�أ�شاف خادم �حلرمني �ل�شريفني، �مللك �شلمان بن عبد �لعزيز، �لثنني، لدى 
�فتتاح دورة �لأعمال �جلديدة ملجل�س �ل�شورى، نتم�شك بال�شريعة �لإ�شالمية 
�شلمان  �مللك  و�أردف  و�لعــتــد�ل.  و�لت�شامح  �لو�شطية  قيم  ونتبنى  منهجا 

�شن�شتمر يف �لت�شدي للتطرف و�لإرهاب و�لعمل على �لتنمية يف �ملنطقة.  
وعن �إير�ن، قال خادم �حلرمني �ل�شريفني �إن �إير�ن تعمل على �إثارة �لفو�شى 

و�خلر�ب يف دول �ملنطقة.
�لأوىل  "�شتبقى ق�شيتنا  �لفل�شطينية  �لق�شية  �أن  �ل�شعودي  �لعاهل  و�عترب 
�شيا�شي  �إىل حل  دعا  كما  �مل�شروعة"،  �لفل�شطينيون على حقوقهم  ليح�شل 
يف �شوريا، ي�شمن عودة �لالجئني �إىل وطنهم. وفيما يتعلق بال�شاأن �لعر�قي، 
بني  �لعالقات  لتوثيق  مباركة  خطو�ت  من  حتقق  مبا  ن�شيد  "�إننا  �أو�ــشــح: 
بلدينا، متطلعني �إىل ��شتمر�ر �جلهود لتعزيز �لتعاون يف خمتلف �ملجالت".

�سفري طهران يف بغداد يتوعد ال�سعب العراقي
•• بغداد-وكاالت:

�إيــــرج مــ�ــشــجــدي، �حلــكــومــة و�ل�شعب  �لـــعـــر�ق،  �لإيـــــر�ين يف  �ل�شفري  تــوعــد 
�لو�رد�ت  عن  بغد�د  تخلت  حــال  وخيمة" يف  "عو�قب  مبو�جهة  �لعر�قيني 

�لإير�نية، ��شتجابة للعقوبات �لأمريكية �لأخرية على �إير�ن.
وبعد �أن كان هذ� �لوعيد للحكومة �لعر�قية حبي�س �لغرف �ملغلقة، خرج �لآن 
�إذ مل  �إيــر�ن،  �إىل  �لرئي�س �لعر�قي برهم �شالح  للعلن، ل �شيما بعد زيــارة 

يعلن موقفا و��شحا من �لعقوبات على �إير�ن، كانت �إير�ن تطمح ل�شماعه.
و�ل�شعب  للحكومة  �ملبا�شر  تهديده  �لعر�ق  �لإيــر�ين يف  �ل�شفري  �أطلق  وقد 
بغد�د مبو�جهة عدة م�شكالت يف حال  وهــدد  زيــارة �شالح،  بعد  �لعر�قيني 

قررت �للتز�م بالعقوبات �لأمريكية على بالده.
ولوح م�شجدي بورقة �لكهرباء و�ملو�د �لغذ�ئية و�ل�شناعية �لتي ي�شتوردها 
�لعر�ق من �إير�ن، قائال �إن �مل�شكالت �لناجمة عن تلك �لعقوبات لن تقت�شر 

على �إير�ن وحدها.

يطالبون  اأوروب��ي��ون  ن��واب 
اإيران خمابرات  عمالء  بطرد 

•• بروك�سيل-وكاالت:

يف  نــــــــائــــــــبــــــــاً   150 طـــــــــالـــــــــب 
بــطــرد عمالء  �لـــربملـــانـــالأوروبـــي 
�ملــــخــــابــــر�ت �لإيــــر�نــــيــــة مــــن دول 
خمططات  عــــلــــى  رد�  �لحتــــــــــاد 
�لغتيال و�لتفجري �شد �ملعار�شني 
�لإيــــــر�نــــــيــــــني عــــلــــى �لأر��ـــــــشـــــــي 

�لأوروبية.
بيانا  �لـــــنـــــو�ب  هــــــــوؤلء  و�أ�ــــــشــــــدر 
م�شرتكا ت�شمن �إد�نتهم لنتهاكات 
�لإن�شان  حلقوق  �لإيـــر�ين  �لنظام 
يف �لد�خل وموؤ�مر�ته �لإرهابية يف 

�أوروبا، بح�شب ن�س �لبيان.
�لتيار�ت  خمتلف  �ملوقعون  وميثل 
ــيــة �لـــ�ـــشـــت يف �لـــربملـــان  ــيــا�ــش �لــ�ــش
دولــــة ع�شوة   27 مـــن  �لأوروبـــــــي 
يف �لحتــاد �لأوروبــي، و�أعربو� عن 
حقوق  و�ــشــع  تــدهــور  �إز�ء  قلقهم 

�لإن�شان وقمع �لن�شاء يف �إير�ن.
و�أ�ــشــار �أعــ�ــشــاء �لــربملــان �لأوروبـــي 
�أكرب  على  حافظت  �إيـــر�ن  �أن  �إىل 
عدد من عمليات �لإعد�م يف �لعامل 
لــلــفــرد �لـــو�حـــد خـــالل رئــا�ــشــة ما 

ي�شمى بـ)�ملعتدل(ح�شن روحاين.
كما تطرق �لبيان �إىل �لحتجاجات 
للنظام  �ملـــنـــاهـــ�ـــشـــة  �لـــ�ـــشـــعـــبـــيـــة 
�لإيــر�ين منذ �أو�خــر دي�شمرب من 
�لــعــام �ملــا�ــشــي  وذكـــر �أن خمتلف 
م�شرًحا  كــانــت  �لإيـــر�نـــيـــة  �ملــــدن 
و�حتجاجات  كــربى  لنتفا�شات 
�لنا�س  طالب  حيث  �لنظام  �شد 

ي�ستعيد  ال�����س��وري  اجلي�س 
مواقع من داع�س يف ال�سويداء

•• بريوت-وكاالت:

�ن�شحب �ملئات من م�شلحي تنظيم 
قلب منطقة  �لإرهــابــي من  د�ع�س 
بعد  �شوريا،  �شرقي  جنوب  جبلية 
ثالثة  مــن  �أكـــرث  عليها  �ل�شيطرة 
�أ�ــشــهــر يف مــو�جــهــة هــجــوم �شخم 
وحلفائه  �لـــ�ـــشـــوري  �جلــيــ�ــس  مـــن 
لــ�ــشــحــقــهــم، وذلــــــك حــ�ــشــبــمــا قال 

مقاتلون من �ملعار�شة و�شكان.
�لذين  د�ع�س  مقاتلي  �أن  و�أ�شافو� 
تلول  جــبــال  يف  متح�شنني  كــانــو� 
�لــ�ــشــفــا �لــو�قــعــة بــ�ــشــرق حمافظة 
�ل�شويد�ء بد�أو� �ن�شحابهم يف �لأيام 
�لقليلة �ملا�شية، مع �قرت�ب دبابات 
بغار�ت  �ملدعومة  �ل�شوري  �جلي�س 

جوية عنيفة من �آخر معاقلهم.
وقــــال زعــمــاء حمــلــيــون يف مدينة 
�جلي�س  قـــــــو�ت  �إن  �لــــ�ــــشــــويــــد�ء، 
تكبدت  معها  متحالفة  وفــ�ــشــائــل 
خــ�ــشــائــر فـــادحـــة خـــالل حمـــاولت 
عمق  يف  للتقدم  �أ�شابيع  ��شتمرت 
�لربكانية  �جلبلية  �ملنطقة  تــلــك 
�لتي �أدت �أر�شها �لوعرة �إىل جعلها 
مــنــذ فـــرتة طــويــلــة مــــالذ� مثاليا 

للهاربني و�ملعار�شني.
�ل�شورية،  �لإعـــالم  و�شائل  وقــالــت 
�إن قو�ت �جلي�س �أطبقت على تلول 
�إلكرتونية  مــو�قــع  وذكـــرت  �ل�شفا 
رفع  �جلي�س  �أن  للحكومة،  موؤيدة 
�أحد  �شريح  قــرب  �لــ�ــشــوري  �لعلم 

�لأولياء بالقرب من �ملوقع.

بتغيري جوهري.
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اأخبـار الإمـارات

ت�صلم اأوراق اعتماد عدد من �صفراء الدول ال�صديقة

حممد بن را�سد: العالقات الإن�سانية بني ال�سعوب تاأتي يف اأعلى درجات �سلم اأولويات الإمارات 

ينتظركم عمل   « بالقول  �ل�شفر�ء  .. وخــاطــب  دولــهــم  مــع  �لإمــــار�ت  دولــة 
كبري وجهد م�شاعف من �أجل تطوير هذه �لعالقات على خمتلف �ل�شعد 
�مل�شرتكة على �شعبنا و�شعوب  �مليادين مبا يعود باخلري و�ملنفعة  ويف �شتى 

بالدنكم«.

�لإمــــار�ت ويف كنف جمتمعنا  �ر�ــس دولــة  �لإقــامــة على  ومتنى لهم طيب 
�لعربي .. موؤكد� لهم �شموه �أنهم يف بلدهم �لثاين �شيعي�شون مع عائالتهم 

ب�شالم و�طمئنان وعي�س كرمي.
و�أعرب �شموه عن �رتياحه مل�شتوى عالقات �ل�شد�قة و�لتعاون �لتي تربط 

•• اأبوظبي -وام: 

ت�شلم �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« يف ق�شر �لرئا�شة يف �لعا�شمة 
ر��شد  بــن  حممد  بــن  حــمــد�ن  �ل�شيخ  �شمو  بح�شور  �أمــ�ــس  �شباح  �أبوظبي 
رئي�شة  �لقبي�شي  عبد�هلل  �أمــل  �لدكتورة  ومعايل  دبي  عهد  ويل  مكتوم  �آل 
نهيان  �آل  ز�يــد  �شيف بن  �ل�شيخ  �شمو  و�لفريق  �لوطني �لحتــادي  �ملجل�س 
نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
�آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �شوؤون �لرئا�شة .. �أور�ق �عتماد 

عدد من �شفر�ء �لدول �ل�شديقة �ملعينني لدى �لدولة.
وقد ت�شلم �شاحب �ل�شمو نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س �لوزر�ء حاكم 
�شفري  في�شري  بيرت  �آرن�شت  �ل�شعادة  �أ�شحاب  مــن  كــل  �عتماد  �أور�ق  دبــي 
جمهورية �ملانيا �لحتادية و �أوتو بوجنار تنيك �شفري جمهورية �شلوفينيا و 
�ل�شيدة جا�شلني كوينتانا �شفرية جمهورية �لفلبني و �أيد�ن كرونني �شفري 
�شكولدملني  مايكل  فر�نز  و  بلجيكا  مملكة  �شفري  كال�س  بيرت  و  �يرلند� 
و  مــولــدوفــا  جمهورية  �شفري  هــاروتــا  فيكتور  و  �لــدمنــارك  مملكة  �شفري 
�شفري  نوفيت�س  مويكا  �شريف  و  ت�شيلي  جمهورية  �شفري  دكــرت  خورخي 
جمهورية  �شفري  ري�شيبوك�شتيفو  تياغو  و  و�لهر�شك  �لبو�شنة  جمهورية 
�شي�شاي  ور�شيد  �أوغند�  جمهورية  �شفري  كيبيدي  نومي  وز�كــي  موزمبيق 

�شفري جمهورية �شري�ليون و مهري مكردوميان �شفري جمهورية �أرمينيا.
وقد رحب �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم بال�شفر�ء �جلدد 

و�أكد �شموه لهم �أن �أبو�ب جميع �مل�شوؤولني �ملعنيني يف �لدولة خا�شة �لوزر�ء 
مفتوحة لهم يف �أي وقت �إذ� ما تطلب �لأمر ذلك.

�ل�شيخ  �شمو  ر�أ�شها  وعلى  �لــدويل  و�لتعاون  �خلارجية  وز�رة  �شموه  ووجــه 
عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان وزير �خلارجية و�لتعاون �لدويل باأن تبدي كل 
تعاون و�إيجابية حيال �شفر�ء �لدول �ل�شقيقة و�ل�شديقة يف �لدولة من �أجل 
تطوير �لعالقات �لثنائية بني دولة �لإمار�ت وهذه �لدول وحتقيق �مل�شالح 
و�ل�شياحية  و�لثقافية  �لإن�شانية  �ملــجــالت  يف  خا�شة  ل�شعوبها  �مل�شرتكة 

و�لقت�شادية.
ونوه �شموه �إىل �أهمية �لعالقات �لإن�شانية بني �ل�شعوب و�لتي تاأتي يف �أعلى 

درجات �شلم �أولويات دولة �لإمار�ت قيادة وحكومة و�شعبا.
من  �ملرجوة  �لغايات  ونحقيق  مهامهم  �أد�ء  يف  �لنجاح  لهم  �شموه  ومتنى 
حت�شني عــالقــات دولـــة �لإمـــــار�ت مــع دولــهــم ويتطلب هـــذ� �لأمــــر جهد� 

وحر�شا كبريين من قبل �ل�شفر�ء و�جلهات �ملعنية يف �لدولة.
و نقل �ل�شفر�ء �جلدد �إىل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان 
ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  و�إىل  �هلل«  »حفظه  �لدولة  رئي�س 
�آل مكتوم حتيات روؤ�شاء و ملوك و قادة دولهم و متنياتهم ل�شموهما دو�م 
�ل�شحة و �ل�شعادة ..ول�شعب دولة �لإمار�ت �إطر�د �لتقدم و�لرخاء يف ظل 

قيادته �حلكيمة.
حممد  بن  �أنــور  �لدكتور  معايل   .. �لعتماد  �ور�ق  ت�شليم  مر��شم  ح�شر 
قرقا�س وزير �لدولة لل�شوؤون �خلارجية وعدد من �أ�شحاب �ملعايل �لوزر�ء 

و�مل�شوؤولني يف وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل .

حممد بن زايد ي�ستقبل الرئي�س ال�سي�ساين ويوؤكد 
اأهمية تعزيز وتطوير عالقات ال�سداقة بني البلدين

•• اأبوظبي-وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي 
قاديروف  رم�شان  فخامة  �م�س  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعــلــى  �لقائد  نائب 

رئي�س جمهورية �ل�شي�شان �لذي يزور �لبالد.
ورحب �شموه خالل �للقاء �لذي جرى يف جمل�س ق�شر �لبحر يف �أبوظبي 
عالقات  وتــطــويــر  تــعــزيــز  بــاأهــمــيــة  �ــشــمــوه  مــنــوهــا  �ل�شي�شاين  بالرئي�س 
تــعــود بــاخلــري و�لــنــفــع على  �لــتــي  �ملــجــالت  �لــ�ــشــد�قــة مــع �ل�شي�شان يف 

�ل�شعبني �ل�شديقني.
وتناول �للقاء عدد� من �ملو��شيع و�لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.

�لإمار�ت  دولة  بزيارة  �شعادته  �ل�شي�شاين عن  �لرئي�س  �أعــرب  من جانبه 

�لعربية �ملتحدة.
دولة  مــع  عالقاتها  بتطوير  كــبــري�  �هتماما  تــويل  بـــالده  �أن  مــــوؤكد�   .
و�شعبيهما  �لبلدين  وم�شلحة  خــري  فيه  ملــا  �ملتحدة  �لعربية  �لإمــــار�ت 

�ل�شديقني.
ح�شر جمل�س ق�شر �لبحر �شمو �ل�شيخ �شلطان بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة و�شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
�حلاكم يف منطقة �لظفرة ومعايل �لدكتورة �أمل عبد�هلل �لقبي�شي رئي�شة 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي �شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل 
�حلاكم يف منطقة �لعني و�شمو �ل�شيخ �شرور بن حممد �آل نهيان و�لفريق 
�لــوزر�ء وزير  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  ز�يــد  �ل�شيخ �شيف بن  �شمو 

�لد�خلية ومعايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح.

ا�صتقبل امل�صاركني مبلتقى حتالف الأديان لأمن املجتمعات

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية احلوار العاملي ب�ساأن حماية الطفل 
•• اأبوظبي-وام:

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�أعــمــال �لدورة  نــائــب �لــقــائــد �لأعــلــى لــلــقــو�ت �مل�شلحة �مــ�ــس �ملــ�ــشــاركــني يف 
�لأوىل لــ« ملتقى حتالف �لأديان لأمن �ملجتمعات.. كر�مة �لطفل يف �لعامل 
�لذي  �للقاء  ــ خالل  �لد�خلية. و رحب �شموه  �لذي تنظمه وز�رة  �لرقمي« 
�لعربية  �لإمـــار�ت  دولــة  ــ ب�شيوف  �أبوظبي  �لبحر يف  جــرى مبجل�س ق�شر 
�ملتحدة .. معربا عن �أمله يف �أن يخرج �مللتقى بنتائج فاعلة تكون �نطالقة 
�ملجتمعات خا�شة  �مل�شرتكة حلماية  نوعية لالأمام ت�شهم يف تعزيز �جلهود 
�لأطفال من خمتلف �أ�شكال �جلر�ئم عرب �لعامل �لرقمي وخماطر �ل�شبكة 

�لعنكبوتية �إحدى �لق�شايا �لجتماعية �خلطرية �لتي تو�جهها �ملجتمعات 
�ملعا�شرة. و�أكد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان �أهمية �حلو�ر 
عمل  منظومة  �إىل  و�ملبادر�ت  �لأفكار  وحتويل  �لطفل  حماية  ب�شاأن  �لعاملي 
ل�شمان  �لأديـــان  علماء  دور  خــالل  من  و�قعية  وحلول  ملمو�شة  وخــطــو�ت 
�أمن �ملجتمعات وتعزيز ثقافة كر�مة �لطفل يف  �إيجابي على  �إحــد�ث تاأثري 
�لتحديات  من  تعد  �لأطــفــال  حماية  ق�شايا  �أن  �إىل  م�شري�  جمتمعاتهم.. 

�لجتماعية و�لأمنية �لأكرث �إحلاحا يف �لعامل.
و  �جلهود  لدعم  �لــد�ئــم  و�شعيها  �لإمـــار�ت  دولــة  حر�س  على  �شموه  و�شدد 
�أ�شكال  �لأطفال من  و�أطر عمل حلماية  �آليات  �إيجاد  �إىل  �لر�مية  �ملبادر�ت 

�جلر�ئم و�لنتهاكات كافة يف خمتلف مناطق �لعامل.

من جانبهم �أ�شاد �مل�شاركون يف �مللتقى بالنموذج �لإمار�تي �لريادي �حل�شاري 
يف حماية �لأطفال ومتكينهم وفق �أرقى �ملعايري �لعاملية �إ�شافة �إىل تر�شيخ 

قيم �حلو�ر و�لعتد�ل و�لت�شامح و�لتعاي�س �ل�شلمي بني �شعوب �لعامل.
ممثل  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  �لبحر  ق�شر  جمل�س  ح�شر 
�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة و �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل 
�حلاكم يف منطقة �لظفرة و معايل �لدكتورة �أمل عبد�هلل �لقبي�شي رئي�شة 
�ملجل�س �لوطني �لحتادي و�شمو �ل�شيخ طحنون بن حممد �آل نهيان ممثل 
�حلاكم يف منطقة �لعني و�شمو �ل�شيخ �شرور بن حممد �آل نهيان و�لفريق 
وزير  �لــــوزر�ء  جمل�س  رئي�س  نــائــب  نهيان  �آل  ز�يـــد  بــن  �شيف  �ل�شيخ  �شمو 

�لد�خلية و معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح . 

املدير الإقليمي لليوني�سف ي�سيد بجهود ال�سيخة 
فاطمة يف دعم الأطفال والن�ساء حول العامل

•• اأبوظبي - وام:

�ل�شرق  ملنطقة  لليوني�شف  �لإقليمي  �ملدير  كــابــالري  خــريت  �شعادة  �أ�ــشــاد 
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة  �أفريقيا بجهود �شمو  �لأو�شط و�شمال 
�لحتاد �لن�شائي �لعام رئي�شة �ملجل�س �لأعلى لالأمومة و�لطفولة �لرئي�شة 
�لإمار�ت  يف  و�لن�شاء  �لأطــفــال  دعــم  يف  �لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعــلــى 
وحول �لعامل. و�أكد خالل زيارته �أم�س مقر �أكادميية �ل�شيخ ز�يد �خلا�شة 
للبنني يف �أبوظبي دور دولة �لإمار�ت �لريادي يف جمال �لطفولة و�لإغاثة 
وتنفذها  نفذتها  �لتي  و�لــدولــيــة  �ملحلية  �ملــبــادر�ت  خــالل  مــن  �لإن�شانية 
و�لإقليمية  �ملحلية  ومبادر�تها  وم�شاريعها  �ليوني�شف  لــرب�مــج  ودعمها 
�لعامل  �أنحاء  جميع  يف  �لأطفال  حقوق  �شمان  �إىل  تهدف  �لتي  و�لدولية 
بني  �لــتــعــاون  �إىل  و�أ�ــشــار  وحمايتهم.  ومنــائــهــم  بقائهم  فــر�ــس  وحت�شني 
بالدولة  �ليوني�شف  منظمة  ومكتب  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س 
لتنفيذ بر�مج م�شرتكة يف جمال دعم حقوق �لطفل.. منوها بدعم �شمو 
�ملنظمة  �لدولة وجلهود  �ليوني�شف يف  ملكتب  مبارك  بنت  فاطمة  �ل�شيخة 

دوليا خا�شة على �شعيد �ل�شوؤون �لإن�شانية و�لكو�رث �لطبيعية.
و�أعرب عن �شكر وتقدير �ليوني�شف بوجه خا�س �إىل �شمو �ل�شيخة فاطمة 
بنت مبارك على قيادتها لرعاية �ملبادر�ت �لإن�شانية �لعاملية ودعمها �مل�شتمر 
�لــدولــة حاليا حل�شور  يــزور  كــابــالري  �شعادة خــريت  �أن  يذكر  للطفولة. 
�لزيارة  و�لطفولة.. وتعد هذه  بنت مبارك لالأمومة  حفل جائزة فاطمة 
�لإمــار�ت و�ليوني�شيف لتعزيز  �لتعاون بني دولة  دليال و��شحا على عمق 
حقوق �لأطفال خا�شة فيما يتعلق بدعم �لرب�مج �لإغاثية �لعاجلة بهدف 

م�شاعدة �لأطفال يف �لعامل.
وقال كابالري » �شررت بزيارتي �أكادميية �ل�شيخ ز�يد �خلا�شة �ليوم حيث 
تعرفت على جمموعة من �لطلبة و�طلعت على جهود �لأكادميية �ملتميزة 

يف �إعد�د هذه �لكو�در �لإمار�تية«.. موجها �ل�شكر و�لتقدير لد�رتها.
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اأخبـار الإمـارات
اأبوظبي يف  التعليم  لأ�سعار  القيا�سي  الرقم  % ارتفاع   3.4

•• اأبوظبي - وام:

�رتفع �لرقم �لقيا�شي لأ�شعار �لتعليم يف �إمارة �أبوظبي بن�شبة 
بلغ  حيث   ،2017 بعام  مقارنة   2018 عام  % خالل   3.4
 2018 خــالل  نقاط   108 �لتعليم  لأ�شعار  �لقيا�شي  �لرقم 

�ل�شابق. �لعام  نقطة  بينما كان 104.4 
ويعد قطاع �لتعليم يف �إمارة �أبوظبي من �لقطاعات �لتي ت�شاهم 
يف �إعد�د جيل و�عد متعلم ي�شاهم يف خدمة �لوطن و�ملجتمع 
وتت�شمن �أمناط �لتعليم �ملد�ر�س �حلكومية و�ملد�ر�س �خلا�شة 
�رتفاع  ن�شبة  �أعــلــى  �لعني  منطقة  وحققت  �لــعــايل.  و�لتعليم 

2018، تالها  عــام  % خــالل   4.3 بن�شبة  �لتعليم  �أ�شعار  يف 
منطقة �أبوظبي بن�شبة 3.2 %ومن ثم منطقة �لظفرة بن�شبة 
0.9. % . كما حققت جمموعة “�لتعليم �لعايل” �أعلى ن�شبة 
2018 مقارنة  عام  �لــذي حتقق خالل  �لرتفاع  م�شاهمة يف 
جممل  مــن   %  76.7 بن�شبة  �شاهمت  حــيــث   2017 بــعــام 
�لرتفاع �لذي حتقق و�رتفعت �أ�شعار هذه �ملجموعة بن�شبة 11 
�لبتد�ئي”  قبل  وما  �لبتد�ئي  “�لتعليم  جمموعة  �أما   .%
فقد �رتفعت �أ�شعارها بن�شبة 1.7 % و�شاهمت بن�شبة 26.8 
% من جممل �لرتفاع �لذي حتقق خالل عام 2018 مقارنة 

بعام 2017.

مب�شتوى”  �ملــحــدد  غــري  “�لتعليم  جمموعة  �أ�شعار  و�رتفعت 
بن�شبة 15.3 % و�شاهمت بن�شبة 4.8 % من جممل �لرتفاع 

�لذي حتقق خالل عام 2018 مقارنة بعام 2017 .
�نخف�شت  فقد  �لثانوي”  “�لتعليم  جمموعة  م�شتوى  وعلى 
�أدى �إىل م�شاهمة هذه �ملجموعة  % ما   2.6 �أ�شعارها بن�شبة 

باحلد من ن�شبة �لرتفاع �لعام بن�شبة 13.1 %.
على  �لعمل  على  د�أب  �أبوظبي   - �لإح�شاء  �أن مركز  �ىل  ي�شار 
ويعد  �لإمـــارة  د�خــل  �لتعليم  لأ�شعار  �لقيا�شي  �لرقم  م�شروع 
�إعــد�د رقم  �لتي تعمل على  �أول �ملر�كز �لإح�شائية  �ملركز من 

قيا�شي خا�س باأ�شعار �لتعليم.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�س لتفيا باليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي- وام:

�إىل  تهنئة  برقية  �هلل«  »حفظه  �لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  �ل�شيخ خليفة  �ل�شمو  بعث �شاحب 
فخامة ر�ميوند فيجون�س رئي�س جمهورية لتفيا وذلك مبنا�شبة �ليوم �لوطني لبالده.

كما بعث �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« و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد 

�لأعلى للقو�ت �مل�شلحة برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل فخامة �لرئي�س ر�ميوند فيجون�س.
�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  �آل مكتوم و�شاحب  ر��شد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  وبعث �شاحب 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني �إىل معايل مار�س كو�شينك�س رئي�س وزر�ء جمهورية لتفيا

�سيف بن زايد يفتتح ملتقى »حتالف الأديان لأمن املجتمعات.. كرامة الطفل يف العامل الرقمي«
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شمو  ـــاحـــب  �ـــش رعـــــايـــــة  حتـــــت 
نهيان  �آل  ز�يــد  بن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  نــائــب  �أبــوظــبــي  عــهــد  ويل 
�ملــ�ــشــلــحــة �فتتح  لــلــقــو�ت  �لأعـــلـــى 
�لــفــريــق �ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ �ــشــيــف بن 
ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
فعاليات  �لد�خلية  وزيــر  �لـــوزر�ء 
�لدورة �لأوىل من ملتقى »حتالف 
�ملجتمعات: كر�مة  لأمــن  �لأديــان 
�لذي  �لرقمي«،  �لعامل  �لطفل يف 
ت�شت�شيفه دولة �لإمار�ت وي�شتمر 
�لريادي  لــدورهــا  تقدير�  يومني 
تعزيز  يف  �ملـــرمـــوقـــة  و�ــشــمــعــتــهــا 
�لعتد�ل  قــيــم  وتــر�ــشــيــخ  �حلــــو�ر 
بــني �شعوب  �لــ�ــشــلــمــي  و�لــتــعــايــ�ــس 

�لعامل.
�شيف  �ل�شيخ  �شمو  �لفريق  وقــال 
كلمته  يف  نـــهـــيـــان  �آل  ــــــد  ز�ي بــــن 
�لفتتاحية: »جنتمع هنا، على نهج 
��شالفنا مقتدين باأعز بني �لب�شر 
و�ل�شاحلني،  و�لــر�ــشــل  �لأنــبــيــاء 
بلغة  لــلــبــ�ــشــريــة  جـــــــاءو�  �لــــذيــــن 
�ل�شالم و�لتعاي�س و�ملحبة، فكانو� 
قدوتنا ومنار�تنا وهدينا للطريق 
و�ل�شر�ط �ملبني فاجتمعتم �ليوم 
مــهــتــديــن بــنــهــجــهــم ملـــا فــيــه خري 
�ليوم  ويــقــف  جــمــعــاء..  �لب�شرية 
معكم، كل حمبي �خلري يف �لعامل 
�لفالح  و  �لـــ�ـــشـــالح  حمـــبـــي  كــــل 
�لروح  بث  على  يحر�شون  �لذين 

�لإيجابية يف مو�جهة �ل�شلبية«.
�هلل  لقد حبانا   »: �شموه  و�أ�ــشــاف 
يف هــــذه �ملــنــطــقــة مـــن �أر�ـــــس �هلل 
�أ�ــشــ�ــس قيمها »  بــقــيــادة  �لــو��ــشــعــة 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان« 
طــيــب �هلل ثــــر�ه، فــ�ــشــار عــلــى نهج 
حـــب �خلــــري و�لإنـــ�ـــشـــانـــيـــة، لأنـــه 
ونهج  بـــــروح  �قـــتـــدى  �هلل  رحـــمـــه 
�شيدنا  �أخالق  وتعلم من  �لأنبياء 
�لــر�ــشــول �لــكــرمي » حمــمــد« عليه 
�أنبياء  مــن  و  و�لت�شليم  �لــ�ــشــالة 

�لعامة  �لــهــيــئــة  مــــن  �لـــهـــطـــايل 
لل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوقاف .

�لأديان  »حتالف  ملتقى  �أن  يذكر 
مـــن �أجــــل �أمــــن �ملــجــتــمــعــات« نتج 
عـــن مـــوؤمتـــر »كـــر�مـــة �لــطــفــل يف 
�لـــــــذي عقد  �لــــرقــــمــــي«  �لــــعــــامل 
 2017 �أكــتــوبــر عــام  خــالل �شهر 
و�ــشــدر عــنــه »بــيــان رومــــا« و�أيـــده 
�لفاتيكان  بــابــا  فر�ن�شي�س  �لبابا 
و��ـــشـــتـــعـــر�ـــشـــت حــــكــــومــــة دولـــــة 
خالله  �ملتحدة  �لعربية  �لإمــار�ت 
�لأديان  حـــو�ر  تعزيز  يف  جهودها 
ملتقى  ��ــشــتــ�ــشــافــة  يف  ورغــبــتــهــا 
بامل�شي  �لـــتـــز�مـــهـــا  يـــوؤكـــد  عـــاملـــي 
قــدمــا يف متــكــني �حلــــو�ر و�لعمل 
بني �لأديان و�أثمرت جهودها عن 
�عتبار ملتقى حتالف �لأديان �أحد 

خمرجات ذلك �ملوؤمتر.
ي�شارك يف �مللتقى نحو 450 من 
قــادة �لأديــان بهدف �إثــر�ء �حلو�ر 
�لتحديات  ومــنــاقــ�ــشــة  ومــو�جــهــة 
�لجتماعية �خلطرية، �إ�شافة �إىل 
تعزيز جهود قادة �لأديان و�لعمل 
موحدة  بــــاأفــــكــــار  �خلـــــــروج  عـــلـــى 
لتعزيز حماية �ملجتمعات وخا�شة 
�لن�سء مــن جــر�ئــم �لبــتــز�ز عرب 
�ل�شبكة  وخماطر  �لرقمي  �لعامل 
�مللتقى  ويــحــظــى  �لــعــنــكــبــوتــيــة. 
�ل�شريف  �لأزهــــــــــر  مـــــن  بــــدعــــم 
من  عــدد  مــع  بال�شر�كة  وينطلق 
و�ملنظمات  و�لــهــيــئــات  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــات 
بينها  مــــن  ـــيـــة،  �لـــعـــامل �لـــديـــنـــيـــة 
»حتالف كر�مة �لطفل«، ومنظمة 
»�أرغيتو« �لدولية غري �حلكومية، 
و�ل�شبكة �لعاملية لالأديان من �أجل 
نحمي«  »نحن  ومبادرتي  �لطفل، 
�لأطفال«،  �ــشــد  �لــعــنــف  و«�إنـــهـــاء 
و«�لأديــــان  »يــونــيــ�ــشــف«،  ومنظمة 
و�جلامعة  �لـــ�ـــشـــالم«،  �أجـــــل  مـــن 
وجامعة  �جلريجورية،  �لبابوية 
�لأزهـــر، ومنظمة »ورلــد فيجني« 
وبعثة  �آ�شر�م«،  و«�شانتي  �لدولية، 

�لعد�لة �لدولية.

ر�شالة  حملو�  �لــذيــن  جميعا  �هلل 
»�شيدنا  مـــن  �لأر�ـــــــس  عــلــى  �هلل 
يعقوب«  »�ــشــيــدنــا  �إىل  �بـــر�هـــيـــم« 
و«�شيدنا يو�شف« و«�شيدنا مو�شى« 
�أف�شل  عليهم  عي�شى«  �شيدنا   « و 
�أبناوؤه  و�شار  و�لت�شليم،  �ل�شلو�ت 
يف �لإمــار�ت على هذ� �لنهج حتت 

ر�ية �لت�شامح و�لتالقي« .
�لقيم  هـــــذه  »�إن  �ـــشـــمـــوه  وقــــــال 
و�لخـــالقـــيـــات ورثــهــا لــنــا »طيب 
�لأديـــان  حمبة  فحمل  ثـــر�ه«  �هلل 
�ل�شمو  ل�شاحب  بــهــا  �لقـــتـــد�ء  و 
نهيان  �آل  ز�يــد  بن  خليفة  �ل�شيخ 
�لــــدولــــة »حــفــظــه �هلل« و  رئــيــ�ــس 
�ــشــاحــب �لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ حممد 
رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر��ــشــد  بــن 
�لـــدولـــة رئــيــ�ــس جمــلــ�ــس �لـــــوزر�ء 
و �شاحب  �هلل«  »رعـــاه  دبــي  حاكم 
�آل  ز�يد  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو 
�أبــوظــبــي نائب  نــهــيــان ويل عــهــد 
�مل�شلحة  لــلــقــو�ت  �لأعــلــى  �لــقــائــد 
هذه  تر�شيخ  عــلــى  عــمــلــو�  �لــذيــن 
�ملحبة  قــيــم  وبــــث  �لأخــــالقــــيــــات، 

و�لت�شامح و�لعد�لة.
غالبية  �أن   « �إىل  �ــشــمــوه  نــــوه  و 
�لدول و �ملنظمات و�لهيئات تعمل 
حماية  و  �حلــــقــــوق  حـــفـــظ  عـــلـــى 

�لأطفال  �إن   « �لــكــعــبــي:  قــالــت  و 
ب�شرعة،  بغريهم  ويثقون  �أبــريــاء 
لدعم  بـــحـــاجـــة  فـــهـــم  وبــــالــــتــــايل 
�ملــجــتــمــعــات �لــديــنــيــة وعـــلـــمـــاء و 
رجـــال �لــديــن، فــهــم غــالــبــا �أقرب 
حياتهم  يف  لـــهـــم  �لــ�ــشــخــ�ــشــيــات 
مر�شدين  بــو�ــشــفــهــم  ويــعــمــلــون 

لهم«.
�لعالمة  معايل  �أ�ــشــار  جانبه  مــن 
بــيــه رئي�س  بـــن  �لــ�ــشــيــخ عـــبـــد�هلل 
بدولة  �ل�شرعي  �لإفــتــاء  جمل�س 
�لإمار�ت �إىل �أهمية �نعقاد �ملوؤمتر 
يف عــام ز�يــد، �لــذي كــان م�شتقبل 
قلبه،  �إىل  قــريــبــا  �أمــــر�  �لأطـــفـــال 
موؤكد� �شرورة �لهتمام بالأطفال 
�أجــــيــــال �لغد  وحــقــوقــهــم لأنـــهـــم 
�أن  �إىل  نــفــ�ــشــه  �لـــوقـــت  ـــار يف  و�أ�ـــش
�حلــديــث عــن �لطفل حــديــث عن 
�ملــ�ــشــتــقــبــل، وهـــو �هــتــمــام مب�شري 

�لإن�شان«.
عبد�هلل  �لــ�ــشــيــخ  فــ�ــشــيــلــة  قــــال  و 
حماية  حـــقـــوق  �إن   «  : بـــيـــه  بــــن 
�أهــم �حلقوق  ورعــايــة �لطفل من 
�ل�شر�ئع  خمتلف  يف  جـــاءت  �لــتــي 
و�لأديان، وهي و�جبة على و�لديه 
دور  يتمثل  و  �لدولة  و  �ملجتمع  و 
رعاية  يف  �لــ�ــشــرعــيــة  ــ�ــشــات  �ملــوؤ�ــش

�لأمريكية.
ــ�ــشــة �آخــــــــرى �أثــــر  و نـــاقـــ�ـــشـــت جــل
و�ل�شتغالل  لالعتد�ء  �لتعر�س 
على  �لرقمي  �لــعــامل  يف  �جلن�شي 
�نانتاناند  ــهــا  وتــر�أ�ــش �لأطــــفــــال، 
جمال  يف  �لربوفي�شور  ر�مبا�شان 
�لـــديـــن و�لــفــلــ�ــشــفــة و�لـــدر��ـــشـــات 
�لآ�شيوية يف كلية �لقدي�س �أولف 
�لربوفي�شور  �خلــــــرب�ء  و�ــشــمــت 
�لنف�شي  �لــطــبــيــب  كــافــو  �أرنــ�ــشــتــو 
وموؤ�ش�س  و�ملــر�هــقــني  لــالأطــفــال 
�خلط �ل�شاخن »تيليفونو �زورو«، 
و�لربوفي�شور غابرييل دي-لياكو 
�لرحمة  �أ�شتاذ م�شارك يف جامعة 
�ملتحدة  بـــــالـــــوليـــــات  �لإلــــهــــيــــة 

�لأمريكية.
جل�شة  �مللتقى  فــعــالــيــات  و�شملت 
�ل�شيا�شات  �شناع  دور  عن  خا�شة 
يف جمــــال حــمــايــة �لأطــــفــــال من 
�لعامل  يف  و�لـــعـــنـــف  ــــــاء�ت  ــــــش �لإ�
�لرقمي، وتر�أ�شتها دوروثي روزغا 
مللتقى  �لتوجيهية  �للجنة  ع�شو 
»حتــالــف �لأديـــــان«، و�ــشــارك فيها 
�إمنـــــــان جر�نت  جـــــويل  مــــن  كــــل 
�لإلكرتونية يف  �ل�شالمة  مفو�س 
�شاندر�  كــول  ��ــشــرت�لــيــا، ومــعــايل 
»�ريجاتو�«  منظمة  رئي�س  جوتام 

�إل  يكتمل  لــن  هــذ�  لكن  �لنفو�س 
بــوقــوفــكــم �أنـــتـــم ممــثــلــي �لأديـــــان 
حلــمــل �ملــهــمــة و�لـــدفـــاع عـــن قيم 
.. و  �لإيــجــابــيــة  �حلـــق وبـــث روح 
�شر�كاتها  �لإمــــــار�ت  عــــززت  لــقــد 
مع �ل�شخ�شيات و�لهيئات �لدينية 
و�لــثــقــافــيــة حــــول �لـــعـــامل بهدف 
روح  وبث  �لإيجابية  �لــروح  تعزيز 
�شبيل  �ل�شالح يف  و�لعمل  �لتاآخي 
�شوى  �ــشــيء  ول  فقط  �لإن�شانية 
�لإنـــ�ـــشـــانـــيـــة، وفـــــق مــنــهــج �حلق 

و�لعدل و�لت�شامح«.
فعالياته  بـــــد�أ  قـــد  �ملــــوؤمتــــر  كــــان 
�أ�شغر  �لــكــعــبــي  لــفــاطــمــة  بــكــلــمــة 
خمرتعة يف دولــة �لإمــار�ت بعمر 
17 عاما، بو�شفها ممثلة ل�شوت 
�لطفولة و�لأطفال، و�لتي �أ�شارت 
فيها �إىل �أن �ملاليني من �لأطفال 
مناطق  يف  يعي�شون  �لــعــامل  حــول 
خـــطـــرة، ويــعــانــون فــيــهــا �إمــــا من 
ملخاطر  عر�شة  هــم  �أو  �حلــرمــان 
�أن  �إىل  �لــعــامل �لــرقــمــي، مــنــوهــة 
�شبكة �لنرتنت وو�شائل �لتو��شل 
و��شع  باإقبال  حتظى  �لجتماعي 
�لعامل،  �لأطفال حول  من جميع 
��شتغاللها  يجري  قد  �لتي  وهــي 

كو�شيلة لتدمري �لطفولة«.

�إن�شان  لــيــكــون  وحــمــايــتــه  �لــطــفــل 
�شاحلا ويقوم بدوره �لإيجابي يف 

هذ� �لعامل«.
�جلل�شة  نـــقـــا�ـــشـــات  تـــطـــرقـــت  و 
�ملخاطر  �إىل  �مللتقى  مــن  �لأوىل 
�لعامل  �لأطفال يف  يو�جهها  �لتي 
�لدكتور  تر�أ�شها  �لتي  و  �لرقمي 
م�شطفى يو�شف علي �لأمني �لعام 
لل�شبكة �لعاملية لالأديان من �أجل 
�لأطفال و مدير منظمة » �أريغاتو 
و�شارك  نـــريوبـــي  يف   « �لـــدولـــيـــة 
�ملدير  بــريج  فــانــدن  روبـــرت  فيها 
 ECPAT ملنظمة  �لــتــنــفــيــذي 
وليامز  وكــورنــيــلــيــو�ــس  �لــعــاملــيــة، 
حماية  لإد�رة  �ملــ�ــشــاعــد  �ملـــديـــر 
�ملتحدة  �لأمم  منظمة  يف  �لطفل 
دو  مــود  و  يوني�شف«   « للطفولة 
�خلا�شة  �ملقررة  بوكي�شيو   - بوير 
�ملــعــنــيــة مبــ�ــشــاألــة بــيــع �لأطـــفـــال 
�لأمم  يف  جــنــ�ــشــيــا  و��ــشــتــغــاللــهــم 
رئي�س  �أدديـــي  ج.  �شليم  و  �ملتحدة 
و�لعالقات  �لــعــامــة  �لــ�ــشــيــا�ــشــات 
»جوجل«  �ــشــركــة  يف  �حلــكــومــيــة 
�أفريقيا،  و�شمال  �لأو�شط  �ل�شرق 
وجاكلني بوت�شري �ملدير �لتنفيذي 
�لإنرتنت  عــلــى  �لأمـــــن  حلــمــايــة 
»مــــايــــكــــرو�ــــشــــوفــــت«  �ــــشــــركــــة  يف 

لالأمني  �ل�شابق  �مل�شاعد  �لعاملية 
و�لدكتور  �ملــتــحــدة،  لـــالأمم  �لــعــام 
�لتنفيذي  �ملــديــر  تــايــلــور  هــــو�رد 
�لأطفال  �لعنف �شد  �إنهاء  ملبادرة 
ــيــف« من  »�لــيــونــيــ�ــش يف مــنــظــمــة 

�لوليات �ملتحدة �لمريكية.
وبحث �مل�شاركون يف جل�شة �آخرى 
تلعبه  �أن  ميـــكـــن  �لــــــذي  �لـــــــدور 
�ملجال  �لدينية يف هذ�  �جلمعيات 
ــتــهــا ريــبــيــكــا ريـــو�ـــس كون  وتــر�أ�ــش
�لعاملية  »�ريجاتو«  منظمة  مدير 
يف نيويورك، و�شارك فيها كل من 
مــديــر مركز  زولــيــر  هــانــز  �لأب 
حماية �لطفل باجلامعة �لبابوية 
بليك  وغــــــــارث  �جلــــريــــجــــوريــــة، 
�لكندية  �لــكــنــيــ�ــشــة  جلــنــة  رئــيــ�ــس 
برندر  و�لــدكــتــور  �لأنــغــلــيــكــانــيــة، 
�لتنفيذي  �ملــديــر  مــاهــون  �شينج 
ـــكـــام«،  ومـــــديـــــر مــــدر�ــــشــــة »نـــيـــ�ـــش
مدير  �ر�م  كيزيفينو  و�لــدكــتــور 
»�شانتي �أ�شرم«، و�شعادة هيديهيتو 
�أوكو�شي رئي�س �لكهنة يف معبدي 
ومدير  و«جوكوين«  »كينجي-�إن« 
�نرتنا�شونال«،  »�ريجاتو  منظمة 
و�حلــاخــام ديــانــا جــري�ــشــون نائب 
جمل�س  ق�س  �لتنفيذي  �لرئي�س 
وماريا  لــلــحــاخــامــات،  نــيــويــورك 

عبداهلل بن زايد ي�ستقبل وزير خارجية كولومبيا
•• اأبوظبي -وام: 

وزير  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ��شتقبل 
�خلارجية و�لتعاون �لدويل �أم�س معايل كارلو�س هوملز 

تروخيلو وزير خارجية كولومبيا.
�لــذي عقد يف ديــو�ن عام �لوز�رة  جرى خالل �للقاء - 
�مل�شرتك و�ل�شد�قة  �لتعاون  باأبوظبي - بحث عالقات 
�لكفيلة  ــبــل  و�لــ�ــش وكــولــومــبــيــا  �لإمـــــــــار�ت  دولـــــة  بـــني 

بتعزيزها.
م�شتجد�ت  �لنظر جتــاه  وجــهــات  �جلــانــبــان  تــبــادل  كما 
�لأو�شاع يف �ملنطقة وبحثا عدد� من �لق�شايا �لإقليمية 

و�لدولية ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.

بزيارة  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  عبد�هلل  �ل�شيخ  �شمو  ورحــب 
معايل كارلو�س هوملز موؤكد�ً حر�س دولة �لإمار�ت على 
تعزيز �أوجه �لتعاون �مل�شرتك مع كولومبيا يف �ملجالت 

كافة.
تروخيلو حر�س  كارلو�س هوملز  �أكــد معايل  من جانبه 
بالده على تعزيز �لعالقات �لثنائية �مل�شرتكة مع دولة 
�لبلدين  �مل�شرتك بني  �لتعاون  �أوجــه  �لإمــار�ت وتنمية 

�ل�شديقني.
�لتي  �لــر�ئــدة  للمكانة  تقديره  عــن  معاليه  �أعـــرب  كما 
و�لدويل  �لإقليمي  �ل�شعيدين  على  �لدولة  بها  حتظى 
�لدولة  قادت  �لتي  �لر�شيدة  للقيادة  �مل�شتنرية  و�لروؤية 

�إىل حتقيق �إجناز�ت ر�ئدة �إقليميا وعامليا.

بدعم اإماراتي .. حمافظ احلديدة يفتتح مر�سى قوارب ال�سيادين يف منطقة القطابا بعد تاأهيله
•• احلديدة -وام: 

�فتتح �لدكتور �حل�شن علي طاهر حمافظ �حلديدة مر�شى قو�رب �ل�شيادين 
يف منطقة �لقطابا �لتابعة ملديرية �خلوخة يف �ل�شاحل �لغربي لليمن بعد 

تاأهيله من قبل هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي ورفده باملعد�ت �لالزمة.
�لإنتاج  ومناولة  �ل�شيادين  عمل  ت�شهيل  �إىل  يهدف  �لــذي   - �ملر�شى  ويعد 
�ل�شمكي - �أول م�شاريع دعم �ل�شيادين �لتي مت �لإعالن عنها �شمن حزمة 
م�شاريع �إمار�تية لإعادة �إعمار مناطق �ل�شاحل �لغربي بتكلفة 107 ماليني 
و100 �ألف درهم. ح�شر �فتتاح مر�شي قو�رب �ل�شيادين يف منطقة �لقطابا 
�شعيد �لكعبي مدير �لعمليات �لإن�شانية لدولة �لإمار�ت يف �ليمن وعدد من 
يف  �لإمـــار�ت  لدولة  �لإن�شانية  �لعمليات  مدير  وقــال  �ليمنيني.   �مل�شوؤولني 
�ليمن �إن تاأهيل و�إعادة �فتتاح مر�شى قو�رب �ل�شيادين يف منطقة �لقطابا 

موؤخر�  عنها  �لإعــالن  �لتي مت  �لتنموية و�خلدمية  �مل�شاريع  �إطــار  ياأتي يف 
ومنها م�شاريع دعم �ل�شيادين و�لتي تت�شمن �إعادة تاأهيل منز�ل لالأ�شماك 
�لو�شع  حت�شني  بــهــدف  �شم�شية  طــاقــة  مبنظومة  مـــزودة  �إد�ريــــة  ومــكــاتــب 
�لذين  �لغربي  �ل�شاحل  مناطق  �شكان  وبقية  و�أ�شرهم  لل�شيادين  �ملعي�شي 

يعتمدون بدرجة رئي�شية على مهنة �ل�شيد.
و�أ�شاف �أن �فتتاح هذ� �مل�شروع �حليوي ي�شهم يف فتح جمالت وفر�س عمل 
ملختلف �لأيدي �لعاملة وتاأمني رزق منا�شب لل�شيادين ودخل يعينهم على 
�لإمار�تي  �لدعم  �إطــار  يف  وذلــك  لأ�شرهم  �ليومية  �حلياة  ق�شاء متطلبات 
وتعطيلهم  �حلوثية  �مليلي�شيات  دمرته  ما  بناء  و�إعـــادة  �ليمن  يف  لالأ�شقاء 
للمر�فق �حليوية يف حمافظة �حلديدة. من جانبه قال حمافظ �حلديدة 
من  �شيخفف  �حلديدة  حمافظة  يف  �لقطابا  منطقة  يف  �ل�شيادين  دعم  �إن 
�مليلي�شيات  فيها  ت�شببت  �لتي  �لر�هنة  �لإن�شانية  �لظروف  جــر�ء  معاناتهم 

�حلوثية �ملو�لية لإير�ن وتدمريها �لبنى �لتحتية ومقدر�ت �ل�شعب �ليمني.. 
م�شري� �إىل �أن مهنة �ل�شيد تعد م�شدر رزق رئي�شي ل�شكان مناطق �ل�شاحل 
�لغربي لليمن وتاأهيل مر��شي �ل�شيادين ي�شاعدهم ب�شكل كبري على �لعودة 

�إىل �لبحر لك�شب رزقهم وتاأمني قوت يومهم.
من جانبهم �أكد �ل�شيادون يف منطقة �لقطابا يف مديرية �خلوخة �أن �لهالل 
�لغربي  �ل�شاحل  يف  و��شعة  مناطق  حترير  بعد  حر�س  �لإمــار�تــي  �لأحــمــر 
�أ�شو�ق  على دعم �ل�شيادين وتنظيم عملية �ل�شيد و�إعادة حركة �ل�شر�ء يف 

�لأ�شماك.
ولقي �فتتاح مر�شى �لقو�رب ترحيبا كبري� من جموع �ل�شيادين خا�شة �أنه 
�أخرى �إىل مناطق �ل�شاحل  ي�شاهم ب�شكل كبري يف عودة حركة �ل�شيد مرة 
�لغربي وذلك يف ظل وجود �إطار تنظيمي مثايل لعمليات �ل�شيد ما يوؤمن 

م�شدر رزق ثابت ومنتظم مع عودة ن�شاط �ل�شيد.

الربملان الدويل للت�سامح وال�سالم يكرم 
ال�سيخ زايد تقديرا لإ�سهاماته حول العامل

•• تريانا-وام:

كرم �لربملان �لألباين و�لربملان �لدويل للت�شامح و�ل�شالم �أم�س �لول يف تري�نا 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان »طيب �هلل ثر�ه«.

�لثانية  �جلل�شة  خــالل  و�لــ�ــشــالم  للت�شامح  �لـــدويل  �لــربملــان  �أعــ�ــشــاء  ووقـــف 
ملوؤ�ش�س  �حتــــــر�ما  �لألـــــباين  للــــــربملان  �لرئيـــــ�شية  �لقـــــاعة  يف  عــــــقدت  �لتي 
وتقـــــدير�  نهيان  �آل  �شلطان  بن  ز�يــد  �ل�شيخ  �ملتحدة  �لعــــربية  �لمــار�ت  دولــة 

لإ�شـــــهاماته ومــــبادر�ته يف جمــــال �لت�شامح و�ل�شالم حول �لعامل.
و�ل�شالم  للت�شامح  �لــدويل  للربملان  �لرئي�س �حلايل  تاولنت بال  �ل�شيد  ودعا 
خالل �جلل�شة �لتي عقدت مبنا�شبة �ليوم �لعاملي للت�شامح �حل�شور من روؤ�شاء 
وممثلي �لربملانات و�ملوؤ�ش�شات �لإقليمية و�لدولية للوقوف تكرميا لل�شيخ ز�يد 
�لدويل  �ليوم   « للغاية  �لتاريخ �خلا�س  » يف هذ�  وقــال  نهيان.  �آل  �شلطان  بن 
للت�شامح  �لـــدويل  �لــربملــان  �أع�شاء  وكــافــة  �لألــبــاين  �لــربملــان  با�شم  للت�شامح« 
و�ل�شالم نقف جميعا تكرميا ل�شخ�شية تاريخية وقيادة وطنية ودولية توؤمن 
ب�شدة باأهمية �لت�شامح و�ل�شالم ومار�شت ذلك على نطاق و��شع يف بالدها ويف 
للقيادة  ر�ئعا  �لعامل مثال  �أعطى  ز�يد  �ل�شيخ  �ن  �لعامل« موؤكد�  �أنحاء  جميع 
بــالإرث �لد�ئم  �ملت�شاحمة �حلقيقية. و�أ�شاف » �ننا يف عام ز�يد نحتفي �ليوم 
�حلو�ر  وعقالنية  �لت�شوية  لف�شائل  روج  وروؤيــــة  �ــشــالم  كــرجــل  ز�يـــد  لل�شيخ 

و�لت�شامح يف جميع �أنحاء �لعامل«.

»الهالل« يعزز برامج الأمن 
الغذائي لل�سعب اليمني

•• ح�رضموت -وام:

وزيت  �لدقيق  �لثانية من  �لدفعه  �لإمار�تي  �لأحمر  �لهالل  هيئة  قدمت 
بال�شعر  �شاحل ح�شرموت وتوفري �خلبز لالأ�شر  �ملخابز يف  �لطعام لدعم 
معاناة  مــن  للتخفيف  �مل�شتمرة  »�لــهــيــئــة«  جــهــود  �إطـــار  يف  وذلـــك  �ملــدعــوم 
�لر�هنة  �لإن�شانية  �ليمنيني وتعزيز قدر�تهم ملو�جهة �لظروف  �ملو�طنني 

وتعزيز بر�مج �لأمن �لغذ�ئي يف �ملناطق �ليمنية.
ويف هذ� �لإطار .. و�شلت �إىل ميناء �ملكال �ل�شحنة �لثانية من �لدقيق وزيت 
�لطعام �ملقدمة من �لهالل �لأحمر لدعم 20 خمبز� يف �شاحل ح�شرموت 
و�لتي تاأتي ��شتكمال للدفعة �لأوىل �لتي مت ت�شليمها للمخابز مطلع �ل�شهر 
�لإن�شانية لدولة  �مل�شوؤولية  �إطــار  �لهامة يف  �ملبادرة  تاأتي هذه  و   . �حلــايل 
�لر�هنة  �لإن�شانية  بالظروف  و�لهــتــمــام  �ليمني  �ل�شعب  جتــاه  �لإمــــار�ت 

و��شتمر�ر� لنهج �لإمار�ت �لإن�شاين و�لإغاثي و�لتنموي يف �ليمن.
وثمن �مل�شوؤولون يف حمافظة ح�شرموت هذه �ملبادرة �لإن�شانية �لتي ت�شهم 
�ليمنية �لفقرية يف ظل  ب�شكل كبري يف �لتخفيف من وطــاأة معاناة �لأ�شر 

�لظرورف �لقت�شادية �ل�شعبة �لتي ي�شهدها �ل�شعب �ليمني.
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اأخبـار الإمـارات

�صمن مبادرة »حياكم«

وفد من غرفة عجمان يزور م�ست�سفيات ثومبي يف الإمارة
•• عجمان- الفجر:

قـــــــام وفـــــــد مــــــن غـــــرفـــــة جتــــــارة 
ميد�نية  بزيارة  و�شناعة عجمان 
للعالج  ثــومــبــي  مــ�ــشــتــ�ــشــفــى  �إىل 
�لـــطـــبـــيـــعـــي و�إعـــــــــــــادة �لـــتـــاأهـــيـــل 
لالأ�شنان،  ثــومــبــي  ومــ�ــشــتــ�ــشــفــى 
»حياكم«  مـــبـــادرة  �ــشــمــن  وذلـــــك 
لــلــرتحــيــب بــالعــ�ــشــاء �جُلــــــدد ، 
�ملبا�شر  �لــتــو��ــشــل  تــعــزيــز  بــهــدف 
و�لوقوف  و�ع�شائها  �لغرفة  بني 
على �أهم �ملقرتحات و�لتو�شيات. 
�شعادة   �لـــغـــرفـــة  وفـــــد  ��ــشــتــقــبــل 
موؤ�ش�س  ـ  �لـــديـــن  حمـــي  ثــومــبــي 
ورئــــيــــ�ــــس جمــــمــــوعــــة ثـــومـــبـــي، 
عــطــا م�شاعد  عــ�ــشــام  و�لـــدكـــتـــور 
�ملـــــــديـــــــر لـــــلـــــعـــــالقـــــات �لــــعــــامــــة 
�لوفد  و�ــشــم  �لطبية،  و�لــ�ــشــوؤون 
دعم  ق�شم  رئي�س  �ملهريي  حممد 
عبد�ملح�شن  عبد�هلل  و  �لع�شاء، 

�هم  و��ـــشـــتـــعـــر��ـــس  لأعـــ�ـــشـــائـــهـــا 
�خلدمات �ملقدمة لالأع�شاء �آليات 
و�ملعار�س  �لفعاليات  يف  �مل�شاركة 
على  �ملختلفة  بالن�شطة  �ملعنية 
وقد  و�لـــدويل،  �ملحلي  �مل�شتويني 
�أ�شاد �لطرفان بالعالقات �لقوية 
و�لــتــو��ــشــل �ملــ�ــشــتــمــر بـــني غرفة 
على  ثومبي  وجمموعة  عجمان 
و�لطبي  �لكـــادميـــي  �ملــ�ــشــتــويــني 
مـــن خــــالل تــنــفــيــذ �لـــعـــديـــد من 

�لفعاليات �مل�شرتكة. 
�شعادة   رحــب  �للقاء  وخـــالل  هــذ� 
غرفة  بوفد  �لدين  حمي  ثومبي 
جمموعة  �ن  و�كـــــــد  عــــجــــمــــان، 
�إ�شتقطاب  على  حري�شة  ثومبي 
�أحـــــدث �لــتــقــنــيــات و�لجــــهــــزة يف 
جمــــال �لـــرعـــايـــة �لــ�ــشــحــيــة على 
�مل�شت�شفيات،  و  �جلامعة  م�شتوى 
منوها �ن �ملجموعة لديها خطط 
وروؤى تعمل على تنفيذها �شتعزز 

و�أهــــــم �لجــــهــــزة �حلـــديـــثـــة �لتي 
ثومبي  ــتــ�ــشــفــى  مــ�ــش حتـــتـــويـــهـــا 
�لتاأهيل  و�إعــادة  �لطبيعي  للعالج 
لالأ�شنان،  ثــومــبــي  ومــ�ــشــتــ�ــشــفــى 

�لــنــعــيــمــي رئـــيـــ�ـــس قـــ�ـــشـــم جــــودة 
�خلدمات يف غرفة عجمان.

غرفة  وفد  �طلع  �لزيارة  وخــالل 
�لق�شام  خمــتــلــف  عــلــى  عــجــمــان 

�أهـــم �ل�شروح  يــعــتــرب� مــن  حــيــث 
�لطبية يف �لدولة و�ملنطقة ككل.

وخالل �لزيارة مت تقدمي نبذة عن 
�لغرفة  تقدمها  �لــتــي  �خلــدمــات 

�ن غرفة  �ملـــهـــريي  و�كــــد حمــمــد 
مبادرة  ت�شعى من خالل  عجمان 
حياكم �إىل تعزيز تو��شلها �لفعال 
من  �جلــدد  �لع�شاء  مــع  و�لبناء 
مبختلف  �لــ�ــشــركــات  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــات 
�إمــارة عجمان، حيث  �ن�شتطها يف 
تقوم �لغرفة بجملة من �لزيار�ت 
�مليد�نية �شمن �ملبادرة، ويف ختام 
�لزيارة مت تبادل �لدرورع و�لهد�يا 

�لتذكارية بني �لطرفني.

�لطبية  �خلــدمــات  تناف�شية  مــن 
حملياً  عجمان  �إمـــارة  يف  �ملقدمة 

وعاملياً.
وثــمــن جــهــود غــرفــة عــجــمــان يف 
�ملجموعة،  مــع  �لــد�ئــم  تو��شلها 
ثومبي  جمــمــوعــة  �ن  مــو�ــشــحــا 
�لفعاليات  مــن  بالعديد  ترتبط 
و�ملـــــعـــــار�ـــــس �لــــتــــي تــنــظــمــهــا �و 
ت�شارك فيها غرفة عجمان ب�شكل 

م�شتمر.

مــــــن جــــانــــبــــه �و�ــــــشــــــح عــــبــــد�هلل 
غرفة  �ن  �لنعيمي،  عبد�ملح�شن 
عجمان تنفذ �شل�شلة من �لزيار�ت 
بالع�شاء  لــلــرتحــيــب  �ملــيــد�نــيــة 
�جلدد �شمن مبادة حياكم، حيث 
يونيفري�شال  مــركــز   « زيــــارة  مت 
مرمي  حماماة  مكتب  لل�شر�فة، 
�شركة  و  بو�شهاب  ووجـــد�ن  حياز 
�للحوم  لتجارة  �ل�شغري  �لر�عي 

و�لتموين باملو�د �لغذ�ئية«.

�سعيد بن طحنون يح�سر اأفراح 
العتيبي واملعمري

•• العني-وام:

ح�شر معايل �ل�شيخ �شعيد بن طحنون �آل نهيان �أم�س �لول حفل �لإ�شتقبال �لذي 
�أقامته عائلة �ملرحوم فهد فهد �لبادي �لعتيبي مبنا�شبة زفاف جنلها عبد�هلل �إىل 

كرمية علي عمر�ن �شعود �ملعمري.
كما ح�شر �حلفل - �لذي �أقيم يف مركز �لعني للموؤمتر�ت يف �خلبي�شي - عدد من 
وجهاء �لقبائل وكبار �ل�شخ�شيات و�مل�شوؤولني و�شباط �لقو�ت �مل�شلحة و�ل�شرطة 

وجمع من �ملدعوين و�ملهنئني.
وتخلل �حلفل �لأهازيج �لرت�ثية و�لعرو�س �لفنية بهذه �ملنا�شبة.

الإمارات .. ريادة عاملية يف حماية الطفل و�سون حقوقه
•• اأبوظبي-وام:

حتتفل دولة �لإمــار�ت �لعربية �ملتحدة �ليوم مبنا�شبة �ليوم �لعاملي للطفل 
�لذي ي�شادف يف �لـ20 من نوفمرب كل عام فقد �أولت منذ تاأ�شي�س �لحتاد 
�هتماما كبري� بالطفولة باعتبارها من �لقيم �ملتاأ�شلة يف �ملجتمع �لإمار�تي 
فاأمنت له �أف�شل �لرعاية �لإجتماعية و�لتعليمية و�ل�شحية باعتبار �أن ذلك 
ي�شكل �أحد �ملرتكز�ت �لأ�شا�شية لإر�شاء جمتمع متطور ومتجان�س ينعم فيه 

�جلميع بالأمن و�لإ�شتقر�ر ويحفظ �جلميع من �أية حو�دث.
ودولة �لمار�ت بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س 
ورعاية  حماية  جمــال  يف  عامليا  �لــر�ئــدة  �لـــدول  مــن  �هلل«  »حفظه  �لــدولــة 
�لطفولة و�شباقة يف متكني هذه �ل�شريحة �لو�عدة من �لتمتع بكافة �حلقوق 

�لتي يكفلها �لقانون دون متييز.
و�لطفل كما تقول �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد �لن�شائي 
ملوؤ�ش�شة  �لأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام 
�مل�شتقبل فهو رجل �لغد لذلك علينا �ن نعمل  �لتنمية �لأ�شرية هو »�شانع 

من �أجل �أن ينمو �شليما �شحيا و�جتماعيا و ثقافيا«.
�أطفال  �أ�شعد  هو   « فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  قالت  �لمـــار�ت  لطفل  وبالن�شبه 
�شعادة  بيتها و�حــة  �أم �ىل �حلــر�ــس على جعل  كــل  د�ئــمــا  د�عــيــة   ..« �لــعــامل 
لأطفالها من خالل �لوعي باأن �ملهمة �لأوىل لالأم هي رعاية وتربية �طفالها 

لأنها �أقد�س غاية و�أنبل هدف.
وت�شتلهم �لقيادة �لر�شيدة للدولة روؤية �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل 
نهيان »طيب �هلل ثر�ه« يف نظرته �ىل �لطفل باعتباره �لقاعدة �لأ�شا�شية يف 

�لتنمية �لجتماعية يف �لإمار�ت.
و�أولــــت �لــقــيــادة �لــر�ــشــيــدة لــلــدولــة هــذ� �جلــانــب و�هــتــمــت برعايته وتنمية 
�لوظائف �لفكرية و�لجتماعية له �إىل جانب �لعناية ب�شحته وتهيئة مناخ 
و�لتميز  �لإبــد�ع  روح  با�شتمر�ر  �لطفل  لدى  ينمي  هــادف  وثقايف  �جتماعي 

و�لبتكار.
وقامت �لدولة مببادر�ت عديدة لتوفري �ملر�فق و�خلدمات �ل�شحية �لكاملة 
للطفل بهدف �حاطته بهذه �لرعاية �ملهمة ليظل متمتعا بال�شحة و�لعافية 

ويبقى عقله متقد� يتطلع �ىل �مل�شتقبل بحيوية و�أمل.
�هلل«  »حفظه  �لــدولــة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  بتوجيهات  �لمـــار�ت  وحققت 
وبـــات طفل  بهم  و�لهــتــمــام  �لأطــفــال  برعاية  يتعلق  فيما  كــبــرية  �جنـــاز�ت 
�لمار�ت يحظى باأرقى م�شتويات �لرعاية �ل�شحية �لتخ�ش�شية حيث تنت�شر 
مر�كز �لأمومة و�لطفولة و�مل�شت�شفيات �لتخ�ش�شية ومر�كز رعاية وتاأهيل 

ذوي �لحتياجات �خلا�شة يف جميع �أنحاء �لدولة.
�لعامة  �لطفل و�تخذت موؤ�ش�شاتها  �لدولة قر�ر�ت هامة حلماية  و��شدرت 
وتاأهيلها  �لطفولة  لدعم  كبرية  جــهــود�  وبــذلــت  مهمة  خــطــو�ت  و�خلا�شة 

لتقود م�شتقبال م�شرية �لتنمية يف �لبالد د�خل �لدولة وخارجها.
ففي حملة تعد �لأكرب يف �لعامل متكنت دولة �لمار�ت من تقدمي طعومات 
�شد �شلل �لأطفال لنحو 43 مليون طفل باك�شتاين.. ونفذ �ملجل�س �لأعلى 
لعد�ده  به  و�لهتمام  �لطفل  لرعاية  متقدمة  بر�مج  و�لطفولة  لالأمومة 
وخمتلف  �خلا�س  و�لقطاع  �لحتــاديــة  �جلهات  �ملجل�س  ودعــا  للم�شتقبل.. 
فئات �ملجتمع �إىل �لحتفاء بالطفولة يف يوم 15 مار�س من كل عام وتن�شيق 
�جلهود و�ملبادر�ت �لتي من �شاأنها �أن متنح جميع �لأطفال بالدولة حقوقهم 
ومبا  �ملجتمع  يف  و�مل�شاركة  و�حلماية  و�لإمنــاء  �ل�شالمة  جمال  يف  �لكاملة 

يعزز من ن�شر ثقافة حقوق �لطفل.
و�أ�شدرت �لدولة بدعم من �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �لحتاد 
�لأعلى  �لرئي�شة  و�لطفولة  �لأعلى لالأمومة  �ملجل�س  رئي�شة  �لعام  �لن�شائي 
و�شحته  حقوقه  ويــرعــى  �لطفل  يحمي  قانونا  �لأ�ــشــريــة  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة 
72 مــادة �حتوت على حقوق  �لــذي ي�شم   « » قانون ودميــة  ورفاهيته وهــو 
�لإ�شالمية  �ل�شريعة  و�أحــكــام  �لدولية  �ملو�ثيق  كفلتها  �لتي  كافة  �لطفل 

ومبادئ �لد�شتور �لإمار�تي.
ووجهت �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك باأن يكون �لحتفال بيوم �لطفل 
�لأخرى  �لقو�نني  �لعديد من  ليتوج  عــام  15 مار�س من كل  �لمــار�تــي يف 
وقانون  بالب�شر  �لإجتــار  مكافحة  قانون  مثل  �لأطفال  بحماية  �ل�شلة  ذ�ت 

�لأطفال جمهويل �لن�شب وغريها من �لقو�نني �ملتعلقة بالطفولة.
وقالت رمي �لفال�شي �لأمني �لعام للمجل�س �لعلى لالمومة و�لطفولة �أن 
»�ليوني�شيف«  للطفولة  �ملتحدة  �لأمم  منظمة  مع  بالتعاون  ي�شعى  �ملجل�س 
و�لحتاد �لن�شائي �لعام وبالتن�شيق مع �ملوؤ�ش�شات ذ�ت �لعالقة على �ل�شعيد 
�إىل ح�شد  تــهــدف  قــو�نــني  ��ــشــد�ر  �ىل  �ملـــدين  و�ملجتمع  و�ملحلي  �لحتـــادي 
�لتاأييد لتفاقية حقوق �لطفل وتوفري �ملعلومات و�لبيانات �ملتعلقة بالأطفال 
وق�شايا  �ملبكرة  �لطفولة  وتنمية  �لأطــفــال  حماية  ق�شايا  �إىل  بالإ�شافة 
باطالق  �لطفولة  ب�شاأن  �لمـــار�ت  تنفذها  �لتي  �لرب�مج  وتوجت  �ل�شباب. 
�شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك رئي�شة �ملجل�س �لعلى لالمومة و�لطفولة 
�ل�شرت�تيجية �لوطنية لالمومة و�لطفولة و�خلطة �ل�شرت�تيجية لتعزيز 

حقوق وتنمية �لأطفال �أ�شحاب �لهمم 2017 – 2021 .
�لعــلــى لالمومة  �ملجل�س  نفذها  �لــتــي  �لعمل  وور�ـــس  �لــرب�مــج  �أبـــرز  ومــن 
جناحا  حقق  �لــذي  �لتنمر«  »مكافحة  برنامج  �لمــــار�ت  د�خــل  و�لطفولة 

كبري� حيث متت تغطية �أكرث من 60 مدر�شية حكومية وخا�شة و��شتهدف 
�آلف �لطلبة وكانت نتائجه مذهلة حيث مت تخفي�س ن�شبة �لتنمر ب�شورة 

كبرية.
وهو  �لرقمي  �لطفل  برنامج  و�لطفولة  لالمومة  �لعــلــى  �ملجل�س  وتبنى 
برنامج جتريبي يتما�شى مع روؤية �لدولة لتحقيق �لتنمية �مل�شتد�مة وبناء 
�قت�شاد قائم على �ملعرفة يدعم �لبتكار فيما بد�أ �ملجل�س بالتعاون مع منظمة 
بيانات  منظومة  م�شروع  على  �لعمل  �لــعــام  �لن�شائي  و�لحتـــاد  »يوني�شف« 
�ملجل�س  وعقد  �لدولة  م�شتوى  على  بالطفولة  خا�شة  موحدة  ومعلومات 
��شرت�تيجية  عر�س  مت  حيث   2017 مايو  يف  للم�شروع  م�شتديرة  طاولة 
منظمة �ليوني�شف للبيانات و�ملعلومات و�لتعرف على �ملمار�شة �لناجحة يف 

هذ� �ملجال ملكاتب �ليوني�شف يف �ملغرب وم�شر.
�ل�شيخة فاطمة بنت مبارك حملة »كر�شي  �ملجل�س مببادرة من �شمو  ونفذ 
طفلي« �لتي حثت �لأفــر�د و�لأ�شر وموؤ�ش�شات �ملجتمع على �لتربع بكر��شي 
لالأطفال �لذين ي�شطحبهم �أولياء �أمورهم يف �شيار�تهم لق�شاء حو�ئجهم 
�لأعلى  �ملجل�س  نفذ  كما  �ل�شيار�ت  حــو�دث  من  حمايتهم  بهدف  �لتنزه  �أو 
تدريبيا  برناجما  �لعام  �لن�شائي  �لحتاد  مع  بالتعاون  و�لطفولة  لالأمومة 
��شتثنائيا بعنو�ن »�ملربمج �ل�شغري« �شمن مبادر�ت �حلملة �لوطنية »�لطفل 
�إىل   8 2016 وت�شتهدف �لأطــفــال مــن �شن  �أطــلــقــت عــام  �لــتــي  �لــرقــمــي« 
باملمار�شات  �لتكنولوجيا  توظيف  من  ومتكينهم  تاأهيلهم  بهدف  �شنة   12

�ليومية.
�جتماعية  ومبادرة  فكرة  مائة  و�لطفولة  لالأمومة  �لأعلى  �ملجل�س  ور�شد 
�أمورهم  و�أولياء  �ليافعني  �لطلبة و�لأطفال  هادفة �قرتحها جمموعة من 
خالل جل�شة ع�شف ذهني نظمها �ملجل�س يف مقره باأبوظبي يف �شهر رم�شان 

�ملا�شي.
و�طلقت »�أم �لمار�ت« جائزة فاطمة بنت مبارك لالأمومة و�لطفولة وذلك 
خالل فعاليات منتدى فاطمة بنت مبارك لالأمومة و�لطفولة �لذي عقد 
دولة  �هتمام  عمق  جت�شد  ر�ئــدة  خطوة  يف   2016 نوفمرب  يف  �أبوظبي  يف 
�لإمار�ت بفتح �أبو�ب �لتميز و�لإبد�ع يف جمال �لأمومة و�لطفولة وتكرمي 
و�شوؤون  ق�شايا  خدمة  يف  �ملتميزة  �لإجنــاز�ت  �أ�شحاب  �لعاملية  �ل�شخ�شيات 

�ملر�أة و�لطفل.
ومت �إطالق �مل�شروع �لوطني للح�شانات مبوجب قر�ر جمل�س �لوزر�ء رقم 
19 ل�شنة 2006 باإن�شاء دور �حل�شانة يف �ملوؤ�ش�شات �حلكومية حيث يعترب 
هذ� �مل�شروع من �أهم �ملبادر�ت �لتي تخدم �لطفل فيما �أعلن �شاحب �ل�شمو 
حاكم  �لأعــلــى  �ملجل�س  ع�شو  �لقا�شمي  حممد  بن  �شلطان  �لدكتور  �ل�شيخ 

�ل�شيخة  �شمو  قرينته  و�أطلقت  للطفل  �شديقة  �إمــارة  �ل�شارقة  �أن  �ل�شارقة 
مر�شى  �أ�شدقاء  جلمعية  �ملوؤ�ش�س  �لرئي�س  �لقا�شمي  حممد  بنت  جو�هر 
�لأطفال  ل�شرطانات  �ل�شرطان  ملكافحة  �لــدويل  �لحتــاد  �شفرية  �ل�شرطان 
»�لــ�ــشــنــدوق �لــــدويل لــ�ــشــرطــان �لأطـــفـــال« بــهــدف دعـــم �لأطـــفـــال �مل�شابني 

بال�شرطان.
ومن �ملبادر�ت �لن�شانية جتاه �لطفولة �ن�شات �لدولة »مركز ز�يد لأبحاث 
�لأول من نوعه يف  �ملركز  و��شبح  بلندن  �لأطــفــال«  �لنادرة لدى  �لأمــر��ــس 
�لنادرة لدى �لأطفال بف�شل منحة  �لأمر��س  �أبحاث  �ملتخ�ش�س يف  �لعامل 
�شخية قدمتها �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت مبارك وقدرها 60 مليون جنيه 
�لعطاء لعالج  2011 و��شلت حملة  2014 ويف عام  ��شرتليني يف يوليو 
مــلــيــون طــفــل ومــ�ــشــن بــر�جمــهــا �لــعــالجــيــة و�جلــر�حــيــة و�لــوقــائــيــة حمليا 
ودوليا حتت �طار تطوعي ومظلة �ن�شانية برعاية �شمو �ل�شيخة فاطمة بنت 

مبارك.
بفئة ذوي �لحــتــيــاجــات �خلا�شة  كــبــري�  �هــتــمــامــا  �لمـــــار�ت  دولـــة  وتـــويل 
»�أ�شحاب �لهمم« نظر� لتقديرها �لعايل لهذه �لفئة من �ملجتمع �لتي ت�شعى 

�ىل دجمها بكل �لو�شائل و�لطرق يف �ملجتمع.
�ملوؤ�ش�شات  �أمــام  �لطريق  ت�شهل  �لتي  و�لــقــر�ر�ت  �لقو�نني  �لدولة  و��شدرت 
�طالق  جــاء  �ن  �ىل  و�ملعنوي  �ملــادي  �لدعم  لها  وقدمت  �لفئة  بهذه  �ملعنية 
�لهمم  و�أ�ــشــحــاب  �لطفل  حــقــوق  لتعزيز  �لوطنية  �ل�شرت�تيجية  �خلــطــة 
بنت  فاطمة  �ل�شيخة  �شمو  رعتها  و�لــتــي  �ملا�شي  �لــعــام  مــن  مــار�ــس  �شهر  يف 

مبارك.
و�شاركت دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة يف �ملوؤمتر�ت و�لجتماعات �لقليمية 
�إمــر�أة وكل  و�لدولية �خلا�شة بالطفولة ودعمت مبادرة �لمم �ملتحدة »كل 
لكل  �لعليا  �ل�شت�شارية  �ملجموعة  يف  ممثلة  �لمــار�ت  ��شبحت  فيما  طفل« 
�إمــر�أة وكل طفل �لتابعة لالمم �ملتحدة وباتت منوذجا عامليا يحتذى به يف 
تقدمي كافة �ل�شبل �لكفيلة لرعاية �لن�شاء و�لأطفال مثل �لتعليم و�حلماية 
و�لرعاية �ل�شحية للم�شاهمة يف م�شرية �لتنمية �لجتماعية و�لقت�شادية 

�مل�شتد�مة �ملن�شودة ليكونو� قادة �مل�شتقبل.
يقوم  عاملي  �إن�شاين  برنامج  �أكــرب  للتطوع  فاطمة  �ل�شيخة  برنامج  ويعد 
و�إفرقيا  �آ�شيا  دول  �لعديد من  و�ملعوزين يف  و�لن�شاء  �لأطفال  بعالج  حاليا 
ويقيم عياد�ت وم�شت�شفيات متنقلة يعمل فيها �أطباء وممر�شون �مار�تيون 
من  �لآلف  ع�شر�ت  �لربنامج  هذ�  عالج  وقد  عديدة  دول  من  ومتطوعون 
وباك�شتان  و�وغند�  وتنز�نيا  وموريتانيا  م�شر  يف  جمانا  �ملر�شية  �حلــالت 

وبنغالدي�س.

اختتام الدبلوم املهني املتميز خلدمة املتعاملني »�سبعة جنوم«
•• راأ�ض اخليمة-الفجر:

للتنمية  �لإمــار�ت  �ختتمت جمعية 
�لجــتــمــاعــيــة بــــر�أ�ــــس �خلــيــمــة يف 
 – �ملهني  �لدبلوم  بالظيت  مقرها 
�ملتعاملني  خدمة  يف  �لتميز  دبلوم 

من  متكنك  �لتي  �حلديثة  �لإد�رة 
متعاملني  خدمة  وتقدمي  ت�شميم 
�أنــهــا تركز  ذ�ت جـــودة عــالــيــة كــمــا 
عــلــى بــنــاء عــالقــات طــويــلــة �لأمد 
تطوير  خــالل  مــن  �ملتعاملني  مــع 
خدمة  يف  فــعــالــة  ��ــشــرت�تــيــجــيــات 

. معتمدة  �شاعة   50
نفذ �لدبلوم د.�حمد تهلك - خبري 
وم�شت�شار خدمة �لعمالء و�ملبيعات، 
و�لذي هدف �إىل �ك�شاب �مل�شاركني 
�ملتميزة  �خلــدمــة  جــودة  �أ�شا�شيات 
مــن خـــالل �لــتــعــرف عــلــى �ملهار�ت 

�حلكومية ؛ بهدف تطوير مهار�ت 
وقــدر�ت  و�جتاهات �لقائمني على 
وموظفي  �خلـــدمـــة  مـــر�كـــز  �إد�رة 
خدمة �ملتعاملني وتاأهيلهم لتقدمي 
خـــدمـــات حــكــومــيــة مــتــمــيــزة ذ�ت 
مع  متا�شياً  جنـــوم،  �شبع  م�شتوى 

بـــالـــتـــعـــاون مع   ) )�ـــشـــبـــعـــة جنـــــوم 
جامعة  يف  �مل�شتمر  �لتعليم  مركز 
و�لذي  �ملتحدة  �لعربية  �لإمــــار�ت 
��شتهدف 34 م�شارك من موظفي 
خــدمــة �لــعــمــالء و�لــبــاحــثــني عن 
�أيام   10 ��شتمر مــدة  و�لــذي  عمل 

�لالزمة  �لإر�شاد�ت  من  �ملتعاملني 
يف  �حلديثة  �لتقنيات  مع  للتعامل 
جمال خدمة �ملتعاملني �شو�ء وجهاً 
�أو �لإنرتنت  �لهاتف  �أو عرب  لوجه 
مم  �شُ �لذكية.وقد  �لتطبيقات  �و 
�لدو�ئر  يف  لــلــعــامــلــني  خــ�ــشــيــ�ــشــاً 

�لأ�ـــشـــا�ـــشـــيـــة �ــشــمــن هـــــذ� �لإطــــــار 
�لتميز و�لحرت�فية  وربطها بقيم 
على  �مل�شتند  �حلديث  �ملفهوم  وفق 

�ملعايري �ملتقدمة
يتناول هذ� �لدبلوم �ملهني �لقو�عد 
ومنهجيات  و�جتــاهــات  �لأ�شا�شية 

روؤية �لإمار�ت باأن تكون من �أف�شل 
�لدول يف �لعامل بحلول �لعام ٢٠٢١ 
حممد  �ل�شيخ  روؤيــة  مع  وتو�فقاً   ،
بن ر��شد �آل مكتوم – نائب رئي�س 
دبــــي- يف تطبيق  ، حــاكــم  �لـــدولـــة 

منظومة �جليل �لر�بع.
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�سارقة-وام:

�لقا�شمي ع�شو  �شلطان بن حممد 
�ل�شارقة  حـــاكـــم  ـــى  �لأعـــل �ملــجــلــ�ــس 
رئي�س جامعة �ل�شارقة �شباح �م�س 
�نـــطـــالق �أعـــمـــال �ملـــوؤمتـــر �لــــدويل 
و�ملوؤمتر  و�لطب  لل�شيدلة  �لثاين 
�ل�شاد�س للطب  �لأملــاين  �لإمــار�تــي 
نوفمرب   21 حـــتـــى  �ملـــ�ـــشـــتـــمـــر�ن 
�لطبية  �لكليات  م�شرح  يف  �جلــاري 
 130 مب�شاركة  �ل�شارقة  بجامعة 
جهة و50 باحث وحما�شر من 30 
دولة. و عرب �لدكتور حميد جمول 
�ل�شارقة  جــامــعــة  مــديــر  �لــنــعــيــمــي 
�شكره  عـــن  �لفــتــتــاحــيــة  كــلــمــتــه  يف 
و�مــتــنــانــه لــ�ــشــاحــب �لــ�ــشــمــو حاكم 
لفعاليات  رعــايــتــه  عــلــى  �لــ�ــشــارقــة 
�ملــوؤمتــريــن �لــدولــيــني مــ�ــشــري�ً �إىل 
للموؤمتر  �ل�شارقة  جامعة  عقد  �أن 
�لدويل �لثاين يف �ل�شيدلة و�لطب 
و�ملوؤمتر �لإمار�تي �لأملاين �ل�شاد�س 
يف �لــطــب مــعــاً ويف وقـــت و�حـــد هو 
طبيعية  حم�شلة  �لأمــر  حقيقة  يف 
عليها  باتت  �لتي  �لعلمية  للمكانة 
يف  علمي  ك�شرح  �لــ�ــشــارقــة  جامعة 
�لتعليم  ميادين  يف  �لعاملية  �لآفــاق 
وك�شف  �لعلمي.  و�لبحث  و�لتعلم 
جامعة  حتـــقـــيـــق  عـــــن  �لـــنـــعـــيـــمـــي 
�لــ�ــشــارقــة لــلــعــديــد مــن �لجنــــاز�ت 
�لعلمية يف �إطار تلبيتها للتوجيهات 
�لــ�ــشــامــيــة لــ�ــشــاحــب �لــ�ــشــمــو حاكم 
�ل�شارقة يف تعزيز مكانتها يف �لآفاق 
مبنحة  �لــفــوز  بينها  مــن  �لــعــاملــيــة 
�لعاملية  �لإ�ــشــالمــي  �لتنمية  بــنــك 

حيث  �لعلمية  �لــبــحــوث  جمـــال  يف 
وت�شميم  �كت�شاف  جمموعة  فــازت 
لالأبحاث  �ل�شارقة  مبعهد  �لأدويــة 
مب�شروع  �ل�شارقة  بجامعة  �لطبية 
بــحــث ممـــول مــن قــبــل هـــذ� �لبنك 
بقيمة  للتنمية  �لعاملي  �لإ�ــشــالمــي 
مبيناً  �أمريكي  دولر  مليون   1.2
يــتــمــحــور حول  �لــبــحــث  �أهــمــيــة  �أن 
�كت�شاف عقاقري جديدة وفريد من 
نوعها على م�شتوى �لعامل ملقاومة 
�مل�شادة  �لبكترييا  �أنــو�ع  ومكافحة 
�لنعيمي  ولفت  �ملعروفة.  لــالأدويــة 
�إىل �ن جمموعة �كت�شاف وت�شميم 
�لطبية  �لــبــحــوث  مبعهد  �لأدويـــــة 
ما  على  ح�شلت  �ل�شارقة  بجامعة 
ن�شبته %33 من جمموع �لأبحاث 
موؤ�ش�شة  متــولــهــا  �لـــتـــي  �لــعــلــمــيــة 
جامعات  يف  لــلــبــاحــثــني  ــيــلــة  �جلــل

�أبحاث علمية  �شتة  لتمويل  �لدولة 
�لأهمية  مـــن  كـــبـــرية  درجـــــة  عــلــى 
و�ملتخ�ش�شون  �لــعــلــمــاء  يــجــريــهــا 
مقد�ره  مببلغ  �لــ�ــشــارقــة  بجامعة 

درهم. مليون   1.8
قــتــيــبــة حميد  لــلــدكــتــور  كــلــمــة  ويف 
نائب مدير جامعة �ل�شارقة ل�شوؤون 
�ل�شحية  و�لعلوم  �لطبية  �لكليات 
�ملوؤمتر  �أن  �لطب بني  كلية  وعميد 
و�لطب  لل�شيدلة  �لــثــاين  �لـــدويل 
و�ملوؤمتر �لإمار�تي �لأملاين �ل�شاد�س 
ما  �آخــر  على  �ل�شوء  ي�شلط  للطب 
و�ـــشـــل �إلـــيـــه �لــتــعــلــيــم �حلـــديـــث يف 
�ل�شريري و�لبحوث �لطبية  �لطب 
وطب �لأ�شنان و�لعلوم �ل�شيدلنية 

وعلم �لتمري�س.
�أن �ملوؤمترين �شي�شهمان  �إىل  و�أ�شار 
لـــتـــبـــادل  يف خــــلــــق جـــــو مـــنـــا�ـــشـــب 

فعالة  �ــشــر�كــات  وحتقيق  �خلـــرب�ت 
وخا�شة  �لطبي  �لتعليم  جمــال  يف 
و�لتدريب  �لــعــلــيــا  �لـــدر��ـــشـــات  يف 
�أكــرث من خم�شني  �ملهني مب�شاركة 
�لأملانية  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــات  مــن  حمــا�ــشــر 
�ل�شحة  ووز�رة  �ل�شارقة  وجامعة 
�لدكتور  ولــفــت  �ملــجــتــمــع.  ووقـــايـــة 
�ل�شنو�ت  يف  �أنـــه  �إىل  حميد  قتيبة 
��شتحد�ث  مت  �ملــا�ــشــيــة  �لـــثـــالثـــة 
يف  �لعليا  للدر��شات  بــر�مــج  ع�شرة 
�ل�شارقة  جامعة  يف  �لطبي  �ملجمع 
من �شمنها در��شات عليا يف �أمر��س 
�لــعــائــلــة وجر�حة  �لــ�ــشــكــري وطـــب 
وجر�حة  �لعقاقري  وعلم  �ملناظري 
�لفك و�لأ�شنان و�لعالج �لطبيعي.. 
�ملاج�شتري  برنامج  �إىل  بــالإ�ــشــافــة 
�جلزيئي  �لـــطـــب  يف  و�لــــدكــــتــــور�ه 
�ل�شنة  يف  كبري  ب�شكل  تطور  �لــذي 

�لأخــــرية و��ــشــتــفــاد مــن نــتــائــج هذ� 
�ملــــوؤمتــــر بـــعـــد عـــقـــد �تـــفـــاقـــيـــة مع 
جامعة لوبيك للدكتور�ه �مل�شرتكة. 
مونتي  توما�س  �لربوفي�شور  وقــدم 
جامعة  يف  �لــــطــــب  كـــلـــيـــة  عـــمـــيـــد 
و�لتقدير  �ل�شكر  �لأملــانــيــة  لوبيك 
�ل�شارقة  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  �إىل 
على دعمه �مل�شتمر للتعليم ورعاية 
بني  �لــتــعــاون  �أ�ــشــكــال  لكافة  �شموه 
جامعة �ل�شارقة و�ملوؤ�ش�شات �لعاملية 
م�شري�ً �إىل �أن هذ� �لتعاون �مل�شرتك 
هو تعاوٌن مثمر ويوؤتي ثماره حيث 
�أول  لــوبــيــك  ��ــشــتــ�ــشــافــت جــامــعــة 
جمــمــوعــة مـــن طــلــبــة �لـــدكـــتـــور�ه 
�إىل �لـــتـــعـــاون �لــبــحــثــي يف  مــ�ــشــري�ً 
�لطبية  �لــتــكــنــولــوجــيــا  جمــــــالت 
�أن �لهدف للتعاون  �حليوية موؤكد�ً 
�ملــ�ــشــرتك مــع جــامــعــة لــ�ــشــارقــة هو 

�لتعليم  وحت�شني  جتويد  مو��شلة 
�جلامعتني  طــــــالب  �إىل  �ملــــقــــدم 
و�لرتكيز على علوم �حلياة و�لعلوم 
�لطبية  و�لـــــرب�مـــــج  ـــيـــة  ـــا�ـــش �لأ�ـــش
عــلــى تطوير  و�لــعــمــل  �لــ�ــشــريــريــة 
�ملن�شاآت لتوفري بيئة مثالية للتعاون 
يف �لبحوث �لعلمية �مل�شتقبلية. من 
جانبه �أ�شاد �لربوفي�شور كري�شتيان 
مل�شت�شفى  �لطبي  �ملدير  جورجينز 
�لكبري  بــالــتــعــاون  هــامــبــورغ  ج.  د. 
�شمال  و�إقليم  �ل�شارقة  �إمـــارة  بــني 
�أملــانــيــا و�لــقــائــم مــنــذ فـــرتة طويلة 
لفتاً �إىل �أن ذلك من �شاأنه �أن يعزز 
يف  للموؤ�ش�شات  �لعلمية  �لإمــكــانــات 
�ملعرفة  تــبــادل  مــن خــالل  �لبلدين 
و�خلـــرب�ت. و��ــشــاف �ملــديــر �لطبي 
تبادل  �ن  هامبورغ  د.ج.  مل�شت�شفى 
�ملو�رد �لفكرية و�لتكنولوجية عرب 

�لتعاون �مل�شرتك يوؤدي �إىل �إحد�ث 
تـــــطـــــور�ت كــــبــــرية ومـــلـــحـــوظـــة يف 
مع  عليه  نعمل  ما  وهــو  �ملجتمعات 
جامعة �ل�شارقة يف خمتلف �حلقول 
�لـــطـــبـــيـــة و�لـــ�ـــشـــحـــيـــة و�لـــبـــحـــوث 
�لــعــلــمــيــة. وتــخــلــل �حلـــفـــل عر�س 
جامعة  جهود  يعر�س  ق�شري  فيلم 
�ل�شارقة يف جمال �لطب و�ل�شيدلة 
وما حتظى به من �هتمام كبري من 
�ل�شارقة  قبل �شاحب �ل�شمو حاكم 
رئي�س جامعة �ل�شارقة و�لتي �أثمرت 
�لطبيني  �ملوؤمترين  هــذه  �إقامة  يف 
�ل�شمو  �شاحب  وتف�شل  �لدوليني. 
�مل�شاهمني  بتكرمي  �ل�شارقة  حاكم 
يف �إجناح فعاليات �ملوؤمترين وت�شلم 
تذكاريا  درعــا  �ملنا�شبة  بهذه  �شموه 
تارة  �أبو  نيكول  قدمه �لربوفي�شور 
مل�شت�شفيات  �ل�شحة  وز�رة  م�شت�شار 

�شاحب  وز�ر  بــاأملــانــيــا.  هـــامـــبـــورج 
�ملعر�س  ــارقــة  �لــ�ــش حـــاكـــم  �لــ�ــشــمــو 
�مل�شاحب للموؤمترين و�طلع �شموه 
�أجــنــحــة �جلهات  خـــالل جــولــتــه يف 
�ملـــ�ـــشـــاركـــة عـــلـــى �أحـــــــدث �لأجــــهــــزة 
�حلديثة يف جمالت �لطب بفروعه 
�ملوؤ�ش�شات  تــقــدمــه  ومـــا  �ملــخــتــلــفــة 
�لــطــبــيــة و�لــعــالجــيــة يف جمـــالت 
�لعالج.  وتــقــدمي  �لطبية  �لرعاية 
�لأجنحة  عــلــى  �ــشــمــوه  طــــاف  كــمــا 
�خلا�شة برب�مج �لعلوم �ل�شيدلنية 
و�آخـــــر �إنـــتـــاجـــات �ــشــركــات �لأدويـــــة 
�نتاج  �لــعــامــلــة يف جمـــال  �لــعــاملــيــة 
�لأدوية و�لبحوث �لعلمية �خلا�شة 
بــهــا. و�ــشــارك يف �ملــعــر�ــس عــدد من 
�ملوؤ�ش�شات �لطبية من د�خل وخارج 
�لدولة �إىل جانب �ل�شركات �لعاملة 
و�ل�شيدلين  �لــطــبــي  �ملـــجـــال  يف 
بجامعة  و�ل�شيدلة  �لطب  وكليتي 
�ل�شيخ  �لفعاليات  ح�شر  �ل�شارقة. 
�لقا�شمي ومعايل  حممد بن �شقر 
�لعوي�س  بــن حمــمــد  عــبــد�لــرحــمــن 
�ملجتمع  ووقــــايــــة  �لــ�ــشــحــة  وزيـــــر 
�ملحيان  عـــلـــي  �هلل  عـــبـــد  ـــعـــادة  و�ـــش
�ل�شحية  ــارقــة  �لــ�ــش هــيــئــة  رئــيــ�ــس 
رئي�س  �ملدفع  جا�شم  خالد  و�شعادة 
و�ل�شياحي  �لتجاري  �لإمنــاء  هيئة 
بــالــ�ــشــارقــة و�ـــشـــعـــادة حمــمــد عبيد 
�لت�شريفات  د�ئـــرة  رئي�س  �لزعابي 
يف  �مل�شوؤولني  وعــدد من  و�ل�شيافة 
خمتلف �لقطاعات �لطبية و�أع�شاء 
�ل�شارقة  جــامــعــة  �أمــــنــــاء  جمــلــ�ــس 
�لهيئتني  و�أعــ�ــشــاء  �ملــديــر  ونــــو�ب 

�لإد�رية و�لتدري�شية باجلامعة.

•• اأبو ظبي-الفجر: 

خ�شع مري�س يعاين من مر�س باركن�شون �ملتقدم موؤخر�ً جلر�حة 
�لتحفيز �لعميق للدماغ يف ميديكلينيك م�شت�شفى �لنور.

حــيــث مل يــعــد �ملــريــ�ــس �لــبــالــغ مــن �لــعــمــر 52 عــامــاً ي�شتجيب 
لالأدوية �لثالثة �لتي كان يعالج بها ملر�س باركن�شون على مدى 
حياة  منط  على  �شلباً  ذلــك  �أثــر  وقــد  �ملا�شية.  �خلم�س  �ل�شنو�ت 
�ملري�س حيث �شهدت وظائفه �حلركية تدهور�ً كبري�ً، حتى �أ�شبح 
مي�شي ب�شعوبة بالغة. وقد قال �لدكتور ماهر من�شور، ��شت�شاري 
ومتمر�س  �لــنــور  م�شت�شفى  ميديكلينيك  يف  �لأعــ�ــشــاب  جــر�حــة 
�لعملية  بــعــد  لــه  بــيــان  عـــديـــدة، يف  لــ�ــشــنــو�ت  فــرنــ�ــشــا  للمهنة يف 
�ملــر�ــشــى مــن مــر�حــل متقدمة من  يــعــاين  “عندما  �جلــر�حــيــة: 
مر�س باركن�شون، فاإننا ُنرتك بخيار�ت حمدودة جد�ً مل�شاعدتهم 
يف تخفيف �لأعر��س”. و�أ�شاف: “نلجاأ عادًة �إىل جر�حة �لتحفيز 

من  متقدمة  مر�حل  من  �ملر�شى  يعاين  عندما  للدماغ  �لعميق 
�لتوتر  خلل  وهــو  و�لدي�شتونيا  و�لــرعــا�ــس،  باركن�شون،  مــر�ــس 
جر�حة  وتعترب  �ملتقدمة«.  �لنف�شية  �لأمر��س  وبع�س  �لع�شلي  
�لتحفيز �لعميق للدماغ عملية جر�حية متطورة يف �ملخ تت�شمن 
نب�شات  �إر�ــشــال  على  ي�شاعد  و�لــذي  كهربائي،  حمفز  جهاز  زرع 
يف  جــد�ً  حمــددة  منطقة  �إىل  كهربائيني  قطبني  عــرب  كهربائية 
مر�س  �أعــر��ــس  ت�شبب  �لتي  �لع�شبية  �لإ�ــشــار�ت  ل�شبط  �لدماغ 
باركن�شون. ويف حديثه عن �جلر�حة، قال �لدكتور من�شور: “يف 
يوم �جلر�حة، خ�شع �ملري�س لفح�س �لأ�شعة �ملقطعية و�لت�شوير 
و�شع  مــكــان  حتــديــد  على  �شاعدنا  و�لـــذي  �ملغناطي�شي  بالرنني 
ثم  جـــد�ً.  هــو �شغري وح�شا�س  زرعــهــا  لأن مكان  بدقة  �لأقــطــاب 
مت و�شع �لأقطاب �لكهربائية على �جلانب �لأمين و�لأي�شر من 
�لدماغ، يف حني مت و�شع �ملري�س بد�يًة حتت �لتخدير �ملو�شعي 
حيث يف�شل �أن يبقى �ملري�س م�شتيقًظا لتقييم حركته با�شتخد�م 

�لتحفيز �لكهربائي خالل �لعملية«. و�ختتم قائاًل: “ثم يتم بعد 
حمفز  جهاز  ُيــزرع  ثم  �لعام  �لتخدير  حتت  �ملري�س  و�شع  ذلــك 
كهربائي حتت �جللد يف منطقة �ل�شدر و�لذي ي�شاهم يف تو�شيل 
�ملوجات �لكهربائية �إىل �لدماغ«. بعد �إجر�ء �لعملية وبا�شتخد�م 
�لكهربائي  �ملحفز  جهاز  بربجمة  �لطبيب  يقوم  ل�شلكي،  جهاز 
�لنهاية  يف  ي�شاعد  ممــا  تدريجياً،  �لتحفيز  معايري  مــن  ويــزيــد 
على �لتحكم يف �لأعر��س«. ففي بد�ية �لأمر يجب �شبط جهاز 
�ملحفز �لكهربائي كل ن�شف �شهر �أو �شهرين، بينما يرت�جع ذلك 
ذكره  و�جلــديــر  �ل�شنة.  مــر�ت يف  �أربــع  �أو  �إىل مرتني  �لنهاية  يف 
من  خروجه  ت�شجيل  ومت  جيدة   �شحية  بحالة  بــات  �ملري�س  �أن 
على  �شهر  مــرور  وبعد  �أيــام من �جلر�حة.  بعد ثالثة  �مل�شت�شفى 
�لكهربائي من  �لتحفيز  على  �لتعديالت  بع�س  و�جــر�ء  �لعملية 
�أف�شل  �ملري�س  حــالــة  �أن  يــذكــر  �لــ�ــشــربــات،  تنظيم  خــالل جــهــاز 

بكثري وقد متت معاجلة �أغلب �مل�شاكل �لتي كان يعاين منها. 

•• راأ�ض اخليمة -الفجر: 

ر�أ�س �خليمة للقر�آن  �أقامت جائزة 
للتثقيف  تعريفية  من�شة  �لــكــرمي 
دورتها  يف  ملــ�ــشــابــقــاتــهــا  و�لـــرتويـــج 
�لــتــا�ــشــعــة عــ�ــشــرة، وذلــــك يف مركز 
ر�ك مول و�لنعيم مول، على مدى 
�إقبال لفتا  �شهدت  و�لتي  �أيام،   3
من خمتلف �أفر�د �ملجتمع للتعرف 
وفروعها  �جلــائــزة  م�شابقات  على 
و�ـــشـــروط �ل�ــــشــــرت�ك فــيــهــا، فيما 
 29 يف  فيها  �لت�شجيل  بــاب  ينتهي 

من �ل�شهر �جلاري. 
مدير  �ل�شحي  حممد  �أحــمــد  و�أكـــد 
للقر�آن  �خليمة  ر�أ�ــس  موؤ�ش�شة  عــام 
�لكرمي وعلومه �أن �ملن�شة �لتعريفية 
جهودها  �إطـــــار  يف  تـــاأتـــي  لــلــجــائــزة 
فيها  للم�شاركة  �ملجتمع  لت�شجيع 
�لفر�شة  و�إتــاحــة  عليها،  و�لتعرف 
�لـــ�ـــشـــر�ئـــح خلو�س  �أمــــــام خمــتــلــف 
�جلائزة  فـــروع  يف  �لتناف�س  �ــشــبــاق 
من  قــدر  �أكــرب  و�حت�شان  �ملتنوعة، 
�مل�شاركني، بالإ�شافة لإي�شال �شوت 
�جلائزة للنا�س يف خمتلف �لأماكن، 
�أبو�ب �لت�شجيل  ف�شال عن ت�شهيل 
بخدمات  �لرتــقــاء  بــهــدف  عليهم، 
�ملــقــبــلــني عليها،  و�إ�ــشــعــاد  �جلـــائـــزة 
�ل�شرت�تيجية  �لتوجهات  وحتقيق 
على  للجائزة  �مل�شتمر  و�لــتــطــويــر 

كافة �لأ�شعدة.

�أمني  �إبر�هيم �شبيعان  �أحمد  و�أبان 
عـــام جــائــزة ر�أ�ــــس �خلــيــمــة للقر�آن 
�لعليا  �لــلــجــنــة  ورئـــيـــ�ـــس  �لـــكـــرمي 
�ملنظمة لها �أن �ملن�شة تندرج �شمن 
و�لرتويجية  �لإعــالمــيــة  �حلــمــلــة 
�نطالقة  منذ  بــد�أت  �لتي  للجائزة 
�لـــــــدورة �حلـــالـــيـــة، ويـــرجـــع �شبب 
�إقــامــتــهــا لـــالإقـــبـــال �لــكــبــري �لـــذي 
نظر�ً  عـــام  كــل  يف  �جلــائــزة  ت�شهده 
لــلــدعــم �لــتــي تــولــيــه �لــقــيــادة لهذه 

ت�شهيل  يتطلب  و�لــــذي  �جلـــائـــزة، 
بامل�شاركة  �لــر�غــبــني  �أمـــام  �لأبــــو�ب 
�ملتنوعة  �لــقــر�آنــيــة  م�شابقاتها  يف 
م�شابقات،  ثــمــاين  عــددهــا  و�لــبــالــغ 
لفتا �إىل �أن �أع�شاء �للجنة �ملنظمة 
�خلمي�س  يــــومــــي  ـــتـــو�جـــدون  ـــي ـــش �
مول  ر�ك  يف  �لــقــادمــني  و�جلــمــعــة 
د�عيا  �لنعيم مول،  �ل�شبت يف  ويوم 
�أفر�د �جلمهور لزيارتها ونيل بع�س 

�لهد�يا �لتذكارية بهذه �ملنا�شبة.

•• دبي – الفجر:

يف  و�لــفــنــون  �لثقافة  هيئة  �أعلنت 
دبي )دبي للثقافة(، �لهيئة �ملعنية 
و�لرت�ث  و�لفنون  �لثقافة  ب�شوؤون 
و�لآد�ب يف �لإمــارة، عن م�شاركتها 
�لتي  �ملجتمع”  درع  “جائزة  يف 
يف  �ملجتمع  تنمية  هيئة  متنحها 
وبعد  ز�يد”.  “عام  مبنا�شبة  دبــي 
�لفوز  كــان  �لتقييم،  �أعمال  �نتهاء 
�ملجيني،  عيد  عائ�شة  ن�شيب  مــن 
�إحــــــدى �ملـــوظـــفـــات �لـــعـــامـــالت يف 

�لهيئة.
وكانت دبي للثقافة قد دعمت هيئة 
تنمية �ملجتمع لإجناح هذه �ملبادرة 
تكرمي  �إىل  �لـــهـــادفـــة  �لـــوطـــنـــيـــة 
�لهيئات  يف  �ملــجــهــولــني  �جلـــنـــود 
تر�شيحها  خــالل  من  و�ملوؤ�ش�شات، 
عائ�شة عيد �ملجيني لهذه �جلائزة. 
�جتياز  مــــن  �ملـــر�ـــشـــحـــة  ومتـــكـــنـــت 
هيئة  و�ختارتها  �ملــحــددة،  �ملعايري 
تنمية �ملجتمع مع �أربعة مناف�شني 
�آخــــريــــن مـــن بـــني مـــا يـــزيـــد على 
�لعديد  ميــثــلــون  مــتــقــدم   100
مــن �جلــهــات �حلــكــومــيــة يف دبي. 
ونـــالـــت عــائــ�ــشــة �جلـــائـــزة �لكربى 
لتميز م�شريتها وتفانيها يف �لقيام 

بدورها على �لنحو �لأمثل.
�إد�رة  �ملــــري، مــديــر  وقــــال حمــمــد 
للثقافة:  دبــي  يف  �لب�شرية  �ملـــو�رد 
�مل�شاركة  �شرورنا  دو�عي  ملن  “�إنه 
�ملبادر�ت  ودعـــم  �جلــائــزة،  هــذه  يف 

تــنــظــمــهــا هيئة  �لـــتـــي  �ملــجــتــمــعــيــة 
تــنــمــيــة �ملـــجـــتـــمـــع، خـــا�ـــشـــة هـــذه 
مبنا�شبة  حتــتــفــي  �لــتــي  �جلـــائـــزة 
مبادرة  وهــي  قلوبنا،  على  عــزيــزة 
فوز  وياأتي   .”2018 ز�يد  “عام 
�ملهمة  �جلــائــزة  هــذه  مر�شحتنا يف 
تفوًقا  �أظـــهـــرت  �أن  بــعــد  بـــجـــد�رة 
�ملــعــايــري، ومتكنت  ــا يف كــافــة  لفــًت
مـــن جتــــاوز مـــا يــزيــد عــلــى 100 
لقد  خمتلفة.  جمــالت  يف  متقدم 
قــدمــت عــائــ�ــشــة منـــوذًجـــا يحتذى 
�لذين  �ملخل�شني  للموظفني  بــه 
خلدمة  �ملتفانية  �جلهود  يبذلون 
�لــوطــن. ويــطــيــب لــنــا �لــتــقــدم لها 
لها  ر�جــني  و�لتربيكات،  بالتهنئة 

�ملـــزيـــد مـــن �لــتــوفــيــق و�لــتــقــدم يف 
عملها«.

تفوقت  �لـــذي  �لأول  �ملــعــيــار  وكـــان 
�ملجتمع،  يف  قــ�ــشــتــهــا  تــــاأثــــري  بــــه 
�حلــرفــيــة يف جمالت  ملــمــار�ــشــتــهــا 
)قــر�ــس �لــرب�قــع، �لــتــلــي، �شناعة 
�لدخون بالإ�شافة �ىل �ل�شعفيات( 
منذ �لعام 2009 يف دبي للثقافة. 
مهنتها  يف  عــــائــــ�ــــشــــة  وجتــــ�ــــشــــد 
�أذهان  يف  وتر�شم  �لـــرت�ث،  �ــشــورة 
�حلــا�ــشــريــن �حلـــيـــاة �لإمـــار�تـــيـــة 
�حلفاظ  يف  لــتــ�ــشــهــم  �لــتــقــلــيــديــة، 
�ل�شياحي  و�لــرتويــج  �لــرت�ث  على 

يف �لدولة.
�أمـــا �ملــعــيــار �لأ�ــشــا�ــشــي �لــثــاين فهو 

معروف،  غــري  �ل�شخ�س  يكون  �أن 
ومل ي�شبق ت�شليط �ل�شوء عليه يف 
�إنتاج  لعائ�شة  �ل�شابق، حيث ميكن 
�لرغم  وعلى  �شنوياً،  200 قطعة 
مما تقدمه من م�شاهمات، مل يتم 
�شخ�شياً  عليها  �لــ�ــشــوء  ت�شليط 
مــــن قــــبــــل. وعــــــــالوة عـــلـــى ذلــــك، 
�آخرين،  معيارين  يف  عائ�شة  برزت 
وهــمــا �لإ�ــشــهــام يف خــدمــة �ملجتمع 
بـــال مقابل،  نــطــاق عــمــلــهــا  خــــارج 
حــيــث تــقــوم بــتــوفــري �لــعــديــد من 
�ملــو�د �خلــام على نفقتها �خلا�شة، 
وتعمل ميد�نياً يف مو�قع خمتلفة 
با�شتعد�د تام، كما تتجاوز يف �أغلب 
�لفعاليات �شاعات �لعمل �لر�شمية. 

�لعطاء  با�شتد�مة  ومتيزت عائ�شة 
و�خــتــالف جمــالتــه، وتــعــمــل بكل 

جهد وعطاء.
تلتزم  ــثــقــافــة  لــل دبـــــي  �أن  يـــذكـــر 
دبي  لإمــارة  �لثقايف  �مل�شهد  باإثر�ء 
�لإمار�ت  دولة  تر�ث  من  �نطالًقا 
مد  على  وتعمل  �ملتحدة،  �لعربية 
�لبّناء بني خمتلف  ج�شور �حلــو�ر 
لتعزيز  و�لــثــقــافــات،  �حلـــ�ـــشـــار�ت 
خالقة  عاملية  كمدينة  دبــي  مكانة 
ومـــ�ـــشـــتـــد�مـــة لــلــثــقــافــة و�لــــــرت�ث 
هذه  ومتــكــني  و�لآد�ب،  و�لــفــنــون 
�مل�شاريع  وتـــطـــويـــر  �لـــقـــطـــاعـــات 
و�ملبتكرة  �لإبـــد�عـــيـــة  و�ملــــبــــادر�ت 

حملياً و�إقليمياً وعاملياً.

جراحة التحفيز العميق للدماغ تعالج مري�سًا من مر�س باركن�سون املتقدم

جائزة راأ�س اخليمة للقراآن تعرف 
مب�سابقاتها عرب من�سة تعريفي

»دبي للثقافة« ت�سارك يف »جائزة درع املجتمع«

حاكم ال�سارقة ي�سهد انطالق اأعمال موؤمتري ال�سيدلة الثاين والإماراتي الأملاين ال�ساد�س للطب
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي -وام: 

�شحفيا  مــوؤمتــر�  للمعرفة  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  موؤ�ش�شة  نظمت 
�لتي   ”2018 �ملعرفة  “قمة  وفعاليات  تفا�شيل  عــن  لــالعــالن  �م�س 
مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  رعاية  حتت  تنظمها 
“رعاه �هلل”  �لــدولــة رئــيــ�ــس جمل�س �لـــــوزر�ء حــاكــم دبـــي  نــائــب رئــيــ�ــس 
رئي�س  مكتوم  �آل  ر��ــشــد  بــن  حممد  بــن  �أحــمــد  �ل�شيخ  �شمو  وبتوجيهات 
موؤ�ش�شة حممد بن ر��شد �آل مكتوم للمعرفة خالل يومي 5 و6 دي�شمرب 
�ل�شحفي  �ملــوؤمتــر  يف  �ــشــارك  �لعاملي.  �لتجاري  دبــي  مركز  يف   2018
�لذي عقد مبركز دبي �لتجاري �لعاملي �شعادة جمال بن حويرب �ملدير 

للدول  �لإقليمي  �ملركز  مدير  �ل�شايف  عبد  وخالد  للموؤ�ش�شة  �لتنفيذي 
�أن  و�أكد جمال بن حويرب  �لإمنائي.  �ملتحدة  �لعربية يف برنامج �لأمم 
�لإمار�ت  دولــة  روؤيــة  تو�كب  �خلام�شة  بن�شختها  �ملعرفة  قمة  جمريات 
ود�عم  �ملعرفة  �ل�شتثمار يف  على  قائم  تناف�شي  �قت�شاد  لبناء   2021
تعزيز  يف  �ملتقدمة  �لتكنولوجيا  وتــوظــيــف  و�لإبــــد�ع  �لبــتــكــار  ملفاهيم 
لل�شباب  �لوطنية  �لأجندة  �أهــد�ف  ترتجم  كما  �لإن�شان  ورخــاء  رفاهية 
�لتي  �لفر�س  وتــوفــري  �لإمــار�تــي  لل�شباب  �لــدعــم  تقدمي  �إىل  �لــر�مــيــة 
متكنهم من �ل�شتفادة من قدر�تهم وت�شخريها يف خدمة جمتمعاتهم. 
عنو�نا  �ملعرفة”  �قت�شاد  وم�شتقبل  “�ل�شباب  �شعار  �خــتــيــار  �أن  وقـــال 
عري�شا للقمة ياأتي نتيجة للدور �ملهم لهذه �لفئة �لتي تعد لعبا رئي�شا 

يف �شباق �حلكومات نحو بناء �قت�شاد قائم على �ملعرفة من خالل تطوير 
مهار�تهم ملو�كبة حتديات �شوق �لعمل �مل�شتقبلي ومتكني قدر�تهم نحو 
�قت�شاد م�شتد�م وتعزيز ريادة �لأعمال. و�أ�شاف �أن �ملوؤ�ش�شة �أعدت �أجندة 
2018 تر�شد عن كثب تاأثري�ت جمموعة و��شعة  حافلة لقمة �ملعرفة 
�شبل  من  �ملعرفة  و�قت�شاد  بال�شباب  �ملتعلقة  �ملحورية  �ملو�شوعات  من 
�لعربية  �ملجتمعات  �إىل طرق حتويل  �لب�شري و�ملعريف  �ملال  ر�أ�ــس  تنمية 
جل�شات  �ن  و�أو�شح  لها.  منتجة  �إىل  للمعرفة  م�شتهلكة  جمتمعات  من 
و�لت�شريعات يف  �لقو�نني  دور  على  �ل�شوء  �شتلقي   2018 �ملعرفة  قمة 
متكني �قت�شاد �ملعرفة كما ت�شتعر�س �لتجربة �لريادية لدولة �لإمار�ت 
�لأعمال  رو�د  من  مميزة  جمموعة  جناح  وق�ش�س  �لف�شاء  ل�شتك�شاف 

�ل�شباب من خالل نقا�شات معمقة ي�شارك فيها �أكرث من 100 متحدث 
من �ملخت�شني و�شناع �لقر�ر و�ملعنيني من خمتلف دول �لعامل عرب ما 
يزيد على 45 جل�شة نقا�شية وور�شة عمل«. وحتدث بن حويرب عن �أبرز 
�لفعاليات �مل�شاحبة للقمة و�لتي �شت�شمل �إطالق �أحدث نتاجات �لتعاون 
من  �لإمنــائــي  �ملتحدة  �لأمم  وبرنامج  �ملوؤ�ش�شة  بني  و�لوثيق  �مل�شرتك 
�لعاملي”  �ملعرفة  “موؤ�شر  نتائج  �إعــالن  �ملعرفة” وعرب  “م�شروع  خالل 
للمرحلة  عمله  وخــطــة  تــطــور�تــه  �أحــــدث  �إىل  و�لــتــعــرف   2018 لــعــام 
�آل  ر��شد  بن  حممد  بـ”جائزة  �لفائزين  تكرمي  �إىل  �إ�شافة  �لــقــادمــة.. 
�لعامل  م�شتوى  على  �لر�ئدة  و�ملوؤ�ش�شات  �لأفــر�د  للمعرفة” من  مكتوم 
و�أ�شهمت يف  �لب�شرية يف �شتى �ملجالت  �ملعرفية  �إجناز�تهم  �ألهمت  ممن 

حممد بن را�سد للمعرفة تك�سف تفا�سيل الدورة اخلام�سة ل�»قمة املعرفة 2018«

 •• ابوظبي-الفجر:

�لــوطــنــي جــلــ�ــشــات ع�شف ذهني  �لأر�ــشــيــف  نــظــم 
�ل�شرت�تيجية  خطته  لإعـــد�د  متهيد�ً  لإد�ر�تــــه 
�لأر�شيف  �أهد�ف  تو�شح  �لتي   2021-2019
روؤيته،  حتقيق  �إىل  �لــو�ــشــول  وتــ�ــشــهــل  �لــوطــنــي 
�لبتكار  خمــتــرب�ت  تنظيم  �جلل�شات  وتت�شمن 
و�ملقرتحات  �لأفــكــار  �أف�شل  �إىل  �لو�شول  بهدف 

على  بناء  �جلل�شات  خمرجات  وتــاأتــي  و�ملــبــادر�ت، 
و�لنطباعات،  لــلــمــوؤ�ــشــر�ت  �لــ�ــشــابــقــة  �لـــقـــر�ء�ت 
و�لأجندة �لوطنية ومبادر�ت �حلكومة با�شتخد�م 
و�شع  بهدف  �مل�شتقبل،  ل�شت�شر�ف  فعالة  �أدو�ت 
بـــر�مـــج حتــقــق �لــــريــــادة، مبـــا يــنــ�ــشــجــم مـــع روؤيـــة 
كونغر�س  ��شت�شافة  2021ومتطلبات  �لإمــار�ت 
�أك�شبو  مع  بالتز�من  لالأر�شيف  �لــدويل  �ملجل�س 
�أن  �إىل  �لوطني  �لأر�شيف  ويتطلع   .2020 دبي 

 2021-2019 �ل�ــشــرتتــيــجــيــة  خــطــتــه  تــكــون 
من�شجمة مع روؤ�ه �مل�شتقبلية، ومو�كبة للمرحلة 
باأن  �لإمـــار�ت  روؤيــة  فيها  �شتتحقق  �لتي  �لقادمة 
�ليوبيل  بحلول  �لعامل  دول  �أف�شل  �شمن  تكون 
�لإمار�ت  دولــة  قيادة  وطموح  لــالحتــاد،  �لذهبي 
بتحقيق �ل�شعادة و�لرفاهية جلميع فئات �ل�شعب. 
و��ــشــتــعــر�ــشــت كـــل جــلــ�ــشــة مـــن جــلــ�ــشــات �لع�شف 
�لذهني مكانة �لأر�شيف �لوطني �لإمار�تي عاملياً، 

دولياً،  �ملماثلة  �لأر�ــشــيــفــات  مــع  تو��شله  ومـــدى 
و�شر�كاته �ل�شرت�تيجية، وع�شوياته، وم�شاريعه 
على �شعيد �لعامل، و�أبرز �ملو��شفات �لدولية �لتي 
�لتي  و�أهم �جلو�ئز  �لذكية،  يطبقها، وتطبيقاته 
تقرير  ويعترب  �لوطني،  �لأر�شيف  عليها  ح�شل 
�خلطة  �جنــاز  تقييم  مدخالت  �أحــد  �لعام  �لأد�ء 
على  �ملــطــلــوبــة  �جلــهــود  لتقييم  �ل�ــشــرت�تــيــجــيــة 
�شعيد توفري وتطوير بيئة عمل متميزة، وتعزيز 

مقتنياته  وتنمية  و�ملجتمعي،  �ملوؤ�ش�شي  �لتو��شل 
�إىل  وتطرقت  م�شاريعه،  و�أهــم  �إتاحتها،  وتعزيز 
جــهــوده �ملــبــذولــة مــن �أجـــل بــنــاء �أر�ــشــيــف وطني 
و�لأن�شطة،  �مل�شاريع  �جلل�شات  تناولت  حــديــث. 
و�لأهد�ف �لت�شغيلية، فالأهد�ف �لفرعية، و�شوًل 
�لأر�شيف  وروؤيــــة  �ل�شرت�تيجية،  �لأهــــد�ف  �إىل 
و�عتمدت  �لإمـــــار�ت،  روؤيـــة  �إىل  و�ــشــوًل  �لوطني 
�أجندة  على  �جلديدة  �لأفكار  توليد  يف  �جلل�شات 

�جليل  ومنظومة  �ملعيارية،  و�ملقارنات  �حلكومة، 
و��شتبانات  �لعالقة،  �أ�شحاب  �لر�بع، ومقرتحات 
كما  و�ل�شركاء،  و�ملــورديــن  و�ملجتمع،  �ملتعاملني 
و�لتدقيق  �ل�شري،  �ملت�شوق  تقرير  على  �عتمدت 
وتقرير  �لــتــمــيــز،  وفـــر�ـــس حتــ�ــشــني  �لـــد�خـــلـــي، 
�ملوظفني  و�قرت�حات  �لعمالء،  خدمة  يف  �لتميز 
بجهود  ت�شميمه  مت  متكامل  منــوذج  با�شتخد�م 

فريق �لتخطيط �ل�شرت�تيجي. 

•• اأبوظبي-الفجر:

�أبوظبي  بـــاإمـــارة  �لــنــقــل  وقــعــت د�ئــــرة 
�تفاقية  �ملتكامل  �لنقل  ممثلة مبركز 
تـــعـــاون مـــع �ــشــركــة �أوبـــــر �لــــر�ئــــدة يف 
�لتقنية و �لتي توفر تطبيقاً للح�شول 
عــلــى و�ــشــيــلــة مـــو��ـــشـــالت بــنــقــرة زر. 
وحــ�ــشــر �لتــفــاقــيــة مبــقــر �لـــد�ئـــرة، 
مدير  �لقمزي  دروي�س  حممد  �ل�شيد 
عام مركز �لنقل �ملتكامل، وعن �شركة 
�ملدير  �خلــوري  �أنطوين  �ل�شيد  �أوبــر، 
�لأو�شط  �لــ�ــشــرق  ملــنــطــقــة  �لإقــلــيــمــي 
�لتفاقية،  ومبوجب  �أوبـــر.  �شركة  يف 
ن�شاطها  �أوبـــــــر  �ـــشـــركـــة  �ــشــتــ�ــشــتــاأنــف 
بــتــقــدمي خــدمــات نــقــل �لــركــاب د�خل 
�إمـــــارة �أبــوظــبــي وربــطــهــا بـــالإمـــار�ت 
�لفاخرة  �ملــركــبــات  بو��شطة  �لأخـــرى 
�ملرخ�شني  �لأفــر�د  �أو  و  )�لليموزين( 
طريق  عــــن  �حلـــجـــز  يـــكـــون  �أن  عـــلـــى 
هذه  �شت�شهم  كــمــا  �لــذكــي،  �لتطبيق 
�قت�شادية  فر�س  توفري  يف  �لتفاقية 
�ملو�طنات  و�أبـــنـــاء  للمو�طنني  مــرنــة 
عـــرب �لـــقـــيـــادة عــلــى �لــتــطــبــيــق بــــدو�م 
مركباتهم  با�شتخد�م  جزئي  �أو  كامل 
و�ل�شروط  لل�شو�بط  وفــقــاً  �خلا�شة 
هذه  وتن�شجم  �ملــركــز.  يحددها  �لتي 

�أنظمة  ��ــشــرت�تــيــجــيــة  �لتــفــاقــيــة مــع 
�لنقل �لذكية وتطبيقاتها يف �إمارة �أبو 
ظبي، وتعك�س حر�س د�ئرة �لنقل على 
وتطوير  م�شتد�مة  نقل  حلول  �إيجاد 
وم�شتد�مة  و�آمنة  ذكية  نقل  خدمات 
ل�شبكة  متكاملة  حتتية  بنية  و�إر�ــشــاء 
�ملتعاملني  �حـــتـــيـــاجـــات  تــلــبــي  نـــقـــل 
وتــو�كــب �أعــلــى �ملــعــايــري �لــعــاملــيــة. كما 
تاأتي يف �إطار �جلهود �مل�شتمرة لتوفري 
خدمات نقل مميزة باملركبات �لفاخرة 
و�شائل  طـــريـــق  عــــن  )�لـــلـــيـــمـــوزيـــن( 
�لإلكرتونية  و�لــو�ــشــائــط  �لتــ�ــشــال 

لقو�نني  وفـــقـــاً  �لــــذكــــي،  و�لــتــطــبــيــق 
و�لليموزين  �لأجـــــرة  مــركــبــات  عــمــل 
�أبـــو ظــبــي، وُتــعــد �خلدمات  �إمــــارة  يف 
�أوبــر جــزًء� من �جلهود  �لتي تقدمها 
�مل�شتمرة لتوفري حلول �لنقل �ملتكاملة 
ف�شاًل  �لعمالء  مبتطلبات  تفي  �لتي 
�لقت�شادية  �لتنمية  يف  �مل�شاهمة  عن 
�ل�شاملة للدولة. ويف هذ� �ل�شدد �شرح 
مدير  �لقمزي  دروي�س  حممد  �ل�شيد 
�ملــتــكــامــل بالقول:  �لــنــقــل  عـــام مــركــز 
تاأتي هذه �لتفاقية  يف �إطار �حلر�س 
على حتقيق تطلعات �لقيادة �حلكيمة 

عامليا  ر�ئــدة  لتكون  �أبوظبي  لتحويل 
يف جمـــال �لــتــنــقــل �لــذكــي �لــــذي يعد 
�أحد �أهم �أعمدة �ملدن �لذكية، و�أ�شاف 
�أوبر  �شركة  تقوم  �لتفاقية  مبوجب 
بــنــقــل �لـــركـــاب د�خــــل �لإمــــــارة ومنها 
وبــاجتــاه �لإمــــار�ت �لأخـــرى بو��شطة 
�أو  �شيار�ت �لأجــرة �لعامة �و �خلا�شة 
�لأفر�د �ملرخ�شني على �أن يكون طلب 
�خلدمة عن طريق �لتطبيقات �لذكية 
لت�شغيل  �ملتبعة   �لعمل  قــو�نــني  وفــق 
مركبات �لأجرة و�لليموزين باأبوظبي، 
مبا فيها �لتعامل مع مركبات مرخ�شة 

بالإ�شافة  �لن�شاط،  مــن  �لــنــوع  لــهــذ� 
و�ملوؤهلني  �ملرخ�شني  �ل�شائقني  �إىل 
�لليموزين،  ملركبات  ك�شائقني  للعمل 
ويــتــم ذلــك مبــو�فــقــة و�إ�ـــشـــر�ف مركز 
بـــه تنظيم  �ملـــنـــوط  �ملــتــكــامــل  �لــنــقــل 
�لأجرة  ب�شيار�ت  �لركاب  نقل  �أن�شطة 
ومنح  مبــز�ولــتــهــا  للغري  و�لــتــ�ــشــريــح 
و�لالئحة  �لقانون  مبوجب  �لمتياز 
�لــتــنــفــيــذيــة.   ونـــوه �لــقــمــزي �إىل �أن 
�أوبر توفر خيار� مميز�ً  �لتفاقية مع 
�لر�غبني  وزو�رهــــا  ظبي  �أبـــو  ل�شكان 
�لأجرة  با�شتخد�م مركبات  �لتنقل  يف 

متطلبات  يــلــبــي  مبــــا  و�لـــلـــيـــمـــوزيـــن 
ــا فر�س  �أيــ�ــش �ملــ�ــشــتــخــدمــني، وتــتــيــح 
�ملو�طنات  و�أبـــنـــاء  لــلــمــو�طــنــني  عــمــل 
�جلزئي  �أو  �لــد�ئــم  بالعمل  �لر�غبني 
ح�شب  �خلا�شة  مركباتهم  با�شتخد�م 
يحددها  �لتي  و�ملــو��ــشــفــات  �ل�شروط 
�ملركز، موؤكد�ً �شعي �ملركز �إىل تطوير 
�ل�شر�كة مع �لقطاع �خلا�س لتحقيق 
خدمات  تقدمي  وهــو  �ملن�شود  �لــهــدف 
ذكية متميزة للمتعاملني. من جانبه 
قال �أنطوين �خلوري �ملدير �لإقليمي 
ملنطقة �ل�شرق �لأو�شط يف �شركة �أوبر: 

“ي�شكل �لتنقل �لذكي �أحد ركائز �ملدن 
�لذكية، و�شنتمكن من خالل �تفاقيتنا 
مع مركز �لنقل �ملتكامل يف فتح نافذة 
جديدة لتلبية �حتياجات �شكان وزو�ر 
�ملبتكر  �لتنقل  يف  �لر�غبني  ظبي  �أبــو 
و�آمنة  مـــوثـــوقـــة  حـــلـــول  بــا�ــشــتــخــد�م 
وبــاأ�ــشــعــار مــعــقــولــة، فــ�ــشــاًل عــن دعم 
حتويل  �إىل  �لر�مية  �حلكومة  جهود 
�أبــوظــبــي �إىل وجــهــة عــاملــيــة ر�ئــــدة يف 
جمال �لتنقل �لذكي وتر�شيخ مكانتها 
كــمــركــز لــالبــتــكــار، وتــقــدمي خدمات 
�لإمار�تية  �لعا�شمة  ل�شكان  ممــيــزة 

وتــعــزيــز جتــربــة زو�رهــــــا مبـــا يو�كب 
�شعد�ء  “نحن  و�أ�ــشــاف:  تطلعاتهم«. 
�أبو ظبي،  �إمارة  با�شتئناف ن�شاطنا يف 
ل�شركة  هـــامـــة  �ــشــوقــاً  تــ�ــشــكــل  و�لـــتـــي 
�قت�شادية مرنة  �أوبــر، وتوفري فر�س 
للمو�طنني و�أبناء �ملو�طنات با�شتخد�م 
لل�شو�بط  وفــقــاً  �خلا�شة  مركباتهم 
�لتفاقية  هـــذه  وتـــاأتـــي  و�لـــ�ـــشـــروط. 
حكومة  مع  �ملتو��شل  لعملنا  كنتيجة 
�أبوظبي لتوفري حلوًل مبتكرة تتالءم 
مع روؤيتها �ل�شرت�تيجية، ومن خالل 
��شتئناف ن�شاطنا يف �أبو ظبي و�إطالق 
�شابق من هذ�  وقت  �إيت�س” يف  “�أوبر 
�لعام �شنتمكن من تلبية �لطلب �ملحلي 
و�حلفاظ على �لتز�منا بتوفري حلول 
فعالة ومبتكرة للمجتمعات �لتي نعمل 
فيها” توؤكد هذه �لتفاقية قدرة �أوبر 
على مو�كبة كفاءة منظومة �لنقل يف 
�أكـــرث �ملدن  �أبـــو ظبي و�لــتــي تعد مــن 
مبادر�ت  وتدعم  �ملنطقة،  يف  تنظيماً 
�لطرق«.  عــلــى  �ملــركــبــات  عـــدد  تقليل 
وعــلــى غـــر�ر �خلــدمــات �لــتــي تقدمها 
يف دبي ، �شتوفر “�أوبر” حلول �لنقل 
للركاب يف جميع  و�ملــريــحــة  �ملــوثــوقــة 
باأي  �أبوظبي من خالل ربطها  �أنحاء 

وجهة يف �لإمار�ت �لأخرى.

الأر�سيف الوطني يوا�سل جل�سات الع�سف الذهني الرامية اإىل حتديد مالمح خطته ال�سرتاتيجية 2021-2019

دائرة النقل توقع اتفاقية مع �سركة اأوبر لت�سغيل تقنية الربط بني الركاب وال�سائقني يف اإمارة اأبوظبي

عرفانًا باإرث القائد املوؤ�ص�س 

جامعة اأبوظبي تد�سن مبادرة اأكرب �سارة ل�سعار عام زايد على م�ستوى العامل 
تزامنًا مع اليوم العاملي للطفل:

»الفجرية الجتماعية الثقافية« تطلق برنامج»حفظ النعمة« لالأطفال
•• اأبوظبي-الفجر: 

�أبــوظــبــي مبادرة  �أطــلــقــت جــامــعــة 
عام  �شعار  لت�شجيل  �أمــ�ــس  وطنية 
لالأرقام  غيني�س  يف   2018 ز�يــد 
�شارة  كـــاأكـــرب  �لــعــاملــيــة  �لــقــيــا�ــشــيــة 
عــلــى م�شتوى  ز�يـــــد  عــــام  لــ�ــشــعــار 
و�متناناً  عــرفــانــاً  وذلــــك  �لـــعـــامل، 
�ملوؤ�ش�س  لــلــقــائــد  �لــــر�ئــــد  لـــلـــدور 
�شلطان  بن  ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
ثــر�ه، وتز�مناً  �آل نهيان طيب �هلل 
مبئوية  �لــــدولــــة  ـــفـــالت  �حـــت مــــع 
باليوم  و�لحــتــفــال   ،2018 ز�يـــد 
لقيام  و�لأربــعــني  �ل�شابع  �لوطني 

دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.  
موزة  �ل�شيخة  �لــدكــتــورة  و�أكــــدت 
نهيان  �آل  حممد  بن  طحنون  بنت 
بجامعة  �لــتــدريــ�ــس  هــيــئــة  عــ�ــشــو 
�أبــوظــبــي رئــيــ�ــشــة �ملـــبـــادرة عــلــى �أن 
�ملوؤ�ش�س  �لــقــائــد  بــــاإرث  �لحــتــفــاء 
بــعــد عـــام و�لوطن  يــتــو��ــشــل عــامــاً 
ي�شهد منجز�ت عظيمة ومكت�شبات 
ح�شارية يف جميع �مليادين، �ملغفور 
حديثة  دولـــة  بنى  ز�يـــد  �ل�شيخ  لــه 
جعل ثمارها �لإن�شان �ملتعلم �ملثقف 
�لو�عي، ز�يد �لذي �آمن بالت�شامح 
منه  وجعل  �حل�شاري،  و�لتعاي�س 
م�شرية  عليها  ترتكز  �أ�شيلة  قيمة 
�لتنمية �لوطنية، وهو نهج تو��شل 
�لر�شيدة  قــيــادتــنــا  �لــ�ــشــري  عــلــيــه 

�ل�شمو  �شاحب  �لــو�لــد  يف  متمثلة 
نهيان  �آل  ز�يـــد  بــن  خليفة  �ل�شيخ 
�هلل”،  “حفظه  �لــــدولــــة  رئـــيـــ�ـــس 
�ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  و�شاحب 
ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
دبي  حاكم  �لـــوزر�ء  جمل�س  رئي�س 
�ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل،  رعــاه 
نــهــيــان ويل  �آل  بـــن ز�يـــــد  حمــمــد 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة و�إخو�نهم �أ�شحاب 
�ملجل�س  �أعــ�ــشــاء  �لــ�ــشــيــوخ  �لــ�ــشــمــو 
�لأعــلــى لــالحتــاد حــكــام �لإمــــار�ت. 
�ملــــبــــادرة هي  هــــذه  �أن  و�أو�ـــشـــحـــت 
مبــثــابــة لــفــتــة �إنــ�ــشــانــيــة جتــــاه ما 
بن  ز�يـــد  �ل�شيخ  لــه  �ملغفور  قــدمــه 

ثر�ه  �هلل  طيب  نهيان  �آل  �شلطان 
مد�ر  على  ح�شارية  منجز�ت  من 
عقود طويلة، حيث �أ�ش�س ملنظومة 
و�أر�شى  �لإنـــ�ـــشـــان،  بــنــاء  يف  ر�ئـــــدة 
دعائم نظام تعليمي ير�شخ �لهوية 
�لقائد  �أوىل  كما  �لع�شر،  ويو�كب 
�لجتماعية  �لرعاية  كــل  �ملوؤ�ش�س 
لأبــنــاء وبــنــات �لــوطــن، وهــيــاأ لهم 
�لإبـــد�ع  مــن  مكنتهم  �لــتــي  �لبيئة 
و�لتمّيز يف خمتلف ميادين �لعمل 
و�لإنــتــاج.  وقــالــت �أن هــذه �ملبادرة 
جتـــعـــل �لأجـــــيـــــال �جلــــديــــدة على 
�ملغفور  مع منجز�ت  وثيق  تو��شل 
له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
طيب �هلل ثر�ه، وتفتح �أمامهم �آفاقاً 

و��شعة لالطالع على �شمات �لقيادة 
لــــدى هــــذ� �لـــقـــائـــد �لـــرمـــز �لـــذي 
متخطية  �لبي�شاء  �أيــاديــه  �متدت 
حدود �جلغر�فيا �إىل خمتلف بقاع 
�لعامل �شرقاً وغرباً، فاأينما نذهب 
�لف�شيح جند  �لــعــامل  فــ�ــشــاء�ت  يف 
�لقلوب  يف  مطبوعة  ز�يـــد  �ــشــورة 
وم�شاعد�ته  �لإنــ�ــشــانــيــة،  باأعماله 
�لتاريخية  ومـــو�قـــفـــه  �خلـــرييـــة، 
�لعدل،  نــ�ــشــرة �حلـــق وتــر�ــشــيــخ  يف 
و�إقــــر�ر �لــ�ــشــالم، فهو ز�يـــد �خلري 
�لذي دفع بدولة �لإمار�ت �لعربية 
�ملــتــحــدة �إىل �لــ�ــشــد�رة مــن خالل 
فكر ثاقٍب، وروؤية ��شت�شر�فية جعل 
و�لتعاي�س  �خلـــري  نــ�ــشــر  حمــورهــا 
�لــ�ــشــلــمــي و�حلــــ�ــــشــــاري بــــني بني 
�لب�شر دون متييز.  ولفتت �إىل �أنه 
مبجرد �حل�شول على �لعتماد من 
�لقيا�شية  لالأرقام  �لعاملية  غيني�س 
�لو�لدة  �إىل  �ل�شعار  ت�شليم  �شيتم 
بنت  �ل�شيخة فاطمة  �شمو  �لغالية 
�لن�شائي  �لحتــــاد  رئي�شة  مــبــارك 
ـــى  �لــــعــــام رئــيــ�ــشــة �ملــجــلــ�ــس �لأعـــل
�لرئي�س  و�لـــطـــفـــولـــة  لـــالأمـــومـــة 
�لأ�شرية  �لتنمية  ملوؤ�ش�شة  �لأعــلــى 
“�أم �لإمار�ت” حفظها �هلل، وذلك 
جت�شيد�ً ملا نكنه يف جامعة �أبوظبي 
و�لـــوطـــن كــافــة مــن حــب وعرفان 
يف  �حلــ�ــشــاري  ولـــدورهـــا  ل�شموها 

تعزيز نه�شة �لوطن ورخائه.

•• الفجرية-الفجر:

�أطــــــلــــــقــــــت جــــمــــعــــيــــة �لــــفــــجــــرية 
بالتعاون  �لثقافية،  �لجتماعية 
مـــــــع هــــيــــئــــة �لـــــــهـــــــالل �لأحــــــمــــــر 
�لإمار�تي وبال�شر�كة مع بلدية دبا 
�لنعمة  حفظ  بــرنــامــج  �لــفــجــرية، 
�لعاملي  �ليوم  “جونيور” مبنا�شبة 
�أقامته  حــفــل  يف  وذلــــك  لــلــطــفــل، 
يف لــولــو مــول �لــفــجــرية، بح�شور 
�لــيــمــاحــي نــائــب رئي�س  �ــشــابــريــن 
�لنعمة،  حفظ  �شفرية  �جلمعية، 
وعدد من �مل�شوؤولني و�لإعالميني 
ويهدف  �ملنطقة.  و�أطفال  و�أهــايل 
مـــبـــد�أ  حتـــقـــيـــق  �إىل  �لــــربنــــامــــج 
كافة،  �ملجتمع  �أفــر�د  بني  �لتكافل 
لفئات  �ملعي�شي  �مل�شتوى  وتــعــزيــز 
�لــدخــل �ملــحــدود و�لأ�ــشــر �ملتعففة 
وفئة �لعمال، وتقدمي خدمات من 
خالل  مــن  معي�شتهم  رفــع  �شاأنها 
و�لأثاث  و�لك�شاء  بالغذ�ء  �لتربع 
و�شقيا �ملاء.  وقالت �شفرية “حفظ 
�لنعمة” لدى هيئة �لهالل �لأحمر 
�لإمار�تي �شابرين �ليماحي: “�إن 
�أحـــد  �لنعمة”  “حفظ  بــرنــامــج 
�لرب�مج �لر�ئدة �لتابع لـ “�لهالل 
م�شتوى  عـــلـــى  وهــــــو  �لأحمر” 
مــنــطــلــق حر�س  ومـــــن  �لـــــدولـــــة، 
�لجتماعية  �لـــفـــجـــرية  جــمــعــيــة 
قامت  �ملجتمعية،  �ملــ�ــشــاركــة  عــلــى 

�لـــربنـــامـــج، لتكون  هـــذ�  بـــاإطـــالق 
�شريكاً د�عماً لهذه �ملبادرة �لنبيلة 
�أخــرى تعزز  من جهة، ومــن جهة 
�لــعــمــل �خلـــــريي لــــدى �لأطـــفـــال 
لي�شاهمو� يف خدمة �أفر�د �ملجتمع 
مـــن �ملــحــتــاجــني و�ملـــعـــوزيـــن، من 
�لز�ئدة  باملقتنيات  �لــتــربع  خــالل 
عن �حلاجة �لتي يتم ت�شليمها �إىل 
و�ملوؤ�ش�شات  �لأحــمــر  �لهالل  هيئة 
و�أو�شحت  �لأخــــــــرى«.  �خلـــرييـــة 
برنامج  يف  �مل�شاركة  �أن  �ليماحي 

م�شاركة  تــ�ــشــرتط  “جونيور” 
و�أن  ذويــــه،  ولــيــ�ــس  نف�شه  �لــطــفــل 
تكون �ملو�د �لتي ي�شهم بها �لطفل 
ز�ئدة عن حاجته ولي�شت جديدة، 
كما يجب �أن تكون �ملو�د �ملتربع بها 
�شاحلة لال�شتخد�م ومغلفة ب�شكل 
�لطفل  عمر  يتجاوز  ل  و�أن  جيد، 
�شياق  ويف  �شنو�ت.  �لع�شر  �مل�شارك 
�لفجرية  جميعة  د�شنت  مت�شل، 
من�شة  �لــثــقــافــيــة  �لجـــتـــمـــاعـــيـــة 
لربنامج حفظ �لنعمة “جونيور” 

بالتعاون مع هيئة �لهالل �لأحمر 
�لفاعلة  وبــالــ�ــشــر�كــة  �لإمــــار�تــــي 
مـــع بــلــديــة دبــــا �لـــفـــجـــرية، وذلك 
نائب  بح�شور  �لــبــلــديــة  مبنى  يف 
رئــيــ�ــس �جلــمــعــيــة �ــشــفــرية “حفظ 
�ليماحي وعدد  �لنعمة” �شابرين 
دعت  حيث  �لبلدية،  م�شوؤويل  من 
�أهــــــــايل �ملـــنـــطـــقـــة �إىل  �لـــيـــمـــاحـــي 
�لربنامج  يف  �حلــثــيــثــة  �ملــ�ــشــاركــة 
على  �أبــنــائــهــم  وت�شجيع  �خلــــريي 

�لتربع و�لعمل �خلريي.
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اأخبـار الإمـارات
�سبت  اأندية  مبادرة  من  الرابع  املو�سم  فعاليات  �سمن  طالب   200

•• دبي -وام: 

�خلا�شة  �ملد�ر�س  �إىل  ينتمون  وطالبة  طالب   200 �أكــرث من  ي�شارك 
بدبي يف �لن�شخة �لر�بعة من مبادرة “�أندية �شبت دبي” للعام �لدر��شي 
�جلاري �لتي تنعقد خالل �أيام �ل�شبت من كل �أ�شبوع يف �لفرتة بني �شهر 
نوفمرب حتى مار�س �ملقبل مب�شاركة جمموعة من �ملر�شدين �ملتخ�ش�شني 
وجودة  و�لتكنولوجيا  �لأعــمــال  وريـــادة  و�لت�شميم  �لإبـــد�ع  جمــالت  يف 
�حلياة و�لذين �شيعملون جنبا �إىل جنب مع فرق �لطلبة �مل�شاركني مبا 

يقود �إىل �إثر�ء �ملهار�ت �مل�شتقبلية للطلبة مب�شاركة �ملجتمع.
وتهدف �ملبادرة �لتي �أطلقتها هيئة �ملعرفة و�لتنمية �لب�شرية بدبي �ىل 
ح�شد طاقات طلبة دبي نحو �متالك �ملهار�ت �مل�شتقبلية للقرن �حلادي 
و�لع�شرين كونها تعد برناجما �إثر�ئيا وتفاعليا لطلبة دبي من عمر 12 

وتعريف  �ملدر�شية  �لبيئة  �مل�شتمر خارج  �لتعلم  على  يركز  �شنة   15 �إىل 
�لطلبة بوظائف �مل�شتقبل وتنمية مهار�تهم �لإبد�عية �لتي يحتاجونها 

يف رحلة �لتعليم و�حلياة.
�أنـــديـــة �شبت دبـــي بــ�ــشــر�كــات ممــتــدة مــع كــل مــن جمل�س دبي  وحتــظــى 
للمجمعات  دبــي  و�شلطة   D3 للت�شميم  دبــي  وحــي  و�لأزيـــاء  للت�شميم 
�لإبد�عية ودبي للـــثقافة ومركز �ل�شـــــباب وجائـــــزة حمـــــد�ن بن مـــــحمد 

للت�شوير �ل�شوئي .
بالإ�شافة �إىل �ن�شمام كل من بينايل �ل�شارقة وموؤ�ش�شة �إجناز للتدريب 
من  �لر�بع  �ملو�شم  �شركاء  قائمة  �إىل  لالأطفال  للت�شوير  نيكون  ونــادي 
�لأندية بهدف تنويع و�إتاحة �لفر�شة للطلبة �لأع�شاء يف �لأندية �شقل 
مهار�تهم ومو�هبهم يف جو�نب �لإبد�ع و�لتعاون و�لتو��شل و�لتي ت�شكل 

حجر �لأ�شا�س للعي�س يف بيئة �شحية تت�شم بال�شعادة و�لإنتاجية.

ن�سائية دبي تطلق برنامج  فنيات ومفاهيم العالج املعريف ال�سلوكي
•• دبي -وام: 

�لنه�شة  بجمعية  و�لــتــدريــب  لال�شت�شار�ت  �لنه�شة  مــركــز  �أطــلــق 
مد�ر  على  م�شوؤوليتي”  “جمتمعي  مــبــادرة  �شمن  بدبي  �لن�شائية 
�ملعريف  �لــعــالج  ومــفــاهــيــم  “ فــنــيــات  بــرنــامــج  متتالية  �أيــــام  خم�شة 
�لقيادة  توجيهات  مع  �ن�شجاما  وذلــك  �لثاين  �مل�شتوى  �ل�شلوكي” 

�لر�شيدة بالهتمام بالأ�شرة �لنو�ة �لأوىل للمجتمع.
ع�شو  �جلمعية  رئي�شة  نائبة  �لــنــابــودة  �شعيد  خولة  �شعادة  قالت  و 
لال�شت�شار�ت  �لنه�شة  مــركــز  عــلــى  �لــعــام  �ملــ�ــشــرف  �لإد�رة  جمل�س 
و  �لغالية  دولتنا  لتوجهات  �إنفاذ�  ياأتي  �لربنامج  هذ�  �إن  و�لتدريب 
قيادتنا �لر�شيدة دعم �لثقافة �لأ�شرية �ل�شحيحة يف �أروقة �ملجتمع 

يف ظل من �لقيم �لدينية و�ملوروث �لجتماعي.

وحثت �لنابودة �ملوؤ�ش�شات كافة على �لتفاعل مع هذ� �لطرح ..منوهة 
و�ل�شر�كة  �لــهــادف  �جلماعي  �لعمل  بــاأن  كامل  يقني  على  �أنــهــا  �إىل 
وحتقيق  �لناجحة  �لأطروحات  �أ�شا�س  هما  �ملوؤ�ش�شات  مع  �ملجتمعية 
و�أبناء ي�شتحقون وهذ� لي�س بجديد على  �ل�شامية لوطن  �لأهــد�ف 

دولتنا �لفتية �لتي رفعت �شقف �لطموح و�لإجناز.
نف�شي و�جتماعي وتربوي من  بوزبون خبري  بنه  �لدكتورة  وقدمت 
مملكة �لبحرين هذ� �لربنامج �لذي ��شتهدف �لإخ�شائيني �لنف�شيني 
و�لجتماعيني و�ملر�شدين يف جمال �لأ�شرة ورعاية �لأحد�ث وحماية 
�ملر�أة و�لطفولة وحقوق �لإن�شان و�ل�شرطة �ملجتمعية ومر�كز �لدعم 
ذ�ت  بالتخ�ش�شات  �جلامعة  طــالب  وكذلك  بال�شرطة  �لجتماعي 
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باملائة من ر�شا �مل�شتهدفني.
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جائزة خليفة الرتبوية تنظم ندوة بعنوان »تر�سيخ الولء والنتماء« 
•• تغطية - رم�سان عطا

دعــا �خلـــرب�ء �ملــ�ــشــاركــون يف ندوة 
�لــــولء  تــر�ــشــيــخ  �لــتــعــلــيــم يف  دور 
نظمتها  �لتي  �لوطني  و�لإنــتــمــاء 
جائزة خليفة �لرتبوية يف مقرها 
�أم�س باأبوظبي �إىل �شرورة ت�شافر 
�لرتبوية،  �ملوؤ�ش�شات  بني  �جلهود 
�لجتماعية،  �لتن�شئة  وموؤ�ش�شات 
لغر�س قيم  �لأ�شرة  ويف مقدمتها 
وقيادته  للوطن  و�لإنتماء  �لولء 
�لـــر�ـــشـــيـــدة يف نـــفـــو�ـــس �لأجــــيــــال 
�لــ�ــشــاعــدة، وكـــذلـــك تــعــزيــز دور 
وتوظيف  �لإعــالمــيــة  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــات 
�لجتماعي  �لــتــو��ــشــل  مــنــ�ــشــات 
�لغر�س من خالل �لرتكيز  لهذ� 
عــلــى مــنــظــومــة �لــقــيــم و�ملـــبـــادئ 
له  �ملغفور  غر�شها  �لتي  �لأ�شيلة 
�ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان » 
طيب �هلل ثر�ه »، وتو��شل قيادتنا 

�لر�شيدة �ل�شري على نهجه . 
فقد نظمت �لأمانة �لعامة جلائزة 
�لندوة  هــــذه  �لـــرتبـــويـــة  خــلــيــفــة 
�حــتــفــاًل بــالــيــوم �لــوطــنــي �لـ47، 
وحتدث فيها �شعادة حممد �شامل 
د�ئرة  رئي�س  م�شت�شار  �لظاهري 
جمل�س  ع�شو  و�ملــعــرفــة  �لتعليم 
�لرتبوية،  خليفة  جــائــزة  �أمـــنـــاء 
رئـــيـــ�ـــس حترير  �لــكــعــبــي  وحـــمـــد 
�شحيفة �لحتاد، و�لعقيد �لركن 
قــائــد مدر�شة  �لــفــال�ــشــي  عــفــر�ء 
خولة بنت �لأزور �لع�شكرية، وعمر 
باأعمال  �لــقــائــم  �لــدرعــي  حــبــتــور 
�لعامة  للهيئة  �لتنفيذي  �ملــديــر 
لــلــ�ــشــوؤون �ل�ــشــالمــيــة و�لأوقــــاف، 
بــحــ�ــشــور �أمــــل �لــعــفــيــفــي �لأمـــني 
�لرتبوية،  خليفة  جلــائــزة  �لــعــام 
�لأكادميية  �لــقــيــاد�ت  مــن  وعـــدد 
�لدولة،  و�لتعليمية على م�شتوى 
وطـــلـــبـــة �ملـــــد�ر�ـــــس و�جلـــامـــعـــات، 
و�أد�رهـــــا �لــدكــتــور خــالــد �لعربي 
ع�شو �للجنة �لتنفيذية للجائزة. 
�لكلمة  يف  �لعفيفي  �أمـــل  وقــالــت 
ي�شعدنا   : لــلــنــدوة  �لإفــتــتــاحــيــة 
لــنــا يف جائزة  �لــيــوم مــ�ــشــاركــتــكــم 
هـــــذه  يف  �لــــــرتبــــــويــــــة  خــــلــــيــــفــــة 
�لتي  �لعظيمة  �لوطنية  �ملنا�شبة 
بذكرى  جــمــيــعــا  فــيــهــا  نــحــتــفــل 
لإنطالق   47 �لـــ  �لوطني  �لــيــوم 
ـــــة �لإمـــــــار�ت  مــ�ــشــرية �حتـــــاد دول
�مل�شرية  هـــذه  �ملــتــحــدة،  �لــعــربــيــة 
�لفخر  بــكــل  فيها  ن�شتذكر  �لــتــي 
�لـــدور �لــر�ئــد للقائد  و�لعـــتـــز�ز 
ز�يد  �ل�شيخ  لــه  �ملــغــفــور  �ملــوؤ�ــشــ�ــس 
�هلل  طــيــب  نــهــيــان  �آل  �شلطان  بــن 
ثر�ه، و�إخو�نه �ملوؤ�ش�شني » رحمهم 
بهذ�  نه�شو�  �لذين   « جميعاً  �هلل 
�لوطن وقدمو� للمنطقة و�لعامل 
منــوذجــاً فــريــد�ً يف �لــوحــدة وبناء 
�لقيم  وتر�شيخ منظومة  �لإن�شان 
و�لإنفتاح على �لع�شر وبناء دولة 
�ملمار�شات  باأف�شل  تــاأخــذ  حديثة 
�لب�شرية  �لــتــنــمــيــة  يف  �لــعــاملــيــة 

و�لنه�شة �حل�شارية . 
�أعظم  �أن  عــلــى  �لعفيفي  و�أكــــدت 
�لــــتــــي حتـــقـــقـــت على  �ملــــنــــجــــز�ت 
�أر�شنا هي بناء �لإن�شان �لإمار�تي 
�لأ�شيلة،  وتقاليده  بقيمه  �ملعتز 
�لــعــال، هذ�  �إىل  و�ملــتــطــلــع د�ئـــمـــاً 

�لإنـــ�ـــشـــان �لـــــذي ��ــشــتــثــمــرت فيه 
�لــقــيــادة �لــر�ــشــيــدة، وعــلــمــاً وفكر�ً 
ووعياً، فهوؤلء �أبناء وبنات �لوطن 

�لذين نفخر بهم . 
�لــدكــتــور علي  ونيابة عــن مــعــايل 
ر��ــــشــــد �لــنــعــيــمــي رئـــيـــ�ـــس د�ئـــــرة 
�لتعليم و�ملعرفة يف �مارة �أبوظبي 
�لظاهري  �ــشــامل  حمــمــد  حتـــدث 
�لد�ئرة   رئــيــ�ــس  مــعــايل  م�شت�شار 
عن �ملحاور ذ�ت �لعالقة مبنظومة 
و�لإنتماء  لــلــولء  �ملـــعـــززة  �لــقــيــم 
للوطن وقيادته �لر�شيدة، موؤكد�ً 
ينبغي  و�لإنــتــمــاء  �لـــولء  �أن  على 
�أن يكون حا�شر�ً يف جميع مر�حل 
�لعملية �لرتبوية و�لتعليمية منذ 
تتوىل  بحيث  للطفل،  مبكر  �شن 
�لأ�شرة �إك�شاب �لطفل هذه �لقيم 
وعملية من خالل  فعلية  ب�شورة 
لديه  تــعــزز  تطبيقية  ممــار�ــشــات 
قلبه  يف  وتنرث  �لوطنية،  مفهوم 
حــب �لــوطــن و�لــتــفــاين مــن �أجله 
و�لــذود عن حيا�شه، و�لدفاع عن 

مكت�شباته �حل�شارية . 
�أو  �ملـــدر�ـــشـــة  دور  �أن  �إىل  ولـــفـــت 
�أن  ينبغي  ل  �لــرتبــويــة  �ملوؤ�ش�شة 
يــقــف عــنــد حــــدود تــقــدمي �لعلم 
يتعدى  و�إمنـــا  للطالب،  و�ملعرفة 
بناء  �إىل  دورهـــا  �لأمـــر يف طبيعة 
�ملعتزة  �لــطــالبــيــة  �لــ�ــشــخــ�ــشــيــة 
و�لفخورة  وهـــويـــتـــهـــا،  بــوطــنــهــا 
بالإرث �حل�شاري للقائد �ملوؤ�ش�س 
�هلل  ز�يــد طيب  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
ثـــر�ه �لـــذي �ر�ــشــى دعــائــم نه�شة 
حديثة  دولـــــة  وبـــنـــى  حـــ�ـــشـــاريـــة، 

نفخر بها �ليوم . 
و�أكد على �أن هذه �لروؤية حا�شرة 
يف فكر قيادتنا �لر�شيدة » حفظها 
�لــقــيــادة كل  تــرتجــم  »، حيث  �هلل 

�لعفيفي  و�أمــــل  �جلـــائـــزة،  �أمـــنـــاء 
�مل�شاحب  �ملـــعـــر�ـــس  و�حلـــ�ـــشـــور 
�لـــذي نظمته �جلــائــزة بــعــنــو�ن » 
مبدعني  طلبة  مب�شاركة   « فكرة 
وخليفة،،  ــــــد،  ز�ي جـــامـــعـــات  مـــن 
�لعليا،  �لتقنية  و�أبوظبي، وكليات 
للرعاية  �لــعــلــيــا  ز�يـــد  ومــوؤ�ــشــ�ــشــة 
�لإنــ�ــشــانــيــة، ومـــد�ر�ـــس �لإمـــــار�ت 
�لــــوطــــنــــيــــة، وفــــــريــــــق مـــغـــاويـــر 
�ملباركة،  مبــوؤ�ــشــ�ــشــة  �لــتــطــوعــي 
خلفان  عــتــيــق  �لـــ�ـــشـــاعـــر  و�ألــــقــــى 
�لق�شائد  مــــن  عــــــــدد�ً  �لـــكـــعـــبـــي 
�ملنا�شبة،  بهذه  �لوطنية  �ل�شعرية 
وقــــدم طـــالب وطــالــبــات مدر�شة 
تر�ثية  فقرة  �لعتيبة  بن  عبد�هلل 
�لفعاليات  ختام  ويف    . باملنا�شبة 
كرم حممد �شامل �لظاهري و�أمل 
من  تــقــديــر�ً  �ملــ�ــشــاركــني  �لعفيفي 
لدعمهم  للجائزة  �لعامة  �لأمانة 

لهذه �لفعالية . 

و�ملـــهـــار�ت �لــ�ــشــروريــة و�إمنــــا هي 
موؤ�ش�شة  �لأول،  �ملقام  ويف  �أي�شاً، 
و�لوطنية،  �لجتماعية  للتن�شئة 
�لولء  وُمــثــل  وروح  قيم  ولغر�س 
و�لنــــتــــمــــاء، لــــدى �لــطــلــبــة منذ 
وعلى  �لأوىل،  �لدر��شية  �حللقات 
و�لدر��شة  �لتكوين  مر�حل  طول 
مدى  �لو�قع  يف  �ملمتدة  �لالحقة 
�لنظام  يــعــتــرب  ولـــهـــذ�  �حلــــيــــاة. 
�لأ�شا�س  حـــجـــر  هــــو  �لــتــعــلــيــمــي 
وطني  تـــنـــمـــوي  مــــ�ــــشــــروع  لأي 
هي  خمرجاته  تعترب  كما  كــبــري، 
�إن�شانية  تنمية  �أيـــة  ومـــادة  �أ�ــشــل 
بتحقيق  وجـــــديـــــرة  مـــ�ـــشـــتـــنـــرية 
�لجتماعية  �لوطنية،  �لأهــــد�ف 
و�لقـــــتـــــ�ـــــشـــــاديـــــة و�لــــثــــقــــافــــيــــة، 

�ملن�شودة. 
عفر�ء  �لــركــن  �لعقيد  وتــطــرقــت 
�أهمية  �إىل  كلمتها  يف  �لــفــال�ــشــي 
بها،  نحتفي  �لــتــي  �ملنا�شبة  هـــذه 

�لإمـــــــــار�ت �لــعــربــيــة متــ�ــشــى كل 
و�لتميز  �لــفــخــر  مــ�ــشــرية  يـــوم يف 
حُلــمــة جتمع �شعب  و�لـــريـــادة، يف 
عا�شق لوطنه وقيادته ، مو��شلني 
�لثابت  �لقوي  �لنهج  على  �ل�شري 
�لذي و�شعه لها بانيها، وموؤ�ش�شها 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 

�آل نهيان » طيب �هلل ثر�ه« . 
و�خـــتـــتـــم فــ�ــشــيــلــة �لــ�ــشــيــخ عمر 
بكلمة  �لـــنـــدوة  �لـــدرعـــي  حــبــتــور 
�أهـــمـــيـــة مرحلة  �أكـــــد فــيــهــا عــلــى 
�لــنــ�ــسء و�لــ�ــشــبــاب يف غــر�ــس قيم 
�لـــوطـــنـــيـــة و�لنــــتــــمــــاء و�لـــــــولء، 
�لعملية  ��ــــشــــطــــالع  و�ــــــشــــــرورة 
�ملجال،  بدورها يف هذ�  �لتعليمية 
�أبنائنا  ودورنا كمجتمع يف توعية 
وخـــطـــورة مــا يــتــعــر�ــشــون لــه من 
�لو�شائل �ملختلفة �لغري �آمنه، وما 
ينبغي �لقيام به من جانبنا جميعاً 
يف تر�شيخ �لقيم �لأ�شيلة �لكفيلة 

يوم تلك �ملبادئ يف �شورة مبادر�ت 
�ملُثل  ن�شتلهم منها  ر�ئــدة،  وطنية 
حر�س  �إىل  مـــ�ـــشـــري�ً  و�لـــــقـــــدوة، 
يت�شدر  �أن  على  �لر�شيدة  �لقيادة 
�لوطنية  �لألويات  �أجندة  �لتعليم 
يف �ل�ــشــرت�تــيــجــيــات و�ملـــبـــادر�ت، 
ويف مــقــدمــتــهــا مــئــويــة �لإمـــــار�ت 
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وقال �لظاهري : يف هذه �ملنا�شبة 
ت�شحيات  �لــفــخــر  بــكــل  ن�شتذكر 
�لــوطــن �لبـــــر�ر. �لذين  �ــشــهــد�ء 
يف  �لت�شحية  �يــات  ��شمي  قــدمــو� 
ر�يته  �لوطن و�عالء  �شبيل رفعة 
�لوطن  �ــشــهــد�ء  �ــشــيــظــل  خــفــاقــة 

نرب��شا نهتدي به يف حياتنا.
�لكعبي  ومــن جانبه حتــدث حمد 
�لحتاد  �شحيفة  حتــريــر  رئــيــ�ــس 
موؤ�ش�شة  فقط  �ملــدر�ــشــة  لي�شت   :
لـــتـــعـــلـــيـــم �لأجــــــيــــــال �لـــ�ـــشـــاعـــدة 
�ملـــــعـــــارف و�إكـــ�ـــشـــابـــهـــم �خلـــــرب�ت 

��ــشــتــمــر�ر م�شرية  عــلــى  مـــوؤكـــدة 
�لــــفــــخــــر بـــــالـــــوطـــــن و�لـــــقـــــيـــــادة 
�حل�شارية  و�ملكت�شبات  و�ملنجز�ت 
�لــتــي تــتــو��ــشــل يف �لــيــوم �لــــ 47 
لإنــطــالق مــ�ــشــرية �لحتــــاد، هذه 
رعاية  حتــــت  �ملـــظـــفـــرة  �ملـــ�ـــشـــرية 
�لــ�ــشــيــخ خليفة  �لــ�ــشــمــو  �ــشــاحــب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�يــد  بن 
�مل�شلحة  لــلــقــو�ت  �لأعــلــى  �لــقــائــد 
�ل�شمو  و�ــشــاحــب  �هلل«،  »حــفــظــه 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �ل مكتوم 
نائب رئي�س �لدولة رئي�س جمل�س 
�لــــوزر�ء حــاكــم دبــي » رعـــاه �هلل«، 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  نهيان ويل عهد  �ل  ز�يد 
للقو�ت  �لأعــــلــــى  �لـــقـــائـــد  نـــائـــب 
�أع�شاء  �ل�شمو  �مل�شلحة،و�أ�شحاب 
�ملــجــلــ�ــس �لأعـــلـــى لـــالحتـــاد حكام 

�لإمار�ت . 
دولة  �أن  عــلــى  �لــفــال�ــشــي  و�أكـــــدت 

�لن�سء  بـــني  �لرتــــبــــاط  بــ�ــشــمــان 
وجمتمعهم،  وقيادتهم  ووطنهم 
و�أن نقيهم من �لإنزلق يف بر�ثن 
�لأفكار �ملغلوطة و�لظالمية �لتي 
تــ�ــشــتــهــدف عـــزة �لـــوطـــن ورخــــاءه 
نح�شن  و�أن  ــتــقــر�ر،  و��ــش و�أمـــنـــه 
هوؤلء �لأبناء من عدم �لتعر�س ملا 
يتم تد�وله من مفاهيم م�شمومة 
تـــقـــدم طـــعـــمـــًة لأبـــنـــائـــنـــا ودورنــــــا 
وتوعيتهم  مــنــهــا  �لـــتـــحـــذيـــر  يف 

مبخاطرها.
باليوم  �لحتفال  فعاليات  وكانت 
�لوطني �لـ 47 قد �نطلقت يف مقر 
�لذي  �لوطني  بال�شالم  �جلــائــزة 
�لع�شكرية  �ملو�شيقى  عزفته فرقة 
بالقيادة �لعامة ل�شرطة �أبوظبي، 
و�فـــتـــتـــح بـــعـــدهـــا �ـــشـــعـــادة حممد 
معايل  م�شت�شار  �لظاهري  �شامل 
و�ملعرفة  �لــتــعــلــيــم  د�ئـــــرة  رئــيــ�ــس 
�أبــوظــبــي، ع�شو جمل�س  يف �مـــارة 

حممد �صامل الظاهري : الولء والنتماء ينبغي اأن يكون حا�صرًا يف جميع مراحل العملية الرتبوية والتعليمية
حمد الكعبي: لي�صت املدر�صة فقط موؤ�ص�صة لتعليم الأجيال واإمنا لغر�س قيم وروح الولء والنتماء 

مة جتمع ال�صعب والقيادة عفراء الفال�صي: الإمارات مت�صي كل يوم يف م�صرية الفخر والتميز والريادة، يف لحُ
عمر الدرعي: التاأكيد على اأهمية دورنا كمجتمع يف توعية اأبنائنا وغر�س منظومة القيم الأ�صيلة يف نفو�صهم 

اأمل العفيفي : اإن اأعظم املنجزات هي بناء الإن�صان الإماراتي املعتز بقيمه وتقاليده الأ�صيلة 
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تنويه
بال�شارة �ىل �لعالن �ل�شادر بجريدة �لفجر يف �لعدد رقم ١٢376 بتاريخ ١4/٢٠١8/7 
�شتار  �شيتي  �لتجاري:  بال�شم   )CN-1961341( �لتجارية  �لرخ�شة  بخ�شو�س 

لتاجري �ل�شيار�ت. تنوه د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية بورود خطاأ يف �لعالن �مل�شار �ليه:
 )CN-1961641( لرخ�شة �لتجارية�

)CN-1961341( و�ل�شحيح هو �لرخ�شة �لتجارية
لذ� وجب �لتنويه

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية)ابوظبي(

اإع������الن تن�في�ذ

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني بالن�سر
»قرار املحكمة«

يف الق�سية التنفيذية رقم 2018/897 تنفيذ خارجي
قرر قا�صي التنفيذ بيع الر�س الزراعية رقم 59 الكائنة مبح�صر داهن مبدينة 
وم�صاحتها  املن�صوري  �صويدان  عبيد  عامر  ورثــة  با�صم  الظفرة  مبنطقة  ليوا 
باملزاد  البيع  يتم  اأن  على  البلدية،  كتاب  يف  ورد  ح�صبما  مربع  مرت   )18.800(
العلني يوم الأربعاء املوافق 2018/11/21 يف متام ال�صاعة الرابعة م�صاًء وحتى 
150.000 درهم  متام البيع بق�صر الإمارات الكائن باأبوظبي بثمن اأ�صا�صي قدره 

)مائة وخم�صون األف درهم(.
 بالإ�صافة اإىل امل�صاريف وعلى راغبي ال�صراء �صداد امل�صروفات والتاأمني املدفوع 
�صادرة  م�صرفية  بكفالة  اأو  نقدًا  الأ�صا�صي  الثمن  مقدمًا مبا ل يقل عن 20% من 

من اأحد امل�صارف املعتمدة يف الدولة اأو ب�صيك مقبول الدفع.
اأمني ال�صري   قا�صي التنفيذ  
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اإع������الن تن�في�ذ

اإعالن بيع عقار باملزاد العلني بالن�سر
»قرار املحكمة«

يف الق�سية التنفيذية رقم 2016/117 تنفيذ عام
 9 رقم  التجاري  العقار  يف  ال�صيوع  على  لها  املنفذ  ن�صيب  بيع  التنفيذ  قا�صي  قرر 
القبي�صي  هامل  حممد  حميد  ورثة  با�صم  ابوظبي  جزيرة   2/15 غرب  حو�س 
البيع  يتم  اأن  على  البلدية،  كتاب  يف  ورد  ح�صبما  مربع  قدم   )800( وم�صاحتها 
الرابعة  ال�صاعة  متام  يف   2018/11/21 املوافق  الأربعاء  يوم  العلني  باملزاد 
قدره  اأ�صا�صي  بثمن  باأبوظبي  الكائن  الإمـــارات  بق�صر  البيع  متام  وحتى  م�صاًء 

درهم(. األف  وخم�صون  ومائتا  مليون  ع�صر  )�صتة  درهم   16.250.000
 بالإ�صافة اإىل امل�صاريف وعلى راغبي ال�صراء �صداد امل�صروفات والتاأمني املدفوع 
�صادرة  م�صرفية  بكفالة  اأو  نقدًا  الأ�صا�صي  الثمن  مقدمًا مبا ل يقل عن 20% من 

من اأحد امل�صارف املعتمدة يف الدولة اأو ب�صيك مقبول الدفع.
اأمني ال�صري   قا�صي التنفيذ  
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/مطعم جالك�شي لين للمندي

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2359909 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة مرمي عبد�هلل حميد �لنعيمي ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف جابر �بر�هيم �حمد حممد �حلمادي

تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة ١*١4.5٠ �ىل ١*١
تعديل ��شم جتاري من/ مطعم جالك�شي لين للمندي

GALAXY LINE RESTAURANT
�ىل/مطعم نيو ديكان

NEW DECCAN RESTAURANT
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
للحلويات  �لذهبي  �ل�شـــــادة/�لكرو�ن  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب و�لزهور   رخ�شة رقم:2479835 
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل ١٠٠٠٠٠

تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*3
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ �لكرو�ن �لذهبي للحلويات و�لزهور
ALCARAWAN ALZAHBI SWEETS AND FLOWERS

�ىل/�لكرو�ن �لذهبي للحلويات و�لزهور-�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 ALCARAWAN ALZAHBI SWEETS AND FLOWERS-

SOLE PROPRIETORSHIP LLC
�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�لجنحة �لفندقية

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2241026 
تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل 5٠٠٠٠

تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ �لجنحة �لفندقية
EXECUTIVE SUITES

�ىل/�لجنحة �لفندقية-�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
EXECUTIVE SUITES- SOLE PROPRIETORSHIP LLC

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 
حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�شي �ند �شاين للهد�يا

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1077993 

تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة 3*١ �ىل ١*١

تعديل ��شم جتاري من/ �شي �ند �شاين للهد�يا

SHE AND SHINE GIFTS

�ىل/لوفلي للمالب�س و�خلياطة �لن�شائية

LOVELY LADIES TAILORING AND GARMENTS

�لتنمية  د�ئرة  مر�جعة  �لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  و�ل  �لعالن  هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية 

حيث  �ملدة  هذه  �نق�شاء  بعد  دعوى  �و  حق  �ي  عن  م�شوؤولة  غري  �لد�ئرة 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�شيتي رينج لد�رة �لعقار�ت ذ.م.م

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1048388 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة من�شور حممد غالم حيدر �لبلو�شي ١٠٠%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف �ل�شيد ��شماعيل هند�وي حممد 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف عبد�لرحمن علي حممد �حمد �ملرزوقي

تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ �شيتي رينج لد�رة �لعقار�ت ذ.م.م
CITY RANGE REAL ESTATE MANAGEMENT LLC

�ىل/�م بي �ن للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة و�د�رة �لعقار�ت-�شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 M B N LILMUQAWALAT WALSIYANAT WAllDARAT ALEAQARAT-

SOLE PROPRIETORSHIP LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/فون ماركت لتجارة �لهو�تف �ملتحركة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1175222 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة �شوميث بابو مينون فيتيكاتاز هاتيل �شوري�س بابو %49

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة خالد ح�شني عبد�هلل �بر�هيم �ملرزوقي %5١ 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حميد عبد�هلل يو�شف جابر �ملرزوقي

تعديل ر�أ�س �ملال/من null �ىل ١5٠٠٠٠
تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة ١*4 �ىل ١*١

تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية �ىل �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة
تعديل ��شم جتاري من/ فون ماركت لتجارة �لهو�تف �ملتحركة

PHONE MARKET MOBILE PHONES TRADING
�ىل/�كو�نت�شر لتجارة �ملياه ذ.م.م

AQUANTURE WATER TRADING LLC
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية خالل 
�أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى 

بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/ق�شر �ل�شمال للنقليات و�د�رة �لعقار�ت

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2185738 
null*null تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة ١*١ �ىل

تعديل ��شم جتاري من/ ق�شر �ل�شمال للنقليات و�د�رة �لعقار�ت
QASER AL SHAMAL TRANSPORT & PROPERTY MANAGEMENT

�ىل/ق�شر �ل�شمال لد�رة �لعقار�ت
QASER AL SHAMAL PROPERTY MANAGEMENT

تعديل ن�شاط/حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �خلفيفة )49٢3٠١٠(
تعديل ن�شاط/حذف نقل �ملو�د �لعامة بال�شاحنات �لثقيلة )49٢3٠٠9(

تعديل ن�شاط/حذف تاأجري �لليات و�ملعد�ت �لثقيلة )773٠٠٠4(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/حمل �شكي وي للتجارة

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2307865 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة ح�شن برغ�س جار�هلل �ملنهايل ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف حممد علي ح�شن عبد�جلبار �ملرزوقي
تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة null*null �ىل ١*١

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية 
�لقت�شادية خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان 
�لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث 

�شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�لفي�شلية للخيام وبيوت �ل�شعر

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1190412 
تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة ٠.٢٠*٠.5٠ �ىل ١*١

تعديل ��شم جتاري من/ �لفي�شلية للخيام وبيوت �ل�شعر
AL FAISALIAH TENTS & WOOL HOUSES

�ىل/�لفي�شلية لتنجيد وزينة �ل�شيار�ت
AL FAISALIHA UPHOLSTERY & CARE ACCESSORIES

حممد  مبارك   C25  59552  -  6 غرب  �بوظبي  جزيرة  �بوظبي  عنو�ن/من  تعديل 
�شيف  �شامل حممد  �ل�شيد   ٢١75٢8  ٢١75٢8  5 م  �مل�شفح  �بوظبي  �ىل  باحلطم  �شهيل 

�ل�شدى و�خرين
تعديل ن�شاط/��شافة تنجيد مقاعد �ملركبات )45٢٠٠١8(

تعديل ن�شاط/��شافة جتارة زينة و�ك�ش�شو�ر�ت �ل�شيار�ت )453٠٠١٠(
تعديل ن�شاط/حذف جتارة �خليام و�ملظالت - باجلملة )464١١٠7(

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/زهرة �بريل لتنظيف 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �ملباين  رخ�شة رقم:2132832 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة هدى عبد�هلل �شلطان �شيف �لكعبي ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �حمد �شرحان �شعيد حمد �ل�شعيبي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20

اإعــــــــــالن
�لنحل  �ل�شـــــادة/ح�شانة  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لن�شيط  رخ�شة رقم:1005307 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

��شافة عبد�لرحمن عبد�هلل ح�شني بن طالب �لها�شمي ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف �شلطان يو�شف �حلجي ح�شن �مريي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/�شبني غر خلياطة  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئـــرة  تعلن 

�ملالب�س �لرجالية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1040700 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/��شافة ناديه �حمد ندى ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ز�يد �حلاج عبد�هلل خليفه �ملحريبي
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20

اإعــــــــــالن
�ل�شعيد  �ل�شـــــادة/�ليوم  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

لت�شليح وبيع قطع غيار �لدر�جات �لنارية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1720618 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة فاطمه مب�شر ب�شور حربي ١٠٠%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
حذف �شلطان حممد عبيد علي بن ثالث �ل�شميلي

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20

اإعــــــــــالن
للهو�تف  �ل�شـــــادة/�لهالل  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

�ملتحركة ذ.م.م
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1173946 

تعديل ن�شب �ل�شركاء
حمد �شعيد حمد �شويخ �ملن�شوري من 5١% �ىل %99 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف بالل �حمد حمد

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�لمالك للمقاولت 

CN قد تقدمو� �لينا بطلب �لعامة ذ.م.م رخ�شة رقم:2397768 
تعديل ن�شب �ل�شركاء

عبد�لهادي جميل �مني عبد�لعزيز من 4٠% �ىل %49 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع

حذف ناجي بيومي حممد عيد
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/م�شرت  بان  �لتنمية �لقت�شادية  د�ئـــرة  تعلن 

�شاين لتلميع وتنظيف �ل�شيار�ت
رخ�شة رقم:CN 1147640 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20

اإعــــــــــالن
ذ.م.م   �لعامة  لالن�شاء�ت  �ل�شـــــادة/لوجي�شتك  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1130501 
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/طارق مطر �شعيد حمد �حل�شاين من �شريك �ىل مالك

تعديل ن�شب �ل�شركاء/ طارق مطر �شعيد حمد �حل�شاين من 5٠% �ىل ١٠٠%
تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف علي �شامل �شيف �شامل �لنيادي

تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة ١*١ �ىل ١*١
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ذ�ت م�شوؤولية حمدودة �ىل �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م

تعديل ��شم جتاري من/ لوجي�شتك لالن�شاء�ت �لعامة ذ.م.م
LOGISTIC GENERAL CONSTRUCTION LLC

�ىل/لوجي�شتك لالن�شاء�ت �لعامة - �شركة �ل�شخ�س �لو�حد ذ.م.م
 LOGISTIC GENERAL CONSTRUCTION- SOLE PROPRIETORSHIP

LLC

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�شالون مق�س �لناقة للرجال

CN  قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:2443864 
تعديل لوحة �لعالن/�إجمايل من م�شاحة ١*4 �ىل ١*١
تعديل ��شم جتاري من/ �شالون مق�س �لناقة للرجال

MAQAS AL ANAQA GENTS SALON
�ىل/مركز ماي فري للعناية �لرجالية

MAY FAIR MEN'S CARE CENTER
تعديل عنو�ن/من منطقة �لظفرة مدينة ز�يد �شرق ١6 8٠658 ناجي ح�شن خ�شر�ن 
ح�شن  ناجي  �ل�شيد   ٢١83٠9  ٢١83٠9  ١6 �شرق  ز�يد  مدينة  �بوظبي  �ىل  و�خرين 

خ�شر�ن و�خرين
تعديل ن�شاط/��شافة حمام �شرقي للرجال )96٠9٠٠7(

تعديل ن�شاط/��شافة مركز تدليك و��شرتخاء للرجال )96٠9٠٠9(
فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية 
خالل �أربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن 

�ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20

اإعــــــــــالن
غياثي  �ل�شـــــادة/�شالون  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

للحالقة �لرجالية
CN قد تقدمو� �لينا بطلب رخ�شة رقم:1053738 

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع
��شافة نا�شر مبارك على �لق�شيلي �ملن�شوري ١٠٠%

تعديل �ل�شركاء تنازل وبيع/حذف حممد جاويد حممد حنيف
تعديل وكيل خدمات/حذف مبارك م�شلم �شامل �شعيد �ملن�شوري

فعلى كل من له حق �و �عرت��س على هذ� �لعالن مر�جعة د�ئرة 
هذ�  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  �أربعة  خالل  �لقت�شادية  �لتنمية 
�لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة عن �ي حق �و دعوى بعد 

�نق�شاء هذه �ملدة حيث �شت�شتكمل �لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20

اإعــــــــــالن
تعلن د�ئـــرة �لتنمية �لقت�شادية بان �ل�شـــــادة/�خلندق 

للطابوق و�لبال�شرت
رخ�شة رقم:CN 1098446 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 
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•• العني – الفجر:

بالعني  �حلــيــو�نــات  حــديــقــة  نظمت 
مع  �لول  مــلــتــقــاهــا  �مـــ�ـــس  �ــشــبــاح 
�ملـــورديـــن و�ملــقــاولــني بــهــدف تعزيز 
�لـــتـــعـــاون �ملــ�ــشــرتك ورفع  جمــــالت 
�جلانبني  بــــني  �لـــر�ـــشـــا  مـــ�ـــشـــتـــوى 
وقيا�س �لتجارب ونقاط �لتح�شني.  

�شعادة  �لقاها  بكلمة  �مللتقى  و�نطلق 
غــامن مــبــارك �لــهــاجــري مــديــر عام 
�حليو�نات  �لعامة حلديقة  �ملوؤ�ش�شة 
فيها  رحب  بالعني  �ملائية  �لحياء  و 
�مللتقى  �هــمــيــة  مو�شحا  بــاحلــ�ــشــور 
�لحتياجات  وطــرح  �لتعاون  دعم  يف 
ومناق�شة  �لــتــحــديــات  و  و�ملـــبـــادر�ت 

م�شاريع وخدمات �مل�شتقبل .
و�أكـــــد �لـــهـــاجـــري عــلــى �أهــمــيــة دور 
�ملوردين و�ملقاولني ك�شركاء فاعلني 
يف دعم �هد�ف �حلديقة يف �ن تكون 

••العني – الفجر:

تعقد د�ر ز�يد للثقافة �لإ�شالمية 
ــــعــــاء حــلــقــة �ــشــبــابــيــة يف  غــــد��لأرب
حتت  باأبوظبي  نــيــويــورك  جامعة 
�شعار “دور �ل�شباب يف تعزيز ثقافة 
�ل�شيخ  بح�شور معايل  �لت�شامح” 
وزير  نهيان  �آل  مــبــارك  بــن  نهيان 
�أمناء  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  �لــتــ�ــشــامــح 
ومعايل  للت�شامح،  �لــدويل  �ملعهد 
وزيرة  �ملــزروعــي  �شهيل  بنت  �شما 
�لـــ�ـــشـــبـــاب، معايل  لـــ�ـــشـــوؤون  ـــــة  دول
مغري �خلييلي رئي�س د�ئرة تنمية 
�ملجتمع، ود. حممد عتيق �شلطان 
�لـــعـــام للهالل  �لأمـــــني  �لــفــالحــي 
�لأحــمــر �لإمــار�تــي رئي�س جمل�س 
�إد�رة د�ر ز�يد للثقافة �لإ�شالمية، 
وعدد من �لأكادمييني و�ملخت�شني 
�حلكومية  �جلـــــهـــــات  ومــــــــــــدر�ء 
�لإعالمية  و�ملوؤ�ش�شات  و�خلا�شة 

و�لكادميية. 
 وتاأتي هذه �حللقة تو�فقاً مع روؤية 

و�ملقاولني يف  �ملوردين  �شجل  وي�شم 
 1160 بالعني  �حليو�نات  حديقة 
مـــــورد مـــن �ملــتــوقــع �زديــــادهــــم بعد 
1300 مورد  �مللتقى �ىل ما يقارب 
ت�شهيالت  �حلـــديـــقـــة  لـــهـــم  تــــقــــدم 
تطويرها  يـــتـــم  عـــــدة  و�مــــتــــيــــاز�ت 
�ملوردين  �إعــفــاء  �خــرهــا  ،كــان  �شنويا 
يف  �أثناء�مل�شاركة  �ملالية  �ملبالغ  مــن 

�ملناق�شات .
�لتعريفي عن  �لعر�س  وبعد تقدمي 
و�مل�شاريع  و�لعقود  �مل�شرتيات  ق�شم 
حاليا  �حلــــديــــقــــة  تـــنـــفـــذهـــا  �لــــتــــي 
�لنقا�س  ـــاب  ب فــتــح  مت  ومــ�ــشــتــقــبــال، 
على  ركزت  �لتي  �ملقرتحات  وعر�س 
�لتناف�س  دور  و  �مل�شرتكة  �ملتطلبات 
�ملناق�شات  على  للح�شول  �ليجابي 
�ملطروحه، بال�شافة لو�شع �خلطط 
�لتح�شينية و�لتطويرية للجانبني ، 
فيما �ختتم �مللتقى �عماله بجولة يف 

�لثاين فيطرح �شوؤ�ل كيف ن�شتثمر 
�لت�شامح  قــيــم  تــعــزيــز  يف  �لــ�ــشــبــاب 
�لثالث  �ملــحــور  ويــاأتــي  �ملجتمع،  يف 
ليعر�س جتـــارب �شخ�شيـــة تعكــ�س 

قيــم �ل�شبــاب يف �ملجتمــع.
و�أكـــــدت �لــدكــتــورة نــ�ــشــال حممد 
�إىل  لــلــد�ر  �لــعــام  �ملــديــر  �لطنيجي 
�أهمية دور �ل�شباب يف �إر�شاء دعائم 
�لت�شامح  ثــقــافــة  وجـــعـــل  �لأمــــــن 
منهجاً للفكر و�ل�شلوك يف �ملجتمع 
وذلــــــــك مـــــن خــــــالل غــــر�ــــس قيم 

�ملو�طنة �حلقيقية يف نفو�شهم.
�إىل �شعى �لد�ر  و�أ�شارت �لطنيجي 
من خالل هذه �حللقة �إىل تر�شيخ 
�لقيم �لدينية و�لأخالقية �ل�شمحة 
لدى �ل�شباب و�لتي غر�شها �ملغفور 
له باإذن �هلل تعاىل �ل�شيخ ز�يد بن 
�شلطان �آل نهيان – طيب �هلل ثر�ه 
�لوطن و�ل�شتفادة  �أبناء هذ�  - يف 
�لت�شامح  مفهوم  لتعزيز  �إرثــه  من 
و�لإقليمي،  �ملحلي  �ل�شعيد  على 

تعزيز� لفعاليات عام ز�يد.

وتعليمية  عــائــلــيــة  �ــشــيــاحــيــة  وجــهــة 
ر�ئدة مع �ف�شل �خلدمات و�لتجارب 
�حلديقة  قــيــم  لــدعــم  بــال�ــشــافــة   ،
ودورها  �ل�شر�كات  تعزيز  و  بناء  يف 
فريدة  تـــقـــدمي جتـــربـــة  يف  �لــفــاعــل 
ذ�ت  تناف�شية  خيار�ت  �شمن  للزو�ر 

جودة عالية«

لروؤية  وحتقيقاً  ظبي  �أبــو  حكومة 
�لت�شامح  مــنــهــج  �تـــبـــاع  يف  �لــــــد�ر 
و�لعــــــتــــــد�ل و�إظــــــهــــــار �لـــ�ـــشـــورة 
�لتعاي�س  يف  لـــلـــدولـــة  �ملـــتـــمـــيـــزة 

�ل�شلمي و�لت�شامح �لديني.
ثالثة  �ل�شبابية  �حللقة  وتناق�س 
�لأول  �ملـــحـــور  ويـــتـــنـــاول  حمــــــاور، 
قيم  غــر�ــس  ز�يــــــــد يف  �ل�شيــخ  �أثــــــــر 
�لت�شـــامح لدى �ل�شبــاب، �أما �ملحور 

بلدية مدينة �أبوظبي كاًل من �شركة 
ليمتد”،  �نــرتنــا�ــشــونــال  “بار�شونز 
وذلك  �لــعــاملــيــة  “تن�شر”  و�ــشــركــة 
ــاركــة يف  تــقــديــر� لـــدورهـــمـــا يف �ملــ�ــش

ور�شة �لعمل �لتدريبية.

�لبلدية،  مــهــنــد�ــشــي  مــثــل  �جلـــهـــات 
�لعالقة،  ذ�ت  �حلــكــومــيــة  �جلـــهـــات 
�لعاملني  و�ملقاولني  �ل�شت�شاريني، 

يف جمال ر�شف �لطرق.
كرمت  �لـــور�ـــشـــة  �أعـــمـــال  خـــتـــام  ويف 

�ل�شبكات �لبال�شتيكية طبقا لأحدث 
�ملــعــايــري �لــعــاملــيــة، وقـــد جـــاء تنظيم 
ور�شة �لعمل �لتدريبية �متد�د� لهذ� 

�مل�شروع �ملتكامل.
�ــشــارك يف �لــور�ــشــة عــدد مــن ممثلي 

�لأعمال،  م�شتقبل  ��شت�شر�ف  يف 
وتعزيز تناف�شية �ملوؤ�ش�شة يف قطاع 

تطلعات  جتــ�ــشــد  طــمــوحــة  خــطــة 
وتوجهات جمل�س �لإد�رة �جلديد 

وجاءت عقب �إدر�جها حتت مظلة 
وهي  لال�شتثمار،  �لإمـــار�ت  جهاز 

•• العني – الفجر:

جامعة  يف  �لــــقــــانــــون  كـــلـــيـــة  نـــظـــمـــت 
“ز�يد رجل  بــعــنــو�ن  نـــدوة  �لإمـــــار�ت 
 “ ز�يـــــد  “عام  مبــنــا�ــشــبــة  �لدولة”، 
بح�شور �لأ�شتاذ �لدكتور حممد ح�شن 
�لقانون، وعدد من  كلية  علي -عميد 
و�لطلبة..  �لتدري�شية  �لهيئة  �أع�شاء 
فيديو   عــر�ــس  بتقدمي  �لــنــدوة  بـــد�أت 
له  �لأقــــو�ل �خلــالــدة للمغفور  لأبـــرز 
نهيان  �آل  �ــشــلــطــان  بـــن  ز�يــــد  �لــ�ــشــيــخ 
“طيب �هلل ثر�ه” منذ �نطالق م�شرية 
فل�شفة  �لإمــــار�ت، وكيف خلدت  دولــة 
�عتماده  يف  �ملــوؤ�ــشــ�ــس  �لــقــائــد  وروؤيـــــة 
لنهج �مل�شاوة و�لعد�لة و�ل�شورى د�ئما 
�لر�شيدة  �لقيادة  منه  تنطلق  كاأ�شا�س 
و�لجتماعية  �لقت�شادية  قر�رتها  يف 
و�لإنــ�ــشــانــيــة، و�لـــتـــي �أظـــهـــرت دعمه 
تعزيز  يف  ونهجه  �لحتـــادي  للق�شاء 
وبـــات  و��ــشــتــقــاللــيــتــه  �لــقــ�ــشــاء  دور 
�مل�شاوة  حتقيق  يف  بــه  يــحــتــذى  مــثــال 
�أطــيــاف �ملجتمع،  و�لــعــدل بــني كــافــة 
وتكون  �لإمــار�تــيــة  �لتجربة  لتنعك�س 
�أمنوذجاً لبلد �لأمن و�لأمان، ووجهة 
لكافة  و�لعي�س  للعمل  مف�شلة  عاملية 

�جلن�شيات يف دولة �لقانون . 

•• دبي-وام:

عن  للم�شتقبل  دبــي  موؤ�ش�شة  �أعلنت 
�لبنية  يف  �لأخــــــرية  �لــقــطــعــة  و�ــشــع 
�لــهــيــكــلــيــة ملــتــحــف �ملــ�ــشــتــقــبــل �لـــذي 
�أيقونة ملن�شات عر�س وجتربة  ميثل 
و�لتكنولوجيا  �لـــعـــلـــوم  مــ�ــشــتــقــبــل 
لتطوير  عــاملــيــة  ووجـــهـــة  و�لبـــتـــكـــار 

�لأفكار �خلالقة.
فــعــالــيــة نظمتها  �ــشــمــن  ذلــــك  جــــاء 
بح�شور  للم�شتقبل  دبـــي  مــوؤ�ــشــ�ــشــة 
�لقرقاوي  معايل حممد بن عبد�هلل 
ــــــــــوزر�ء  ـــ�ـــس �ل ــــــوؤون جمـــل وزيـــــــــر �ــــــش
رئـــيـــ�ـــس جمل�س  نـــائـــب  و�ملــ�ــشــتــقــبــل 
دبي  ملوؤ�ش�شة  �ملنتدب  �لع�شو  �لأمناء 

للم�شتقبل وفريق عمل �ملوؤ�ش�شة.
�ملتحف  �إن  �لــقــرقــاوي  مــعــايل  وقـــال 
�ل�شمو  �ــشــاحــب  روؤيــــة  يج�شد  �لـــذي 
مكتوم  �آل  ر��ــشــد  بــن  حمــمــد  �ل�شيخ 
جمل�س  رئي�س  �لــدولــة  رئي�س  نــائــب 
�هلل”  “رعاه  دبـــــي  حـــاكـــم  �لـــــــــوزر�ء 

•• اأبوظبي-الفجر:

�أبــوظــبــي من  نظمت بــلــديــة مــديــنــة 
خالل قطاع �لبنية �لتحتية و�أ�شول 
�ل�شركاء  مـــع  وبــالــتــعــاون  �لــبــلــديــة 
�ل�ــشــرت�تــيــجــيــني ور�ــشــة عــمــل حتت 
�لنظم  �أحـــــــدث  “ تــطــبــيــق  عــــنــــو�ن 
لــتــ�ــشــمــيــم طــبــقــات ر�شف  �لــعــاملــيــة 

�لطرق يف �إمارة �أبوظبي«.
�شامي  �ملـــهـــنـــد�ـــس  ـــة  �لـــور�ـــش �فـــتـــتـــح 
�إد�رة  �لــهــا�ــشــمــي مــديــر  عــبــد�لــقــادر 
�لدعم �لفني للبنية �لتحتية ُمرحباً 

�أن بلدية مدينة  باحل�شور، وموؤكد�ً 
�أبوظبي حري�شة على �ل�شتفادة من 
�لتي تدعم قدر�ت  �ملميزة  �خلــرب�ت 
مهند�شيها وتطوير �أد�ئهم ومتكينهم 
�لعاملية  �ملمار�شات  �أف�شل  تنفيذ  من 
يف جمال و�شائل ر�شف �لطرق وفقاً 
لأف�شل �ملعايري �لعاملية �لتي تتو�ءم 
�أبوظبي وحر�شها  روؤية حكومة  مع 
عــلــى �إيـــجـــاد مــنــظــومــة حــديــثــة من 
مع  تتنا�شب  �لــتــي  �لتحتية  �لــبــنــى 
�لــعــاملــيــة، وبالوقت  �أبــوظــبــي  مــكــانــة 
�لتنمية  مــتــطــلــبــات  جمــــــار�ة  ذ�تـــــه 

مبـــجـــال ر�ـــشـــف �لــــطــــرق يف �إمــــــارة 
�أبوظبي( على �أحدث �لنظم �ملطبقة 
طــبــقــات ر�شف  تــ�ــشــمــيــم  عــاملــيــا يف 
�لطرق، �لتي مت �إدر�جها �شمن دليل 
ت�شميم طبقات ر�شف �لطرق لإمارة 

�أبوظبي يف �لعام 2017.
و�ــشــمــن �لإطــــار ذ�تـــه ومـــن منطلق 
حــــر�ــــس بـــلـــديـــة مـــديـــنـــة �أبـــوظـــبـــي 
م�شتد�مة  حتتية  بنية  �إنــ�ــشــاء  على 
�لبلدية  �ــشــاركــت  عـــاملـــي،  مبــ�ــشــتــوى 
�إمارة  يف  �ل�شلة  ذ�ت  �ملوؤ�ش�شات  مــع 
�أبــوظــبــي، يف �إ�ــشــد�ر �لأدلـــة �ملوحدة 

�مل�شتد�مة يف �إمارة �أبوظبي.
�لتحتية  �لبنية  قــطــاع  �أن  و�أو�ـــشـــح 
وتاأهيلية  تــدريــبــيــة  بـــر�مـــج  لـــديـــه 
كفاءة  رفـــــع  تــ�ــشــتــهــدف  مــ�ــشــتــمــرة 
ـــعـــامـــلـــني، وتــــزويــــدهــــم بــــاأحــــدث  �ل
�ملمار�شات و�لروؤى �لعاملية لتمكينهم 
ب�شكل  ومهامهم  و�جباتهم  �أد�ء  من 

مميز وفعال.
�لور�شة  تهدف  ذ�تــه  �ل�شعيد  على   
�لبلدية  مــهــنــد�ــشــي  تــــدريــــب  �إىل 
ــــركــــاء �ل�ــــشــــرت�تــــيــــجــــيــــني ( و�لــــ�ــــش

�لعاملون  و�ملقاولون  �ل�شت�شاريون 

�لطرق  و�ــشــيــانــة  و�إنــ�ــشــاء  لت�شميم 
�أبوظبي،  بــاإمــارة  �لتحتية  و�لبنية 
حيث وردت يف دليل ت�شميم طبقات 
جمل�س  مــــن  �لــــ�ــــشــــادر  �لــــر�ــــشــــف، 
�أبـــوظـــبـــي لـــلـــجـــودة و�ملــطــابــقــة عام 
ذ�ت  �ملــمــار�ــشــات  و�أحــــــدث   ،2017
�لور�شة  حمــــاور  و�ــشــمــلــت  �لــ�ــشــلــة. 
�لعاملية  �ملـــعـــايـــري  �أحـــــــدث  تــطــبــيــق 
�لطرق  ر�ـــشـــف  طــبــقــات  لــتــ�ــشــمــيــم 
باإمارة �أبوظبي، وح�شاب تكلفة دورة 
وت�شميم  �لـــطـــرق،  لــر�ــشــف  �حلــيــاة 
با�شتخد�م  �لــطــرق  ر�ــشــف  طــبــقــات 

•• دبي –الفجر:

نـــظـــمـــت مــــو��ــــشــــالت �لإمــــــــــار�ت 

ممــــثــــلــــة بـــــــــــــــــاإد�رة �لـــتـــخـــطـــيـــط 
�ملوؤ�ش�شي  و�لتمّيز  �ل�شرت�تيجي 
و�لتوعية  للتعريف  عــمــل  ور�ــشــة 
�جلديدة  �ل�شرت�تيجية  باخلطة 
 ،2022-2018 لــلــمــوؤ�ــشــ�ــشــة 
�لوظيفيتني  �لفئتني  و��شتهدفت 

�لقيادية و�لإ�شر�فية لديها.
�لتميمي  �لــور�ــشــة حمــمــد  وقــــّدم 
�لــــتــــخــــطــــيــــط  �إد�رة  مـــــــديـــــــر 
�ملوؤ�ش�شي  و�لتميز  �ل�شرت�تيجي 

�لإمـــــــار�ت، يف قاعة  مبــو��ــشــالت 
�لعامة  �لإد�رة  مببنى  �ملحا�شر�ت 
بدبي، بح�شور حنان �شقر �ملدير 
�لـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــد�ئـــــرة �خلــــدمــــات 
�ملــوؤ�ــشــ�ــشــيــة، �إىل جــانــب �أكـــرث من 
ووحدة  و�إد�رة  مــركــز  مــديــر   30
تاأتي  وهــي  �ملوؤ�ش�شة،  يف  تنظيمية 
�ملحا�شر�ت  مـــن  �شل�شلة  �ــشــمــن 
وور�ـــــس �لــعــمــل و�ملـــــبـــــادر�ت �لتي 
تــنــفــذهــا �ملــوؤ�ــشــ�ــشــة مــنــذ مـــدة من 
�أجــــــــل نـــ�ـــشـــر �ملــــعــــرفــــة �لــــالزمــــة 
بخطتها �ل�شرت�تيجية، و�لتوعية 
باأهد�فها وروؤيتها ور�شالتها وكافة 
ل�شيما  بها  �ملحيطة  �لتفا�شيل 

و�ـــــشـــــرح �لـــتـــمـــيـــمـــي �لـــتـــوجـــهـــات 
�ل�شرت�تيجية �لثالثة ملو��شالت 
�لنمو  تت�شمن  و�لــتــي  �لإمــــــار�ت 
�لأعمال  يف  �لعــتــيــادي  و�لتو�شع 
وكذلك  لــلــمــوؤ�ــشــ�ــشــة،  �حلـــالـــيـــة 
�لتو�شع و�لنمو من خالل �قتنا�س 
�جلديدة،  �ل�شتثمارية  �لفر�س 
�إ�شافًة �إىل �لتوجه �ل�شرت�تيجي 
�لقدر�ت  بــتــعــزيــز  �ملــعــنــي  �لــثــالــث 
و�ملــمــكــنــات �ملــوؤ�ــشــ�ــشــيــة مبــا يحقق 
روؤيــــــــــة مـــــو��ـــــشـــــالت �لإمــــــــــــار�ت 
ومنـــو  مـــتـــكـــامـــلـــة  “مو��شالت 
�أن  �لتميمي  و�أو�ـــشـــح  مــ�ــشــتــد�م«. 
�جلديدة  �ل�شرت�تيجية  �خلطة 

بني �لفئات �لوظيفية �لعليا.
مرحلة  �أن  �لــتــمــيــمــي  و�أو�ـــــشـــــح 
�لتي  �ل�ـــشـــرت�تـــيـــجـــي  �لـــتـــحـــّول 
ن�شاطاً  تتطلب  �ملوؤ�ش�شة  ت�شهدها 
�لن�شر  �ـــشـــعـــيـــد  عـــلـــى  ــــــاً  مــــــو�زي
�إد�رة  يــ�ــشــمــن  مبــــا  و�لـــتـــوعـــيـــة، 
ويح�شد  ـــال،  فـــّع بــ�ــشــكــل  �لــتــغــيــري 
لتحقيق  �ملوؤ�ش�شية  �جلــهــود  كافة 
ـــيـــجـــيـــة،  ـــرت�ت ـــش �لــــتــــوجــــهــــات �ل�
بني  و�لــتــنــاغــم  �لتن�شيق  و�ــشــمــان 
�لأعمال  ومر�كز  �لوحد�ت  جميع 
�إليه  تــ�ــشــبــو  مــــا  �إىل  لـــلـــو�ـــشـــول 
�خلم�س  �ل�شنو�ت  خالل  �ملوؤ�ش�شة 

�لقادمة.

�شاملة  خطة  تت�شمن  للموؤ�ش�شة 
ومتكاملة للتحّول �ل�شرت�تيجي، 
��شرت�تيجية،  بــر�مــج   9 وت�شمل 
��شرت�تيجياً،  مـــ�ـــشـــروعـــاً  و28 
تــ�ــشــتــهــدف مبــجــمــوعــهــا �إحـــــد�ث 
وعمليات  خدمات  يف  نوعية  نقلة 
حفاظها  يــ�ــشــمــن  مبـــا  �ملــوؤ�ــشــ�ــشــة 
�لـــريـــادي يف �شوق  عــلــى مــوقــعــهــا 

�ملو��شالت. 
�لإمــــــار�ت  مـــو��ـــشـــالت  �أن  يـــذكـــر 
ــــعــــام �حلــــايل  ــــة �ل ــــد�ي �أطـــلـــقـــت ب
�جلديدة،  �ل�شرت�تيجية  خطتها 
��شرت�تيجية  خطة  خام�س  وهــي 
للموؤ�ش�شة و�أول خطة خم�شية لها، 

�أحمد  �لــدكــتــور  �لأ�ــشــتــاذ  و��شتعر�س 
�ـــشـــوقـــي – مــــن جـــامـــعـــة �لإمـــــــــار�ت 
“�لتوجه  �لــــعــــلــــمــــيــــة  ورقــــــتــــــه  يف 
�لدميوقر�طي يف �أقو�ل �ل�شيخ ز�يد” 
�لعديد من �ملقولت �لتاريخية �أبرزها 
يف  �ل�شعب  م�شاركة  ب�شرورة  “�أوؤمن 
حتــمــل �ملــ�ــشــوؤولــيــة ويف �لــ�ــشــورى من 
خـــالل جمل�س حمــلــي ميــثــل خمتلف 
وي�شمن  �لإمـــار�تـــي،  �ل�شعب  �أطــيــاف 

ح�شن يف ورقته “ فل�شفة �حلكم يف فكر 
�ل�شرت�تيجية  �لروؤية  ز�يد”،  �ل�شيخ 
�لنافذة  و�لب�شرية  و�حلكمة  �لعميقة 
يف  ثر�ه”  �هلل  “طيب  ز�يــــد  لــلــ�ــشــيــخ 
�لدميوقر�طية  مــفــاهــيــم  تــر�ــشــيــخ 
و�حلكم �لر�شيد ��شتعر�س من خاللها 
�لأول  يومها  منذ  �حلكومة  �أولــويــات 
�ل�شيا�شية  �لعد�لة  دعــائــم  تر�شيخ  يف 
�ملو�طن  و�شعادة  ورفــاه  و�لجتماعية 

�إد�رة �شوؤون  �أبناء �ل�شعب يف   م�شاركة 
ــهــد  فــيــمــا يخ�س  ــتــ�ــش �لــــدولــــة، و��ــش
عام  يف  �أنــــه  �إىل  ــاة  و�لــقــ�ــش �لــقــ�ــشــاء 
1975، �لتقى �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد 
و�أع�شاء  رئي�س  نهيان،  �آل  �شلطان  بن 
�ملحكمة �لحتادية �لعليا، حيث �أجرى 
»طيب �هلل ثر�ه« حو�ر�ً م�شتفي�شاً مع 
�لق�شاة حول �أحكام �ل�شريعة و�شرورة 
فتحي  �لدكتور  قــدم  فيما  تطبيقها.  

وحتى  قيامها  منذ  �لدولة  يف  و�ملقيم 
�خلا�شة  فل�شفته  خـــالل  مـــن  �لـــيـــوم 
�لتقليدية  غــري  ونظريته  �حلــكــم   يف 
دعـــائـــم �لحتـــــاد وحتقيق  تــر�ــشــيــخ  يف 
�ل�شتقر�ر ورفاهية �ل�شعب، وتطبيقه 
يف �لـــو�قـــع �لــعــمــلــي لــدولــة �لإمـــــار�ت 
بفكره  �شاهم  وكيف  �ملتحدة.  �لعربية 
يف و�شول �لإمار�ت �إىل م�شاف �لدول 
وخا�شة  �ملــجــالت  �شتى  يف  �ملــتــقــدمــة 
على  حر�شه  عــرب  �لق�شاء  جمــال  يف 
تعزيز �لق�شاء �مل�شتقل و�لنزيه، مبيناً 
دعـــم قطاع  ز�يــــد يف  �لــ�ــشــيــخ  نــهــج  �أن 
فيما و�شلت  كبري�ً  �لعد�لة لعب دور�ً 
�إلــيــه �لإمــــــار�ت مــن تــقــدم وتــطــور يف 
و�لت�شريعات  �لقو�نني  �أحــدث  تطبيق 
�لتي دعمت منو خمتلف �لقطاعات ما 
�شاهم يف بناء دولة حديثة على �أ�ش�س 

متينة لت�شبح حمط �أنظار �لعامل.
  وجرى خالل �لندوة تقدمي م�شابقة 
“ز�يد رجل �لدولة “ لطلبة �جلامعة 
 ،kahoot.com مــــوقــــع  عـــلـــى 
و�لتي تهدف �إىل ت�شجيع �لطلبة على 
وفكر  فل�شفة  على  و�لتعرف  �لطــالع 
�لق�شاء  تر�شيخ  يف  �لقيادة  و�جنــاز�ت 
و�لعد�لة و�لقانون طو�ل م�شرية دولة 

�لإمار�ت.

مل�شتقبل دبي ودولة �لإمــار�ت �شيفتح 
لي�شكل   2020 عـــام  ر�شميا  �أبـــو�بـــه 
للمهتمني  �ملــ�ــشــتــقــبــل  عـــلـــى  نــــافــــذة 
جتربة  لهم  ويتيح  �ملجتمع  و�أفــــر�د 

لت�شميم و�شناعة �مل�شتقبل.
ويهدف �ملتحف �إىل تعزيز مكانة دبي 
تكنولوجيا  لــتــطــويــر  عــاملــي  كــمــركــز 
�مل�شتقبل خالل �ل�شنو�ت �ملقبلة ودعم 

�لتكنولوجيا  �إىل  و�لــتــعــرف  �أدو�تـــــه 
�لتي �شتغري �أ�شكال �حلياة فيه ويكون 
مق�شد� للعلماء و�خلرب�ء و�ملبتكرين 
�لعامل  �أنــحــاء  و�ملــبــدعــني مــن جميع 

�ل�شرت�تيجية  وخططها  مبادر�تها 
�لهادفة �إىل ��شتقطاب �أف�شل �لعقول 
جتربة  وتقدمي  و�لتقنيات  و�ملو�هب 

متكاملة لت�شميم �مل�شتقبل.

ا�صتهدفت املهند�صني وال�صت�صاريني واملقاولني والعاملني يف امل�صاريع

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم ور�سة تدريبية حول
 تطبيق  اأحدث النظم العاملية لت�سميم طبقات ر�سف الطرق 

بح�صور اأكرث من 30 من املدراء وامل�صوؤولني

موا�سالت الإمارات تنظم ور�سة عمل للتعريف والتوعية بخطتها ال�سرتاتيجية اجلديدة 

»زايد رجل الدولة« ندوة علمية نظمتها جامعة الإمارات

موؤ�س�سة دبي للم�ستقبل ت�سع القطعة الأخرية يف البنية الأ�سا�سية ملتحف امل�ستقبل الذي يفتح ر�سميا 2020 

مغري اخلييلي : القيادة الر�سيدة تعمل على اإعداد وتنمية الن�سء ليكونوا بناة امل�ستقبل
من  �لعديد  �مل�شوؤولية  هــذه  �إطـــار  يف  �تــخــذت  �حلكيمة  �لقيادة  �أن  و�أ�ــشــاف 
�ملبادر�ت �لفاعلة �إذ �أ�شدرت جملة من �لت�شريعات �لتي ت�شمن للطفل بيئة 
�أف�شل م�شتويات �لرعاية و�حلماية  �لتن�شئة �ل�شليمة ل�شمان ح�شوله على 
و�لتعليم و�ل�شحة وكللتها بقانون ودمية حلماية �لطفل و�إعالن يوم �لطفل 
 “ 15 مار�س من كل عــام. وقــال معاليه  �لإمــار�تــي كمنا�شبة �شنوية تو�فق 
رعاية  يف  لــه  بلد  مــن  لكوين  بالفخر  �أ�شعر  للطفل  �لعاملي  �لــيــوم  مبنا�شبة 
طالت  �لتي  �لبي�شاء  �ملبادر�ت  من  طويال  و�شجال  ر��شخة  ب�شمة  �لطفولة 
�لتز�مها  �إىل  فبالإ�شافة  �لأر�ـــس  بــقــاع  �شتى  يف  �لأطــفــال  مــاليــني  ثمارها 
مبو�ثيق و�تفاقيات �لأمم �ملتحدة حول حقوق �لطفل قادت �لإمار�ت �لعديد 
ت�شييد  ومنها  �لــعــامل  حــول  لالأطفال  و�لتعليمية  �لإن�شانية  �ملــبــادر�ت  مــن 
�ملد�ر�س يف �ملناطق �لنائية �ملحرومة من �لتعليم كما �أطلقت مبادر�ت ر�ئدة 

مر�س  ��شتئ�شال  مــبــادرة  �أبــرزهــا  ومــن  �لـــدويل  �ملجتمع  �هتمام  ��شتقطبت 
�شلل �لأطفال وغريها �لكثري من �لأمثلة �لتي توؤكد �لتز�م �لدولة �لر��شخ 
��شتحد�ث  �نه منذ  بامل�شاهمة يف دعم �لأطفال وحمايتهم«. و�أ�شاف معاليه 
د�ئرة تنمية �ملجتمع مل ندخر جهد� يف �لعمل عرب كافة �إد�ر�تنا لأد�ء دورنا يف 
تنمية �ملجتمع بكل �أمانة وت�شخري كل �جلهود �ملمكنة لر�شد �لق�شايا �ملتعلقة 
�لناجعة  و�حللول  �لتنظيمية  �لأطر  �شياغة  على  و�لعمل  و�لطفل  بالأ�شرة 
ل�شمان �لبيئة �ملثالية و�لآمنة لتن�شئة �لأطفال ونقوم حاليا يف �إطار خطتنا 
�لتنموية �لهادفة �إىل توطيد �حلياة �لأ�شرية بتنفيذ جملة من �مل�شاريع مبا 
و�إن�شاء  لالأ�شرة  �ملتكاملة  �لرعاية  وخدمة  �لأ�شرية،  �حلياة  رخ�شة  ذلك  يف 
مركز �لت�شال �لأ�شري و�شوف نو��شل مو�ءمة �أجندتنا �مل�شتقبلية بال�شكل 

.« �لذي يخدم �ملهام �ملوكلة �إلينا وين�شجم مع روؤية �لإمار�ت 2021 

•• اأبوظبي- وام:

�أكد معايل معايل �لدكتور مغري خمي�س �خلييلي رئي�س د�ئرة تنمية �ملجتمع 
يف �أبوظبي �أن �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان “طيب �هلل ثر�ه” 
�لإن�شان وحر�س على  بناء  �لأوطــان يبد�أ من  بناء  �أن  �ملتقدة  �أدرك بحكمته 
�لنهج كمحور تنموي ثابت منذ قيام �لحتــاد. وقــال معاليه يف  �إر�ــشــاء هــذ� 
ت�شريح له مبنا�شبة يوم �لطفل �لعاملي �ن �لقيادة �لر�شيدة للدولة حملت على 
عاتقها مو��شلة هذ� �لنهج ووجهت �لكيانات �حلكومية و�خلا�شة وموؤ�ش�شات 
�ملجتمع �ملدين نحو �إيالء �لأولوية لبناء �لأ�شرة و�للتز�م باخلطط �لوطنية 
�لد�عمة للطفولة و�لرتكيز على �إعد�د وتنمية �لن�سء ليكونو� بناة �مل�شتقبل 

على نحو يرتجم �لتطلعات �لوطنية ل�شمان �قت�شاد قوي وم�شتد�م.

حديقة احليوانات بالعني تنظم 
ملتقاها الأول مع املوردين واملقاولني

»دور ال�سباب يف تعزيز ثقافة الت�سامح« 
حلقة �سبابية تنظمها زايد للثقافة الإ�سالمية

الأر�ساد يحذر من ارتفاع 
املوج يف اخلليج العربي

•• اأبوظبي- وام:

حـــذر �ملــركــز �لــوطــنــي لــالأر�ــشــاد مــرتــادي �لــبــحــر يف �خلــلــيــج �لــعــربــي من 
��شطر�به ب�شبب �لرياح �ل�شمالية �لغربية و�لتي ت�شل �شرعتها �إىل 45 كم 

-�شاعة و�لبحر �شديد �ل�شطر�ب.
 6 من  يــرت�وح  �ملـــــوج  �رتفـــــاع  �إن  �مــــ�س-  له  بـــــيان  يف   - �ملـــــركز  و�أ�شــــاف 
�ليوم  �لــو�حــدة من ظهر  �ل�شاعة  �أقـــد�م وذلــك حتى   9 �إىل  8 وي�شل  �إىل 

�لثالثاء.
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عربي ودويل
انطالق مهرجان ال�سمحة الرتاثي التا�سع

 •• ابوظبي-الفجر:

�أطلق نادي تر�ث �لإمار�ت ممثال مبركز �ل�شمحة �لتابع له �شباح �م�س، فعاليات مهرجان �ل�شمحة �لرت�ثي �لتا�شع 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  �ل�شمو  نهيان ممثل �شاحب  �آل  ز�يــد  بن  �شلطان  �ل�شيخ  �شمو  ودعــم  رعاية  يقام حتت  �لــذي 
بولحج  �شامل  �شعيد  �شعادة حميد  وذلك بح�شور  �جلــاري،  �ل�شهر  و�لع�شرين من  وي�شتمر حتى �خلام�س  �لنادي 
�لرميثي �ملدير �لتنفيذي لالن�شطة و�لفعاليات بالنادي، و�شعادة علي عبد �هلل �لرميثي �ملدير �لتنفيذي للدر��شات 
و�لعالم بالنادي، و�شعادة حممد عبد�هلل بالعاجر �لرميثي م�شوؤول جمل�س �ل�شمحة، وعدد من مديري �لد�ر�ت 
و�مل�شوؤولني يف �لنادي ووجهاء و�أعيان منطقة �ل�شمحة وممثل �شركة �لإمــار�ت �لعاملية لالأملنيوم �لر�عي �لرئي�س 
للمهرجان، وممثلي �جلهات �لر�عية و�جلهات �لد�عمة �لأخرى، وعدد من ممثلي و�شائل �لإعالم، وجمهور غفري 
من �أهايل �ملنطقة. و�فتتح �شعادة حميد �شعيد �شامل بولحج �لرميثي، و�شعادة حممد عبد�هلل بالعاجر �لرميثي، 
قرية �ل�شمحة �لرت�ثية �يذ�ناً بانطالق فعاليات �ملهرجان، ثم جتول و�حل�شور يف �ركان �لقرية متفقدين �لدكاكني 

�ل�شعبية وما حتويه من معرو�شات تر�ثية ومعار�س و�جنحة للجهات �حلكومية و�ل�شركات �لر�عية.

املجل�س الوطني الحتادي يعقد منتدى »نهج ال�سورى يف فكر زايد «
•• اأبوظبي -وام:

ل�شوؤون  �لدولة  وز�رة  مع  بالتعاون  �م�س  �لحتــادي  �لوطني  �ملجل�س  عقد 
�ملجل�س �لوطني �لحتــادي منتدى » نهج �ل�شورى يف فكر ز�يــد« وذلــك يف 

قاعة ز�يد مبقر �ملجل�س باأبوظبي .
�لــ�ــشــورى يف �لإمــــار�ت و�لنــتــقــال مــن �ملجال�س �إىل  تــنــاول �ملنتدى جــذور 
ونهج  �خلم�س  �لد�شتورية  �ل�شلطات  كــاأحــد  �لحتــــادي  �لــوطــنــي  �ملجل�س 
�ل�شورى �لذي تاأ�ش�شت عليه دولة �لإمار�ت بروؤية �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 
�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه ويو��شل هذ� �لنهج �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل.
و�أكد �ملتحدثون يف �ملنتدى �أن �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان 
�إرثه  طيب �هلل ثر�ه جعل من مبد�أ �ل�شورى ��شال من �أ�شول �حلكم و�أن 
�أمام منظومة متكاملة لأ�ش�س �ل�شورى �حلقة حيث و�شع بروؤيته  ي�شعنا 
�لأمانة  يف  �ملتمثلة  �ل�شيا�شية  �مل�شاركة  ودعــائــم  ومــبــادئ  �أ�ــشــ�ــس  �لثاقبة 
�أن  و�لإخـــال�ـــس و�لــقــدرة على حتمل �ملــ�ــشــوؤولــيــة وكـــان د�ئــمــا يــوؤكــد على 
لو�قع  �متد�د  �إمنــا هي  �لحتــادي  �لوطني  �ملجل�س  �ل�شورى عرب  ممار�شة 

ي�شرب بجذوره يف تاريخ �ملجتمع �لإمار�تي.
وميثل �ملنتدى �لذي ح�شره �أع�شاء �ملجل�س �لوطني �لحتادي وعدد من 
�ملهتمني و�ملدعوين و�ملتخ�ش�شني وطلبة �جلامعات مقاربة منهجية وروؤية 
يف  غر�س  �لــذي  �ملوؤ�ش�س  �لقائد  فكر  يف  �ل�شورى  لنهج  عميقة  تخ�ش�شية 
�أبناء �شعبه منظومة متكاملة من �لقيم و�ملبادئ فح�شار�ت �لعامل و�إرثها 
�لإن�شاين مل تنه�س وحتقق مبتغاها يف �لتطوير �إل بقادة �أفذ�ذ حملو� على 
عاتقهم قيمة �ل�شورى كركيزة لتقدمهم و�لإن�شات و�لت�شاور مع �لأخرين 

�أ�شلوب عمل لبناء �أممهم وت�شييد �أركان عمر�ن ح�شارتهم.
ت�شتهدفها �خلطة  �لتي  �ملجتمعية  �مل�شاركة  �ملنتدى �شمن فعاليات  وياأتي 
 -2021 2016ـ  لــالأعــو�م  �لحتـــادي  �لوطني  للمجل�س  �ل�شرت�تيجية 
�لحتادي  �لوطني  �ملجل�س  �شوؤون  وز�رة  مع  ��شرت�تيجية  ب�شر�كة  ويعقد 
يف جت�شيد لروح �لفريق يف �لعمل خدمة �شعب �لحتــاد وحتقيق تطلعات 

قيادتنا �لر�شيدة.
�ل�شورى يف بيئة دولــة �لإمار�ت  ��شتعر��س جــذور نهج  �ملنتدى على  وركــز 
�لقيادة يف  �أبــرز �شمات  و�أهــم مالحمه وعر�س  �ملتحدة ومظاهره  �لعربية 
�لفكر �ل�شيا�شي للقائد �ملوؤ�ش�س و��شتخال�س �أبرز �ملمار�شات �ملتعلقة بنهج 
�ملجل�س  يف  �ل�شورى  نهج  وماأ�ش�شة  �ملوؤ�ش�شني  �لقادة  �إخــو�نــه  مع  �ل�شورى 
�لــوطــنــي �لحتــــادي وفـــق روؤيــــة �ملــغــفــور لــه �ل�شيخ ز�يـــد وقــــر�ءة حتليلية 

�أبرز  �لوطني �لحتادي و��شتخال�س  �ملجل�س  �ملوؤ�ش�س يف  �لقائد  خلطابات 
دور  و��شتعر��س  �لــ�ــشــورى  نهج  على  �لقائمة  �ملوؤ�ش�س  لفل�شفة  �لــدرو�ــس 
�لتاأ�شي�س  مرحلة  خالل  و�لرقابي  �لت�شريعي  �لحتــادي  �لوطني  �ملجل�س 
لأدو�ره  �ملجل�س  ممار�شة  خــالل  من  �ل�شاملة  �لتنموية  �لتجربة  وتطور 

�ملنوطة به.
وقالت معايل �لدكتورة �لقبي�شي يف كلمة لها �فتتحت فيها �أعمال �ملنتدى 
�ن �ملجل�س �لوطني �لحتادي هو ترجمة ومعنى للتطبيق �لفعلي لأركان 
�ل�شورى �لتي كانت وما ز�لت تعبري�ً �شادقاً عن فكر وروؤية �لقائد �ملوؤ�ش�س 

�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �ل نهيان – طيب �هلل ثر�ه.
و ��شافت �ن �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان – طيب �هلل ثر�ه 
جعل من �ل�شورى �أ�شلوب حياة ومرتكز� ل�شناعة و�تخاذ �لقر�ر و�آلية عمل 
�أ�شا�شية يف بناء وعمر�ن �لدولة وت�شييد ح�شارتها .. وعلى هدى هذ� �لنهج 
�شار على خطاه خلفه �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد رئي�س �لدولة 
نائب  �آل مكتوم  ر��شد  �ل�شيخ حممد بن  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل-  حفظه   –
�ل�شيخ حممد  و �شاحب  دبي  �لــوزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة  �آل نهيان ويل عهد  بن ز�يد 
�لإمار�ت.  �ملجل�س �لعلى حكام  �أع�شاء  �ل�شيوخ  �ل�شمو  �أ�شحاب  و�إخو�نهم 
وعقدت �جلل�شة �لأوىل من �ملنتدى بعنو�ن » نهج �ل�شورى يف فكر ز�يد : 
درو�س يف نهج �ل�شورى« برئا�شة �شعادة �أحمد �شبيب �لظاهري �لأمني �لعام 
�بر�هيم �حلديدي  �شعادة  فيه  �لأول حتدث  و�شملت حمورين..  للمجل�س 
�ل�شام�شي ع�شو �ملجل�س �لوطني �لحتادي �شابقا حول »��شتعر��س جذور 
و�أهم  ومــظــاهــره  �ملــتــحــدة  �لعربية  �لإمــــار�ت  دولـــة  بيئة  �لــ�ــشــورى يف  نهج 
مــالحمــه« و�ملــحــور �لــثــاين حتــدث فيه �ــشــعــادة �أحــمــد بــن �شلطان �جلابر 
ع�شو �ملجل�س �لوطني �لحتادي �شابقا حول »عر�س �أبرز �شمات �لقيادة يف 
�لفكر �ل�شيا�شي للقائد �ملوؤ�ش�س و��شتخال�س �أبرز �ملمار�شات �ملتعلقة بنهج 

�ل�شورى مع �إخو�نه �لقادة �ملوؤ�ش�شني«.
و قال �شعادة �أحمد �شبيب �لظاهري : ن�شتمع ب�شكل مبا�شر يف هذ� �ملنتدى 
من �لذين ر�فقو� وعاي�شو� وعملو� مع �ل�شيخ ز�يد وكانو� �أع�شاء يف �ملجل�س 
�لوطني �لحتادي لعدة دور�ت وهم من رجالت �لدولة و�أعيانها وخدمو� 

مع �ل�شيخ ز�يد يف مو�قع خمتلفة.
ز�يـــد كانت  �ل�شيخ  لــه  �ملــغــفــور  روؤيـــة  �ن  �ل�شام�شي  �إبــر�هــيــم  �ــشــعــادة  وقـــال 
�لعمل من �جل خدمة �أبناء �لدولة و�ملو�طنني وم�شاعدتهم للو�شول �إىل 
�لأهد�ف �لعليا وكان يحر�س على تذليل �ل�شعاب باحلكمة وت�شخري �ملال 

وكل �شيء .

�ل�شيخ ز�يد للمجل�س �لوطني �لحتادي �لذي  �ملغفور له  و��شتعر�س دعم 
تز�من تاأ�شي�شه بف�شل روؤية �ل�شيخ ز�يد مع �نطالق جتربة �لحتاد م�شري� 
�إىل �لعديد من �لق�ش�س �لتي توثق نهج �ل�شورى ومتابعة �أعمال �ملجل�س 

وكيفية �ختيار �أع�شاء �ملجل�س من خمتلف �لإمار�ت.
كــان عميقا بني  �لرت�بط  �ن  �جلابر  �شلطان  بن  �أحمد  �شعادة  قــال  بــدوره 
�لعربية  �ل�شعوب  �ىل  و�نتقلت حمبته  �شعبه  وبني  ز�يــد  �ل�شيخ  له  �ملغفور 
و�إىل �شعوب �لعامل و�أ�شبح حمبوبا لدى �جلميع ..موؤكد� �أن ز�يد �شيبقى 

د�ئما خالد� يف �لوجد�ن .
1972 منوها  وتطرق �إىل بد�ية تاأ�شي�س �ملجل�س �لوطني �لحتــادي عام 
ويتحاور  بــاأول  �أول  �ملجل�س  يتابع جل�شات  كــان  ز�يــد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �ن 
مع فريق �حلكومة وفريق �ملجل�س لتنفيذ �خلدمات للمو�طنني يف جميع 
�إمار�ت �لدولة.. م�شيفا �أن �ملجل�س �لوطني �لحتادي كان د�ئما يتو��شل 

مع �ل�شيخ ز�يد ويطلعه على مناق�شاته وتو�شياته ونب�س �شعب �لحتاد.
و عقدت �جلل�شة �لثانية بعنو�ن »من �ملجال�س �إىل �ملجل�س : ماأ�ش�شة نهج 
ز�يد«  �ل�شيخ  �ملغفور له  روؤيــة  �لوطني �لحتــادي وفق  �ملجل�س  �ل�شورى يف 
برئا�شة �شعادة �لدكتور �شعيد �لغفلي وكيل وز�رة م�شاعد ل�شوؤون �ملجل�س- 
وز�رة �لدولة ل�شوؤون �ملجل�س �لوطني �لحتــادي و�شملت حمورين حتدث 
�شابقا  �لحتـــادي  �لوطني  �ملجل�س  ع�شو  �لزعابي  حممد  �شعادة  �لأول  يف 
حول قر�ءة حتليلية خلطابات �لقائد �ملوؤ�ش�س يف �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
�ل�شورى،  نهج  على  �لقائمة  �ملوؤ�ش�س  لفل�شفة  �لدرو�س  �أبــرز  و��شتخال�س 
�لوطني  �ملجل�س  ع�شوة  �ل�شماحة  رويــة  �شعادة  حتدثت  �لثاين  �ملحور  ويف 
�لحتادي �شابقا حول ��شتعر��س دور �ملجل�س �لوطني �لحتادي �لت�شريعي 
و�لرقابي خالل مرحلة �لتاأ�شي�س وتطور �لتجربة �لتنموية �ل�شاملة من 

خالل ممار�شة �ملجل�س لأدو�ره �ملنوطة به.
مهما  عنو�نا  حتمل  �جلل�شة  هــذه  �ن  �لغفلي  �شعيد  �لدكتور  �شعادة  وقــال 
�ل�شيخ ز�يد ومنطلق �حلديث يتاأتى من �لنظرة �لعبقرية لل�شيخ  يف فكر 
ز�يد لدى تاأ�شي�س �لدولة و�لنتقال من فكرة �ملجال�س �إىل �ملجل�س ونقله 
�ل�شلطات  �أحد  ي�شكل  و�لــذي  �لدولة  بد�شتور  وجت�شيده  ح�شارية  ب�شورة 
�لحتادية.. ونهج �ل�شورى كان متاأ�شال يف تر�ث �لدولة �ملجتمعي وقيمة 

من قيم �لدين �لإ�شالمي �حلديث.
و�أ�شاف مل يكن �إن�شاء �ملجل�س بغريب على �ملجتمع بل كان متاأ�شال يف نظام 
�حلكم قبل قيام �لحتاد، و�ل�شيخ ز�يد عندما كان يتحدث عن �ملجل�س كان 
يقول هذ� جمل�س �جلميع حتى �أ�شبحت هذه �ملقولة ر��شخة يف �لدبيات يف 
�لدولة، و�ملجل�س كتب له �لتو�جد ب�شكل قوي كاأحد مرتكز�ت نظام �حلكم 

يف �لدولة و�إد�رة �لدولة �حلديثة.
خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �ل�شيا�شي  �لتمكني  خطاب  جــاء  لقد  وقــال 
ممار�شة  من  �ملجل�س  لتمكني   2005 �آل نهيان حفظه �هلل عام  ز�يد  بن 

�خت�شا�شاته.
بدوره قال �شعادة حممد عبد�هلل �لزعابي �أن خطابات �ل�شيخ ز�يد لفتتاح 
�لإمار�ت  دولــة  و�شيا�شة  و��شرت�تيجية  عامة  مالمح  تر�شم  كانت  �ملجل�س 
تاأ�شي�س  منذ  �لــدولــة  عــن  �أ�شا�شي  مرجع  هــي  و   .. و�خلــارجــيــة  �لد�خلية 
�لحتاد و�ملجل�س وهي مهمة للباحثني حيث تتناول كافة �ملجالت ..م�شيفا 
�أن �ل�شيخ ز�يد كان له ترتيب يف �لأولويات ويحر�س يف �فتتاحات �لأدو�ر 
�أن يح�شر بنف�شه و�أن ي�شطحب يف معيته حكام �لإمار�ت حل�شور جل�شات 
�ملجل�س �أو ح�شور حفل �لفتتاح رغم م�شاغله ..مبينا �ن خطابات �لي�شخ 
ز�يد رحمه �هلل كانت تركز على حتمل �مل�شوؤولية ..وخطاباته كانت حتمل 
�لد�شتور  ج�شده  ما  وهــذ�  و�لتعاون  بامل�شاركة  �مل�شوؤولية  �ملجل�س  �أع�شاء 
لتحقيق  و�لتعاون مع �حلكومة  و�مل�شورة  �لــر�أي  وبتقدمي  �ل�شورى  مببد�أ 

�آمال ومثل وقيم ومبادئ و�أ�شالة �شعب �لحتاد.
بدورها تطرقت �شعادة روية �ل�شماحي �إىل دور �ملجل�س �لوطني �لحتادي 
�لت�شريعي و�لرقابي ..وقالت �ن �لدور�ت �ل�شابقة للمجل�س مثلت نرب��شا 
ومنهجا ن�شري عليه وهو جزء من نهج �ل�شورى يف فكر ز�يد ..م�شتعر�شة 
خمتلف  متكني  �ىل  و�لــو�ــشــول  �لــد�ئــم  �لــد�ــشــتــور  �قــــر�ر�  يف  �ملجل�س  دور 

�ملوؤ�ش�شات ومنها �ملجل�س �لوطني �لحتادي.
و�أ�شافت �نه لدى �حلديث عن �خت�شا�شات �ملجل�س ل بد من �حلديث عن 
برنامج �لتمكني �ل�شيا�شي ل�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة حفظه �هلل �لذي 
عليها  �شار  �لتي  �لوطنية  �خلطة  مبثابة  كــان  و�لــذي   2005 عــام  �أعلنه 
�ملر�أة للمجل�س  �لوطنية لالنتخابات ودخول  �للجنة  �ملجل�س و�نبثق عنها 

و�مل�شاركة �ل�شيا�شية كناخبة وع�شوة.
2007 و�لذي  و�أ�شارت �إىل �لف�شل �لت�شريعي �لر�بع ع�شر �لذي بد�أ عام 
�شهد دخول �أول �شيد�ت للمجل�س ودخول 20 ع�شو� منتخبني، و�أي�شا كانت 
�جلل�شة �لأوىل يف هذ� �لف�شل بتاريخ 12 فرب�ير عام 2007 م�شرية �إىل 
�لف�شل  ولغاية  �لتاأ�شي�س  منذ  و�لرقابية  �لت�شريعية  �ملجل�س  �خت�شا�شات 

�لت�شريعي �لر�بع ع�شر.
�ملجل�س  يف  �لرقابية  �لأدو�ت  طالت  �لتي  �لتطور�ت  بع�س  هناك  وقالت 
و��شتخد�مها للو�شول بالعمل �لربملاين �إىل �أف�شل حالته ليكون �ملجل�س 
�أهمية  �إىل  م�شرية  �لتنفيذية  لل�شلطة  ومر�شدة  وم�شاندة  د�عمة  �شلطة 

طرح �ل�شوؤ�ل وتنبي �ملو�شوع �لعام لدى مناق�شات �ملجل�س.

اأكد اأهمية ال�صورة يف الق�صايا الإن�صانية والتنموية

�سلطان بن اأحمد يطلع على ا�ستعدادات اإك�سبوجر 2018 
•• ال�سارقة-الفجر:

�أحمد  بـــن  �ــشــلــطــان  �لــ�ــشــيــخ  �أكـــــد 
�ل�شارقة  جمل�س  رئي�س  �لقا�شمي، 
لالإعالم �أهمية �ل�شورة �لتي ت�شكل 
�ملجتمعات  لغة عاملية و��شحة لكل 
عــلــى �خــتــالف ثــقــافــاتــهــا، ودورهــــا 
�لق�شايا  مــــن  �لـــعـــديـــد  يف  �ملـــهـــم 
�أن  �إىل  �لإن�شانية و�لتنموية، لفتاً 
م�شوؤولية �مل�شور �ملبدع تتلخ�س يف 
�إحد�ث تغيري �يجابي يف �ملجتمعات 
من خالل ما يطرحه عرب عد�شته 
من مو��شيع مت�س حياتنا �ليومية 

�شري  مناق�شة  ومتـــت  لــلــمــهــرجــان، 
�لتي  �لتنظيمية  و�خلطط  �لعمل 
دورة  �إقامة  �أجــل  من  �عتمادها  مت 
و��شتمع  �ملــقــايــيــ�ــس،  بــكــل  نــاجــحــة 
�للجان  مالحظات  �إىل  �لقا�شمي 
�لــتــنــظــيــمــيــة و�آر�ئـــــــهـــــــا، و�أعــــطــــى 
�ملتعلقة  و�قـــرت�حـــاتـــه  تــوجــيــهــاتــه 
بتقدمي جتربة مميزة للم�شاركني، 
وجذب �شر�ئح و��شعة من �جلمهور 
و�ل�شتمتاع  �ملــــهــــرجــــان  لــــزيــــارة 
بفعالياته.  وي�شكل �ملهرجان �لدويل 
�حلدث   “ “�إك�شبوجر  للت�شوير 
م�شتوى  عــلــى  نـــوعـــه  مـــن  �لأول 

�لتي  �ل�شارقة  �إمـــارة  توجهات  مــع 
للمثقفني  رئــيــ�ــشــة  وجــهــة  تــ�ــشــكــل 
للفنون  حا�شنة  وباتت  و�ملبدعني 
�لإن�شانية باأ�شكالها �ملختلفة، ومن 
بينها �لت�شوير �لفتوتغر�يف، منوهاً 
��شتقطاب  �إك�شبوجر يف  �أهمية  �إىل 
و�لعامليني  �لــعــرب  �ملــ�ــشــوريــن  �أهـــم 
وم�شاركة  �إبــــد�عــــاتــــهــــم  لـــعـــر�ـــس 

خرب�تهم ومعارفهم.
�ل�شارقة  جمــلــ�ــس  رئــيــ�ــس  و�طـــلـــع 
لـــالإعـــالم بــحــ�ــشــور �ــشــعــادة طارق 
�ـــشـــعـــيـــد عــــــــالي مـــــديـــــر �ملـــكـــتـــب 
على  �ل�شارقة  حلكومة  �لإعــالمــي 

وم�شتقبل �لأجيال.  
جــــاء ذلــــك خــــالل جـــولـــة قــــام بها 
�ل�شارقة  �إكــ�ــشــبــو  ملــركــز  �لــقــا�ــشــمــي 
�ملهرجان  لنــطــالق  ي�شتعد  �لـــذي 
“�إك�شبوجر”،  للت�شوير  �لـــدويل 
مــــن تــنــظــيــم �ملـــكـــتـــب �لإعــــالمــــي 
�إك�شبو  مركز  يف  �ل�شارقة  حلكومة 
“حلظات  �ــشــعــار  �لــ�ــشــارقــة، حتـــت 
 21 مــن  �لــفــرتة  خـــالل  ملهمة”، 

حتى 24 نوفمرب .
ولــفــت �لــ�ــشــيــخ �ــشــلــطــان بــن �أحمد 
�ل�شارقة  جمل�س  رئي�س  �لقا�شمي، 
يتو�فق  �ملهرجان  �أن  �إىل  لالإعالم، 

جانب من �ملعار�س �لد�خلية �لتي 
و�لقاعات  �ملـــهـــرجـــان،  يــتــ�ــشــمــنــهــا 
�لعمل  �ملــخــ�ــشــ�ــشــة لإقـــامـــة ور�ــــس 
ــيــة، و�ملـــركـــز  و�جلـــلـــ�ـــشـــات �لــنــقــا�ــش
لالإعالميني  �ملخ�ش�س  �لإعالمي 
من د�خــل دولــة �لإمـــار�ت �لعربية 
�أحد�ث  لتغطية  وخارجها  �ملتحدة 
�ملــــهــــرجــــان، كـــمـــا تـــفـــقـــد �ملــــر�فــــق 
�ل�شيافة  لـــتـــقـــدمي  �ملــخــ�ــشــ�ــشــة 

و�لت�شهيالت.
�أحمد  بــن  �شلطان  �ل�شيخ  و�لتقى 
بروؤ�شاء  جــولــتــه  خـــالل  �لقا�شمي 
�لتنظيمية  �لـــلـــجـــان  ــــاء  و�أعــــ�ــــش

من  و�ل�شتفادة  �جلديدة،  �ملهار�ت 
�حلائزين  �مل�شورين  كبار  خــرب�ت 

للم�شورين  عاملية  من�شة  �ملنطقة 
لتعّلم  و�لـــنـــا�ـــشـــئـــني  �ملـــحـــرتفـــني 

على جو�ئز عاملية، كما ميّكنهم من 
تطوير مهار�تهم �لفنية. 

تعلن �ل�شيدة/ عائ�شة عبد�لعزيز عي�شى �لكندي عن فقد�ن 
 188 �لأ�شهم  10173890 عدد  �ل�شهادة  رقم  �أ�شهم  �شهادة 

�شهم �شادرة من م�شرف �أبوظبي �لإ�شالمي.
فعلى من يجدها برجاء ت�شليمها مل�شرف �أبوظبي �لإ�شالمي 

�أو �لت�شال على هاتف رقم 0504418077.
ن�صر الإعالن على م�صوؤولية املعلن

اإع���الن فقدان �سهادة اأ�سهم
فقد�ن  عن  �ل�شمري  عبد�هلل  حممد  يو�شف  �ل�شيد/  يعلن 
�شهاد�ت �أ�شهم جمموع عدد �لأ�شهم 718.215 �شهم �شادرة 

من م�شرف �أبوظبي �لإ�شالمي.
فعلى من يجدها برجاء ت�شليمها مل�شرف �أبوظبي �لإ�شالمي 

�أو �لت�شال على هاتف رقم 0504418077.
ن�صر الإعالن على م�صوؤولية املعلن

اإع��الن فقدان �سهادات اأ�سهم

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

يعلن ق�شم �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل: �ليايف �ي بي غروب
بطلب ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة حتت رقم: ٢9٢٠٠٠                         ٢٠١8-5-9
با�شم بالز� برمييوم لوجن مانيجمنت ليميتد

وعنو�نه: يونت ١٠-١٢، ٢/�أف، �أيربورت ورلد تريد �شنرت، 
١ �شكاي بالز� رود هونغ كونغ �أنرتنا�شونال �أيربورت، لنتاو، هونغ كونغ

وذلك لتمييز �لب�شائع/  مكاتب تاأمني �لإقامة )�لفنادق و�لُنزل(؛ �تخاذ �لرتتيبات �لالزمة لتوفري �لغذ�ء؛ �تخاذ �لرتتيبات 
�لتزويد  �لكافترييات؛  خدمات  �لكافترييات؛  �ملقاهي؛  خدمات  )�لــبــار�ت(؛  �حلانات  خدمات  �مل�شروبات؛  لتوفري  �لالزمة 
بالطعام  �لتزويد  �لطعام؛  و�ل�شر�ب للتح�شري  بالطعام  �لتزويد  و�ل�شر�ب للمقاهي؛  بالطعام  �لتزويد  و�ل�شر�ب؛  بالطعام 
و�ل�شر�ب للتوفري �لطعام؛ �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب للتوفري �لطعام لل�شياح؛ �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب للمقاهي؛ خدمات 
باإعد�د  �ملتعلقة  �ل�شت�شارية  ؛ �خلدمات  بالأغذية  �ملتعلقة  �ل�شت�شارية  )�لكانتينات(؛ �خلدمات  �ملتنقلة  �أو  �ملوؤقتة  �ملطاعم 
�لطعام؛ �لتزويد بالطعام و�ل�شر�ب؛ خدمات طهي �لطعام؛ حت�شري �لطعام؛ خدمات �ل�شيافة )�لطعام و�ل�شر�ب(؛ خدمات 
�لفنادق؛ �حلجز يف �لفنادق؛ خدمات �ل�شتقبال لالإقامة �ملوؤقتة؛ حت�شري �لطعام و�مل�شروبات؛ توفري �لطعام و�مل�شروبات 
يف قاعة �لطعام ، مطاعم �لوجبات �ل�شريعة و�ملطاعم؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة باملطاعم؛ توفري �ملعلومات �ملتعلقة باإعد�د 
�لطعام و�ل�شر�ب؛ تاأجري ُغرف �لإجتماعات؛ خدمات �ملطاعم؛ �ملطاعم؛ خدمات كافترييا �خلدمة �لذ�تية؛ مطاعم �خلدمة 
مطاعم  و�ل�شر�ب؛  �لطعام  لتوفري  خدمات  و�ل�شر�ب؛  �لطعام  �إعــد�د  خدمات  �لذ�تية؛  �خلدمة  مطاعم  خدمات  �لذ�تية؛ 
تقدمي �لوجبات �خلفيفة؛ خدمات مطاعم تقدمي �لوجبات �خلفيفة؛ تاأجري �أماكن �لإقامة �ملوؤقتة؛ حجز �أماكن �لإقامة 
�ملوؤقتة؛ �لإقامة �ملوؤقتة؛ �إقامة موؤقتة ، مطعم ، مقهى ، بار ، كانتينات ، خدمات �لوجبات �ل�شريعة ، خدمات تقدمي �لطعام 

وخدمة طلب �لطعام ، من خالل �شبكة كمبيوتر عرب �لنرتنت؛ �أماكن �إقامة �ل�شياح. و�لو�قعة يف �لفئة )43(. 
لو�شف عبارة "PLAZA PREMIUM LOUNGE" كتبت بحروف لتينية باللون �لبي�س مع �شكل هند�شي 

مميز.
فعلى من لديه �عرت��س على ذلك �لتقدم به مكتوبا لق�شم �لعالمات �لتجارية يف وز�رة �لقت�شاد �و �ر�شاله بالربيد �مل�شجل 

للق�شم �مل�شار �ليه وذلك خالل ثالثني يوما من تاريخ هذ� �لعالن.                    
ق�صم العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483 العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20

اإعــــــــــالن
�ل�شـــــادة/�شما  بان  �لقت�شادية  �لتنمية  د�ئـــرة  تعلن 

قطوف للمقاولت و�ل�شيانة �لعامة
رخ�شة رقم:CN 1007365 قد تقدمو� �لينا بطلب

�لغاء رخ�شة
�لعالن  هذ�  على  �عرت��س  �و  حق  له  من  كل  فعلى 
��شبوع من  �لتنمية �لقت�شادية خالل  مر�جعة د�ئرة 
تاريخ ن�شر هذ� �لعالن و�ل فان �لد�ئرة غري م�شوؤولة 
عن �ي حق �و دعوى بعد �نق�شاء �ملدة حيث �شت�شتكمل 

�لجر�ء�ت �ملطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

حكـــومــة دبـــــي- �صلطـة واحـة دبـي لل�صيليكـون
�إعــالن رقــم 2018/43

تعلن �شلطة و�حة دبي لل�شيلكون عن �إلغاء / تعديل بع�س بيانات �لرخ�س ح�شبما هو حمدد بكل 
�إعالن، فعلى كل �شخ�س �أو جهة �أي حق �أو �إعرت��س مر�جعة �ملحكمة �ملخت�شة خالل �أ�شبوعني 

من تاريخ �لإعالن دون حتمل �ل�شلطة �أدنى م�شئولية جتاه حقوق �لغري.
اإلغــاء الرخ�صـة:

العنــــوان: دبي،  دولة الإمارات العربية املتحدة - �صلطة واحـة دبــي لل�صيليكــون

تغيري الأ�صم التجاري /ال�صكل القانوين:

رقم �لرخ�شة
241
911
202

1768
1140
2879
1338
1413
1737

�شاحب �لرخ�شة:    
Waterworld Investment FZE                و�تـرو�رلـد �نف�شتمنت�س م م ح
CSPT Automotive Solutions FZE      شي ��س بي تي �وتوموتف �شولي�شنز م م ح�
 Numerix LLC                                                                            نومريك�س �ل �ل �شي

    ONLINE PIONEERS FZE                                             ونلني بيونري�س م م ح�
Zones MEA FZE                                                                    زونز �أم �إي �أي - م م ح
 BTC Fortune FZE                                                        بي تي �شي فورت�شون  م م ح
Business Computing Trading FZE         بزن�س كومبيوتنغ تر�يدنغ  م م ح
WALLSOFT - FZE                                                                      و�ل�شوفت - م م ح
Leaptech FZCO                                                                                ليبتك - �س م ح

رقم �لرخ�شة

1053

To                        ل�شم �لتجاري �جلديد�
T TEN SPORTS MANAGEMENT FZCO

تي تني �شبورت�س ماجنمينت �س م ح

From                   ل�شم �لتجاري �لقدمي�
Alubond Marketing FZCO

�لوبوند للت�شويق �س م ح

العدد 12483 بتاريخ 2018/11/20

�شرفر�ز   / �ملــــدعــــو  فـــقـــد 
باك�شتان   ، نــــو�ز  حــق  خـــان 
�شفره  جـــــو�ز   - �جلــنــ�ــشــيــة 
 )4107674FB( رقــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   �لتـــ�ـــشـــال 

0522205231

فقدان جواز �سفر
حممد   / �ملــــــــدعــــــــو  فـــــقـــــد 
ح�شني،  عــلــي  عــبــد�لــ�ــشــكــور 
�جلن�شية  بــــنــــغــــالديــــ�ــــس   
رقــــــم  ــــــفــــــره  �ــــــش جـــــــــــــــو�ز   -
من   )BM0311353(
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�لثنني  �أم�س  �أذربيجان  �ملعار�شة يف  �أحــز�ب  �أحد  زعيم  �شر�ح  �أُطلق 
“غري  مــ�ــشــرية  �أثــنــاء  بــاكــو  �لعا�شمة  توقيفه يف  عــلــى  يــومــني  بــعــد 

ح�شب ما �أفاد مر��شل وكالة فر�ن�س بر�س. مرخ�س لها”، 
�ل�شبت  و�أوقف علي كرميلي، زعيم “�جلبهة �ل�شعبية لأذربيجان”، 
بينما كان ي�شارك يف م�شرية �إىل جانب مئات �لأ�شخا�س على طول 

جادة خم�ش�شة لأبطال ��شتقالل �أذربيجان.
ومت تغرمي كرميلي يف حمكمة يف باكو، عا�شمة هذ� �لبلد �لقوقازي، 

2500 مانات )1300 يورو( ثم �أطلق �شر�حه.
�شاركو� يف هذه  11 �شخ�شاً  �أوقف  �لأذربيجانية،  �ل�شرطة  وبح�شب 
“�مل�شرية غري �ملرخ�س لها”. وحكم على ثالثة بينهم بال�شجن مدة 

ع�شرين يوماً ومت تغرمي �آخرين، وفق مر��شل فر�ن�س بر�س.
و�أكد كرميلي �أمام �شحافيني لدى خروجه من �ملحكمة، �أن �أن�شاره 
تدخل  ل�شحايا  تكرمياً  �ل�شهد�ء  جــادة  يف  جديد  مــن  �شيتجمعون 

�جلي�س �ل�شوفياتي يف باكو يف كانون �لثاين/يناير 1990.

ز�ر �لرئي�س �ل�شيني �شي جينبينغ بروناي يف وقت تتقرب �ل�شلطنة 
من �ل�شني لتعزيز �قت�شادها �لذي ي�شجل تر�جعا ويعتمد �ىل حد 
كبري على �لنفط و�شط تز�يد �لتحذير�ت ب�شاأن �إغر�ق بكني �لدول 

�ل�شغرية بالديون.
و��شتقبل �شلطان بروناي ح�شن �لبلقية �لرئي�س �ل�شيني �لذي و�شل 
قادما من قمة عقدت يف بابو� غينيا �جلديدة وخيم عليها �شجال بني 

بكني وو��شنطن، يف ق�شره �ل�شخم �لذي تعلوه قبة ذهبية.
وكما هي �حلال يف مناطق عدة يف �آ�شيا، ت�شتثمر �ل�شركات �ل�شينية 
من  كجزء  بورنيو،  جزيرة  على  �لو�قعة  �ل�شلطنة  يف  هائلة  مبالغ 
مبادرة تتعلق بالبنى �لتحتية تهدف �إىل تعزيز نفوذ بكني �لقت�شادي 

و�جليو�شيا�شي.
مليار�ت  عــدة  بكلفة  �لنفط  لتكرير  م�شفاة  �إن�شاء  �ملــبــادرة  وت�شمل 
�لــدولر�ت، تعد �أكرب م�شروع ��شتثمار �أجنبي يف تاريخ بروناي، �إىل 

جانب �شد وطريق �شريع.
ولطاملا �عتمدت بروناي �لتي حتيط بها ماليزيا على �لنفط �لذي 
متلكه بوفرة لكنها دخلت يف ركود عندما �نخف�شت �أ�شعار �لنفط قبل 

عدة �أعو�م ويف وقت ترت�جع كذلك �حتياطات �خلام.
�لدر��شات  �آ�ــشــيــا مــن مــركــز  �ــشــرق  بــجــنــوب  �ملخت�س  وقـــال �خلــبــري 
�ل�ــشــرت�تــيــجــيــة و�لــدولــيــة مــــور�ي هــايــربت لــوكــالــة فــر�نــ�ــس بر�س 
�لهيدروكربونية  �ملــو�رد  �شيرت�جع دخلها من  �لتي  بروناي  “ت�شعى 
�إىل �حلــ�ــشــول عــلــى مــ�ــشــاعــدة مــن �ل�شني  �ملقبلة  �لــ�ــشــنــو�ت  خـــالل 

لتطوير بد�ئل �قت�شادية«.

قالت �شحيفة ذ� �شن �لربيطانية �إن معار�شي رئي�شة �لوزر�ء ترييز� 
ماي بحاجة ل�شتة خطابات فقط لبلوغ �حلد �لالزم لإجر�ء �قرت�ع 

على �شحب �لثقة منها.
و�أ�شافت �أن 42 نائبا من حزب �ملحافظني قدمو� تاأكيد�ت على �أنهم 
�أن �لأمر  �لثقة يف حني  �قــرت�ع على �شحب  باإجر�ء  �شلمو� خطابات 

يتطلب ت�شليم 48 خطابا.
�خلطابات  �شلمو�  �أنــهــم  �أعــلــنــو�  نائبا   25 �أن  �إىل  �شن  ذ�  ــارت  و�أ�ــش
�إنــهــم كتبو� خطابات  �أحــاديــث خا�شة  �آخـــرون يف   17 قــال  يف حــني 
نو�ب  ت�شم  �لتي   1922 بلجنة  يعرف  ما  رئي�س  بــر�دي  جلــر�هــام 

حزب �ملحافظني �لذين ل ي�شغلون منا�شب حكومية.
�إنها تو�جه  �إليه ماي  وقال نائب من حزب �ملحافظني �لذي تنتمي 
كالرك  �شاميون  و�أ�ــشــاف  �حل�شاب.  بيوم  و�شفه  مــا  �لثــنــني  �لــيــوم 
“هذ� بالقطع �ليوم �لذي  لهيئة �لإذ�عة �لربيطانية )بي.بي.�شي( 
نقف فيه عند منعطف تاريخي... ينبغي �أن ي�شهد هذ� �ليوم �للحظة 
�لتي... ُيتم فيها �لت�شرف«. و�أ�شار كالرك، �لذي قدم خطابا ل�شحب 
يــوم ميــر دون رف�س خطة  �شاعة وكــل  كــل  �أن  �إىل  مــاي،  �لثقة مــن 
�خلـــروج مــن �لحتـــاد �لأوروبــــي هــو وقــت �شائع كــان مــن �ملمكن �أن 

جترى فيه ما و�شفها مبفاو�شات ذ�ت م�شد�قية.

باكو

لندن

بكني

ال�ستخبارات: م�ساجد اندوني�سية 
تن�سر التطرف بني املوظفني 

•• جاكرتا-اأ ف ب:

�لإندوني�شية  �مل�شاجد  ع�شر�ت  �أن  �أم�س  �لندوني�شية  �ل�شتخبار�ت  وكالة  ذكرت 
�شد  �لعنف  �إىل  وتــدعــو  �لتطرف  تن�شر  �حلكومة  يف  �ملوظفون  يق�شدها  �لتي 
�أ�شهر  �ليها �جلهاز بعد �شتة  �لتي تو�شل  �مل�شلمني. و�شدرت �ل�شتنتاجات  غري 
�أكرب مدينة يف �ندوني�شيا، ل�شل�شلة من �لعتد�ء�ت  من تعر�س �شور�بايا، ثاين 
مقتل  عــن  �أ�شفر  مــا  �أحـــد،  يــوم  خــالل  كنائ�س  عــدة  ��شتهدفت  �لتي  �لنتحارية 
ع�شر  نحو  منذ  دموية  �لإرهابية  �لهجمات  �أكــرث  هــذه  كانت  �شخ�شا.   12 نحو 
�شنو�ت، وو�شعت مرة �أخرى �لت�شامح �لديني يف �أكرب دولة م�شلمة يف �لعامل يف 
د�ئرة �ل�شوء. و�كدت وكالة �ل�شتخبار�ت �لإندوني�شية �أنها �أجرت حتقيقا �شمل 
متوز/يوليو  منذ  �آ�شيا  �شرق  جنوب  يف  �لــو�قــع  �لرخبيل  يف  م�شجد  �ألــف  نحو 
41 م�شجد� يف حي و�حد يف جاكرتا وحدها  �ملا�شي ووجدت �أن �لأئمة يف نحو 
يعظون �لتطرف للم�شلني، ومعظمهم من �ملوظفني �ملدنيني �لذين يعملون يف 
�أو  �أعربو� عن دعمهم  17 من رجال �لدين  �لــوز�ر�ت. كما �كت�شفت �لوكالة �ن 
تعاطفهم مع تنظيم د�ع�س وي�شجعون على �لقتال يف �شفوف �جلماعة �جلهادية 
�لتنظيم �لأجانب  �لتي �جتاحها مقاتلو  �لفيليبينية  �ملدينة  يف �شوريا ومر�وي، 
�لعام �ملا�شي. ويدعو بع�س رجال �لدين �مل�شلني �ىل �رتكاب �أعمال عنف نيابة 
عن �لتنظيم �لذي تبنى �مل�شوؤولية عن �عتد�ء�ت �شور�بايا يف �أيار/مايو �ملا�شي. 
�إندوني�شيا من  �لأقليات يف  �أديــان  ت�شويه  �أو  �لكر�هية  ن�شر  هــوؤلء على  ويح�س 
م�شيحيني وبوذيني وهندو�س. وقال �ملتحدث با�شم �ل�شتخبار�ت و�و�ن بورو�نتو 
�لنا�س �لذين يق�شدون هذه �مل�شاجد هم من  “غالبية  �إن  لوكالة فر�ن�س بر�س 

�لعاملني يف �حلكومة ولذ�، فان هذ� نذير خطر«.

% من ال�صرائيليني لي�صوا مرتاحني من تعامل نتانياهو مع غّزة  74

وزير اأ�سا�سي يجنب حكومة نتانياهو النتخابات املبكرة 

املغرب واإ�سبانيا يوؤكدان التعاون للت�سدي للهجرة 

•• بنوم بنه-اأ ف ب:

�لكمبودي  �لــــــوزر�ء  رئــيــ�ــس  �أعــلــن 
باإقامة  ت�شمح  لــن  بــالده  �ن  �أمــ�ــس 
قــــاعــــدة عــ�ــشــكــريــة �أجـــنـــبـــيـــة على 
ر�شالة  عــلــى  رد�  وذلــــك  �أر��ــشــيــهــا 
ـــائـــب �لـــرئـــيـــ�ـــس �لمـــريكـــي  مــــن ن
مــايــك بــنــ�ــس عــرب فــيــهــا عــن قلقه 
مــن �حــتــمــال �قــامــة مــوقــع بحري 
�شيني يف �ململكة. وقال هون �شني 
ن�شر  كما  �حلكومة  �جتماع  خــالل 
على في�شبوك �إن “د�شتور كمبوديا 
يــحــظــر وجـــــود قـــــو�ت �أجــنــبــيــة �أو 
قــــو�عــــد عــ�ــشــكــريــة �أجـــنـــبـــيـــة على 
�لوحيد  و�ل�ــشــتــثــنــاء  �أر��شيها”، 

�ملمكن يتعلق بالمم �ملتحدة.
لي�شت  “كمبوديا  �أن  و�أ�ـــــشـــــاف 
بحاجة لأي بلد ل�شن �حلرب على 
لأجانب  بحاجة  لي�شت  �أر��شيها، 
كما  �خلــمــري  �أر�ـــس  على  يقاتلون 
حملة  �ىل  �إ�ــشــارة  يف  �ل�شابق”  يف 
�ل�شربات �لمريكية �لتي �شهدتها 

وحتى   1969 مـــــن  كـــمـــبـــوديـــا 
1973 على هام�س حرب فيتنام.

فان  �شحافية  معلومات  وبح�شب 
لت�شييد  �ــشــغــوطــا  متـــار�ـــس  بــكــني 
كقاعدة  ي�شتخدم  �أن  ميكن  مــرفــاأ 
بحرية يف كوه كونغ يف جنوب غرب 
كمبوديا. و�ملوقع قريب من خليج 
تايالند �لذي يوؤمن طريقا �شهال 

�ىل بحر �ل�شني �جلنوبي.
تاريخية  بــكــني ل�ــشــبــاب  وتــطــالــب 
�لبحرية  �ملــنــطــقــة  هـــذه  بــغــالــبــيــة 

وحتاول �إحكام قب�شتها عليها.
وتــخــ�ــشــى �لـــوليـــات �ملــتــحــدة �لتي 
يف  ع�شكرية  قــوة  �ل�شابق  يف  كانت 
�إقــامــة قاعدة  تــــوؤدي  �أن  �ملــنــطــقــة، 
�ىل  كــوه كونغ  �شينية حمتملة يف 
م�شددة  �لقليمي  �لــتــو�زن  تهديد 
تكون  �أن  يــجــب  �ملــنــطــقــة  �أن  عــلــى 

مفتوحة �أمام كل �ل�شفن.
يـــتـــوىل قيادة  �لـــــذي  وهـــــون �ــشــني 
�لــبــالد مــنــذ نــحــو 30 عــامــا، �أكد 
�أنه تلقى ر�شالة من نائب �لرئي�س 

خارجي.  م�شتثمر  �أكـــرب  لت�شبح 
وتــعــتــزم �أيــ�ــشــا بــنــاء مــطــار جديد 
وطريق �شريع وبنى حتتية �أخرى.

و�أجــــريــــت �لــعــديــد مـــن �ملـــنـــاور�ت 
وعدت  فيما  �مل�شرتكة  �لع�شكرية 
�ملا�شي  حــزيــر�ن/يــونــيــو  يف  بــكــني 
دولر  مــلــيــون   100 تــخــ�ــشــيــ�ــس 

لتحديث �جلي�س �لكمبودي.
وز�رة  بــــا�ــــشــــم  �ملــــتــــحــــدث  وقــــــــال 
�شو�نغ  غينغ  �ل�شينية  �خلارجية 
بكني  يف  �ــــشــــحــــايف  مــــــوؤمتــــــر  يف 
جــــار�ن  وكـــمـــبـــوديـــا  “�ل�شني  �إن 
�شديقان ... �لتعاون بني �جلانبني 

يت�شم بال�شفافية و�لنفتاح«.
ي�شتهدف  “ل  ذلـــك  بـــاأن  و�أ�ـــشـــاف 
�نتقاده  ينبغي  ول  ثالثة  �أطــر�فــا 

ب�شكل غري عادل«.
ع�شكرية  قــو�عــد  �ل�شني  و�أقــامــت 
عليها يف  مــتــنــازع  جــزر �شغرية  يف 
تقوم  حيث  �جلنوبي  �ل�شني  بحر 
و�شفن  �أ�ــشــمــاك  �ــشــيــادي  برتهيب 

لدول مناف�شة.

•• الرباط-اأ ف ب:

يجري رئي�س �حلكومة �لإ�شبانية 
ر�شمية  زيــارة  �أول  �شان�شيز  بــدرو 
له �إىل �ملغرب، يف وقت يحتل فيه 
من  �أ�شا�شيا  حــيــز�  �لهجرة  ملف 

�لتعاون بني �لرباط ومدريد.
وعقب لقائه نظريه �ملغربي �شعد 
�إن  �شان�شيز  قال  �لعثماين  �لدين 
م�شرتكة  مــ�ــشــوؤولــيــة  “�لهجرة 
تــعــاونــنــا يف هذ�  وعــلــيــنــا تــعــزيــز 

�مللف«.
و�أكد �شان�شيز على �أهمية �ل�شر�كة 
“قررنا  لقد  وقـــال  �لقت�شادية، 
تنظيم منتدى �قت�شادي مغربي-

�إ�شباين �لعام �ملقبل«.
�لإ�شباين  �لــوزر�ء  رئي�س  وير�فق 
يوما  ت�شتمر  �لتي  �لزيارة  خالل 

و�حد� عدد من وزر�ئه.
من جهته �أو�شح رئي�س �حلكومة 
�لعد�لة  حلــزب  �ملنتمي  �ملغربية 
كل  يــبــذل  “�ملغرب  �أن  و�لتنمية 
و�ــشــعــه يف جمـــال مكافحة  مــا يف 

�لهجرة �ل�شرية«.
وتابع �لعثماين �أن ق�شية �لهجرة 

من  “�ملذعورة”  لــلــحــكــومــة  لذعــــة  �نـــتـــقـــاد�ت  ووجــــه 
�ل�شغوط �لأوروبية عندما يتعلق �لأمر بتدمري قرية 

خان �لأحمر �لبدوية يف �ل�شفة �لغربية �ملحتلة.
و�أعلن بينيت عن دعم حزبه لرئي�س �حلكومة يف مهامه 
بكل ما يتعلق بالق�شايا �لأمنية ومنحه فر�شة ملو�جهة 

�لتحديات �لأمنية على جبهة قطاع غزة.
�إطــــــالق �لـــنـــار وعندما  ود�فــــــع نــتــانــيــاهــو عـــن وقــــف 
�لأمنيني  وم�شوؤوليه  د�عميه  فــاإن  بغزة  �لأمـــر  يتعلق 

يو�فقونه.
بــدء حــرب يف  �لعديد من �ملحللني يف جــدوى  وي�شكك 

قطاع غزة بدون ��شرت�تيجية حول كيفية �نهائها.
و�شف  �لأربعاء  ��شتقالته  �إعالنه  ولدى  ليربمان  لكن 

••  القد�ض املحتلة-اأ ف ب:

ين�شحب  لن  �أنه  �أم�س  �لإ�شر�ئيلي  �لتعليم  وزير  �أعلن 
يف  نتانياهو  بنيامني  برئا�شة  �حلكومي  �لئتالف  من 
فتيل  ينزع  ما  �حلــادة،  رغــم �خلالفات  �لر�هن  �لوقت 
لنتخابات  و�لدعوة  باحلكومة  بالطاحة  هددت  �أزمــة 

مبكرة.
بعدما هدد حزبه  بينيت  نفتايل  �لوزير  �إعــالن  وياأتي 
من  بــالنــ�ــشــحــاب  �ــشــابــق  وقـــت  يف  �ليهودي”  “�لبيت 
�لـــوزيـــر حقيبة  مــنــح  يــتــم  �إذ� مل  نــتــانــيــاهــو  �ئـــتـــالف 

�لدفاع.
كبار  �أحـــد  لبينيت،  �لـــــوز�رة  �إ�ــشــنــاد  نتانياهو  ورفــ�ــس 

�ملناف�شني �ل�شيا�شيني، رغم �أزمة �لئتالف �حلكومي.
وقــــال يــنــيــت �لــــذي يــ�ــشــغــل حــزبــه �لــيــمــيــنــي �ملتطرف 
ثمانية مقاعد يف �لربملان، �إنه �شيمنح نتانياهو �لوقت 

لت�شحيح م�شار �لأمور يف �شل�شلة ق�شايا.
و��شاف يف بيان لل�شحافيني بث مبا�شرة على �لتلفزيون 
“�ذ� كــان رئي�س �لـــوزر�ء جــاد� يف نــو�يــاه و�أنـــا �أريـــد �ن 
�لوزر�ء  لرئي�س  �أقــول  فانني  بالأم�س،  قاله  ما  �أ�شدق 
�ل�شيا�شية و�شن�شاعدك  �إننا ن�شحب حاليا كل مطالبنا 
يف �ملهمة �ل�شعبة من �جل �ن تك�شب ��شر�ئيل جمدد�«.
يو�جهها برت�جعه عن  �أن  �لتي ميكن  بالعو�قب  و�أقــر 

تهديده �ل�شابق.
�إنها لي�شت  “�أعلم باأنني �شاأدفع ثمنا �شيا�شيا --  وقال 

نهاية �لعامل، تك�شب �لبع�س وتخ�شر �لبع�س«.
و�أ�شاف “�لأف�شل �أن يهزمني رئي�س �لوزر�ء يف معركة 
هنية  �إ�شماعيل(  حما�س  )زعيم  يهزم  �أن  من  �شيا�شية 

�إ�شر�ئيل«.
وتاأتي ت�شريحات بينيت غد�ة خطاب متلفز لنتانياهو 

�لأحد.
وقال نتانياهو يف كلمته �إنه �شيتوىل يف �لوقت �حلايل 

�فيغدور  با�شتقالة  �شغرت  �لتي  �لدفاع  حقيبة  بنف�شه 
�لئتالف  يف  �شركائه  �إقــنــاع  على  و�شيعمل  لــيــربمــان، 

بالبقاء يف �حلكومة.
�نتخابات  لإجــر�ء  �مل�شوؤولة”  “غري  �لــدعــو�ت  ورف�س 
تو�جهه  �شعبا  �أمنيا  و�شعا  و�شفه  مــا  ب�شبب  مبكرة 

�إ�شر�ئيل.
ود�فع نتانياهو يف كلمته �أي�شا عن خربته �لأمنية �شاعيا 
للرد على �نتقاد�ت �لأ�شبوع �ملا�شي لوقف �إطالق �لنار 
�لذي و�شع حد� لأعنف ت�شعيد بني �إ�شر�ئيل وف�شائل 

فل�شطينية يف غزة منذ حرب 2014.
ت�شببت ��شتقالة وزير �لدفاع ليربمان �لأ�شبوع �ملا�شي 

�حتجاجا على وقف �إطالق �لنار باأزمة حكومية.
بيتنا”  “�إ�شر�ئيل  حزبه  مع  ليربمان  �ن�شحاب  وبعد 
 120( �لكني�شت  يف  نتانياهو  �ئــتــالف  غالبية  بــاتــت 

مقعد�ً( تقت�شر على مقعد و�حد.
وموعد �لنتخابات �لقادمة يف ت�شرين �لثاين/نوفمرب 

.2019
�إ�شر�ئيل  �أن  من  نتانياهو  ت�شريحات  على  بينيت  ورد 
�إن  بــالــقــول  خــا�ــس،  ب�شكل  معقد�  �أمــنــيــا  و�شعا  لديها 
�إ�ــشــر�ئــيــل كــثــري� مــا و�جــهــت تــهــديــد�ت ومتــكــنــت من 

�لتغلب عليها.
دفاع  �شيا�شة  بــاتــبــاع  نتانياهو  �لــوقــت  نف�س  يف  و�تــهــم 

�نهز�مية.
وقال بينيت “�خلطر �لأكرب على �إ�شر�ئيل هو �أننا بد�أنا 
بالتفكري باأن لي�س هناك حال لالرهاب -- لالإرهابيني، 

لل�شو�ريخ، ولي�س هناك �شيء ميكن �لقيام به«.
�إىل  �شنعود  �لــربــح  �إ�ــشــر�ئــيــل  تــريــد  “عندما  و�أ�ـــشـــاف 

�لربح«.
و�نتقد بينيت تاآكل قوة �لردع قائال �إن �أعد�ء �إ�شر�ئيل 
“يزد�دون  �لــلــبــنــاين  مــثــل حــركــة حــمــا�ــس وحـــزب �هلل 

غطر�شة لنهم يعتقدون باأننا نخ�شى مو�جهتهم«.

�جلمعــــــــة  �أعلن  �شان�شيز  وكـــــــان 
�أنــــه طــلــب لــقــاء �لــعــاهــل �ملغربي 
�لــــ�ــــشــــاد�ــــس، لكن  �ملــــلــــك حمـــمـــد 
موعد  �أي  تاأكيــــــــد  يتــــــــم  مل 

لالجتماع.
�أهــــم حلفاء  �إ�ــشــبــانــيــا مـــن  وتــعــد 

“معقدة ول ميكن حلها باملقاربة 
ــــــــم �أهــمــيــتــهــا، بل  ـــ ـــ ـــ �لأمـــنـــيـــة رغـــ
تنموية  مقاربـــــــة  �عــتــمــاد  يجب 
م�شدر�  ت�شكل  �لــتــي  �لــبــلــد�ن  يف 
لــلــهــجــرة �لــ�ــشــريــة �نــطــالقــا من 

�إفريقيا«.

�لهدنة باأنها “��شت�شالم لالرهاب” وقال بينيت �إنه ل 
يو�فق عليها �ي�شا.

�لتي  �ملناطق �جلنوبية  �إ�شر�ئيليون يف  �شكان  كما نّظم 
�ملا�شي  �لأ�ــشــبــوع  غــزة  مــن  �أطلقت  �ــشــو�ريــخ  �أ�شابتها 
�حتجاجات دعو� خاللها �إىل �ّتخاذ موقف مت�شّدد �شّد 
حما�س �لتي خا�شت �شّدها �إ�شر�ئيل ثالثة حروب منذ 

.2008
و�أظهر ��شتطالع للر�أي ن�شرت نتائجه بعد وقف �إطالق 
�لنار �أّن %74 من �ل�شر�ئيليني لي�شو� مرتاحني عن 
�أّن  �أّنه �أظهر  تعامل نتانياهو مع �لت�شعيد يف غّزة، �إل 
�أجريت  ما  �إذ�  �ملقاعد  بغالبية  ب�شهولة  �شيفوز  حزبه 

�نتخابات نيابية مبكرة.

�ملغرب �لأوروبيني و�أكرب �شركائه 
�لتجاريني.

عدة  ز�ر  �ملا�شية  �لأ�شهر  وخــالل 
�لرباط  �إ�شبان  وم�شوؤولني  وزر�ء 
�لإرهاب  مكافحة  ق�شايا  لبحث 
بالعالقات  م�شيدين  و�لــهــجــرة، 

“�ملمتازة” بني �جلارين.
�لــبــو�بــة �لأوىل  ��ــشــبــانــيــا  وبــاتــت 
�إىل  �ل�شريني  �ملهاجرين  لدخول 
�ألف   47 �أكــــرث مـــن  �أوروبـــــــا مـــع 
مهاجر دخلو� منذ بد�ية 2018 
بـــر�،  �آلف  نــحــو خــمــ�ــشــة  بــيــنــهــم 
بح�شب �ملنظمة �لدولية للهجرة، 
يف  مهاجر�ً   564 �عُترب  حني  يف 

عد�د �لقتلى �أو �ملفقودين.
وتطالب �إ�شبانيا �لحتاد �لأوروبي 
للمغرب  مــــــايل  دعــــــم  بـــتـــقـــدمي 
�لهجرة  �ــشــبــط  عــلــى  ملــ�ــشــاعــدتــه 

عرب �ملتو�شط.
ويحاول مزيد من �ملغاربة مغادرة 
بالدهم للو�شول �ىل �أوروبا، عرب 
�ل�شياج  ت�شلق  �و  �لــبــحــر  طــريــق 
�لــ�ــشــائــك �لــعــمــالق �لـــذي يف�شل 
�ملغرب عن منطقتي �شبتة ومليلة 

�ل�شبانيتني.
ـــمـــهـــاجـــريـــن  ــــــافــــــة لـــل وبــــــالإ�ــــــش
�ل�شحر�ء  جنوب  من  �ملتحدرين 
تز�يد�  �لأخــــرية  �لأ�ــشــهــر  �شهدت 
يف �أعد�د �ملغاربة �لذين يحاولون 
�لبو�بة  �أوروبــا عرب  �إىل  �لو�شول 

�ل�شبانية.

مفاو�س : اتفاق خروج 
بريطانيا »من�سف ومتوازن« 

 •• بروك�سل-رويرتز:

قـــال مــفــاو�ــس �لحتــــاد �لأوروبـــــي 
من  بريطانيا  خــروج  �تفاق  ب�شاأن 
�لتفاق  مــ�ــشــودة  �إن  �مــ�ــس  �لتكتل 
�لتي مت �لتو�شل �إليها بني �لحتاد 

ولندن “من�شفة ومتو�زنة«.
موؤمتر  يف  بارنييه  مي�شيل  وقـــال 
�ــشــحــفــي بــعــد �جــتــمــاع مـــع وزر�ء 
دولة   27 وعـــددهـــا  �لحتــــاد  دول 
عــام على  ب�شكل  تــو�فــق  �لـــدول  �إن 
مــ�ــشــودة �تـــفـــاق �خلـــــروج �لــتــي مت 

�لتو�شل �إليها �لأ�شبوع �ملا�شي.
�لو�قع يف  “نحن يف  بارنييه  وقــال 
�لعملية  هـــذه  يف  حــا�ــشــمــة  حلــظــة 
�أحد  عـــني  عـــن  يــغــيــب  �أل  ويــجــب 
�لتقدم �لذي مت �إحر�زه يف بروك�شل 

ويف لندن«.
وتابع “ب�شكل عام �لتفاق من�شف 

ومتو�زن«.
وجـــــه  “على  يــــــقــــــول  ومـــــ�ـــــشـــــى 
توؤيد  �لأع�شاء  �لــدول  �خل�شو�س 
�لأوروبي  �لحتــاد  �خلـــروج.  �تفاق 
�لعملية  يـــقـــرر  �أن  عــلــيــه  ز�ل  مـــا 
�لد�خلية لالتفاق على مد �لفرتة 

�لنتقالية«.

كمبوديا ترف�س اإقامة قاعدة ع�سكرية اأجنبية 

�لمريكي يف هذ� �ل�شدد.
�ملعلومات  كــــل  “نرف�س  وقــــــال 
مندد�  باحلقيقة”  تتالعب  �لتي 
وجــــود  يــ�ــشــتــخــدمــون  بـ”�لذين 
�شينيني  و�ـــشـــيـــاح  ــتــثــمــريــن  مــ�ــش

كذريعة لالفرت�ء على كمبوديا«.
�حلليفة  �لـــ�ـــشـــني،  و��ـــشـــتـــثـــمـــرت 
�لوزر�ء  لرئي�س  �لقوية  �لقليمية 
�ملا�شية  �لــ�ــشــنــو�ت  يف  �لــكــمــبــودي، 
�ململكة  يف  �لـــــــــدولر�ت  مـــلـــيـــار�ت 

وقال �لعاهل �ل�شعودي �إن “من �أولويات �ملرحلة �ملقبلة 
ومتكينه  �لــ�ــشــعــودي  �خلــا�ــس  للقطاع  دعــمــنــا  مــو��ــشــلــة 
�ل�شيا�شات  على  و�لــتــاأكــيــد  �لتنمية،  يف  فــاعــل  ك�شريك 
�شبط  بني  �لتو�زن  حتقيق  ذلك  يف  مبا  للمملكة  �ملالية 

�لإنفاق ورفع كفاءته وبني دعم �لنمو �لقت�شادي«.
�لوطني  “بو�جبهم  يــقــومــون  �جلــنــود  �أن  �إىل  و�أ�ـــشـــار 
�لت�شحية  يف  �لأمثلة  �أروع  ويقدمون  وجــه،  �أكمل  على 
و�ل�شجاعة يف �لدفاع عن �لعقيدة و�لوطن... و�شت�شتمر 
�ململكة يف �لت�شدي للتطرف و�لإرهاب، و�لقيام بدورها 
�لــقــيــادي و�لــتــنــمــوي يف �ملــنــطــقــة مبــا يــزيــد مــن فر�س 
جهودها  �ملــمــلــكــة  �ــشــتــو��ــشــل  “كما  �ل�شتثمار”.وتابع 

••الريا�ض-وكاالت:

�لعزيز،  عبد  بن  �شلمان  �مللك  �ل�شعودي،  �لعاهل  �فتتح 
�لثالثة من  �ل�شنة  �أعــمــال  �لــريــا�ــس،  �لإثــنــني، يف  �أمــ�ــس 
�لعهد  ويل  بح�شور  �لــ�ــشــورى،  ملجل�س  �ل�شابعة  �لـــدورة 
�لــوزر�ء، �لأمــري حممد بن �شلمان  نائب رئي�س جمل�س 

بن عبد �لعزيز.
وكالة  نقلته  مــا  بح�شب  خطابه  يف  �شلمان  �ملــلــك  و�أكـــد 
�لأنباء �ل�شعودية، و��س، �أن “�ململكة متر بتطور تنموي 
�لتي   2030 �ململكة  روؤيــة  �شامل وفقاً خلطط وبر�مج 

ت�شري ب�شكل متو�ٍز وحتقق �أهد�فها مبعدلت مر�شية«.

�لق�شية  و�شتبقى  وق�شاياها،  �ملنطقة  �أزمـــات  ملعاجلة 
�ل�شعب  يح�شل  �أن  �إىل  �لأوىل  �لق�شية  �لفل�شطينية 

�لفل�شطيني على جميع حقوقه �مل�شروعة«.
و�أ�شاف “�إن وقوفنا �إىل جانب �ليمن مل يكن خيار�ً بل 
و�جباً �قت�شته ن�شرة �ل�شعب �ليمني بالت�شدي لعدو�ن 
دعمنا  ونوؤكد  �إيــر�ن،  من  مدعومة  �نقالبية  ميلي�شيات 
�لأمن  جمل�س  لــقــر�ر  وفــقــاً  �شيا�شي  حــل  �إىل  للو�شول 
�حلو�ر  وخمرجات  �خلليجية،  و�ملبادرة   )2216( رقم 

�لوطني �ليمني �ل�شامل«.
وقال “لقد د�أب �لنظام �لإير�ين على �لتدخل يف �ل�شوؤون 
�لــد�خــلــيــة لــلــدول �لأخـــــرى ورعـــايـــة �لإرهــــــاب، و�إثــــارة 

وعلى  �ملنطقة،  دول  من  �لعديد  يف  و�خلـــر�ب  �لفو�شى 
�لنظام  �لعمل على و�شع حد لربنامج  �لــدويل  �ملجتمع 
تــهــدد �لأمن  �لــتــي  �لــنــووي، ووقـــف ن�شاطاته  �لإيــــر�ين 
�شيا�شي  حل  �إىل  �ل�شعودي  �لعاهل  ودعــا  و�ل�شتقر�ر«. 
�لإرهابية  �لتنظيمات  ويبعد  �أزمتها  من  �شوريا  يخرج 
و�لــتــاأثــري�ت �خلــارجــيــة عــنــهــا، ويــتــيــح عـــودة �لالجئني 

�ل�شوريني �إىل وطنهم.
ن�شيد مبــا حتقق من  “�إننا  قــال  �لــعــر�قــي،  �لــ�ــشــاأن  ويف 
خطو�ت مباركة لتوثيق �لعالقات بني بلدينا، متطلعني 
خمتلف  يف  �لـــتـــعـــاون  لــتــعــزيــز  �جلـــهـــود  ��ــشــتــمــر�ر  �إىل 

�ملجالت«.

امللك �سلمان: فل�سطني �ستبقى الق�سية الأوىل

دول الحتاد الوروبي توؤيد 
م�سروع اتفاق بريك�ست 

 •• بروك�سل-اأ ف ب:

م�شروع  على  مو�فقتهم  �أم�س  �لـ27  �لأوروبـــي  �لحتــاد  دول  وزر�ء  �أعطى 
�تفاق بريك�شت يف ختام �جتماع يف بروك�شل كما �أعلن وزير من�شاوي، وذلك 

متهيد� لتوقيعه خالل �لقمة �لوروبية �ل�شتثنائية يف نهاية �ل�شبوع.
�لذي  بلوميل  غرينوت  �لأوروبية  �ل�شوؤون  �ملكلف  �لنم�شاوي  �لوزير  وقال 
“مت �لنتهاء من  �إنــه  �لأوروبــــي  �لــدوريــة لــالحتــاد  �لرئا�شة  بــالده  تتوىل 

�خلطوة �لأوىل �ل�شعبة، لقد جنحنا يف �حلفاظ على �لوحدة«.
بدوره، كما عرب كبري مفاو�شي �لحتاد �لأوروبي يف ملف بريك�شت مي�شال 
بربيك�شت  �ملرتبطة  للحزمة  �ليوم  �لـــوزر�ء  لدعم  “�لرتياح  عن  بارنييه 
�أيام من �لقمة �ل�شتثنائية �لتي �شتجمع روؤ�شاء  وذلك قبل �شتة  كاملة”، 

دول وحكومات �لتكتل يف بروك�شل �لأحد.
�لـ27، فاإن �لنقطة �لوحيدة �ملطروحة  وبالن�شبة لدول �لحتاد �لأوروبــي 
ما  �لنــتــقــالــيــة  �ملــرحــلــة  متــديــد  بــاحــتــمــال  �ملتعلقة  تــلــك  �شتكون  للنقا�س 
�لحتاد  قو�عد  تطبيق  خاللها  بريطانيا  �شتو��شل  و�لتي  بريك�شت  بعد 

�لأوروبي.
خالل  تاريخ  لتحديد  نهائيا  �قرت�حا  �شنقدم  �أننا  “�أعتقد  بارنييه  وقــال 
بريطانيا  بني  متبادل  باتفاق  �لقر�ر  هــذ�  �تخاذ  �شيتم  �جلــاري.  �لأ�شبوع 
ودول �لتكتل �لـ27«. ومبوجب م�شودة �لتفاق �حلالية، تنتهي هذه �لفرتة 
بحلول نهاية �لعام 2020. لكن بارنييه �قرتح متديدها عامني �إ�شافيني، 

وفق م�شدر �أوروبي.
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  منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

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

�ملودعة بالرقم: ٢98863:بتاريخ: ٢3/٠9/٢٠١8
باإ�شم : جون�شـون �أند جون�شـون 

�ملتحدة  �لــوليــات   ٠8933  ، نيو جري�شي   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بــالز�  �أنــد جون�شون  و�ن جون�شون  وعــنــو�نــه:   
�لأمريكية.   

�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3 
غ�شولت ومناديل للمناطق �حل�شا�شة.

 و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة CAREFREE 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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 116223

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢96٢54:بتاريخ: ٠7/3١/٢٠١8
باإ�شم : بيو�شن�س ويب�شرت، �إنك.

وعنو�نه:   33 تكنولوجي در�يف ، �إرفني ، كاليفورنيا  ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية   
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9 
بر�مج كمبيوتر و�أجهزة كمبيوتر لربط �أنظمة تخطيط �لقلب ثالثية �لأبعاد ومولد�ت �ل�شتئ�شال �لقلبية 

ب�شبكة كمبيوتر �مل�شت�شفى �أو �أنظمة كمبيوتر �أخرى.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة CARTONET 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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 121414

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

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

�ملودعة بالرقم  ٢987٢3:بتاريخ: ١9/٠9/٢٠١8
رقم �لأولوية: 84٠٠4٠/87  بتاريخ:١9-٠3-٢٠١8

باإ�شم : ديبوي �شينثي�س، �إنك
وعنو�نه:   7٠٠ �أورثوبيديك در�يف و�ر�شو ، �إنديانا 4658١ ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:١٠ 
غر�شات )�أدو�ت طبية( و�أدو�ت جر�حية لال�شتخد�م يف جر�حات �لعمود �لفقري فقط.
و�شف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن كلمة SYMPHONY  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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 122647

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢953٢5:بتاريخ: ١٢/٠7/٢٠١8
باإ�شم : ماجد �لفطيم �لعقارية )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه:   �س.ب. 6٠8١١ ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 
خدمات �لدعاية و�لإعالن ، �إد�رة �لأعمال ، توجيه �لأعمال ، تفعيل �لن�شاط �ملكتبي ، خدمات بطاقات �لولء 
، تنظيم و��شت�شار�ت �لأعمال ، معلومات  جتارية ون�شائح للم�شتهلكني ، �مل�شاعدة يف �لإد�رة �لتجارية �أو �إد�رة 
�لبيع بالتجزئة ، �أبحاث �لت�شويق ودر��شات �لت�شويق ، ترويج �ملبيعات لالآخرين ، بحث �لكفالت ، خدمات 
�إد�رة   ، جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع ل�شالح �لغري وذلك لتمكني �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة 

وت�شغيل مر�كز ت�شوق للبيع بالتجزئة.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة متاجر باللغة �لعربية حتتها MATAJER   باللغة �لإجنليزية 
�لكلمات  وفــوق  �لإجنليزية  باللغة   Al RAHMANIYA و  �لعربية  باللغة  �لرحمانية  كلمتي  ثم 

�حلرف M باللغة �لإجنليزية بطريقة مميزة على �شكل ر�شم ثالثي �لأبعاد لقنطرة مزخرفة.
 )AL RAHMANIYA – ل�شرت�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م �لكلمة ) �لرحمانية�  

مبعزل عن �لعالمة لعتبار ��شم منطقة جغر�فية.
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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 122683

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢9495٢    بتاريخ: ٠5/٠7/٢٠١8
باإ�شم : هافيلز �إنديا ليمتد

وعنو�نه : كيو �آر جي تاورز، ٢دي، �شكتور-١٢6، �إك�شربي�س و�ي، نويد�-٢٠١3٠4 يو بيه، �لهند.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: ١١
ثالجات ، مكيفات هو�ء ، جممد�ت.

د�ئــرة مميزة  �لإجنليزية بخط مميز د�خل  باللغة   LLOYD �لعالمة عبارة عن كلمة  �لعالمة:  و�شف 
ثنائية �لأبعاد.
�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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 122734

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢9585٢    بتاريخ: ٢3/٠7/٢٠١8
باإ�شم : فرح �إك�شبريين�شز ذ.م.م 

وعنو�نه: �س.ب. ١٢87١7 ،  �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية  �ملتحدة.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 4١
�إد�رة �لأعمال ، توجيه �لأعمال ، �لت�شويق ، خدمات جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع ل�شالح �لغري، وذلك لتمكني 
تقدمي  ميكن   ، �لنقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي  )ول  �حلاجة،  عند  و�شر�ئها  معاينتها  من  �لزبائن  عامة 
هذه �خلدمات من خالل خدمات �لبيع بالتجزئة عرب �لنرتنت �أو حمالت �لبيع بالتجزئة �أو منافذ �لبيع 

باجلملة �أو من خالل كتالوجات �لطلب �لربيدي �أو من خالل و�شائل �لت�شال �للكرتونية.
WATER’S GREATEST PLAYGROUND و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات

باللغة �لإجنليزية بخط وطريقة مميزة.
�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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 123481

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢95857    بتاريخ: ٢3/٠7/٢٠١8
باإ�شم : فرح �إك�شبريين�شز ذ.م.م 

وعنو�نه: �س.ب. ١٢87١7 ،  �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية  �ملتحدة.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 4١
�إد�رة �لأعمال ، توجيه �لأعمال ، �لت�شويق ، خدمات جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع ل�شالح �لغري، وذلك لتمكني 
تقدمي  ميكن   ، �لنقل(  خدمة  على  ذلك  ينطوي  )ول  �حلاجة،  عند  و�شر�ئها  معاينتها  من  �لزبائن  عامة 
هذه �خلدمات من خالل خدمات �لبيع بالتجزئة عرب �لنرتنت �أو حمالت �لبيع بالتجزئة �أو منافذ �لبيع 

باجلملة �أو من خالل كتالوجات �لطلب �لربيدي �أو من خالل و�شائل �لت�شال �للكرتونية.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات �ملاي لعبتنا باللغة �لعربية بخط وطريقة مميزة.

�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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 123482

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢96593:بتاريخ: ٠7/٠8/٢٠١8
باإ�شم : �لد�ر �لعقارية �س.م.ع.

وعنو�نه:   : �س.ب. 5١١33 ، �أبوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 
باإد�رة  �مل�شورة فيما يتعلق  ، خدمات  �ملكتبي  �لن�شاط  ، تفعيل  ، توجيه �لأعمال  �إد�رة �لأعمال   ، �لدعاية و�لإعــالن  خدمات 
، تق�شي  �لتحريات عن �لأعمال   ، �ملعلومات و�لأخبار عن �لأعمال   ، �ملهنية  ��شت�شار�ت �لأعمال   ، ، تقييم �لأعمال  �لأعمال 
�أبحاث �لأعمال   ، �ملد�ر�س  �أعمال  �إد�رة   ، �إد�رة �لأعمال  �مل�شاعدة يف   ، �إد�رة وتنظيم �لأعمال  �إ�شت�شار�ت يف   ، حقائق �لأعمال 
�أبحاث �لت�شويق ،   ، ، �لت�شويق  �أو �ل�شناعية ، ن�شر وحتديث مو�د �لدعاية و�لإعــالن  �إد�رة �لأعمال �لتجارية  ، �مل�شاعدة يف 
�ملعار�س  تنظيم   ، �لكمبيوتر  �شبكات  على  �ملبا�شرة  و�لدعاية  �لإعــالن   ، �ملكتبية  و�ملعد�ت  �لآلت  تاأجري   ، �لت�شويق  در��شات 
 ، �لأفــر�د  ، توظيف  �ملوظفني  �شوؤون  �إد�رة  �إ�شت�شار�ت   ، �لدعاية و�لإعــالن �خلارجي   ، �إعالنية  �أو  لغايات جتارية  �لتجارية 
�لإختبار�ت �لنف�شية لختيار �ملوظفني ، �لعالقات �لعامة ، ن�شر ن�شو�س �لدعاية و�لإعالن ، �لدعاية و�لإعالن ، تاأجري مو�د 
�لدعاية و�لإعالن ، كتابة ن�شو�س �لدعاية و�لإعالن ، خدمات جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع ل�شالح �لغري، وذلك لتمكني عامة 

�لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة، )ول ينطوي ذلك على خدمة �لنقل(.
�لعربية ثم كلمة  باللغة  �ل�شعديات  باللغة �لإجنليزية حتتها   MAMSHA �لعالمة عبارة عن كلمة  �لعالمة:  و�شف 

بخط مميز. �لكلمات  وجميع  �لإجنليزية  باللغة   ALSAADIYAT حتتها   MAMSHA
– AL SAADIYAT( مبعزل عن  �ل�شعديات   ( �لكلمة  ��شتخد�م  �ملطالبة بحق ح�شري عند  �ل�شرت�طات: عدم    

�لعالمة لعتبار ��شم منطقة جغر�فية.
�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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 123870

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

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

�ملودعة بالرقم ٢94779:بتاريخ: ٠3/٠7/٢٠١8
باإ�شم : ماجد �لفطيم �لعقارية )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه:   �س.ب. 6٠8١١ ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 
خدمات �لدعاية و�لإعالن ، �إد�رة �لأعمال ، توجيه �لأعمال ، تفعيل �لن�شاط �ملكتبي ، خدمات بطاقات �لولء 
، تنظيم و��شت�شار�ت �لأعمال ، معلومات  جتارية ون�شائح للم�شتهلكني ، �مل�شاعدة يف �لإد�رة �لتجارية �أو �إد�رة 
�لبيع بالتجزئة ، �أبحاث �لت�شويق ودر��شات �لت�شويق ، ترويج �ملبيعات لالآخرين ، بحث �لكفالت ، خدمات 
�إد�رة   ، جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع ل�شالح �لغري وذلك لتمكني �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة 

وت�شغيل مر�كز ت�شوق للبيع بالتجزئة.
و�شف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن كلمات My City Centre Julfar باللغة �لإجنليزية حتتهم ماي 

�شيتي �شنرت جلفار 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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 122687

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

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

�ملودعة بالرقم ٢9478٠:بتاريخ: ٠3/٠7/٢٠١8
باإ�شم : ماجد �لفطيم �لعقارية )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه:   �س.ب. 6٠8١١ ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36 
خدمات �لتاأمني ، �ل�شوؤون �لتمويلية ، �ل�شوؤون �ملايل ، �ل�شوؤون �لعقارية ، مكاتب �لعقار�ت و�ل�شقق �ل�شكنية 
، وكالء �لإ�شكان ، �إد�رة �لعمار�ت ، �ل�شتثمار يف �لعقار�ت و�ملباين ، وكالت �لعقار�ت ، �إد�رة �لعقار�ت ، تثمني 
�لعقار�ت ، �لتقييم �ملايل للعقار�ت ، متويل �ل�شر�ء و�لإيجار ، تاأجري �لعقار�ت ، �شم�شرة �لعقار�ت ، حت�شيل 

�لإيجار�ت ، تاأجري �ملكاتب )عقار�ت( ، تاأجري �ل�شقق �ل�شكنية ، تاأجري �ل�شقق ، تاأجري �ملباين.
حتتهم  �لإجنليزية  باللغة   My City Centre Julfar و�شف �لعالمة:  �لعالمة عبارة عن كلمات

ماي �شيتي �شنرت جلفار 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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 122688

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢9495٠    بتاريخ: ٠5/٠7/٢٠١8
باإ�شم : هافيلز �إنديا ليمتد

وعنو�نه : كيو �آر جي تاورز، ٢دي، �شكتور-١٢6، �إك�شربي�س و�ي، نويد�-٢٠١3٠4 يو بيه، �لهند.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 7
غ�شالت )لغ�شل �ملالب�س(.

د�ئــرة مميزة  �لإجنليزية بخط مميز د�خل  باللغة   LLOYD �لعالمة عبارة عن كلمة  �لعالمة:  و�شف 
ثنائية �لأبعاد.
�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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 122732

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢9495١    بتاريخ: ٠5/٠7/٢٠١8
باإ�شم : هافيلز �إنديا ليمتد

وعنو�نه : كيو �آر جي تاورز، ٢دي، �شكتور-١٢6، �إك�شربي�س و�ي، نويد�-٢٠١3٠4 يو بيه، �لهند.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 9
�أجهزة تلفزيون.

LLOYD باللغة �لإجنليزية بخط مميز د�خل د�ئرة مميزة   و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة 
ثنائية �لأبعاد.
�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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 122733

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢96496    بتاريخ: ٠5/٠8/٢٠١8
باإ�شم : �ألتوني�س-تر�يدجن جي�شتاو ئي �شريفيكو�س �ل دي �إيه 

وعنو�نه : �أفينيد� �أرياجا 5٠-3 �شال 5 ، ��س ئي ، فون�شال ، مادير� ، �لربتغال.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3٢
م�شروبات �لفو�كه ، �شر�ب وم�شتح�شر�ت �أخرى لعمل �مل�شروبات ، كوكتيالت )غري كحولية(. 

 THE ORIGINAL GIUSEPPE CIPRIANI و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات 
BELLINI بخط مميز ثم ر�شم كاريكاتوري لنادل بطريقة مميزة ثم كلمة  بخط �شغري حتتهم كلمة 

مميز وجميع �لكلمات باللغة �لإجنليزية. بخط   CIPRIANI
�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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 123982

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢9848١:بتاريخ: ١6/٠9/٢٠١8
باإ�شم : �أكانتيا جروب هولدينجز

وعنو�نه:   يونيليفر هاو�س ، ١٠٠ فكتوريا �إمبانكمنت ، لندن ، �إجنلرت� ، ئي �شي4و�ي �و دي و�ي ، �ململكة 
�ملتحدة.

�صورة العالمة  

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3 
�أقنعة طينية للب�شرة ، كرميات �شقل ، رذ�ذ جتميلي ، مرطبات للحماية من �أ�شعة �ل�شم�س ، �أقنعة جتميلية 

، مرطبات للحماية من �لتلوث.
SIMPLE PROTECT 'N' GLOWباللغة  كلمات   عــن  عــبــارة  �لعالمة  �لــعــالمــة:  و�ــشــف   

�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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 124215

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢98855:بتاريخ: ٢3/٠9/٢٠١8
باإ�شم : جون�شـون �آند جون�شـون هيلث �آند ويلن�س �شوليو�شنز �إنك.

وعنو�نه:   ١3٠ �شاوث فري�شت �شرتيت ، �آن �أربور ، مي�شيغان 48١٠4 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 9 
تطبيقات للهو�تف �ملتحركة توفر �ملعلومات يف جمالت �ل�شحة و�لعافية.

 و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة INERGIZE 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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 124220

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢98856:بتاريخ: ٢3/٠9/٢٠١8
باإ�شم : جون�شـون �آند جون�شـون هيلث �آند ويلن�س �شوليو�شنز �إنك.

وعنو�نه:   ١3٠ �شاوث فري�شت �شرتيت ، �آن �أربور ، مي�شيغان 48١٠4 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:4١ 
�خلدمات �لتعليمية حتديد�ً تنظيم دور�ت �شخ�شية وبر�مج تدريبية يف جمالت �ل�شحة و�لعافية.

 و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة INERGIZE 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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 124221

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢98857:بتاريخ: ٢3/٠9/٢٠١8
باإ�شم : جون�شـون �آند جون�شـون هيلث �آند ويلن�س �شوليو�شنز �إنك.

وعنو�نه:   ١3٠ �شاوث فري�شت �شرتيت ، �آن �أربور ، مي�شيغان 48١٠4 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:44 
توفري �ملعلومات يف جمالت �ل�شحة و�لعافية.

 و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة INERGIZE 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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 124222

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢9698٠    بتاريخ: ١3/٠8/٢٠١8
باإ�شم : �أوج �نف�شتمنت�س ليمتد

وعنو�نه : �س.ب. 3١4٠ ، رود تاون ، تورتول ، جزر �لعذر�ء �لربيطانية.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 43
�لفنادق   ، �لفنادق   ، �لكافترييات   ، �ملقاهي   ، �ملوؤقتة  �لإقامة  �أماكن   ، و�مل�شروبات  �لأطعمة  توفري  خدمات 
�ملوؤقتة  �ملطاعم   ، �خلفيفة  �لوجبات  مطاعم   ، �لذ�تية  �خلدمة  مطاعم   ، �ملطاعم   ، )موتيالت(  �ل�شغرية 
، خدمات �حلجوز�ت  للعطالت  �إقامة  �أماكن  توفري   ، و�ل�شر�ب  بالطعام  �لتزويد   ، )�لكانتينات(  �ملتنقلة  �أو 
و�حلجز للمطاعم و�أماكن �لإقامة �ملوؤقتة للعطالت ، مكاتب تاأمني �لإقامة )�لفنادق و�لُنزل( ، تاأجري �أماكن 

�لإقامة �ملوؤقتة ، بيوت �ل�شياح ، حجز �لفنادق.
 و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلماتTUK TUK  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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 124225

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢96986    بتاريخ: ١3/٠8/٢٠١8
باإ�شم : �أوج �نف�شتمنت�س ليمتد

وعنو�نه : �س.ب. 3١4٠ ، رود تاون ، تورتول ، جزر �لعذر�ء �لربيطانية.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 43
�لفنادق   ، �لفنادق   ، �لكافترييات   ، �ملقاهي   ، �ملوؤقتة  �لإقامة  �أماكن   ، و�مل�شروبات  �لأطعمة  توفري  خدمات 
�ملوؤقتة  �ملطاعم   ، �خلفيفة  �لوجبات  مطاعم   ، �لذ�تية  �خلدمة  مطاعم   ، �ملطاعم   ، )موتيالت(  �ل�شغرية 
، خدمات �حلجوز�ت  للعطالت  �إقامة  �أماكن  توفري   ، و�ل�شر�ب  بالطعام  �لتزويد   ، )�لكانتينات(  �ملتنقلة  �أو 
و�حلجز للمطاعم و�أماكن �لإقامة �ملوؤقتة للعطالت ، مكاتب تاأمني �لإقامة )�لفنادق و�لُنزل( ، تاأجري �أماكن 

�لإقامة �ملوؤقتة ، بيوت �ل�شياح ، حجز �لفنادق.
 و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات QAHWET MURJAN 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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 124234

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢97478:بتاريخ: ٢8/٠8/٢٠١8
باإ�شم : ماجد �لفطيم �لعقارية )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه:   �س.ب. 6٠8١١ ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:35 
خدمات �لدعاية و�لإعالن ، �إد�رة �لأعمال ، توجيه �لأعمال ، تفعيل �لن�شاط �ملكتبي ، خدمات بطاقات �لولء 
، تنظيم و��شت�شار�ت �لأعمال ، معلومات  جتارية ون�شائح للم�شتهلكني ، �مل�شاعدة يف �لإد�رة �لتجارية �أو �إد�رة 
�لبيع بالتجزئة ، �أبحاث �لت�شويق ودر��شات �لت�شويق ، ترويج �ملبيعات لالآخرين ، بحث �لكفالت ، خدمات 
�إد�رة   ، جتميع ت�شكيلة من �ل�شلع ل�شالح �لغري وذلك لتمكني �لزبائن من معاينتها و�شر�ئها عند �حلاجة 

وت�شغيل مر�كز ت�شوق للبيع بالتجزئة.
 Mall of Abu Dhabi و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات مول �أبوظبي باللغة �لعربية حتتهم
باللغة �لإجنليزية بخط مميز فوقهم حرف M باللغة �لإجنليزية بطريقة مميزة على �شكل ر�شم ثالثي 

�لأبعاد لقنطرة مزخرفة بر�شومات متنوعة.
�ل�شرت�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م �لكلمة ) �بوظبي – Abu dhabi( مبعزل عن 

�لعالمة لعتبار ��شم منطقة جغر�فية.
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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 124546
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عربي ودويل

البداية: الالمبالة، ثم 
الب املجنون

مل يكن �حلب بني مي�شيل وبار�ك 
�أوباما من �لنظرة �لأوىل. جميع 
�لزميالت يف مكتب �ملحاماة �أغمي 
عليهن �أمام �ملرتب�س �جلديد، ما 
“ح�شب  كتبت  وقــد  عــد� مي�شيل. 
جتربتي، �ن يرتدي �لأ�شود بدلة 
�لبي�س”،  يفنت  ذلــك  فــان  �نيقة 
وبـــا�ـــشـــتـــثـــنـــاء »�ـــــشـــــوت جـــهـــوري 
ومثري”، فاإنه مل يعجبها مطلقا، 
هند�مه.   م�شتوى  على  �شيما  ل 
يوم  يف  �نـــه  م�شتهزئة  روت  وقـــد 
من �لأيــام، ظهر يف حانة مرتديا 
�لـــكـــتـــان،  مــــن  بـــيـــ�ـــشـــاء  “�شرتة 
م�شل�شل  من  مبا�شرة  خرج  وكاأنه 

�شرطيان يف ميامي«.
مي�شيل  تــنــاول  بــان  �لمـــر  �نتهى 
وبار�ك �لآي�س كرمي معا، وتبادل 
�أنها  بعد ذلك  قبلة. وقد و�شفت 
�شعرت بـ “ رغبة �شاحقة، و�متنان 

وفي�س و�متالء و�عجاب«.
بــــعــــد مــــــــــرور بــــعــــ�ــــس �لـــــوقـــــت، 
لتجده  �لــلــيــل  عـــّز  يف  ��شتيقظت 
�شاألته  م�شطربا.  ويــبــدو  و�قــفــاً، 
عن �شبب �لأرق، و�جاب بابت�شامة 
يف  �أفكر  “كنت  حمرجا:  �شغرية 
وخل�شت  �لدخل”.  يف  �لــتــفــاوت 
�لعي�س  �ل�شهل  من  لي�س  �أنــه  �إىل 
�أنها  كما  �ل�شخ�س،  هــذ�  مثل  مع 
مل تتحّمل تفاوؤله �جلامح، وعدم 
وخ�شو�شا  بــاملــو�عــيــد،  �لــتــز�مــه 

طموحاته �لكبرية. 
�أنها  مي�شيل  �أدركــت  �لبد�ية،  من 
من  ذكــــــاء  لـــديـــه  رجـــــال  “حتب 
�لقوة �لأوىل، وطموح رمبا يبتلع 
ب�شر�حة  وتــ�ــشــف  طموحها”. 
روؤيــتــه يرت�شح  تــرددهــا يف  كبرية 
�شيكون  بالتاأكيد،  نــائــب.  ملن�شب 
ولكن  تعتقد،  كما  جيد�،  �شيا�شيا 
�لتي  �ملــ�ــشــرية  �أن  �أخــ�ــشــى  “كنت 
– وبدت و��شحة رغبته  �ختارها 
– �ــشــتــنــتــهــي يف  يف مــو��ــشــلــتــهــا 
�لخري ب�شحق جميع �حتياجاتنا 

.«

الأطفال: اإجها�س، ثم 
تلقيح ا�صطناعي

�لأطفال،  �إجنــــاب  حـــاول  عــنــدمــا 
تقول مي�شيل: »مل ي�شر �لأمر على 
منا�شبة  يف  �جه�شت  ير�م”.   ما 
�كتئابا  �حلـــادثـــة  وخــّلــفــت  �أوىل، 

حر�شت  زوجها،  �نتخاب  مبجرد 
حياة  تــو�زن  حتقيق  على  مي�شيل 
بــار�ك و�إعــادتــه �إىل �لــو�قــع، على 
خــالل ح�شور  مــن  �ملــثــال،  �شبيل 
“�إنها  لــيــلــة.  �لــعــائــلــة كـــل  عــ�ــشــاء 
�دخلتها  �لتي  �لأ�شياء  و�حدة من 
مدونة  وهي  �لأبي�س،  �لبيت  �إىل 
�ــشــارمــة لإبــقــائــه عــلــى عــلــم مبا 

كما تقول.  نفعله”، 
ولكن ميكنك  رئي�س،  �أنــت  »نعم،   
�لبي�شاوي،  �ملكتب  فــر�ولــة  جلب 
لأطفالك،  و�لــتــحــدث  و�جلــلــو�ــس 
ر�حـــــة،  مـــ�ـــشـــدر  �لأطـــــفـــــال  لأن 
ويــجــعــلــونــك تــفــكــر يف �ــشــيء �آخر 
غري �مل�شاكل �ليومية، ويذكرونك 
)كانت  �لنمور.  �إنــقــاذ  عليك  بــاأن 
ماليا  �أولـــــــويـــــــات  مـــــن  و�حـــــــــدة 

�أوباما!(

�ن نبقى �آباء ودودين لبنتيهما
ماليا،   ،2015 عـــام  خــريــف  يف 
�أنه  تعلن  لأوبـــامـــا،  �لبكر  �لبــنــة 
�ل�شنة  �خـــتـــتـــام  حــفــل  مبــنــا�ــشــبــة 
للبيت  فار�شها  �شياأتي  �لدر��شية، 
�لأبـــيـــ�ـــس ل�ــشــطــحــابــهــا. جرت 
�لـــــدو�م  تـــكـــون عــلــى  �أن  �لــــعــــادة، 
تقّلها  �لتي  �ل�شيارة  يف  م�شحوبة 
باأحد �أفر�د �لأمن، ولكن يف ذلك 

�مل�شاء، كان �ل�شتثناء.
و�ــشــل �لــ�ــشــبــي �ذن بــ�ــشــجــاعــة يف 
�خلا�شة.  ب�شيارته  �ملحدد  �لوقت 
ع�شبية  حـــالـــة  يف  مــالــيــا،  كـــانـــت 
�ـــشـــديـــدة، تــتــو�ــشــل و�لـــديـــهـــا بـــاأن 
تقول  “مرنني وهادئني”.  يكونا 
حافية  كـــنـــت  “لقد  مـــيـــ�ـــشـــيـــل: 
�لقدمني، وكان بار�ك ب�شب�شب”. 
معرفتهما  �رتياحهما،  ز�د  وممــا 
�أن عنا�شر �لأمن �شي�شهر�ن على 
طو�ل  كظليهما  �ملر�هقني  تامني 

�مل�شاء!

اليوم: اأخرًيا مبفردنا!
يف مقابلة مع جملة بيبول، تقول 
�شنو�ت  ثــمــاين  بــعــد  �إنـــه  مي�شيل 
�لبيت  يف  �مل�شتمرة  �لــزوبــعــة  مــن 
�أخري�ً  للزوجني  �أ�شبح  �لأبي�س، 
نلتقي  “نحن  لهما.  خا�س  وقــت 
“نتناول  تــقــول.  كــمــا  جمدد�”، 
�نـــفـــر�د، ويف �وقات  �لــعــ�ــشــاء عــلــى 
نـــكـــون مبـــفـــردنـــا... نــحــن فقط، 

و�أحالمنا«.
عن لوبوان

�شديد�. وكتبت تقول “�لجها�س 
موؤمل وحمبط وعزلة”، و��شافت 
“عندما يحدث ذلك، يتم �عتباره، 
يف بع�س �لأحــيــان، على �أنــه ف�شل 
�أو  كــذلــك..  لي�س  وهــو  �شخ�شي، 
ماأ�شاة، و�لتي هي، حتى و�ن كانت 
�لــلــحــظــة مــدمــرة متــامــا، لي�شت 

كذلك �أي�شا«.
للتلقيح  �أوبــــامــــا  �لــثــنــائــي  جلــــاأ   
�بنتيهما.  لإجنـــاب  �ل�شطناعي 
�للطيف  “زوجها  كــــان  ولـــكـــن، 
غائبا،  يكون  ما  “غالبا  و�حلنون 
كبري  حــد  �إىل  “وحيدة  ويرتكها 
يف  �لعملية  نظام  مــع  �لتعامل  يف 
تتوىل  �إنــهــا  فاعليتها”:  �قــ�ــشــى 

لن  بـــاأنـــه  مقتنعة  “كنت  لــكــنــنــي 
نهاية  �ىل  �لـــــذهـــــاب  يف  يـــنـــجـــح 

�لطريق«. 
وب�شكل  غالبا  يتحدث  كــان  »لقد 
�نق�شامات  تخفيف  عــن  حما�شي 
بــلــدنــا، و��ــشــتــنــفــار جمــمــوعــة من 
�لـــتـــي كــــان يعتقد  �ملـــثـــل و�لــقــيــم 
�نني  �ل  يتقا�شمها.  �جلميع  �أن 
�لنق�شامات  مــن  يكفي  مــا  ر�أيـــت 
�لنهاية،  فــفــي  �آمــــايل.  لتخفيف 
�أمريكا، ومل  �أ�شود يف  بار�ك  يظل 

�أكن �أعتقد �أنه ميكن �أن يفوز. »

يف البيت الأبي�س: تذّكر اأنه 
يجب اإنقاذ النمور

حقن نف�شها بنف�شها.

ال�صعوبات: مرحلة العالج 
النف�صي العائلي

بعد ولدة �بنتيها، تعرّث �لزوجان، 
و�نــطــلــق بـــار�ك �أوبــامــا يف �لعمل 
�ل�شيا�شي �شعود� وهبوطا، ونادر� 
جد� ما يلتقيان. �جربته مي�شيل 
على �تباع �لعالج �لنف�شي �لعائلي. 
�عتقدت  لأنني  ذلــك  فعلت  “لقد 
�شي�شاعدين  �لعائلي  �مل�شت�شار  �أن 

بار�ك،  �شد”  حججي  بناء  على 
مل  �لـــنـــفـــ�ـــشـــي،  �لــــعــــالج  و”لكن 
�لإطــــالق، فقد  كــذلــك على  يكن 
�شاعدين على ��شتك�شاف مفهومي 
لل�شعادة، و�أدركت �أنني بحاجة �إىل 
دعــم، وجــزء مــن ذ�ك �لــدعــم من 
�أن  كـــان عــلــّي  لــكــن  بــــار�ك نف�شه، 

�أبني حياتي بطريقة تنا�شبني«. 
�جلــلــ�ــشــات من  تــلــك  كــمــا مكنتها 
عندما  ـــــه  �أن لــــبــــار�ك  تــ�ــشــرح  �أن 
يــــكــــون بـــــعـــــيـــــد�ً، تـــ�ـــشـــعـــر بـــاأنـــهـــا 

لذلك  و�حلـــــ�ـــــشـــــور.  و�لــــثــــبــــات 
��شطررت لتقا�شم مو�طن �شعفي 
�أي�شا كيف  �تعلم  و�ن  وه�شا�شتي، 

�أحب ب�شكل خمتلف«.

الملة: باراك رئي�صا؟
 ل امل!

يرت�شح  بـــــاأن  �لــنــهــايــة  يف  قــبــلــت 
مقتنعة  لأنــهــا  جزئيا،  للرئا�شة، 
“لدي  وتـــقـــول:  �شيخ�شر.  بــاأنــه 
يفعله”،  �أن  ميــكــن  مبـــا  �إميــــــان 

�أن  علّي  “كان  للخطر.  معر�شة 
�ل�شعور  هــذ�  عــن  �لتعبري  �أتــعــلــم 
“مل  وهــو  تــقــول،  كما  لزوجي”، 
يكن يفهم �مل�شافة بنف�س �لطريقة 

�لتي �فهمها«. 
ل�شنو�ت  �أّمـــه  غــيــاب  يف  ن�شاأ  لقد 
عــديــدة، وكـــان يــعــرف �أنــهــا حتبه 
كثري�. من جهتي، �عتقدت د�ئما 
وثيقا  يــكــون  �أن  يــجــب  �حلـــب  �أن 
�لع�شاء  تناول  هو  �حلــب  وقريبا، 
�ل�شتقر�ر  ـــــه  �إن لــيــلــة،  كـــل  مــعــا 

ا�صطرت لتقا�صم مواطن �صعفها وه�صا�صتها، واأن تتعلم اأي�صا كيف حتب ب�صكل خمتلف
مفهوم �ل�شرة مقد�س عند مي�شال ماليا و�شديقها �ل�شتثناء

�لرجوع �ىل �حلياة �لتحرر من �مل�شوؤولية �لعادية

�شعيدة بعودة �للقاء على �نفر�د غالف �لكتابحبها لبار�ك مل يكن من �ول نظرة

 الب بني مي�صيل وباراك اأوباما مل يكن من النظرة الأوىل 

 مل تتحّمل يف البداية تفاوؤله اجلامح، وعدم التزامه املواعيد، وخ�سو�سا طموحاته الكبرية 
مبجرد انتخاب زوجها، حر�ست مي�سيل على حتقيق توازن حياة باراك واإعادته اإىل الواقع

ق�����ب�����ل�����ت 
ب���رت����س���ح���ه 
ل��ل��رئ��ا���س��ة،
لأن��������ه��������ا

ك�������ان�������ت 
ع��������ل��������ى 
ق��ن��اع��ة ب��اأن��ه

���س��ي��خ�����س��ر   
ال�������س���ب���اق

ك�����م�����ا ه���و
احل�������������ال
ج��م��ي��ع  يف 
ال���زي���ج���ات، 
ع������رف������ت 
ال����ع����الق����ة
ب���ي���ن���ه���م���ا
جن�����اح�����ات 
واإخ���ف���اق���ات

مل ترتدد يف ال�صخرية من جوارب حبيبها القذرة:

عندما تبوح مي�سيل بالأ�سرار ال�سغرية لآل اأوباما...!
•• الفجر - خرية ال�سيباين

واحدة من اأكرث اجلوانب اإثارة لالهتمام يف مذكرات 
مي�صيل اأوباما، “بيكامينغ” )اأ�صبحت(، هي ديناميكية 

الزوجان، التي تبهر.
مل   ،2007 عام  الرئا�صية  النتخابات  حملة  خالل 

ترتدد يف ال�صخرية من حبيبها بروايتها طرائف عن 
اأنه فو�صوي ويرتك  القذرة، وك�صف ظاهرة  جواربه 

كل ال�صياء مبعرثة.
الراب  جتنبت  الأبي�س،  البيت  يف  ا�صتقرا  وعندما   
�صورة  اأوبـــامـــا  الــثــنــائــي  ولــعــب  لل�صخرية،  املــثــري 
انه  ال  والعا�صقني،  ال�صاحرين،  املثاليني،  الزوجني 

تلت  التي  املقابــــالت  مــن  العديد  ويف  كتابها،  يف 
ن�صـــــره، ا�صتعادت ال�صيدة الأوىل ال�صـــابقة لهجتهـــا 
التفا�صيل  مــن  �صل�صلة  عــن  وك�صـــــفت  ال�صاخرة، 
يف  الال  هو  كما  التي  بينهما،  للعالقـــــة  الميمة 
جميع الزيجات، عرفت جناحات واخفاقات. ويف ما 

يلي مقتطفات من الكتاب:

�لبد�يات..



الثالثاء  20   نوفمبر    2018  م   -   العـدد  12483  
Tuesday  20   November   2018  -  Issue No   1248314

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢9748٠:بتاريخ: ٢8/٠8/٢٠١8
باإ�شم : ماجد �لفطيم �لعقارية )�س.ذ.م.م(

وعنو�نه:   �س.ب. 6٠8١١ ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.   
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:36 
خدمات �لتاأمني ، �ل�شوؤون �لتمويلية ، �ل�شوؤون �ملايل ، �ل�شوؤون �لعقارية ، مكاتب �لعقار�ت و�ل�شقق �ل�شكنية 
، وكالء �لإ�شكان ، �إد�رة �لعمار�ت ، �ل�شتثمار يف �لعقار�ت و�ملباين ، وكالت �لعقار�ت ، �إد�رة �لعقار�ت ، تثمني 
�لعقار�ت ، �لتقييم �ملايل للعقار�ت ، متويل �ل�شر�ء و�لإيجار ، تاأجري �لعقار�ت ، �شم�شرة �لعقار�ت ، حت�شيل 

�لإيجار�ت ، تاأجري �ملكاتب )عقار�ت( ، تاأجري �ل�شقق �ل�شكنية ، تاأجري �ل�شقق ، تاأجري �ملباين.
 Mall of Abu Dhabi و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات مول �أبوظبي باللغة �لعربية حتتهم
باللغة �لإجنليزية بخط مميز فوقهم حرف M باللغة �لإجنليزية بطريقة مميزة على �شكل ر�شم ثالثي 

�لأبعاد لقنطرة مزخرفة بر�شومات متنوعة.
عن  مبعزل   )Abu dhabi – ل�شرت�طات: عدم �ملطالبة بحق ح�شري عند ��شتخد�م �لكلمة ) �بوظبي�

�لعالمة لعتبار ��شم منطقة جغر�فية.
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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483
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  منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

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

�ملودعة بالرقم: ٢985١9:بتاريخ: ١6/٠9/٢٠١8
رقم �لأولوية: 3٠4463٠١9 بتاريخ : ١7-٠3-٢٠١8

باإ�شم : مون�شرت �إنرجي كومباين
وعنو�نه:   ١ مون�شرت و�ي ، كورونا ، �شي �إيه 9٢879 ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

�صورة العالمة  

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: 3٢ 
وم�شاحيق  ومركز�ت  �شر�ب   ، �لطاقة  وم�شروبات  �لغازية  �مل�شروبات  ذلك  �لكحولية مبا يف  �مل�شروبات غري 

وم�شتح�شر�ت لعمل �مل�شروبات مبا يف ذلك �مل�شروبات �لغازية وم�شروبات �لطاقة.
 و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن ر�شم مميز لوجه منر مفرت�س يف و�شط لهب من �لنار.  

�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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 125281

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢98898:بتاريخ: ٢3/٠9/٢٠١8
باإ�شم : جون�شـون �أند جون�شـون 

�ملتحدة  �لــوليــات   ٠8933  ، جري�شي  نيو   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بـــالز�  جون�شون  �أنـــد  جون�شون  وعــنــو�نــه:و�ن 
�لأمريكية.   

�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3 
منتجات للعناية وتنظيف �لب�شرة و�ل�شعر.

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن ر�شم كاريكاتوري مميز لفيل باللون �لأخ�شر ُيقابله فيل �شغري باللون 
�لأبي�س وفوقهما ر�شم مميز لغيمتني باللون �لأبي�س و�لعالمة باأكملها د�خل م�شتطيل باللون �لبرتويل.

�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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 125542

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢98894:بتاريخ: ٢3/٠9/٢٠١8
باإ�شم : جون�شـون �أند جون�شـون 

�ملتحدة  �لــوليــات   ٠8933  ، نيو جري�شي   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بــالز�  �أنــد جون�شون  و�ن جون�شون  وعــنــو�نــه:   
�لأمريكية.   

�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3 
منتجات للعناية وتنظيف �لب�شرة و�ل�شعر.

باللون  �أبي�س م�شتلقي فوق ظهره دب �شغري  �لعالمة عبارة عن ر�شم كاريكاتوري لدب  �لعالمة:   و�شف 
�لرمادي وفوقهما ر�شم مميز لغيمتني باللون �لأبي�س و�لعالمة باأكملها د�خل مربع باللون �لبرتويل.

�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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 125543

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢99477:بتاريخ: ١٠/٠4/٢٠١8
باإ�شم : جون�شـون �أند جون�شـون 

�ملتحدة  �لــوليــات   ٠8933  ، نيو جري�شي   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بــالز�  �أنــد جون�شون  و�ن جون�شون  وعــنــو�نــه:   
�لأمريكية.   

�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:9 
و�لوجه  للب�شرة  وبل�شم  ومرطبات  )لو�شن(  غ�شولت  حتديد�ً  بالب�شرة  للعناية  طبية  غري  م�شتح�شر�ت 
ومنظفات للب�شرة و�لوجه وغ�شولت للج�شم ورذ�ذ )�شرب�ي( للب�شرة و�لوجه ومنتجات �لوقاية من �ل�شم�س 

ومنتجات �لعناية بالب�شرة بعد �لتعر�س لل�شم�س ، م�شتح�شر�ت �لعناية بالأظافر.
باللغة   AVEENO RESTORATIVE CARE و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات 

�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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 126038

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢99479:بتاريخ: ١٠/٠4/٢٠١8
باإ�شم : جون�شـون �أند جون�شـون 

�ملتحدة  �لــوليــات   ٠8933  ، نيو جري�شي   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بــالز�  �أنــد جون�شون  و�ن جون�شون  وعــنــو�نــه:   
�لأمريكية.   

�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:5
غ�شولت )لو�شن( وكرميات وبل�شم م�شاد للحكة.

باللغة   AVEENO RESTORATIVE CARE و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمات 
�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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 126039

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١٢٢4٠٢
باإ�شم : كيندركري لرينينغ �شنتزر،  �ل �ل �شي

وعنو�نه: 65٠ �إن.هولدي �شرتيت، �شويت ١4٠٠ ، بورتالند، �أوريغون 
97٢3٢،�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ:١٢/٢٠١١/٠9 و�مل�شجلة حتت �لرقم: ١5٠٢6١ 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :4١
خدمات �لرتبية و�لتن�شئة ، �خلدمات �لتعليمية ملرحلة ما قبل �ملدر�شة ، خدمات توفري �لتدريب و�لتعليم ، 

خدمات �لرتفيه وت�شلية �لنا�س ، خدمات �إحياء وتنظيم �لن�شاطات �لريا�شية و �لثقافية يف �لفئة 4١.
�نتهاء حلماية يف: ٢٠١8/١١/١6 وحتى  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخــرى  �شنو�ت  ملدة ع�شر  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

تاريخ: ١١/١6/٢٠٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 126198

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢98895:بتاريخ: ٢3/٠9/٢٠١8
باإ�شم : جون�شـون �أند جون�شـون 

�ملتحدة  �لــوليــات   ٠8933  ، نيو جري�شي   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بــالز�  �أنــد جون�شون  و�ن جون�شون  وعــنــو�نــه:   
�لأمريكية.   

�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3 
منتجات للعناية وتنظيف �لب�شرة و�ل�شعر.

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن ر�شم كاريكاتوري مميز لطائر �لكركي ُيقابله طائر كركي �شغري بالألو�ن 
�لأبي�س و�لأ�شود و�لأحمر وفوقهما ر�شم مميز لغيمتني باللون �لأبي�س و�لعالمة باأكملها د�خل م�شتطيل 

باللون �لبرتويل.
�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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 125544

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢98896:بتاريخ: ٢3/٠9/٢٠١8
باإ�شم : جون�شـون �أند جون�شـون 

وعنو�نه:و�ن جون�شون �أند جون�شون بالز�، نيو برنزويك، نيو جري�شي ، ٠8933 �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.   
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3 
منتجات للعناية وتنظيف �لب�شرة و�ل�شعر.

و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن ر�شم كاريكاتوري مميز لزر�فة ُتقابلها زر�فة �شغرية بالألو�ن �لأ�شفر 
باللون  م�شتطيل  د�خــل  باأكملها  و�لعالمة  �لأبي�س  باللون  لغيمتني  مميز  ر�شم  وفوقهما  و�لأ�ــشــود  و�لبني 

�لبرتويل.
�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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 125545

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢98897:بتاريخ: ٢3/٠9/٢٠١8
باإ�شم : جون�شـون �أند جون�شـون 

�ملتحدة  �لــوليــات   ٠8933  ، نيو جري�شي   ، بــرنــزويــك  نيو   ، بــالز�  �أنــد جون�شون  و�ن جون�شون  وعــنــو�نــه:   
�لأمريكية.   

�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:3 
منتجات للعناية وتنظيف �لب�شرة و�ل�شعر.

�شغري  وح�شي  حمار  ٌيقابله  وح�شي  حلمار  مميز  كاريكاتوري  ر�شم  عــن  عــبــارة  �لعالمة  �لعالمة:  و�شف 
م�شتطيل  د�خل  باأكملها  و�لعالمة  �لأبي�س  باللون  لغيمة  مميز  ر�شم  وفوقهما  و�لأ�شود  �لأبي�س  بالألو�ن 

باللون �لبرتويل.
�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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 125546

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

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١٢٢4٠3
باإ�شم : كيندركري لرينينغ �شنتزر،  �ل �ل �شي

وعنو�نه: 65٠ �إن.هولدي �شرتيت، �شويت ١4٠٠ ، بورتالند، �أوريغون 
97٢3٢،�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ:١٢/٢٠١١/٠9 و�مل�شجلة حتت �لرقم: ١5٠٢6٢ 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :43
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات غري �لكحولية ، خدمات توفري �لإقامة �ملوؤقتة ،خدمات تقدمي �لرعاية 

لالأطفال )توفري �لطعمة و�لإقامة( يف �لفئة 43.
�نتهاء حلماية يف: ٢٠١8/١١/١6 وحتى  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخــرى  �شنو�ت  ملدة ع�شر  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

تاريخ: ١١/١6/٢٠٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 126199

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

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١٢٢4٠4
باإ�شم : كيندركري لرينينغ �شنتزر،  �ل �ل �شي

وعنو�نه: 65٠ �إن.هولدي �شرتيت، �شويت ١4٠٠ ، بورتالند، �أوريغون 
97٢3٢،�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ:١٢/٢٠١١/٠9 و�مل�شجلة حتت �لرقم: ١5٠٢63 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :4١
خدمات �لرتبية و�لتن�شئة ، �خلدمات �لتعليمية ملرحلة ما قبل �ملدر�شة ، خدمات توفري �لتدريب و�لتعليم ، 

خدمات �لرتفيه وت�شلية �لنا�س ، خدمات �إحياء وتنظيم �لن�شاطات �لريا�شية و �لثقافية يف �لفئة 4١.
�نتهاء حلماية يف: ٢٠١8/١١/١6 وحتى  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخــرى  �شنو�ت  ملدة ع�شر  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

تاريخ: ١١/١6/٢٠٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 126200

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

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١٢٢4٠5
باإ�شم : كيندركري لرينينغ �شنتزر،  �ل �ل �شي

وعنو�نه: 65٠ �إن.هولدي �شرتيت، �شويت ١4٠٠ ، بورتالند، �أوريغون 
97٢3٢،�لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

بتاريخ:١٢/٢٠١١/٠9 و�مل�شجلة حتت �لرقم: ١5٠٢64 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :43
خدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات غري �لكحولية ، خدمات توفري �لإقامة �ملوؤقتة ،خدمات تقدمي �لرعاية 

لالأطفال )توفري �لطعمة و�لإقامة( يف �لفئة 43.
�نتهاء حلماية يف: ٢٠١8/١١/١6 وحتى  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخــرى  �شنو�ت  ملدة ع�شر  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

تاريخ: ١١/١6/٢٠٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 126201

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

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

�ملودعة بالرقم 3٠٠٠99:بتاريخ: ١٠/١6/٢٠١8
باإ�شم : �شركة �ملبادلة للعالمات �لتجارية �لقاب�شة ذ.م.م 

وعنو�نه:   �س.ب 45٠٠5 ، �بوظبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:4١ 
و�ملعار�س  �لعمل  وور�ــشــات  �لدر��شية  و�حللقات  و�لجتماعات  و�ملــوؤمتــر�ت  �ملعار�س  و�إد�رة  وترتيب  تنظيم 
�لتف�شريية و�لأحد�ث لغايات ثقافية وتعليمية وترفيهية ، توفري ون�شر �ملعلومات �ملتعلقة بجميع �خلدمات 
�آنفة �لذكر مبا يف ذلك �ملو�د �ملتعلقة باملعار�س و�ملوؤمتر�ت و�لجتماعات و�حللقات �لدر��شية وور�شات �لعمل 
�ملعلومات  ون�شر  توفري   ، وترفيهية  وتعليمية  ثقافية  لغايات  لالأغر��س  و�لأحـــد�ث  �لتف�شريية  و�ملعار�س 
�ملقدمة  �ملعلومات  تلك  ذلك  يف  مبا  و�لعار�شني  و�لز�ئرين  و�ملــوؤمتــر�ت  �ملعار�س  لــرو�د  و�مل�شورة  و�مل�شاعدة 
�لكرتونيا مبا يف ذلك �ملو�قع �للكرتونية ، ن�شر �ملو�د �ملتعلقة جميعها باملعار�س و�ملوؤمتر�ت و�لجتماعات 

و�حللقات �لدر��شية وور�شات �لعمل و�ملعار�س �لتف�شريية و�لأحد�ث لغايات ثقافية وتعليمية وترفيهية.
ثم     TRAINING MUBADALA  حتــتــهــا  كــلــمــات  عــن  عــبــارة  �لــعــالمــة  �لــعــالمــة:   و�ــشــف 
SERVICES  باللغة �لإجنليزية باللون �لأزرق على ي�شارهم ر�شم مميز لأ�شكال هند�شية مت�شلة ُت�شكل 

ر�شم مزخرف بالألو�ن �لأزرق و�لبرتويل.
  �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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 126604

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

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١٢3433 
باإ�شم : يونيليفر بي �ل �شي

وعنو�نه: بورت �شناليت، وير�ل،  مر�شي�شايد، �إجنلرت�.
بتاريخ:٢٠١٠/٠3/3١ و�مل�شجلة حتت �لرقم: ١٠١٢65 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :3
معطر  )�شرب�ي(  رذ�ذ  �لكولونيا،  ماء  كولونيا،  �لتجميل،  م�شتح�شر�ت  عطرية،  زيوت  �لعطور،  �ل�شابون، 
ماقبل  م�شتح�شر�ت  للحالقة،  جل  للحالقة،  رغوة  للب�شرة،  )لو�شن(  وغ�شولت  وكرميات  زيوت  للج�شم، 
وما بعد �حلالقة، بودرة �لتلك، م�شتح�شر�ت �حلمام و�ل�شتحمام، غ�شولت )لو�شن( لل�شعر، م�شتح�شر�ت 
لالإ�شتخد�م  �لــعــرق  ومــ�ــشــاد�ت  �لكريهة  �لــرو�ئــح  مــزيــالت  طبية،  غــري  للفم  غــ�ــشــولت  �لأ�ــشــنــان،  تنظيف 

�ل�شخ�شي، م�شتح�شر�ت �لتو�ليت غري �لطبية.
�نتهاء حلماية يف: ٢٠١8/١٢/١5 وحتى  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخــرى  �شنو�ت  ملدة ع�شر  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

تاريخ: ١٢/١5/٢٠٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 116202

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

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١٢٢٢٢8 
باإ�شم : كرمي�شونلوجيك بي تي ئي ليميدد

وعنو�نه: 3١ �شاين�س بارك رود ،  ذ�كرمي�شون ، �شنغافورة ١١76١١
بتاريخ:٠4/٢٠١٠/٠7 و�مل�شجلة حتت �لرقم: ١٠544٢ 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :9
بر�جميات �حلا�شوب، �أدو�ت وبر�جميات لالت�شال مع �شبكة �حلا�شوب، �أجهزة تخزين �لبيانات لتمكن من 
�لت�شال بقاعدة �لبيانات و�شبكة �لت�شالت �لعاملية، بر�مج �حلا�شوب لال�شتخد�م يف �لت�شالت، بر�جميات 
ومكونات �حلا�شوب للتمكني من بحث �لبيانات و�لت�شال بقاعدة �لبيانات و�شبكة �لت�شالت �لعاملية، بر�مج 
�حلا�شوب وبر�جميات بر�جميات. لها تطبيق ذ�تي ميكنة �لقيام بان�شياب �لعلميات ذ�تيا، �إد�رة عالقة �لعميل 
و�لتجارة �للكرتونية ، بر�جميات �حلا�شوب لال�شتخد�م يف جمالت ��شرتجاع �ملعلومات و�لو�شول لل�شبكة 

، جميعها م�شمولة يف �لفئة 9 .
�نتهاء حلماية يف: ٢٠١8/١١/١١ وحتى  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخــرى  �شنو�ت  ملدة ع�شر  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

تاريخ: ١١/١١/٢٠٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 123651

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

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١٢٢٢٢9 
باإ�شم : كرمي�شونلوجيك بي تي ئي ليميدد

وعنو�نه: 3١ �شاين�س بارك رود ،  ذ�كرمي�شون ، �شنغافورة ١١76١١
بتاريخ:٠4/٢٠١٠/٠7 و�مل�شجلة حتت �لرقم: ١٠5443 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :38
توفري �لو�شول لعدة م�شتخدمني ل�شبكة معلومات حا�شوب عاملية.

�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: ١١/١١/٢٠١8 
وحتى تاريخ: ١١/١١/٢٠٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 123652

منوذج �إعالن �لن�شرعن �لتجديد 
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /      

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١٢٢٢3٠ 
باإ�شم : كرمي�شونلوجيك بي تي ئي ليميدد

وعنو�نه: 3١ �شاين�س بارك رود ،  ذ�كرمي�شون ، �شنغافورة ١١76١١
بتاريخ:٠4/٢٠١٠/٠7 و�مل�شجلة حتت �لرقم: ١٠5444 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :4٢
باأنظمة  �ملتعلقة  �ل�شت�شار�ت  �حلــا�ــشــوب،  ب�شبكة  �ملتعلقة  �ل�شت�شار�ت  خــدمــات  �حلــا�ــشــوب،  �شبكة  خــدمــات 
�حلا�شوب، خدمات بحوث �حلا�شوب، ، خدمات �لن�شح لرب�جميات �حلا�شوب ،خدمات دمج نظام �حلا�شوب 

،خدمات �ملعلومات �ملتعلقة بتطبيق �أنظمة �حلا�شوب.
�نتهاء حلماية يف: ٢٠١8/١١/١١ وحتى  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخــرى  �شنو�ت  ملدة ع�شر  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

تاريخ: ١١/١١/٢٠٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 123653

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

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١٢٢٢3١ 
باإ�شم : كرمي�شونلوجيك بي تي ئي ليميدد

وعنو�نه: 3١ �شاين�س بارك رود ،  ذ�كرمي�شون ، �شنغافورة ١١76١١
بتاريخ:٠4/٢٠١٠/٠7 و�مل�شجلة حتت �لرقم: ١٠5445 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :9
بر�جميات �حلا�شوب، �أدو�ت وبر�جميات لالت�شال مع �شبكة �حلا�شوب، �أجهزة تخزين �لبيانات لتمكن من 
�لت�شال بقاعدة �لبيانات و�شبكة �لت�شالت �لعاملية، بر�مج �حلا�شوب لال�شتخد�م يف �لت�شالت، بر�جميات 
ومكونات �حلا�شوب للتمكني من بحث �لبيانات و�لت�شال بقاعدة �لبيانات و�شبكة �لت�شالت �لعاملية، بر�مج 
�حلا�شوب وبر�جميات بر�جميات. لها تطبيق ذ�تي ميكنة �لقيام بان�شياب �لعلميات ذ�تيا، �إد�رة عالقة �لعميل 
و�لتجارة �للكرتونية ، بر�جميات �حلا�شوب لال�شتخد�م يف جمالت ��شرتجاع �ملعلومات و�لو�شول لل�شبكة 

، جميعها م�شمولة يف �لفئة 9 .
�نتهاء حلماية يف: ٢٠١8/١١/١١ وحتى  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخــرى  �شنو�ت  ملدة ع�شر  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

تاريخ: ١١/١١/٢٠٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 123654

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

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١٢٢٢3٢ 
باإ�شم : كرمي�شونلوجيك بي تي ئي ليميدد

وعنو�نه: 3١ �شاين�س بارك رود ،  ذ�كرمي�شون ، �شنغافورة ١١76١١
بتاريخ:٠4/٢٠١٠/٠7 و�مل�شجلة حتت �لرقم: ١٠5446 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :38
توفري �لو�شول لعدة م�شتخدمني ل�شبكة معلومات حا�شوب عاملية.

�حلماية نافذة �ملفعول ملدة ع�شر �شنو�ت �أخرى �عتبار�ً من تاريخ �نتهاء حلماية يف: ١١/١١/٢٠١8 
وحتى تاريخ: ١١/١١/٢٠٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 123655
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عربي ودويل

ماكرون يف بلجيكا لتعميق العالقات  
•• بروك�سل-اأ ف ب:

بد�أ �لرئي�س �لفرن�شي �إميانويل ماكرون �أم�س زيارة دولة 
تعميق  �إىل  تهدف  بلجيكا،  �إىل  يومني  ت�شتمر  ��شتثنائية 
�لأوروبي  �لحتــاد  ي�شهد  حني  يف  �لبلدين،  بني  �لعالقات 

��شطر�بات مرتبطة ب�شعود �ل�شعبوية.
�مللك  ��شتقبل  �ملحلي،  بالتوقيت   12،00 �ل�شاعة  وقبيل 
�أمام  بريجيت،  وزوجــتــه  مــاكــرون  ماتيلد  و�ملــلــكــة  فيليب 
ع�شكرية،  تكرمي  مر��شم  عرب  بروك�شل  يف  �مللكي  �لق�شر 

ح�شب ما �أفاد مر��شل وكالة فر�ن�س بر�س.
ومن �ملفرت�س �أن يتناول �لرئي�س �لفرن�شي وزوجته �لغد�ء 

يف �لعا�شمة �لبلجيكية مع رئي�س �لوزر�ء �لبلجيكي �شارل 
مي�شال وزوجته.

�أثــاره قــر�ر بلجيكا �لأخري  وتاأتي هــذه �لــزيــارة بعد جــدل 
مـــن طائر�ت  بــــدًل  �لمـــريكـــّيـــة   35 �إف  طـــائـــر�ت  �ـــشـــر�ء 
�أوروبية، وهو قر�ر كان ماكرون �أبدى �أ�شفه حياله معترًب� 

�إّياه خمالًفا “للم�شالح �لأوروبية«.
لكّن باري�س تريد طي هذه �ل�شفحة، و�علن �لإليزيه قبل 
للحكومة  �شيادي  “بخيار  يتعّلق  �لأمـــر  هــذ�  �إّن  �لــزيــارة 

�لبلجيكية«.
وقد تر�جعت حدة �جلدل �إثر �إعالن بروك�شل �شر�ء �أكرث 

من 400 مدّرعة فرن�شية تبلغ قيمتها 1،5 مليار يورو.

ُيحتفى  كي  جــد�ً  و��شحاً  �لبلدين  بني  �لقرب  هذ�  ويبدو 
يف  �شعوبة  وبروك�شل  باري�س  وجتــد  مــتــكــررة.  ب�شورة  بــه 
�ألعلى من حيث  ��شتعادة ذكــرى زيــارة دولــة �شابقة، وهي 

م�شتوى �لزيار�ت.
�لعام  �ىل  دولـــة  زيـــارة  �آخـــر  تــعــود  للبلجيكيني،  بالن�شبة 
بومبيدو  جـــورج  �لفرن�شي  �لرئي�س  ز�ر  عندما   1971
بروك�شل. لكن �لربوتوكول �لفرن�شي ي�شّنفها بني �لزيار�ت 

�لر�شمية ولي�س بني زيار�ت �لدولة.
�لزيارة جزء من جولته  فــاإن هذه  �إىل ماكرون  وبالن�شبة 
على كل بلد�ن �لحتــاد �لأوروبــي. وهو ز�ر حتى �لآن 19 
بلد� من دول �لحتاد �لـ27، منذ و�شوله �إىل �ل�شلطة قبل 

عام ون�شف عام. ويو�جه �لحتاد �لأوروبــي عد�ء متز�يد�ً 
للم�شروع �لأوروبي يف حني ُيفرت�س �أن ي�شادق خالل قمة 
ُتعقد �لأحد �ملقبل على �تفاق خروج بريطانيا من �لتكتل.

وكتبت �شحيفة “ل ليرب بلجيك” �ل�شبت �أن هذه �لزيارة 
عن  وو��شح  عال  ب�شوت  �لتعبري  �لبلدين  لقادة  “�شتتيح 

تعلقهما باأوروبا«.
�مل�شت�شارة  على  �لأحــد يف برلني �شغوطاً  ومار�س ماكرون 
�أوروبـــا  تاأ�شي�س  بــاإعــادة  مطالباً  مــريكــل  �أنــغــيــال  �لأملــانــيــة 
�شّتة  قبل  وذلــك  عاملّية”،  “فو�شى  حــدوث  ملو�جهة خطر 
��شتطالعات  ت�شري  �لتي  �لأوروبية  �لنتخابات  من  �أ�شهر 

�إىل �حتمال حتقيق �لتّيار�ت �لقومية �خرت�قاً فيها.

األف مفقود يف اأ�سواأ حريق غابات بكاليفورنيا  طالبان توؤكد اإجراء حمادثات �سالم مع وا�سنطن
•• كابول-اأ ف ب:

�ملا�شي  �لأ�شبوع  �لتقت  �أنها  �أم�س  �أكــدت حركة طالبان 
�أفغان�شتان  يف  للنز�ع  حــّد  لو�شع  �أمريكيني  م�شوؤولني 
“�أي  �تــفــاق حـــول  �إىل  �لــتــو�ــشــل  يــتــّم  �أنـــه مل  مو�شحة 
�ملعلومات.  هــذه  �ملتحدة  �لــوليــات  توؤكد  ومل  م�شاألة«. 
خليل  زملــاي  �أفغان�شتان  �إىل  �لأمــريكــي  �ملبعوث  و�أبـــدى 
ز�د م�شاء �لأحد “تفاوؤًل حذر�ً” باإمكانية �لتو�شل �إىل 
�تفاق �شالم قبل �لنتخابات �لرئا�شية �لأفغانية �ملقررة 

يف 20 ني�شان/�أبريل.
�لأفغانية  �لعا�شمة  يف  �لأحــد موجود�ً  ز�د  خليل  وكــان 
بعد �شل�شلة ثانية من لقاء�ت �إقليمية تهدف �إىل تن�شيق 

�جلهود لو�شع حّد للنز�ع �مل�شتمر منذ 17 عاماً.
ووفق ر�شالة ُن�شرت عرب تطبيق “و�ت�شاب” مل تاأت على 
طالبان  من  كبار”  “م�شوؤولون  �لتقى  ز�د،  خليل  ذكــر 

و16  و15   14 يف  �مل�شتوى”  “رفيع  �أمــريكــيــاً  وفـــد�ً 
ت�شرين �لثاين/نوفمرب يف �لدوحة لدى �حلركة مكتباً 
�شيا�شياً. و�شّرح �ملتحدث با�شم طالبان ذبيح �هلل جماهد 
�تفاق  �أي  �إىل  �لتو�شل  يتّم  ومل  �أولية  حمادثات  “�أنها 
جماهدينا  طماأنة  “نريد  و�أ�ــشــاف  م�شاألة«.  �أي  حــول 
و�أمتنا �مل�شلمة �أن ممثلي �لإمارة لن يقبلو� �أبد�ً ب�شيء 

ل يتو�فق مع �ملبادئ �لإ�شالمية«.
�ملتحدة  و�لوليات  �لثاين بني طالبان  وياأتي �لجتماع 
�أ�ــشــهــر، يف وقــت �ــشــّعــدت فيه حــركــة طلبان  يف غ�شون 
هــجــمــاتــهــا �ــشــد قــــو�ت �لأمـــــن �لأفــغــانــيــة �لــتــي بلغت 

خ�شائرها �لب�شرية حّد�ً غري م�شبوق.
ومنذ مطلع 2015 ، ناهزت ح�شيلة �لقتلى يف �شفوف 
ما  �ألفاً، ح�شب   30 �لأفغانية  و�ل�شرطة  �جلي�س  قو�ت 
�أعلن �لرئي�س �لأفغاين �أ�شرف غني يف �ل�شهر �جلاري، 

يف ح�شيلة تتخّطى باأ�شو�ط �لأرقام �ملعلنة �شابقاً.

احلكومة الإ�سبانية ل ت�ستبعد 
النتخابات املبكرة 

•• مدريد-اأ ف ب:

�أعلن وزير �لنقل �لإ�شباين �أم�س �أن حكومته مل تعد ت�شتبعد خيار �للجوء 
�ىل �نتخابات مبكرة �أو�خر �أيار مايو يف موقف يعاك�س توجهها �ل�شابق.

ولدى �شوؤ�ل خو�شيه لوي�س �أبالو�س، �مل�شوؤول �لبارز يف �حلزب �ل�شرت�كي، 
حول �حتمال �لدعوة لنتخابات مبكرة �أجاب وزير �لنقل �لإ�شباين “طبعا، 

ل ميكننا ��شتبعاد �أي �شيء«.
لكن �أبالو�س �ملقّرب من رئي�س �حلكومة �لإ�شبانية بدرو �شان�شيز �أ�شار �إىل 

�شرورة “عدم �ملغامرة. هناك مت�شع من �لوقت حتى �أيار/مايو«.
�إطاحة  بعد  �ململكة يف حزير�ن/يونيو  �إىل �حلكم يف  �ل�شرت�كيون  وو�شل 

�حلكومة �ملحافظة �ل�شابقة.
وكانت حكومة �شان�شيز تتم�ّشك بقر�رها �ل�شتمر�ر يف �ل�شلطة حتى �نتهاء 

ولية �ملجل�س �لنيابي يف 2020.
وتطالب �ملعار�شة �ليمينية رئي�س �حلكومة بالدعوة فور� لنتخابات، نظر� 
�لربملان  يف  مقعد�   81 �شوى  ي�شغل  ل  �لــذي  �ل�شرت�كي  �حلــزب  ل�شعف 

�لذي ي�شم 350 نائبا.
ويوؤمنون  �شان�شيز  مع  �ملتحالفون  �لكاتالونيون  �لنف�شاليون  ويعرت�س 
له غالبية برملانية على مو�زنة �حلكومة، ما قد يجرب �شان�شيز على �إعادة 
�عتماد ميز�نية �حلكومة �ملحافظة �ل�شابقة و�إ�شد�ر قر�ر�ت وز�رية لتفادي 

�لت�شويت يف �لربملان.
و�جلــمــعــة تــ�ــشــاءل بــابــلــو �إيــغــلــيــزيــا�ــس زعــيــم حـــزب بــودميــو�ــس �لي�شاري 
�أن متار�س  �ملنطقي  “هل من  �ل�شرت�كي  �أكرب حلفاء �حلزب  �لر�ديكايل، 
حكومة لديها 84 نائبا �حلكم عرب قر�ر�ت وز�رية؟ )...( ما يبدو منطقيا 

هو �إجر�ء �نتخابات«.
وقر�ر حل �لربملان و�لدعوة لنتخابات جديدة بيد �شان�شيز وحده.

�أو  +بال�شغط عليه  �للعب  �أحمر. ل ميكن  زر  نوع من  “�إنه  �بالو�س  وقال 
عدمه+ وبالتايل �شيقوم بالأمر )حل �لربملان و�لدعوة لنتخابات جديدة( 

عندما يرى ذلك �شروريا«.
وبح�شب قانون �لنتخابات �لإ�شباين على رئي�س �حلكومة دعوة �لناخبني 
�لنيابية  �أق�شاه �لأول من ني�شان/�أبريل لكي جترى �لنتخابات  يف موعد 
�أيـــار/مـــايـــو، بــالــتــز�مــن مــع �لنــتــخــابــات �لــبــلــديــة �ملحلية  �ملــبــكــرة يف 26 

و�لنتخابات �لأوروبية.

 •• وا�سنطن-رويرتز:

خلفها  �لتي  �ملتفحمة  �لأنقا�س  �لطو�رئ  �أجهزة  م�شطت 
حــريــق �لــغــابــات �لأ�ــــشــــو�أ مـــن حــيــث عـــدد �لــقــتــلــى بولية 
�ألف  قر�بة  �إىل  يقودهم  عما  بحثا  �لأمريكية  كاليفورنيا 
�لإنقاذ  �أحرزت فرق  �أنهم مفقودون، بينما  �شخ�س يعتقد 

تقدما يف �ل�شيطرة على �حلريق.
�نت�شال  مت  �إنــه  بيوت  مقاطعة  �شرطة  قائد  مكتب  وقــال 
�إىل  �ملــفــقــوديــن  عــدد  �ملكتب  وخف�س  �شخ�شا،   77 رفـــات 
�أخـــرى.  تفا�شيل  يك�شف  ومل   .1276 مــن  بـــدل   993
و�شب حريق كامب فاير يف �شمال كاليفورنيا يف �لثامن من 
تقريبا  حمى  �ملا�شي،  و�لأ�شبوع  �لثاين.  ت�شرين  نوفمرب 
 27 نحو  �شكانها  عــدد  يبلغ  �لتي  �جلبلية  بار�دي�س  بلدة 
�ألف �شخ�س وتبعد نحو 145 كيلومرت� �إىل �ل�شمال من 
�شكر�منتو عا�شمة �لولية. وقال م�شوؤولون �إن �حلريق �أتى 

على نحو 150 �ألف فد�ن ومت �حتو�وؤه بن�شبة 65 يف �ملئة 
بحلول م�شاء �أم�س �لأحد. و�أنع�شت توقعات هبوب عا�شفة 
مطرية قوية بدء� من م�شاء �لثالثاء �لآمال يف �رتفاع هذه 
�إن �حتو�ء �حلريق بالكامل  �لن�شبة. لكن �مل�شوؤولني قالو� 

غري متوقع قبل يوم 30 نوفمرب ت�شرين �لثاين.
و�لرتبة على  �لرماد  �لأمطار �شعوبة مت�شيط  تزيد  وقد 
فرق �لطب �ل�شرعي �لتي تبحث عن عظام �ل�شحايا. كما 
قد تت�شبب �لعا�شفة، �لتي يتوقع �أن تكون م�شحوبة برياح 
يف  �ل�شاعة،  يف  كيلومرت�  و32   24 بني  �شرعتها  تــرت�وح 
�ملئات منهم  �إذ يقيم  �إجالوؤهم،  م�شاكل لل�شكان �لذين مت 
بالقرب  �شكر�منتو  من  �جلنوب  و�إىل  و�شيار�ت.  خيام  يف 
�آخر  حريق  على  �ملطر  هطول  �أي�شا  يتوقع  ماليبو،  مــن 
ن�شبه  وبلغت  �أ�شخا�س  �لــذي قتل ثالثة  فاير  وولــزي  هو 
�ــشــبــب �حلــريــقــني قيد  . ومـــا ز�ل  �ملــئــة  88 يف  �حــتــو�ئــه 

�لتحقيق، لكن مر�فق لتوليد �لكهرباء 

فا�شدين  وزر�ء  بــوجــود  يعلمون 
ورغم ذلك و��شلو� �لعمل معهم. 
من  ’’�أما  ذ�تــه  �ل�شياق  يف  وتــابــع 
َيعلَم ول ُيعِلم فهو يدخل يف باب 
تعليق  يف  �ملنكر’’،  عــن  �لــتــ�ــشــرت 
�لــــــوزر�ء  �لــكــ�ــشــف عـــن  �إىل عــــدم 
�لــفــا�ــشــديــن، �ن ُوجــــدو، مــن قبل 
معرفتها  رغـــم  �لــنــهــ�ــشــة  حــركــة 

بالأمر.
من جهتها، �أكدت حركة �لنه�شة 
رئي�شها  كــالم  �أن  �لثــنــني،  �أمــ�ــس 
�تهاما  “ل يوجه  �لغنو�شي  ر��شد 
يتحدث  و�إمنــــــا  بــالــفــ�ــشــاد  لأحـــــد 
تقييم  يف  �ملــعــتــمــد  �ملـــعـــيـــار  عــــن 
بالت�شاور  و�لأد�ء  �لــرت�ــشــحــات 
�ختار  �لــذي  �حلكومة  رئي�س  مع 
فريقه مبــلء �إر�دتـــه ومبــا يجعله 
عن  و�لأخــــــــري  �لأول  �ملــــ�ــــشــــوؤول 

نتائجه«.
و�أعــربــت �حلــركــة يف بــالغ �شادر 
عــنــهــا �أمـــ�ـــس، قــالــت �نـــه جـــاء رد� 
على بع�س �لتعاليق حول ما ورد 
بخ�شو�س  رئــيــ�ــشــهــا  مــد�خــلــة  يف 
“تاأ�شفها  عن  �لـــوز�ري،  �لتحوير 
لت�شرع �لبع�س يف حتميل �لكالم 
م�شددة على  �أكرث مما يحتمل”، 
�لإ�شاءة  يق�شد  “مل  رئي�شها  �أن 
للوزر�ء  �ملبا�شرة  غري  �أو  �ملبا�شرة 

�ملغادرين«.
ـــاء  و�أكــــــــــدت �حــــرت�مــــهــــا لأعـــ�ـــش
لهم  متمنية  �ملغادرين،  �حلكومة 
�ملهني  مــ�ــشــتــقــبــلــهــم  يف  �لـــنـــجـــاح 

و�ل�شيا�شي.

�أكـــــد فــيــهــا �ن �لــنــهــ�ــشــة �ز�حــــت 
�حلكومة  من  �لفا�شدين  �لــوزر�ء 

خالل �لتحوير �لوز�ري �لأخري.
زمالئه  �أحـــــد  �جلـــريـــبـــي  ـــف  وكـــّل
�لــ�ــشــكــوى �شّد  بـــرفـــع  �ملــحــامــني 
د  ميُّ حتى  �لنه�شة  حركة  رئي�س 
�لق�شاء باأ�شماء �لوزر�ء �لفا�شدين 
“و�إّل  و�أ�شانيده  حججه  وتقدمي 
عــلــى �جلرمية  مــتــ�ــشــرّت�  �عـــتـــرب 
وم�شاركا فيها، �أو يف �شورة عجزه 
ُيعترب  ت�شريحه  فــــاإّن  ذلـــك  عــن 
ح�شب  بالباطل”،  و�لــدعــاء  ثلبا 
مـــا �أفـــــاد بـــه غـــــازي �جلــريــبــي يف 

ت�شريح لإذ�عة حملية خا�شة.
وعـــرّب وزيـــر �لــعــدل �لــ�ــشــابــق عن 
�ل�شادر  �لت�شريح  مــن  ��شتيائه 
�لنه�شة  حــــركــــة  رئــــيــــ�ــــس  عـــــن 
ـــوؤول. وقـــال  و�عــــتــــربه غـــري مـــ�ـــش
�جلريبي: “�أنا �أعترب نف�شي غري 
معني بالأمر ول �أتلقى درو�شا من 

�أّي كان.
تـــد�عـــيـــات  خلـــــطـــــورة  �أّنـــــــــه  �إّل   
�لغنو�شي  ــــد  ر��ــــش تـــ�ـــشـــريـــحـــات 
و�ــــــشــــــدورهــــــا عــــــن �ـــشـــخـــ�ـــس ما 
�ل�شند  هــو  �أّن حــزبــه  يــوؤّكــد  فــتــئ 
�لأقـــــوى لــلــحــكــومــة، فــاإّنــنـــــي بعد 
لتو�شيح  مــعــقــول  �أجــــال  �مــهــالــه 
�إىل  م�شطر�  نف�شي  �أجــد  كالمه 
ينري  حتى  �لق�شاء  �إىل  �لــّلــجــوء 

�حلقيقة.«
ويف ذ�ت �ل�شياق �أعلن وزير �أمالك 
�لدولة و�ل�شوؤون �لعقارية �ل�شابق 
�أي�شا  قــرر  �نــه  مــربوك كور�شيد، 
�لنه�شة  رئــيــ�ــس حــركــة  مــقــا�ــشــاة 
ذ�ت  خلفية  على  �لغنو�شي  ر��شد 

�لت�شريح. 
وكان �لغنو�شي قال خالل �جلل�شة 

�لو�شع و�نهم ��شتعملو� فيتو �شد 
ووقع  �لفا�شدين  �لــــوزر�ء  بع�س 
“�شاحلني”،  بـــــوزر�ء  تــغــيــريهــم 
بدون ذكر هــوؤلء وبــدون ��شتثناء 
وزر�ء  كــان  �إن  مت�شائال  يذكر’’، 
�لــنــهــ�ــشــة د�خــــل �حلــكــومــة كانو� 

لكتلة  �لــر�بــعــة  �ل�شنوية  �لــعــامــة 
�ل�شبت  يــــوم  بـــالـــربملـــان  �حلـــركـــة 
فيتو  “رفعت  �حلركة  �إّن  �ملا�شي 
�لفا�شدين يف  �لــوزر�ء  �شّد بع�س 
بوزر�ء  ��شتبد�لهم  ومّت  �حلكومة 

�شاحلني«.

�لرحمان  عبد  فـــوزي  و�لت�شغيل 
�لذي قال يف تدوينة على ح�شابه 
�ل�شمت  �أ�شتطيع  ’’ل  بفي�شبوك 
عــــنــــدمــــا �أ�ــــشــــمــــع رئــــيــــ�ــــس حــــزب 
�أنه  لإعــالمــنــا  قــوتــه  ي�شتعر�س 
�أخذ حفاظا على  باأخذ ما  �أكتفى 

�شيكّلف  ـــــه  �أّن كــور�ــشــيــد  و�أو�ــــشــــح 
ر��شد  �شّد  ق�شّية  برفع  حماميه 

�لغنو�شي.
�ل�شباب  وزيــرة  �أكــدت  من جهتها 
جمدولني  �لــ�ــشــابــقــة  و�لــريــا�ــشــة 
�ل�شارين �أم�س �لثنني، �أنها تعتزم 

�لنه�شة  رئــيــ�ــس حــركــة  مــقــا�ــشــاة 
خلفية  عـــلـــى  �لـــغـــنـــو�ـــشـــي  ر��ــــشــــد 
�أن  مبينة  �لأخــــرية،  ت�شريحاته 
�أد�ء  يــقــّيــم  رئــيــ�ــس �حلــكــومــة مل 
بالف�شاد بل  �لــوزر�ء ومل يتهمهم 
�لتحوير  خـــالل  تــغــيــريهــم  عــلــل 

�ل�شيا�شية،  بــالإكــر�هــات  �لـــوز�ري 
على حد تعبريها.

و�أثـــــارت هـــذه �لــتــ�ــشــريــحــات عّدة 
�نــــتــــقــــاد�ت، خــ�ــشــو�ــشــا مـــن قبل 
�لــوزر�ء �لذين غــادرو� �حلكومة، 
من �شمنهم وزير �لتكوين �ملهني 

ب�صبب ت�صريحات عن التحوير الوزاري الأخري:

تون�س: وزراء �سابقون ُيقا�سون را�سد الغنو�سي...!

�لغنو�شي �مام �لكتلة �لربملانية حلركة �لنه�شة وزيرة �ل�شباب و�لريا�شة �ل�شابقة جمدولني �ل�شارين

وزير �لعدل �ل�شابق غازي �جلريبي وزير �أمالك �لدولة مربوك كور�شيد

وزيري  من  كل  اأعلن 
ال�صابق غازي  العدل 
ـــالك  ــي وام ــب ــري اجل
ــوؤون  ــص ــ� الـــدولـــة وال
ال�صابق  الــعــقــاريــة 
مربوك كور�صيد رفع 
رئي�س  على  ق�صية 
حركة النه�صة را�صد 
ب�صبب  ــي  ــص ــغــنــو� ال

ت�صريحات ..

•• الفجر - تون�ض – خا�ض
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تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملال
 بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ : ٠٢/٠7/٢٠١8  �ملودعة بالرقم: ٢94684 
با�شم : نار�ثاي كوزين كو.، ليمتد

وعنو�نه : 3/5١8 بناية مانيا �شنرت نورث، �شارع بلون�شيت، لومبيني، باثومو�ن، بانكوك ١٠33٠ 
تايلند

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: خدمات �لكافترييا وخدمات �ملطاعم وخدمات 
�ل�شالت �ملخ�ش�شة لتقدمي �مل�شروبات وخدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات و�لتموين.

�لفئة: 43
 )nara( كلمة مــر�ــشــوم بطريقة ممــيــزة وحتــتــه  �شكل  مــن  تتكون  �لــعــالمــة  �لــعــالمــة:  و�ــشــف 

رفيع. خط  يف�شلهما  بحيث  مميزة  بطريقة  �لالتينية  باللغة  مكتوبة   )thai cuisine(و
�ل�شرت�طات: ل يوجد

وز�رة  يف  �لتجارية  �لــعــالمــات  لق�شم  مكتوبا  بــه  �لتقدم  ذلـــك،  على  �عــرت��ــس  لــديــه  مــن  فعلى 
�لقت�شاد و�لتجارة �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه و ذلك خالل ثالثني يوما من 

تاريخ هذ� �لإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملال 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ : ٢4/٠9/٢٠١8  �ملودعة بالرقم: ٢9897٢ 
با�شم : �شركة جر�ل موتورز �ل �ل �شي

�لوليات  �شيتي �وف ديرتويت، ولية مي�شيغان 48٢65-3٠٠٠،  وعنو�نه : 3٠٠ ريني�شانز �شنرت، 
�ملتحدة �لأمريكية

�لريا�شية  و�ل�شيار�ت  لل�شيار�ت  حمركات  بالفئة:  �لو�قعة  �خلدمات  �أو  �ل�شلع  لتمييز  وذلــك 
�ملتعددة �لأغر��س و�ل�شاحنات و�ل�شاحنات �ل�شغرية �أو عربة �لنقل )�لفان(.

�لفئة: ١٢
و�شف �لعالمة: �لعالمة هي كلمة BLACKWING مكتوبة باللغة �لالتينية. 

�ل�شرت�طات: ل يوجد
وز�رة  يف  �لتجارية  �لــعــالمــات  لق�شم  مكتوبا  بــه  �لتقدم  ذلـــك،  على  �عــرت��ــس  لــديــه  مــن  فعلى 
�لقت�شاد و�لتجارة �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه و ذلك خالل ثالثني يوما من 

تاريخ هذ� �لإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملال
 بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ : ٢9/٠9/٢٠١8  �ملودعة بالرقم: ٢99٢١8 
با�شم : �شركة جر�ل موتورز �ل �ل �شي

�لوليات  �شيتي �وف ديرتويت، ولية مي�شيغان 48٢65-3٠٠٠،  وعنو�نه : 3٠٠ ريني�شانز �شنرت، 
�ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: �أنظمة �لدفع �لكلي للعجالت �أو نظام �لقيادة 
بجميع �لعجالت و�أنظمة �لتحكم �لإلكرتوين يف �لتز�ن للمركبات، �أنظمة �لتوجيه للمركبات، 
�أنظمة �لتحكم بال�شحب �أو �جلر للمركبات، �أنظمة �لتعليق للمركبات، �أنظمة �لكبح للمركبات 
�لغيار  وقــطــع  �لبحري  �أو  �جلـــوي  �أو  �لـــربي  �لنقل  و�أجــهــزة  �ملــركــبــات  �لــفــر�مــل(،  )منظومات 

و�لتجهيز�ت و�ملكونات �خلا�شة بها.
�لفئة: ١٢

و�شف �لعالمة: �لعالمة هي كلمة SPORT CONTROL AWD مكتوبة باللغة �لالتينية. 
�ل�شرت�طات: ل يوجد

وز�رة  يف  �لتجارية  �لــعــالمــات  لق�شم  مكتوبا  بــه  �لتقدم  ذلـــك،  على  �عــرت��ــس  لــديــه  مــن  فعلى 
�لقت�شاد و�لتجارة �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه و ذلك خالل ثالثني يوما من 

تاريخ هذ� �لإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملال 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ : ١7/٠5/٢٠١8  �ملودعة بالرقم: ٢9٢358 
با�شم : �شركة جر�ل موتورز �ل �ل �شي

�لوليات  �شيتي �وف ديرتويت، ولية مي�شيغان 48٢65-3٠٠٠،  وعنو�نه : 3٠٠ ريني�شانز �شنرت، 
�ملتحدة �لأمريكية

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: �ملركبات ذ�ت �ملحرك و�لقطع �خلا�شة بها. 
�لفئة: ١٢

و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من حرف )N( و�لعدد )400( مكتوبة باللغة �لالتينية.
�ل�شرت�طات: ل يوجد

وز�رة  يف  �لتجارية  �لــعــالمــات  لق�شم  مكتوبا  بــه  �لتقدم  ذلـــك،  على  �عــرت��ــس  لــديــه  مــن  فعلى 
�لقت�شاد و�لتجارة �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه و ذلك خالل ثالثني يوما من 

تاريخ هذ� �لإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

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

�ملالك: �لتميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

�ملودعة بالرقم: ١٢٢٢33 
باإ�شم : كرمي�شونلوجيك بي تي ئي ليميدد

وعنو�نه: 3١ �شاين�س بارك رود ،  ذ�كرمي�شون ، �شنغافورة ١١76١١
بتاريخ:٠4/٢٠١٠/٠7 و�مل�شجلة حتت �لرقم: ١٠5447 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة :4٢
باأنظمة  �ملتعلقة  �ل�شت�شار�ت  �حلــا�ــشــوب،  ب�شبكة  �ملتعلقة  �ل�شت�شار�ت  خــدمــات  �حلــا�ــشــوب،  �شبكة  خــدمــات 
�حلا�شوب، خدمات بحوث �حلا�شوب، ، خدمات �لن�شح لرب�جميات �حلا�شوب ،خدمات دمج نظام �حلا�شوب 

،خدمات �ملعلومات �ملتعلقة بتطبيق �أنظمة �حلا�شوب.
�نتهاء حلماية يف: ٢٠١8/١١/١١ وحتى  تاريخ  من  �عتبار�ً  �أخــرى  �شنو�ت  ملدة ع�شر  �ملفعول  نافذة  �حلماية 

تاريخ: ١١/١١/٢٠٢8

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 123656

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

طلب لت�شجيل بيانات �لعالمة �لتجارية: 
�ملودعة بالرقم: ٢99657:بتاريخ: ١٠/٠8/٢٠١8

باإ�شم : فود�فون جروب بي �ل �شي
وعنو�نه:   فود�فون هاو�س ، ذي كونيك�شن ، نيوبوري ، بريك�شري ،  �آر جي ١4 ٢�ف �ن ، �ململكة �ملتحدة.

�صورة 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  �أجــهــزة   ، للهو�تف  ر�أ�ـــس  �شماعات   ، للهو�تف  علب   ، ذكية  هــو�تــف   ، 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  �أجــهــزة   ، �لرقمية  �لــهــو�تــف  وبــرجمــيــات  بــر�مــج   ، �لكرتونية  بيانات  قــو�عــد   ، �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�إدخــال  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 
هذه �ل�شيغ ، وحد�ت و�أجهزة ل�شلكية حممولة ، �أجهزة حتكم عن بعد يف �لأجهزة �لكهربائية و�للكرتونية 
، م�شاعد�ت رقمية �شخ�شية ، ح�شا�شات �لكرتونية مبا يف ذلك عد�د�ت �خُلطى ومقايي�س �لرتفاع و�ملو�زين ، 
و�شائط   ، ومرئية  �شوتية  ت�شجيالت   ، �ل�شوئية  و�ملا�شحات  �ل�شريعة  �ل�شتجابة  ورمــز  �لباركود  قــارئــات 
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 و�ل�شور و�ملو�شيقى و�لن�شو�س و�لبيانات و�ل�شور �لبيانية 
�ل�شبكات  من  غريها  �أو  �لإنــرتنــت  من  �أو  كمبيوتر  بيانات  قو�عد  من  تقدميها  يتم  �لتي  �لرنني  ونغمات 
يف  مبا  و�لفيديو  �لكمبيوتر  �ألعاب   ، �ل�شناعية  بالأقمار  و�لإر�شال  �ل�شتقبال  و�أدو�ت  �أجهزة   ، �للكرتونية 
ذلك �لألعاب �لقابلة للتنزيل ، من�شور�ت �لكرتونية )قابلة للتنزيل( مقدمة عرب �ل�شبكة من قو�عد بيانات 
كمبيوتر �أو من �لإنرتنت �أو غريها من �ل�شبكات �للكرتونية ، و�شائط �آلية قابلة للقر�ءة ، �شوت وفيديو 
�ل�شبكات  �أو غريها من  �أو من �لإنرتنت  بيانات كمبيوتر  وبيانات رقمية قابلة للتنزيل مقدمة من قاعدة 
، بــطــاريــات ، مــعــد�ت تزويد  �أجــهــزة �لتــ�ــشــالت  �أجــهــزة �شحن �لــبــطــاريــات لال�شتخد�م مــع   ، �للــكــرتونــيــة 
�أجهزة كمبيوتر   ، �لكمبيوتر  و�أجهزة  �لتلفزيون  ، معد�ت ملحقة لأجهزة  �لحتياطية  بالطاقة  �لبطاريات 
 ، �لكرتونية  �شخ�شية  ، مفكر�ت  و�أجهزة كمبيوتر حممولة  �شخ�شية �شغرية  �أجهزة كمبيوتر  ذلك  مبا يف 
�أجهزة و�أدو�ت �لكرتونية و�أجهزة و�أدو�ت مالحية بالأقمار �ل�شناعية و�أجهزة و�أدو�ت حتديد �ملو�قع مبا يف 
�أو �ل�شيارة ت�شتمل على مكرب �شوت ي�شمح  ذلك �أنظمة حتديد �ملو�قع �لعاملية ، وحد�ت مركبة على �ملكتب 
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 �أو 
غريها من �ل�شبكات �للكرتونية ، بر�مج �لت�شال بالبيانات ، بر�مج تطبيقات مبا يف ذلك بر�مج تطبيقات 
للهو�تف �ملتحركة ، تطبيقات بر�مج كمبيوتر قابلة للتنزيل ، بر�مج كمبيوتر لالت�شال �لال�شلكي بالبيانات 
بني  و�ملحتويات  و�لتقاومي  و�لبيانات  �ل�شوت  وم�شاركة  ونقل  ملز�منة  تطبيقات  وبر�مج  كمبيوتر  بر�مج   ،
و�حد �أو �أكرث من �لأجهزة �للكرتونية ول�شر�ء تطبيقات �لأجهزة �للكرتونية �ملحمولة ولتاأمني عمليات 
�ملتدفق لل�شوت  و�لت�شفري و�لتخزين  للنقل  ، بر�مج كمبيوتر  �لت�شغيلية  �لأنظمة  ، بر�مج  �مل�شفرة  �ل�شر�ء 
و�لفيديو و�لر�شوم �لبيانية و�لن�شو�س و�لبيانات على �شبكات �لت�شال ، بر�مج كمبيوتر لتمكني �لتو��شل 
، بر�مج كمبيوتر لإجــر�ء وتن�شيق �لت�شال بني  ، بر�مج حمركات �لبحث  �مللفات من و�حد لو�حد  وتبادل 
بر�مج   ، �للكرتونية  �لت�شال  �شبكات  عرب  �ل�شوتية  و�لبيانات  �ملعلومات  مل�شاركة  �لكمبيوتر  م�شتخدمي 
لال�شتخد�م  بر�مج  تطبيقات  ذلك  يف  مبا  و�لفيديو  �ل�شوت  حترير  بر�مج   ، �لتفاعلية  �لتلفزيون  لأجهزة 
و�لتحكم  بالو�شول  للتحكم  بــر�مــج   ، �لأ�شخا�س  هوية  لتعريف  بــر�مــج   ، �ملتحركة  �لهو�تف  �أجــهــزة  على 
للفريو�شات  م�شاد�ت  ذلك  يف  مبا  �لكمبيوتر  �أجهزة  حلماية  بر�مج   ، �لأ�شخا�س  ح�شور  وك�شف  بالفيديو 
  ، �لنــرتنــت  �شبكة  وت�شفية  �لتج�ش�س  وم�شاد�ت  �ملزعج  �لربيد  وم�شاد�ت  )فــايــروول(  �حلماية  وجـــدر�ن 
، بر�مج كمبيوتر ل�شتقبال ومعاجلة ونقل  ، بر�مج �ل�شبكات �خلا�شة �لفرت��شية  بر�مج ك�شف �لخرت�ق 
و�ملو�قع  �لنوم  و�أمنــاط  �جل�شم  كتلة  وموؤ�شر  �جل�شم  ودهــون  �لبدنية  باللياقة  �ملتعلقة  �ملعلومات  وعر�س 
و�ل�شلوك وحالة �جلو ودرجة �حلر�رة ، بر�مج كمبيوتر لإد�رة �ملعلومات �ملتعلقة بتتبع و�للتز�م و�لتحفيز 
، ح�شا�شات م�شادة للت�شادم  �ل�شرقة لي�شت للمركبات  �أجهزة �شد   ، �لبدنية  عرب برنامج �ل�شحي و�للياقة 
�مللكيات  من  �ملعلومات  و��شتقبال  لإر�ــشــال  �أجــهــزة   ، �ملتحركة  �مللكيات  لتحديد  و�أجــهــزة  �أدو�ت   ، للمركبات 
 ، �إنذ�ر  �أجهزة ومن�شاآت   ، �أدو�ت و�أجهزة للتحكم عن بعد بالأجهزة �لكهربائية و�لأدو�ت �ملنزلية   ، �ملتحركة 
�أنظمة حتديد �ملو�قع ومالحة عرب �لأقمار �ل�شناعية ، �أنظمة لتنزيل وحتديث بر�مج �لكمبيوتر من و�إىل 
هوية  لتعريف  �أجهزة   ، بالو�شول  للتحكم  وبيومرتية  �لكرتونية  ومن�شاآت  �أجهزة   ، �للكرتونية  �لأجهزة 
�لأ�شخا�س ، �أنظمة �لتلفزيون ذ�ت �لدو�ئر �ملغلقة ، كامري�ت وكامري�ت تلفزيون وم�شجالت فيديو لأجهزة 
�لتلفزيون ذ�ت �لدو�ئر �ملغلقة ، �أجهزة ب�شرية وفوتوغر�فية ، عد�د�ت �شرعة �لكرتونية ، عد�د�ت م�شافات 
م�شجالت   ، للمركبات  �ل�شرعة  �لتحقق من  �أجهزة   ، �لكرتونية  �لــدور�ن  �شرعة  قيا�س  �أجهزة   ، �لكرتونية 
�لكيلومرت�ت للمركبات ، ح�شا�شات كهربائية �أو �لكرتونية للمركبات ، ح�شا�شات �لكرتونية ، �شفار�ت �لإنذ�ر 
�لكرتونية  �أنظمة   ، للمركبات  �لكرتونية  مفاتيح   ، بعد  عن  حتكم  �أجهزة   ، للمركبات  �لكرتونية  �أقفال   ،
للدخول �إىل للمركبات بدون مفتاح و�أنظمة مفتاح �لت�شغيل ، �أنظمة لفتح و�إغالق �أبو�ب �ملركبات و�شندوق 
�ل�شيارة وغطاء حمرك �ل�شيارة و�ل�شقف �آلياً ، �أجهزة �ت�شال مدجمة يف خوذ�ت �لدر�جات �لنارية ، �أجهزة 
حتديد �ملو�قع �لعاملية ، �أجهزة للمركبات لتحديد موقع �ملركبة �أو �إعطاء �إ�شارة عنها و�أماكن �ملوقع وطرق 
�ل�شفر و�لوقت وحالت �ملرور ووجود مركبات �لطو�رئ و�حلالت �خلطرة ، �أنظمة لالت�شال بني �ملركبات 
 ، و�أدو�ت توجيه عن بعد للمركبات  �أنظمة   ، �لطرق  �لعالمات على  �أجهزة ك�شف   ، �لتحتية للطرق  و�لبنى 
 ، �ملركبات  �أجهزة كمبيوتر ُمركبة يف   ، و�أنظمة مر�قبة للم�شاعدة يف تغيري �حلارة  �لعمياء  �لنقطة  �أنظمة 
معد�ت كهربائية �أو �لكرتونية �أو ب�شرية ُمركبة يف �ملركبات مبا يف ذلك �ملركبات �لربية ، �أنظمة ت�شخي�شية 
و�أنظمة ت�شخي�شية يتم �لتحكم بها عن بعد ُمركبة يف �ملركبات ، �أنظمة لتنزيل وحتديث بر�مج �لكمبيوتر 
�لأمن  �لبيانات بني مركبة ووحــدة حتكم عن بعد لأغر��س  تبادل  �أجهزة لك�شف و/�أو   ، �ملركبات  و�إىل  من 
و�ل�شالمة ، �لأجهزة �مل�شاعدة يف �شف �ل�شيار�ت و�أجهزة ك�شف �لعو�ئق ، �أنظمة و�أجهزة �إنذ�ر للم�شاعدة يف 
�شف �ل�شيار�ت و�لرجوع للخلف وك�شف �لنقطة �لعمياء ، �أنظمة �لك�شف ما قبل �لت�شادم 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 
�لبطاقات   ، �لت�شالت  �أجهزة  على  �خلا�شة  �لعر�س  ل�شا�شات  و�لعر�س  �لرتويج  لأغر��س  للتنزيل  قابلة 
�لذكية ، �أجهزة تقنيات �ملعلومات ، بر�مج تقنيات �ملعلومات ، �أدو�ت �لتحكم يف �لألعاب ، ح�شا�شات ومعد�ت 
�لو�قع  و�أجــهــزة  بر�مج   ، �للم�شية  و�لأجــهــزة  و�ملــعــد�ت  �حل�شا�شات  مع  لال�شتخد�م  بر�مج   ، مل�شية  و�أجــهــزة 
�لأ�شياء  �إنــرتنــت  مع  لال�شتخد�م  �لكمبيوتر  �أجــهــزة  وحــد�ت   ، �ملعزز  �لــو�قــع  و�أجــهــزة  بر�مج   ، �لفرت��شي 
�لأ�شياء  �نــرتنــت  با�شتخد�م  �للكرتونية  �لأجــهــزة  يف  لال�شتخد�م  �لكمبيوتر  �أجــهــزة  وحـــد�ت   ،  )IoT(
بر�مج  بر�مج تطبيقات مبا يف ذلك   ،  )IoT( �لأ�شياء  �نرتنت  تنفيذ  يف  لال�شتخد�م  بر�مج   ،  )IoT(
تطبيقات لأجهزة �لهو�تف �ملتحركة ، تطبيقات بر�مج كمبيوتر قابلة للتنزيل ، بر�مج �لت�شالت ، بر�مج 
كمبيوتر وبر�مج تطبيقات لعمليات �ل�شر�ء �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 
 ، ، بر�مج حمركات �لبحث  ، بر�مج كمبيوتر لتمكني �لتو��شل وتبادل �مللفات من و�حد لو�حد  �لت�شالت 
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 ذلك م�شاد�ت للفريو�شات وجدر�ن �حلماية )فايروول( وم�شاد�ت 
�ل�شبكات  بر�مج   ، �لخـــرت�ق  ك�شف  وبــر�مــج  �لنــرتنــت  �شبكة  وت�شفية  �لتج�ش�س  وم�شاد�ت  �ملزعج  �لربيد 
بر�مج   ، �للكرتونية  �لأجهزة  و�إىل  �لكمبيوتر من  بر�مج  لتنزيل وحتديث  �أنظمة   ، �لفرت��شية  �خلا�شة 
�ل�شوت  �ل�شوتي و�لتعرف على  �لأمر  ، بر�مج  �لعمالء  �لعمالء وخدمة  كمبيوتر وبر�مج تطبيقات لدعم 
وبر�مج حتويل �لكالم �إىل 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 لإد�رة �ملعلومات �ل�شخ�شية ، بر�مج كمبيوتر لال�شتخد�م يف تو�شيل و�لتحكم 
خا�شة  بــر�مــج  وتطبيقات  كمبيوتر  بــر�مــج   ،  )IoT( �لأ�ــشــيــاء  باإنرتنت  �خلا�شة  �للكرتونية  بــالأجــهــزة 
 ، )AI( بر�مج كمبيوتر وبر�مج تطبيقات يف جمال �لذكاء �ل�شطناعي ، )بروبوتات �لدرد�شة )ت�شات بوت
بر�مج �لكمبيوتر وتطبيقات �لرب�مج �خلا�شة بروبوتات �لدرد�شة )ت�شات بوت( �لذكية ��شطناعياً لتوفري 
بنية  ذ�ت  روبوتات   ، �لعمالء  �لدرد�شة �خلا�شة بخدمة  روبوتات  بر�مج   ، �لعمالء  للعمالء وخدمة  �لدعم 
ب�شرية مزودة بالذكاء �ل�شطناعي ، �أجهزة �لذكاء �ل�شطناعي ، �أدو�ت �لتحكم �للكرتونية ، �أدو�ت �لتحكم 
�للكرتونية لإ�شفاء �لتغذية �لر�جعة �حل�شية حتديد�ً �لأ�شو�ت و�لهتز�ز�ت �لتي ميكن للم�شتخدم �إد�ركها 
باألعاب  بعد  عن  �لتحكم  وحــد�ت   ، �حلركية  �حل�شية  �لتفاعلية  �لفيديو  باألعاب  بعد  عن  �لتحكم  وحــد�ت   ،
كمبيوتر  بر�مج   ، و�لبيانات  �ل�شوت  بنقل  يتعلق  فيما  لال�شتخد�م  كمبيوتر  بر�مج   ، �لتفاعلية  �لفيديو 
و�أجهزة �لكمبيوتر �مللحقة للربجمة �ل�شخ�شية و�لتفاعلية للتلفزيون ولال�شتخد�م يف �لعر�س و�لتالعب 
و�لر�شوم  �لتو�شيحية  و�لر�شوم  �لفوتوغر�فية  و�ل�شور  و�لن�شو�س  �لبيانية  و�لر�شوم  �ملرئية  بالو�شائط 
�ل�شبكات  عــرب  وللتو��شل  �ل�شوتية  و�لــبــيــانــات  �لأفــــالم  وت�شوير  �لفيديو  ومــقــاطــع  �لرقمية  �ملتحركة 
�لجتماعية ، �أدو�ت حتكم ل�شلكية ملر�قبة و�لتحكم بوظائف �لأجهزة �للكرتونية �لأخرى ، �ل�شا�شات �لتي 
تعمل باللم�س ، بر�مج �لرقابة �لأبوية ، �أجهزة �ل�شبكات ، بر�مج �لتجارة �لإلكرتونية ، �ل�شاعات �لتي تنقل 

�لبيانات �إىل �لهو�تف �لذكية ، �لأجهزة �لتي حتدد موقع �ملركبات عن بعد ، �ل�شاعات �لذكية.
و�شف �لعالمة: �لعالمة عبارة عن كلمة VODAFONE 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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 125988

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

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

�ملودعة بالرقم: ٢9966٢:بتاريخ: ١٠/٠8/٢٠١8
باإ�شم : فود�فون جروب بي �ل �شي

وعنو�نه:   فود�فون هاو�س ، ذي كونيك�شن ، نيوبوري ، بريك�شري ، �آر جي ١4 ٢�ف �ن ، �ململكة �ملتحدة.
�صورة العالمة   

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة:38
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  �إكــر�ء   ، و�ل�شوت  للبيانات  �للكرتوين 
�لر�ديو  عرب  �لبيانات  �ت�شال   ، �لهو�تف  دو�ئــر  ��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  خــدمــات  حتــديــد�ً  �لنــرتنــت  خــدمــات  توفري   ، �ل�شرقة  �أو  �لفقد�ن  �أو  �لأعــطــال  حالة  يف  �لبديلة 
�لويب( وبر�مج  �ملعلومات )مبا يف ذلك �شفحات  �ت�شالت   ، ، خدمات مــزودي خدمة �لنرتنت  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 
�ملعلومات �لتي تتعلق بـ �أو ُتعّرف �أجهزة و�أدو�ت �لهاتف و�لت�شالت ، خدمات توجيه وتو�شيل �لت�شالت عن 
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  عــرب  و�لــ�ــشــور  و�لبيانات  �لر�شائل  نقل   ، �لبيانات  قــو�عــد  �أو  بــالنــرتنــت  �لتــ�ــشــالت 
قو�عد  �إىل  �لو�شول  وقت  و��شتئجار  توفري   ، �للكرتونية  �ملــوؤمتــر�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  وقــو�عــد  �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 �لأمــو�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 كلمة VODAFONE 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�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

EAT 125989

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل /

�شبي�شاليزد خلدمات �لعالمات �لتجارية. 
بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقـم : ١٢٢554
با�شــــــم : جابر  عبد �لوهاب.

وعنو�نــــه :   �س.ب. 5٠٠66 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�مل�شجلة حتت رقم :  )  ١٠٠497 (    بتاريخ :  ١4 / 3 / ٢٠١٠.

�نتــهاء  تــاريــخ  مــن  �عــتــبــار�ً  �أخـــري  �شنو�ت  ع�شر  ملــدة  �ملفعول  نــافــذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلمــاية يف : ١9 / ١١ / ٢٠١8

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )١9( من �لقانون �لحتادي رقم ١99٢/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل /

 �شبي�شاليزد خلدمات �لعالمات �لتجارية. 
بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقـم : ١٢٢555
با�شــــــم :       جابر  عبد �لوهاب.

وعنو�نــــه :   �س.ب. 5٠٠66 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�مل�شجلة حتت رقم :  )  ١٠٠498 (    بتاريخ :  ١4 / 3 / ٢٠١٠.

�نتــهاء  تــاريــخ  مــن  �عــتــبــار�ً  �أخـــري  �شنو�ت  ع�شر  ملــدة  �ملفعول  نــافــذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلمــاية يف : ١9 / ١١ / ٢٠١8

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )١9( من �لقانون �لحتادي رقم ١99٢/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

اعالن جتديد 
تعلن �إد�رة  �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل / 

�شبي�شاليزد خلدمات �لعالمات �لتجارية.
 بطلب لتجديد ت�شجيل �لعالمة �لتجارية : 

�ملودعة بالرقـم : ١٢٢556
با�شــــــم :       جابر  عبد �لوهاب.

وعنو�نــــه :   �س.ب. 5٠٠66 ، دبي ، �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
و�مل�شجلة حتت رقم :  )  ١٠٠499 (    بتاريخ :  ١4 / 3 / ٢٠١٠

�نتــهاء  تــاريــخ  مــن  �عــتــبــار�ً  �أخـــري  �شنو�ت  ع�شر  ملــدة  �ملفعول  نــافــذة  �حلماية  و�شتظل 
�حلمــاية يف : ١9 / ١١ / ٢٠١8

هذ� ويجوز جتديد �حلماية ملدد �خرى متتالية كل منها ع�شر �شنو�ت وفقاً لالأو�شاع 
و�ل�شروط �ملن�شو�س عليها باملادة )١9( من �لقانون �لحتادي رقم ١99٢/37 �ل�شادر يف 

�شاأن �لعالمات �لتجارية .

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

تعلن �د�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم �لوكيل/ بيكر �آند ماكينزي حبيب �ملال 
بطلب لت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية:

بتاريخ : ٠٢/٠7/٢٠١8  �ملودعة بالرقم: ٢94685 
با�شم : نار�ثاي كوزين كو.، ليمتد

وعنو�نه : 3/5١8 بناية مانيا �شنرت نورث، �شارع بلون�شيت، لومبيني، باثومو�ن، بانكوك ١٠33٠ 
تايلند

وذلك لتمييز �ل�شلع �أو �خلدمات �لو�قعة بالفئة: خدمات �لكافترييا وخدمات �ملطاعم وخدمات 
�ل�شالت �ملخ�ش�شة لتقدمي �مل�شروبات وخدمات توفري �لأطعمة و�مل�شروبات و�لتموين. 

�لفئة: 43
 )APInara( و�شف �لعالمة: �لعالمة تتكون من �شكل مر�شوم بطريقة مميزة وحتته كلمة

و)thai cuisine( مكتوبة باللغة �لالتينية بطريقة مميزة بحيث يف�شلهما خط رفيع. 
�ل�شرت�طات: ل يوجد

وز�رة  يف  �لتجارية  �لــعــالمــات  لق�شم  مكتوبا  بــه  �لتقدم  ذلـــك،  على  �عــرت��ــس  لــديــه  مــن  فعلى 
�لقت�شاد و�لتجارة �أو �إر�شاله بالربيد �مل�شجل للق�شم �مل�شار �إليه و ذلك خالل ثالثني يوما من 

تاريخ هذ� �لإعالن.
ادارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
الثالثاء  20  نوفمرب 2018 العدد 12483

�ملـــدعـــو / �كــــرب جان  فــقــد 
باك�شتان     ، بــخــ�ــس  خــــــود� 
�شفره  جـــــو�ز   - �جلــنــ�ــشــيــة 
 )8795732at( رقــــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   �لتـــ�ـــشـــال 

0506157787

فقدان جواز �سفر
فــقــد �ملـــدعـــو / �جنــــو ر�ى 
نيبال     ، ر�ى  كــومــار  دهـــان 
�شفره  جـــــو�ز   - �جلــنــ�ــشــيــة 
 )10894413( رقـــــم 
مـــــــــــــن يـــــــــــجـــــــــــده عـــــلـــــيـــــه 
بــتــلــيــفــون رقم   �لتـــ�ـــشـــال 

0547384539

فقدان جواز �سفر
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الفجر الريا�ضي

�أنهت زو�رق موؤ�ش�شة �لفيكتوري تيم م�شاركتها 
يف مناف�شات �جلولة �خلام�شة من بطولة �لعامل 
�لكربى  �لــهــنــد  “جائزة  �لـــفـــورمـــول  لــــــزو�رق 
�لأول  �أم�س  �ختتمت  �لتي  �ل�شريعة”،  للزو�رق 
يف مــديــنــة �أمــار�فــاتــي بــالــهــنــد، و�أحــــرز �لبطل 
�لأول  �ملركز  �لفهيم  �أحمد  �ل�شاعد  �لإمــار�تــي 
يف ثاين �شباقات �ملناف�شة لي�شعد بذلك للمركز 
 .»F4-S« 4لثالث يف �لرتتيب �لعام للفورمول�
على  �لهاملي  �أحــمــد  �لإمــار�تــي  �لبطل  وحقق 
منت زورق 3 �ملركز �لثامن يف �ل�شباق �لرئي�س 
 1 للفورمول1 ، يف حني خرج قائد زورق رقم 
بطل �لعامل �أربع مر�ت �لإيطايل �أليك�س كاريال 

من مناف�شات �ل�شباق ب�شبب عطل فني.
وت�شدر �لبطل �لإمار�تي �ل�شاعد �أحمد �لفهيم 
على منت �لـــزورق رقــم 3 بـــاأد�ء �أكــرث من ر�ئع 
 ،F4-S  4ثاين �ل�شباقات �لرئي�شية للفورمول
�شمن جائزة �لهند �لكربى للزو�رق �ل�شريعة. 
�ليوم  مناف�شات  �لنتيجة  بهذه  �لفهيم  و�شعد 
�لــثــالــث يف �لــرتتــيــب �لعام  �ملــركــز  �إىل  �لأخــــري 
يف  �ل�شاد�س  �ملركز  حقق  كان  �أن  بعد  للبطولة، 
�جلمعة  �لأول  �لرئي�س  لل�شباق  �لعام  �لرتتيب 

�ملا�شية.
تــيــم �شفحة جولة  �لــفــيــكــتــوري  فــريــق  وطـــوى 
�لــهــنــد، وحـــول تــركــيــزه مــبــا�ــشــرة عــلــى �جلولة 

�أبوظبي  “جائزة  �لعامل  بطولة  من  �ل�شاد�شة 
دي�شمرب   6 يف  �ل�شريعة”  لـــلـــزو�رق  �لـــكـــربى 
و�أثنى  �أبوظبي.  �لعا�شمة  �شو�طئ  على  �ملقبل 
�ــشــعــادة حــريــز �ملــــر حمــمــد بـــن حـــريـــز، رئي�س 
على  تــيــم،  �لــفــيــكــتــوري  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س 
�لنتائج �لتي حتققت يف مناف�شات جائزة �لهند 
للزو�رق �ل�شريعة �جلولة �خلام�شة من بطولة 
�لأد�ء  عــلــى  �ــشــعــادتــه  و�أ�ـــشـــاد   .2018 �لــعــامل 
�لفيكتوري  لبطل  �لــقــوي  و�حلــ�ــشــور  �لــالفــت 
و�لــذي عاد جمدًد�  �لفهيم  �أحمد  �ل�شاعد  تيم 
�ملركز  حمـــرًز�  �لتتويج  من�شات  �إىل  لل�شعود 
�لفورمول4  �لعام لبطولة  �لرتتيب  �لثالث يف 

.)F4-S(
�لفيكتوري  موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  وقــال 
�أحمد   3 زورق  قائدي  يوفق  �إن �حلــظ مل  تيم 
�لهاملي، وزورق رقم 1 بطل �لعامل �أربع مر�ت 
�لرئي�س  �ل�شباق  يف  كــاريــال  �أليك�س  �لإيــطــايل 
للفورمول 1، جمدد�ً ثقته بالفريق يف �ملناف�شة 
�أبوظبي يف  بجائزة  �لأوىل  �لثالث  �ملر�كز  على 

دي�شمرب �ملقبل.
من جانبه �أبدى قائد زورق �لفيكتوري رقم 1 
�لإيطايل �أليك�س كاريال ر�شاه على �أد�ء وجهود 
باأن عطل فني  �لهند، منوهاً  �لفريق يف جائزة 
وقال  �لأوىل.  �ملــركــز  على  �ملناف�شة  مــن  حرمه 

 3 زورق  منت  على  �لهاملي  “ح�شول  كــاريــال: 
للفورمول1   �لرئي�س  �ل�شباق  يف  �لثامن  �ملركز 
يف ظــل هــذه �لــظــروف �أمـــر جيد و�ــشــط تقارب 
�إد�رة  ونــعــد  �ملــ�ــشــاركــني،  بــني جميع  �ملــ�ــشــتــويــات 
�ملر�كز  �إحــــدى  بتحقيق  �لــفــيــكــتــوري  موؤ�ش�شة 

�لثالث �لأوىل يف جائزة �أبوظبي«.
من جهته �أعرب �لبطل �لإمار�تي �ل�شاعد �أحمد 
�لفهيم �شعادته باحل�شول على �ملركز �لثالث يف 
متمنياً   »F4-S« للفورمول4  �لعام  �لرتتيب 
�أبوظبي للفورمول  �أن يناف�س على لقب جولة 
�ل�شباق  “�إن  �لفهيم:  وقال  �ملقبل.  دي�شمرب   4
عامليني،  مت�شابقني  م�شاركة  ظل  يف  �شعباً  كان 

�لإد�رة  جمل�س  ودعـــم  �هلل  مــن  بتوفيق  ولــكــن 
�ل�شباق  �إنــهــاء  ذلــك  مــن  �لــرغــم  على  ��شتطعت 
�إىل  و�أتطلع  �لــعــام،  للرتتيب  �لثالث  �ملــركــز  يف 
�ملــركــز �لأول يف �أبــوظــبــي«.  بـــدوره عــرّب بطلنا 
عدم   3 فيكتوري  زورق  قــائــد  �لهاملي  �أحــمــد 
�لهند.  �لــذي حققه يف جائزة  �ملركز  ر�شاه عن 
�إىل �لفريق  �إنه ومنذ �ن�شمامه  و�أفــاد �لهاملي 
يتطلع يف كل �شباق ي�شارك فيه �إىل حتقيق �أحد 
�ملر�كز �لثالثة �لأوىل، ولكن �شوء �لطالع يعاند 
�إىل �أن �لأجو�ء �ملتوفرة  �لفريق �أحياناً، م�شري�ً 
نحو  قــدمــاً  للم�شي  �لــفــيــكــتــوري  مــوؤ�ــشــ�ــشــة  يف 

حتقيق �لإجناز�ت يف �جلولة �ملقبلة باأبوظبي.

�آل  ر��شد  بن  حممد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
�لريا�شي، ينظم  مكتوم ويل عهد دبي رئي�س جمل�س دبي 
جمــلــ�ــس دبـــي �لــريــا�ــشــي حــفــل �لــتــفــوق �لــ�ــشــنــوي لتكرمي 
�لريا�شي  للتفوق  دبـــي  منـــوذج  بــرنــامــج  �شمن  �لــفــائــزيــن 
 21 “�لأربعاء  يوم غد  وذلك  �ملن�شرم،  �لريا�شي  للمو�شم 
نوفمرب 2018” يف فندق �حلبتور حتت �شعار “طموح بال 
حدود«. و�شيتم يف �حلفل �لإعالن عن �لفائزين يف �لفئات 
وجائزة  �لقدم،  كرة  �شركة  �أف�شل  جائزة  وهــي:  �ملوؤ�ش�شية 
�شركة  �أف�شل  وجــائــزة  �لريا�شية،  لالألعاب  �شركة  �أف�شل 
كرة قدم يف �لرعاية �ملتكاملة للمو�هب �لريا�شية، وجائزة 
وجائزة  �ملوؤ�ش�شية،  �لكفاءة  يف  قدم  كرة  و�شركة  ناد  �أف�شل 

�أف�شل ناد نوعي، للمو�شم �لريا�شي �ملا�شي.
كما يو��شل جمل�س دبي �لريا�شي خالل �حلفل نهجه يف 
�شاهمو�  دبــي، ممن  �أندية  �لريا�شي يف  �لعمل  رو�د  تكرمي 
و�شناعة  �لــريــا�ــشــيــة  �لأنـــديـــة  يف  �لــعــمــل  قــو�عــد  برت�شيخ 
خدمو�  �لذين  �لريا�شيني  من  �أجيال  وتخريج  �إجناز�تها 
�لإعــالن عن  �لوطن ومثلوه خري متثيل. و�شيتم يوم غد 
�أ�شماء �لفائزين يف 11 فئة فردية وتكرميهم، وهم: �أف�شل 
�أف�شل  �لــقــدم،  �أف�شل نا�شئ يف كــرة  �لــقــدم،  لعــب يف كــرة 
لعب يف �لألعاب �لفردية، �أف�شل لعبة يف �لألعاب �لفردية، 
�أف�شل لعب يف �لألعاب  �لفردية،  �أف�شل نا�شئ يف �لألعاب 
�جلماعية، �أف�شل لعبة يف �لألعاب �جلماعية، �أف�شل نا�شئ 
�لهمم  �أ�ــشــحــاب  مــن  لعــب  �أف�شل  �جلماعية،  �لألــعــاب  يف 

يف �لألـــعـــاب �لــفــرديــة، �أفــ�ــشــل لعــبــة مــن �أ�ــشــحــاب �لهمم 
يف  �لهمم  �أ�شحاب  من  لعــب  �أف�شل  �لفردية،  �لألــعــاب  يف 

�لألعاب �جلماعية.

منوذج دبي للتفوق الريا�صي
مت ت�شميم منوذج دبي للتفوق �لريا�شي ليتالءم مع خطة 
دبي 2021 و�لتوجهات �ل�شرت�تيجية �حلكومية يف دعم 
�إىل  �إمــارة دبي للو�شول بها  وتطوير �لقطاع �لريا�شي يف 
دبي  جمل�س  روؤيـــة  �لنموذج  يــو�كــب  كما  عاملية،  م�شتويات 
�لريا�شي و�ملتمثلة يف �لو�شول �إىل جمتمع ريا�شي متميز 
تغطية  مــر�عــاة  �لــنــمــوذج  ت�شميم  �ثــنــاء  مت  وقــد  و�شعيد. 
جميع جو�نب �لأد�ء �لريا�شي و�لإد�ري و�خلدمي لالأندية 
�لبتكار  مفاهيم  عــلــى  و�لــرتكــيــز  �لــريــا�ــشــيــة  و�لــ�ــشــركــات 
و�للتز�م بالروح �لريا�شية و�مل�شاهمة �ملجتمعية، كما ي�شمل 
مبا  �لريا�شية  للمو�هب  �ملتكاملة  �لرعاية  جانب  �لنموذج 
ي�شمن �ل�شتد�مة يف حتقيق �لنتائج �لريا�شية على �ملدى 
�لأندية  لتقييم  كاأ�شا�س  �لنموذج  �عتماد  وقد مت  �لطويل. 
يف  و�مل�شاركة  دبــي  �إمــارة  يف  �مل�شجلة  �لريا�شية  و�ل�شركات 
طبيعة  يف  �لختالف  مر�عاة  مع  �لريا�شي  �لتفوق  جائزة 
عمل �لأندية و�ل�شركات �لريا�شية و�لأندية �لنوعية ومبا 
لتقييم  فــئــات  �در�ج  مت  كما  �لتقييم،  يف  �لــعــد�لــة  ي�شمن 
وتكرمي �لريا�شيني من جميع �لفئات ويف جميع �لريا�شات 
وذلك لدعم وحتفيز �لريا�شيني يف �إمارة دبي على حتقيق 

عليهم  �لــ�ــشــوء  وت�شليط  �ملــتــمــيــزة  �لــريــا�ــشــيــة  �لجنـــــاز�ت 
ليكونو� مثاًل يقتدى بهم من قبل �لريا�شيني. 

اخل�صائ�س الرئي�صية للنموذج 
يــتــمــيــز منـــــوذج دبــــي لــلــتــفــوق �لــريــا�ــشــي مبــجــمــوعــة من 
�خل�شائ�س �لتي تر�عي �لتوجهات �ل�شرت�تيجية للن�شاط 
�لريا�شي يف �إمارة دبي ومبا ي�شاهم يف حتقيق قيمة م�شافة 
لالأندية و�ل�شركات �لريا�شية �مل�شاركة، حيث �شيتم تقييم 
�لنادي  حققها  �لــتــي  �لنتائج  على  بــنــاًء  �لــنــمــوذج  معايري 
قبل  مــن  �جلــائــزة  لإد�رة  توفريها  يتم  و�لــتــي  �ل�شركة  �أو 
�أو �جلهات �ملعنية ب�شكل مبا�شر دون  �لحتــاد�ت �لريا�شية 
�حلاجة لتقدمي طلب م�شاركة من قبل �لأندية و�ل�شركات، 
ميثل  حيث  �لريا�شية  �لإجنــــاز�ت  على  �لرتكيز  يتم  كما 
معيار �لإجناز�ت �لريا�شية %30 من وزن �لنموذج و�لذي 
يعتمد على ما حققه �لنادي �أو �ل�شركة من �إجناز�ت خالل 
�أو  �لــقــاريــة  �أو  �لــدولــيــة  �مل�شابقات  �أحــد  يف  �لأخـــري  �ملو�شم 
�لعربية �أو �خلليجية �أو �ملحلية، كما يتم مر�عاة �لختالف 
�لريا�شية  �لأنــــديــــة  مـــن  �ملــ�ــشــاركــة  �جلـــهـــات  طــبــيــعــة  يف 
�لعد�لة  ول�شمان  �لنوعية  و�لأندية  �لريا�شية  و�ل�شركات 
يف �ملناف�شة و�لتقييم، فقد مت تخ�شي�س فئات خا�شة بكل 
فئة، حيث تتناف�س �لأندية �لريا�شية فيما بينها و�ل�شركات 
خمتلفتني،  جائزتني  على  كــذلــك  بينها  فيما  �لريا�شية 
�ملوؤ�ش�شية.  �لكفاءة  فئة  على  تتناف�س جميع �جلهات  بينما 

كما مت تخ�شي�س فئة خا�شة لتكرمي �لأندية �لنوعية.

تتكون معايري منوذج التفوق الريا�صي من 7 معايري 
رئي�صة:

»30%“ �لريا�شية  �لإجناز�ت  معيار      .1
يتم �حت�شاب نقاط لكل �جناز ريا�شي قام �لنادي �أو �ل�شركة 
�لعربية  �أو  �لقارية  �أو  �لدولية  �مل�شابقات  �أحد  بتحقيقه يف 
�لألعاب  يف  �لأخــري  �ملو�شم  خــالل  �ملحلية  �أو  �خلليجية  �أو 
�لقدم  كرة  م�شابقات  “لالأندية” ويف  و�جلماعية  �لفردية 

“لل�شركات«. 
»25%“ �ملوؤ�ش�شية  �لكفاءة  معيار      .2

يتم تقييم مدى تنفيذ �لنادي �أو �ل�شركة جلميع �ن�شطته 
�ملختلفة  لـــلـــمـــو�رد  �لأمـــثـــل  �ل�ــشــتــغــالل  تــ�ــشــمــن  بـــطـــرق 
“�لب�شرية و�ملادية” و�أدى تطبيق هذه �لأن�شطة �إىل حتقيق 
�أهد�فها  حتقيق  يف  فــعــال  ب�شكل  �شاهمت  �إيجابية  نتائج 
�ل�شرت�تيجية و�شاهمت يف حتقيق �لأهد�ف �ل�شرت�تيجية 

ملجل�س دبي �لريا�شي.
�لرعاية �ملتكاملة للمو�هب “15%« معيار      .3

لالأندية  �لــتــابــعــة  �لكـــادميـــيـــات  ونــتــائــج  �أد�ء  تقييم  يــتــم 
و�لـــ�ـــشـــركـــات بـــنـــاًء عــلــى حمـــــاور فــنــيــة وتــنــظــيــمــيــة وبناًء 
للفرق  و�مل�شعدين  �مل�شجلني  �لــالعــبــني  �أد�ء  نتائج  على 

و�مل�شتويات �لأعلى.

�لريا�شية “10%« �ملن�شاآت  معيار      .4
�لريا�شية  �ملــنــ�ــشــاآت  تقييم جـــودة  عــلــى  �ملــعــيــار  هـــذ�  يــركــز 
وم�شتخدمي  و�جلــمــهــور  لــالعــبــني  �ملــقــدمــة  و�خلـــدمـــات 
�ملر�فق �لريا�شية ويتم تقييم هذ� �ملعيار من خالل حتليل 
نتائج �لتقييم �لفني وتقييم �لأمن و�ل�شالمة �لذي يتم من 
قبل �جلهات �ملخت�شة بالإ�شافة �إىل تنفيذ ��شتطالعات ر�أي 
مل�شتخدمي �ملن�شاآت �لريا�شية من لعبني وجمهور وتنفيذ 

زيار�ت مت�شوق �شري لتقييم جودة �خلدمات �ملقدمة.
»5%“ �ملجتمعية  �لأن�شطة  معيار      .5

يتم تقييم �ملبادر�ت و�لرب�مج �لتي �أدت �إىل زيادة م�شاركة 
�ملجتمع بجميع فئاته “عائالت، ن�شاء، �أطفال، كبار �ل�شن، 
�أ�شحاب �لهمم...” يف �لأن�شطة �لريا�شية �شو�ء كممار�شة 
للريا�شة �أو ح�شور ودعم لالأن�شطة �لريا�شية كجمهور �أو 

قامت بتنفيذ مبادر�ت وبر�مج خلدمة �لن�شاط �لثقايف.
معيار �لبتكار “5%«      .6

�لن�شاط  خلــدمــة  تنفيذها  مت  �لــتــي  �ملـــبـــادر�ت  تقييم  يتم 
�لريا�شي و�أدت �إىل حتقيق نتائج �يجابية وذلك با�شتخد�م 
و��شتخد�م  ت�شخري  خــالل  مــن  �أو  ومبتكرة  ريــاديــة  �أفــكــار 

�لتكنولوجيا بطرق غري م�شبوقة. 
»10%“ �لريا�شية  �لروح  معيار      .7

خالل  �ل�شركة  �أو  �لــنــادي  على  عقوبات  �إيــقــاع  مت  حــال  يف 
يتم  �لر�شمية  �أو  �ملعنية  �جلــهــات  قبل  مــن  �لأخـــري  �ملو�شم 

خ�شم درجات عن كل عقوبة.

توج �ملهر “عون” ليا�س لإد�رة �شباقات 
من�شور  �ل�شيخ  ل�شمو  �لعائدة  �خليل 
بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
�لرئا�شة بطال  �ــشــوؤون  �لـــوزر�ء وزيــر 
لــكــاأ�ــس �شاحب  �لــتــا�ــشــعــة  لــلــمــحــطــة 
�ل�شمو رئي�س �لدولة للخيول �لعربية 
�لأ�شيلة بن�شختها �لـ 25 �لتي �أقيمت 
يف �ملغرب مب�شاركة 11 خيال و�متدت 
مل�شافة 2100 مرت للخيول من عمر 
فــــوق ومبجموع  فــمــا  �ـــشـــنـــو�ت  �أربــــــع 
كــمــا فاز  يـــــورو.  �ألــــف   100 جـــو�ئـــز 
�ملهر “كنعان” ليا�س لإد�رة �ل�شباقات 
�لعائدة ل�شمو �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
كاأ�س �لأمري مولي  ب�شباق  �آل نهيان 
بينما   .. مــرت�   1750 مل�شافة  ر�شيد 
�جلائزة  بــكــاأ�ــس  “تيمور”  �ملــهــر  فـــاز 
�مللك  لــ�ــشــاحــب �جلــــاللــــة  �لــــكــــربى 
حممد �ل�شاد�س ملك �ململكة �ملغربية 
�لنت�شار�ت  هــذه  وجـــاءت  �ل�شقيقة. 
لإد�رة  يــا�ــس  خــيــول  خاللها  لتربهن 
�ل�شيخ  لــ�ــشــمــو  �لـــعـــائـــدة  ــبــاقــات  �لــ�ــش
مكانتها  نهيان  �آل  ز�يـــد  بــن  من�شور 
وتقام  �لــكــبــرية.  وجناحاتها  �لعاملية 
�لدولة  رئي�س  كاأ�س  �شباقات  �شل�شلة 

للخيول �لعربية �لأ�شيلة حتت رعاية 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة “حفظه �هلل” 
بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  وبتوجيهات 
جمل�س  رئي�س  نــائــب  نهيان  �آل  ز�يـــد 
بهدف  �لرئا�شة  �شوؤون  وزيــر  �لـــوزر�ء 
�إعـــالء �ــشــاأن �خلــيــل �لــعــربــي �لأ�شيل 
�ل�شباقات  م�شهد  يف  ح�شوره  وتعزيز 
�لـــعـــاملـــيـــة ودعــــــــم �ملــــــــالك و�ملــــربــــني 
لــالهــتــمــام بــاخلــيــول �لــعــربــيــة دعما 
لــنــهــج �ملـــغـــفـــور لـــه �لــ�ــشــيــخ ز�يـــــد بن 
�آل نهيان - طيب �هلل ثر�ه -  �شلطان 
كما تقام �شباقات �لكاأ�س �لغالية حتت 
�شعادة  برئا�شة  �ملنظمة  �للجنة  مظلة 
جمل�س  ع�شو  �ليبهوين  �شهيل  مطر 
�لريا�شي  �أبـــوظـــبـــي  جمــلــ�ــس  �إد�رة 
م�شت�شار  �لــرحــمــاين  في�شل  و�ــشــعــادة 
م�شرف  �لــريــا�ــشــي  �أبــوظــبــي  جمل�س 
بالتن�شيق  وذلــــــك  �لـــ�ـــشـــبـــاقـــات  عـــــام 
و�لتعاون مع �جلمعية �مللكية للفر�س 
يف �ملـــغـــرب. وتــــوج مــعــايل عــلــي �شامل 
�ململكة  لـــدى  �لــدولــة  �شفري  �لكعبي 
�ملغربية “ عون “ بطال لكاأ�س رئي�س 
بح�شور  �لتا�شعة  حمطته  يف  �لدولة 

و�شعيد  �لـــرحـــمـــاين  فــيــ�ــشــل  �ــشــعــادة 
�ملهريي مدير �إد�رة �ل�شوؤون �لفنية يف 
جمل�س �أبوظبي �لريا�شي.. فيما قدم 
�لرحماين درع �لكاأ�س �لغالية ل�شفري 
ل�شفارة  �لبارز  للدور  تقدير�  �لدولة 
وتهيئتها  �ملغرب وجهودها  �لدولة يف 
لأ�شباب �لنجاح و�لت�شهيالت �لكبرية 
�ل�شريف  وقام  �ملنظمة.  �للجنة  لوفد 
�ـــشـــطـــات عـــبـــد �لـــكـــبـــري ز�هـــــــود و�يل 

في�شل  و�شعادة  �لبي�شاء  �لـــد�ر  جهة 
�لرحماين �مل�شرف �لعام على �شباقات 
�لعربية  للخيول  �لدولة  رئي�س  كاأ�س 
للجمعية  �لــعــام  �ملــديــر  �شقلي  وعمر 
بت�شليم  �لـــفـــر�ـــس  لــتــ�ــشــجــيــع  �ملــلــكــيــة 
�لكوؤو�س وتتويج �لفائزين يف �شباقات 
كاأ�س مولي ر�شيد وكاأ�س ملك �ملغرب 
وفـــر�ـــشـــان �خليول  ومـــدربـــي  ملــالــكــي 
�لــفــائــزة. وتــقــدم مــعــايل عــلــي �شامل 

�ل�شيخ  �ــشــمــو  �إىل  بالتهنئة  �لــكــعــبــي 
مبنا�شبة  نهيان  �آل  ز�يــد  بن  من�شور 
رئي�س  كــــاأ�ــــس  بــلــقــب  “عون”  فـــــوز 
و�نت�شار�ت  �لعربية  للخيول  �لدولة 
مولي  �لأمــري  بكاأ�س  وتيمور  كنعان 
موؤكد�   .. �ملــغــرب  ملك  وكــاأ�ــس  ر�شيد 
مفخرة  متــثــل  �لإجنــــــــاز�ت  هــــذه  �أن 
بالنجاحات  و�أ�ــشــاد  لــالإمــار�ت.  كبرية 
�لكبرية �لتي �شجلتها �شل�شلة �شباقات 

�لدولة  رئي�س  �ل�شمو  �شاحب  كــاأ�ــس 
بن�شختها  �لأ�شيلة  �لعربية  للخيول 
ز�يد”  “عام  خــالل  تقام  �لتي  �لـ25 
�أن �حلدث يرتجم �لهتمام  .. مبينا 
�لكبري ل�شاحب �ل�شمو رئي�س �لدولة 
�لأ�شيل  �لعربي  �خليل  �شاأن  بــاإعــالء 
على  و�حلــفــاظ  �لعاملية  �مل�شامري  يف 
�لــعــربــي �لأ�ــشــيــل وحمايته  مــوروثــنــا 
دعم  عــلــى  ومــربــيــه  مــالكــه  وت�شجيع 

وتــــو�جــــده يف جميع  تــاألــقــه  مــ�ــشــرية 
بدعم  م�شيد�   .. �لــعــاملــيــة  �لــ�ــشــبــاقــات 
�ــشــاحــب �لــ�ــشــمــو �لــ�ــشــيــخ حمــمــد بن 
�أبوظبي  عــهــد  ويل  نــهــيــان  �آل  ز�يــــد 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
�لعامل  تعريف  على  �لكبري  وحر�شه 
�بائنا  وريــــا�ــــشــــة  تـــر�ثـــنـــا  بـــاأ�ـــشـــالـــة 
و�جـــد�دنـــا. مــن جــانــبــه تــقــدم �شعادة 
�شمو  �إىل  بالتهنئة  �لرحماين  في�شل 
�آل نهيان  ز�يــــد  بــن  مــنــ�ــشــور  �لــ�ــشــيــخ 
على �نت�شار�ت وجناحات خيول يا�س 
يف  ل�شموه  و�لعائدة  �ل�شباقات  لإد�رة 
للمغرب  �لدويل  �مللتقى  �شباقات  �أهم 
م�شيد�   .. �لعربية  �خليول  ل�شباقات 
بـــفـــوز عـــــون بـــكـــاأ�ـــس رئـــيـــ�ـــس �لـــدولـــة 
وحتقيقهما  وتيمور  كنعان  وجناحات 
للفوز بكاأ�س مولي ر�شيد وكاأ�س ملك 
و�لتقدير  بــالــ�ــشــكــر  وتــوجــه  �ملـــغـــرب. 
�لكعبي  �ــــشــــامل  عـــلـــي  مــــعــــايل  �إىل 
�ل�شفارة  لعبته  �لــــذي  �ملــمــيــز  لــلــدور 
�للجنة  لوفد  قدمته  وما  و�هتمامها 
موؤكد�   .. تــ�ــشــهــيــالت  مـــن  �ملــنــظــمــة 
م�شاركة  مــن  �لــ�ــشــبــاق  �شجله  مــا  �أن 
من  �ل�شيلة  �لعربية  �خليول  نخبة 

و�ملغرب  وبــولــنــد�  و�لإمـــــار�ت  فرن�شا 
�لكثري  تـــرجـــم  �حلــ�ــشــور  ومــ�ــشــتــوى 
من �لأهد�ف وعزز �لر�شالة �ل�شامية 
�لعربية  �مل�شامري  يف  �لغالية  للكاأ�س 
�شمو  ورعاية  دعم  �أن  وذكر  و�لعاملية. 
�آل نهيان  ز�يــــد  بــن  مــنــ�ــشــور  �لــ�ــشــيــخ 
��ــشــتــد�مــة حقيقية  �ملــتــو��ــشــلــة متــثــل 
خلطط �إعالء �خليل �لعربي �لأ�شيل 
نهج  يرتجم  مبا  �لعامل  م�شامري  يف 
�آل  �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان 
م�شيد�  ثر�ه” ..  �هلل  “ طيب  نهيان 
�ملغربي  �جلــمــهــور  وتــرحــيــب  بتفاعل 
�لعامري  م�شلم  �أعــرب  ناحيته  من   .
�خليل  �ــشــبــاقــات  لإد�رة  يــا�ــس  مــديــر 
بلقب  بفوز عون  و�عتز�زه  عن فخره 
�لعربية  للخيول  �لدولة  رئي�س  كاأ�س 
وتيمور  ر�شيد  مــولي  بكاأ�س  وكنعان 
هذه  �أن  موؤكد�   .. �ملغرب  ملك  بكاأ�س 
�لدعم  ثــمــرة  �إل  �لإجنــــــاز�ت مــا هــي 
�ل�شيخ  ل�شمو  �ل�شديدة  و�لتوجيهات 
و�هتمامه  نهيان  �آل  ز�يد  بن  من�شور 
تثمر  �لتي  �ملتو��شلة  �لكبري ورعايته 
عن جناحات مهمة وغري م�شبوقة يف 

�مل�شامري �لعاملية كافة.

»ع��ون« ملن�س��ور ب��ن زاي��د بط��ل ك��اأ�س رئي���س الدول��ة للخي��ول العربي��ة يف املغ��رب

الفهيم ثالث الرتتيب العام يف الفورمول 4

الفيكتوري تيم يطوي �سفحة جولة الهند ويحول تركيزه على جائزة اأبوظبي للفورمول

حتت رعاية حمدان بن حممد

جمل���س دب��ي الريا�س��ي يك���ّرم الفائزي���ن يف حف���ل التف���وق الريا�س��ي غ��دا 
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•• العني – الفجر: 

يغادر وفد نادي �لعني، بقيادة مطر عبيد �لظاهري »�ل�شهباين«، مدير �لفريق 
مطار  عرب  كو�لملبور،  �ملاليزية  �لعا�شمة  �إىل  �ليوم  �شباح  �لقدم،  لكرة  �لأول 
دبي »�لدويل« وذلك حل�شور قرعة دوري �أبطال �آ�شيا و�مل�شاركة يف ور�شة �لعمل 
�مل�شاحبة لــهــا. ومــن �ملــقــرر �أن يــجــري وفــد �لــعــني عــدد مــن �لجــتــمــاعــات مع 
م�شوؤويل �لحتاد �لآ�شيوي حول جملة من �لأمور �ملرتبطة مب�شاركة �لنادي يف 
م�شابقتي كاأ�س �لعامل لالأندية �لإمار�ت 2018 ودوري �أبطال �آ�شيا 2019. 
و�أعرب �ل�شهباين عن بالغ تقديره لالحتاد �لآ�شيوي لكرة �لقدم، �لذي �أظهر 
يف  �لقارة  ممثال  �لياباين،  �نتلرز  وكا�شيما  �لعني  ناديي  ح�شور  على  حر�شه 
كاأ�س �لعامل لالأندية، لت�شجيل ح�شورهما خالل مر��شم قرعة دوري �لأبطال 
2019، و�مل�شاركة يف ور�شة �لعمل وذلك لأول مرة.. وقال مدير فريق �لعني، 
�إن ح�شور »�لزعيم« يف مثل تلك �ملنا�شبات ل يقت�شر على �مل�شاركة فح�شب بل 
هناك مبادر�ت ��شتثنائية �عتاد �لعني منذ م�شاركته �لأوىل يف �مل�شابقة �لقارية 
على �إظهارها بال�شورة �لتي تليق با�شم ومكانة هذ� �لكيان �ل�شامخ حتى �أ�شبح 
لكرة  �لآ�شيوي  �لحتــاد  وتقدير  باإ�شادة  حتظى  ظلت  و��شحة  ب�شمة  �شاحب 
�لقدم. و�أكمل: تزد�د رغبتنا يف ��شتعادة �للقب �لقاري �إىل دولتنا �حلبيبة، يف كل 
مو�شم وندرك جيد�ً �أن هذ� �لأمر يتطلب عماًل كبري�ً وت�شافر جهود �جلميع 
�إد�رة وجهاز فني ولعبني وجماهري وكل منت�شب وحمب لنادي �لعني و�شندخل 
�لنادي  �أن نوفق خالله يف حتقيق طموحات  �أمتنى  2019 حتدياً جديد�ً  يف 
وتطلعات جماهريه �لوفية. وحول توقعاته لقرعة دوري �لأبطال، قال: »�أحياناً 
ت�شدق �لتوقعات ويف بع�س �لأحيان ل ،ولكن يف �حلقيقة �لعني ناد كبري يف قارة 
�آ�شيا ووجوده يف �أي جمموعة ي�شعه يف مقدمة �ملر�شحني للتاأهل، مع �لحرت�م 
جلميع �ملناف�شني، لي�س غرور�ً ،ولكن و�قعاً توؤكده لغة �لأرقام و�حلقائق وكرة 
نوعية مميزة من  و�لعني ميتلك  د�ئماً  و�لأكــرث عطاًء  �لأف�شل  تكافئ  �لقدم 
�لإمكانيات  ولديهم  �لعالية  �لحرت�فية  بالعقلية  يتمتعون  �لذين  �لالعبني 

�لفنية �ملطلوبة و�خلربة �لكبرية يف �مل�شابقة �لقارية«.

•• دبي-الفجر:

�لقدم  لكرة  �لأوملــبــي  �لوطني  منتخبنا  يلتقي   
�ليوم   عــ�ــشــر  مـــن   15:45 �لــ�ــشــاعــة  متــــام  يف 
�لثالثاء مبلعب ذياب عو�نة مبقر �لحتاد بدبي 
من  �خلتامي  �ليوم  يف  �ليابان  منتخب  نظريه 
�حتاد  ُينظمها  �لتي  �لــوديــة  �لدولية  �لبطولة 
�لإمار�ت لكرة �لقدم مع �شركة �إيا�شت �شبورت�س 
 ، �جلــــاري  نــوفــمــرب  لــلــفــرتة مــن 14 �إىل 20 
�لثانية لإعد�د منتخبنا �لأوملبي  �شمن �ملحطة 
 23 حتــت  �آ�ــشــيــا  كــاأ�ــس  ت�شفيات  يف  للم�شاركة 
عــامــاً يف مــار�ــس �لــقــادم، و�ملــوؤهــلــة بــدورهــا �إىل 
ويف    .2020 طوكيو  �لأوملــبــيــة  �لألــعــاب  دورة 
نظريه  �لكويت  منتخب  يو�جه  �لثانية  �ملــبــار�ة 
�ملنتخب �لأوزبكي �ل�شاعة 18:30 م�شاء بذ�ت 
م�شو�ره  �فتتح  �لأوملبي  منتخبنا  وكان   . �مللعب 
يف �لبطولة بالفوز على �لكويت بثنائية مقابل 
هـــدف قــبــل �أن يــخــ�ــشــر مــبــار�تــه �لــثــانــيــة �أمـــام 
�أوزبك�شتان بهدفني دون رد . ويت�شدر �ملنتخب 
�لــيــابــاين جــــدول �لــرتتــيــب بــر�ــشــيــد 4 نقاط 
�أوزبــكــ�ــشــتــان ،  وبـــفـــارق �لأهـــــد�ف عــن منتخب 
�لأوىل  �جلولة  يف  �أوزبك�شتان  مع  تعادل  حيث 
�لثانية  �جلــولــة  يف  �لــكــويــت  على  وفـــاز   2-2
�أن  5-0 . وقال جمال بوهندي مدير �ملنتخب 
�ل�شتفادة من  ملو��شلة  ي�شعى  �لأوملبي  �لأبي�س 
�جلهاز  خاللها  من  ي�شعى  �لتي  �لبطولة  هذه 
�أمام  �لفر�شة  منح  على  �شكورز�  بقيادة  �لفني 
�ملنتخب  �شفوف  يف  �ملــوجــودة  �لعنا�شر  �أغــلــب 
وجتربتهم للوقوف على م�شتو�هم وجاهزيتهم 
لطريقة  ��شتيعابهم  ومـــدى  و�لبدنية  �لفنية 

•• دبي-الفجر:

 �شاركت �أمل بو�شالخ ع�شو جمل�س �إد�رة �حتاد 
�لإمار�ت لكرة �لقدم  يف �لجتماع �لتن�شيقي 
�لذي عقده �لحتاد �لكويتي لكرة �لقدم يوم 
�أول  �إقــامــة  وبحث  ملناق�شة  �ملا�شي  �لأربــعــاء 

بطولة خليجية لكرة �لقدم- �ل�شالت على 
ممثلي  بح�شور  وذلـــك  �لــ�ــشــيــد�ت  م�شتوى 
�إىل  �لحتــاد�ت �خلليجية .و�أ�ــشــارت بو�شالخ 
�لتطرق  ، حيث مت  �أن �لجتماع جاء مثمر�ً 
لالأمور �لتنظيمية كافة و�لالئحة �خلا�شة 
يف �لبطولة �ملقرتح �إقامتها يف �شهر �شبتمرب 

�أن  �إىل  م�شرية   ، �ملقبل  �لعام  من  �أكتوبر  �أو 
�لتعاون  تعزيز  �شبل  كذلك  بحث  �لجتماع 
من  �ل�شيد�ت  قــدم  كــرة  ن�شاط  يف  �مل�شرتك 
للمحكِّمات  تــدريــبــيــة  دور�ت  �إقـــامـــة  خـــالل 
�للعبة  بعنا�شر  �لنهو�س   بهدف  و�ملــدربــات 
كافة وتو�شيع قاعدة ممار�شي كرة �ل�شيد�ت.

�للجنة �ملنظمة تقرر متديد �لبطولة لتقام لثالثة 
يوم  �لــظــاهــري:  �مل�شجلة  �لأعـــد�د  ل�شتيعاب  �أيـــام 
عزة وفخر ي�شجع �أبناء وبنات �لوطن على �لتحلي 
�لبطولة  �ل�شام�شي:  و�لت�شحية  �لــعــطــاء  بقيم 
�لأبــر�ر عرفاناً  �ل�شهد�ء  ذكــرى  تكري�س  ت�شهم يف 
بت�شحيات  �حــتــفــاًء  �لــوطــن  لرفعة  بت�شحياتهم 
�حتاد  ينظم  �لوطن،  عن  �لدفاع  �شبيل  يف  �أبنائنا 
�لإمـــــــار�ت لــلــجــوجــيــتــ�ــشــو �لــنــ�ــشــخــة �لـــر�بـــعـــة من 
�آرينا  مبادلة  يف  �شتقام  �لتي  �ل�شهيد”  “بطولة 
مبدينة ز�يد �لريا�شية يف �أبوظبي، خالل �لفرتة 
قررت  وقـــت  يف  �جلـــــاري،  نــوفــمــرب  �إىل24   22
�لــلــجــنــة �ملــنــظــمــة خــاللــه متــديــد فـــرتة �لبطولة 
�ل�شهد�ء  مكانة  لرت�شيخ  �أيـــام،  ثالثة  �إىل  لت�شل 
�لبذل  مــعــاين  غــر�ــس  عــرب  ت�شحياتهم  وتــخــلــيــد 
وتت�شدر  �لنا�شئة.  �لأجــيــال  نفو�س  يف  و�لــعــطــاء 
�لبطولة �أولويات �ملو�شم �لريا�شي لحتاد �لإمار�ت 
للجوجيت�شو، كونها �أبرز حدث ريا�شي يخلد هذه 
�ملو�طنني  قــلــوب  على  �لغالية  �لوطنية  �ملنا�شبة 
�لذي  �خلــا�ــس  �لهــتــمــام  تعك�س  حيث  و�ملقيمني، 
يوم  ملنا�شبة  للجوجيت�شو  �لإمــــار�ت  �حتــاد  يوليه 
�أ�شر  �ــشــوؤون  مكتب  مع  بالتن�شيق  وذلــك  �ل�شهيد، 
ونظر�ً  �أبــوظــبــي.  �لعهد  ديـــو�ن ويل  �لــ�ــشــهــد�ء يف 
لالإقبال �ل�شديد على �مل�شاركة، تاأتي �لبطولة هذ� 
لت�شتمر  جديدة،  بحلة  �لر�بعة  ن�شختها  يف  �لعام 
فعالياتها على مد�ر ثالثة �أيام متو��شلة بدًل من 
يومني، حيث تنطلق يف يومها �لأول حتت عنو�ن 
“مهرجان �ل�شهيد” لتت�شمن مناف�شات خم�ش�شة 
لالعبني و�لالعبات من �لأطفال من عمر 4 �إىل 
يوميها  مـــد�ر  عــلــى  ت�شتمر  بينما  �ــشــنــو�ت،   10
�لالعبني  بني  مناف�شات  لتت�شمن  �لثالث  �لثاين 
و�لالعبات من مو�طني �لدولة حتت �شن 18 عام 
�لبطولة  وت�شعى  و�لأوز�ن.  �لأحــزمــة  خمتلف  يف 
�إىل غر�س قيٍم ومعاٍن �شامية يف نفو�س �مل�شاركني، 
متمثلة يف �لعطاء و�لت�شحية و�ل�شجاعة و�ل�شرب 

�لوطنية  �لهوية  تعزيز  �إىل  بالإ�شافة  و�لعزمية، 
و�لــــولء و�لنــتــمــاء وعــلــيــه، ي�شر �حتـــاد �لإمــــار�ت 
منذ  �شهدت  �لبطولة  �أن  �لــتــاأكــيــد  للجوجيت�شو 
فتح باب �لت�شجيل بتاريخ 6 �أغ�شط�س �إقباًل غري 
م�شبوق من �لالعبني و�لالعبات من �أبناء �لدولة، 
�لأمر �لذي يعك�س حر�شاً �شديد�ً على �مل�شاركة ملا 

حتمله هذه �لفعالية من قيم وطنية ر��شخة. 

فخر البطولت
وتــعــلــيــقــاً عــلــى ذلـــــك، قــــال �ــشــعــادة حمــمــد �شامل 
�لـــــظـــــاهـــــري، نــــائــــب رئـــيـــ�ـــس �حتــــــــاد �لإمـــــــــــار�ت 
للجوجيت�شو، م�شت�شار معايل رئي�س د�ئرة �لتعليم 
�لبطولة  هــذه  ��ــشــم  بــاقــرت�ن  “نفخر  و�ملــعــرفــة: 
ب�شهد�ء �لوطن �لذين ي�شتحقون منا كل �لتقدير، 
�هتماماً  للجوجيت�شو  �لإمــار�ت  حيث يويل �حتاد 
خا�شاً مبنا�شبة يوم �ل�شهيد، نظر�ً ملا ترمز له هذه 
يف  �مل�شاهمة  �إىل  ن�شعى  ومعاين  قيم  من  �ملنا�شبة 
و�أ�شاف  �لــ�ــشــاعــدة«.  �أجــيــالــنــا  نفو�س  يف  غر�شها 
قيمة  فر�شة  هــي  �ل�شهيد  بطولة  “�إن  �شعادته: 
نعرب مــن خاللها عــن �عــتــز�زنــا بــــاأرو�ح جـــادت يف 
�ل�شهد�ء  وباأ�شر  �لوطن،  مكت�شبات  حماية  �شبيل 
�لذين مل يبخلو� بحياة �أبنائهم للحفاظ على �أمن 

و��شتقر�ر �لدولة. نحتفي على مد�ر �أيام �لبطولة 
خاللها  من  ن�شعى  وفخر،  عــزة  بتظاهرة  �لثالث 
بقيم  �لتحلي  على  �لــوطــن  وبــنــات  �أبــنــاء  لت�شجيع 
�لعطاء و�لت�شحية و�ل�شجاعة، وذلك مبا يتفق مع 
قيم لعبة �جلوجيت�شو، �لتي ُتعلي من قيم �لتفاين 
و�أكد  و�لإر�دة«.  و�ل�شجاعة  و�ل�شرب  و�لإخــال�ــس 
�شعادته �أن �لبطولة تعمل على حتقيق روؤية �حتاد 
�لإمار�ت للجوجيت�شو �لر�مية �إىل �لتاأ�شي�س جليل 
و�عد من �لأبطال وبناء مناذج ملهمة تكون قدوة 
لالأجيال �شمن جمتمع يقدر �أهمية �لريا�شة. كما 
�أ�شاد �لظاهري بدور �لأ�شرة من خالل ت�شجيعهم 
�جلوجيت�شو،  ريا�شة  ملمار�شة  لأبنائهم  ودعمهم 
للجوجيت�شو  �لإمـــــــار�ت  �حتــــاد  لــهــا  يــنــظــر  حــيــث 

ك�شريك رئي�شي يف م�شرية جناح و�عدة.

دور اجتماعي م�صوؤول
ومـــن جــانــبــه، قـــال فــهــد عــلــى �لــ�ــشــامــ�ــشــي �ملدير 
للجوجيت�شو:  �لإمـــــــــــار�ت  لحتــــــاد  �لـــتـــنـــفـــيـــذي 
و�ل�شعادة،  بالفخر  غــامــرة  م�شاعر  “تعرتينا 
�ل�شهيد  بــطــولــة  �نـــطـــالق  �أعــــتــــاب  عــلــى  ونـــحـــن 
حيث  �لعام،  هــذ�  �لر�بعة  دورتها  يف  للجوجيت�شو 
مــن خاللها  يــعــرب  �لــبــطــولــة من�شة  هـــذه  متــثــل 

�لإمــار�ت عن فخرنا  بدولة  جمتمع �جلوجيت�شو 
“جاء  �ل�شام�شي:  و�أ�ــشــاف  و�أ�ــشــرتــه«.   بال�شهيد 
و�متناننا  تقديرنا  ليج�شد  �لبطولة  هــذه  ��ــشــم 
�أن  لــ�ــشــهــد�ء �لــوطــن �لــذيــن مل ولـــن نتمكن مــن 
وعزه  �لوطن  �أمــن  على  وف�شلهم  حقهم  نوفيهم 
�لإمار�ت  �حتــاد  حر�س  عــن  تعبري  وهــي  ورفعته، 
�ملجتمعي  �لدور  تعزيز  على  �مل�شتمر  للجوجيت�شو 
وطنية«.   ريا�شية  كموؤ�ش�شة  يلعبه  �لــذي  �مل�شوؤول 
فتح  منذ  �لبطولة  “�شهدت  �ل�شام�شي:  و�أ�ــشــاف 
�مل�شاركة  على  م�شبوقاً  غري  �إقباًل  �لت�شجيل  باب 
�ل�شر�ئح  كل  يعك�س رغبة  �لذي  �لأمر  و�حل�شور، 
يف �أن تكون جزء�ً من هذ� �حلدث �لكبري، وتطلع 
لديهم  مــا  �أف�شل  لتقدمي  و�لــالعــبــات  �لالعبني 
�لتي  بامليد�ليات  و�لفوز  �لتتويج  من�شة  لعتالء 
جميعاً.  قلوبنا  على  �لغالية  �لبطولة  ��شم  حتمل 
�إنه �أقل و�جب ميكننا تقدميه لل�شهد�ء و�أ�شرهم ، 

و�أقل تعبري عن �متناننا وعرفاننا باجلميل«. 

رفع الكفاءة
خالل  من  للجوجيت�شو  �لإمـــار�ت  �حتــاد  ويهدف 
�ملو�هب  على  �ل�شوء  ت�شليط  �إىل  �لبطولة  هــذه 
�ل�شاعدة ورفع م�شتوى �لكفاءة �لفنية للم�شاركني 

ومــنــحــهــم �لــفــر�ــشــة �لـــالزمـــة لكــتــ�ــشــاب �خلربة 
و�لتطوير من �أد�ئهم، ياأتي ذلك من خالل توفري 
�ل�شغرية  �لــعــمــريــة  �لــفــئــات  بــني  تناف�شية  بــيــئــة 
ومهار�تهم  قــدر�تــهــم  ��ــشــتــعــر��ــس  مــن  ليتمكنو� 
�أجو�ء تعترب  �ملكت�شبة على ب�شاط �لبطولة و�شط 
عن مالمح �لفخر �لوطني و�لعزة، و�شط توقعات 
وبطالت  �أبطال  من  متميزة  مناف�شات  مب�شتوى 
�لبطولة  �أيــام  مد�ر  على  �ل�شاعدين  �جلوجيت�شو 
�لــثــالث و�كــتــ�ــشــاف مــو�هــب جــديــدة ل�شمها بني 

�شفوف �ملنتخب لفئة �لأ�شبال و�لنا�شئني.

اأبوظبي الإ�صالمي يدعم البطولة
ومــن جانبه، قــال عـــادل �أحــمــد �لــزرعــوين رئي�س 
جمل�س �مل�شوؤولية �لجتماعية يف م�شرف �أبوظبي 
من  �لر�بعة  للدورة  بدعمنا  “نفخر  �لإ�شالمي: 
بــطــولــة �لــ�ــشــهــيــد لــلــجــوجــيــتــ�ــشــو، و�لـــتـــي تـــاأتـــي يف 
�لتنمية  تعزز  �لتي  �ملبادر�ت  بدعم  �لتز�منا  �إطــار 
نعمل  �لذي  �ملجتمع  و�لقت�شادية يف  �لجتماعية 
�أهمية  تــقــتــ�ــشــر  �لــــزرعــــوين: ل  و�أ�ــــشــــاف  فـــيـــه.  
�حلدث على �لحتفاء بهذه �لريا�شة �لر�قية �لتي 
ولكنه  لها،  عاملياً  مركز�ً  �لإمـــار�ت  دولــة  �أ�شبحت 
�لذين  �لأبــر�ر  �شهد�ئنا  بت�شحيات  �أي�شاً  يذكرنا 

�إذ نحر�س  �لوطن،  رفعة  �أجل  بذلو� حياتهم من 
على دعم  د�ئــمــاً  �لإ�ــشــالمــي  �أبــوظــبــي  يف م�شرف 
�لإمار�تية  �ملــو�هــب  ومتكني  �لوطنية  �لفعاليات 
�أن  �إل  ي�شعنا  ول  �لكامنة.  �إمكاناتها  �إطــالق  من 
م�شاركة  �لبطولة  يف  �ملتناف�شني  جلميع  نتمنى 

موفقة ومثمرة«.

ال�صركاء ال�صرتاتيجيون
�ل�شرت�تيجيون  �ل�شركاء  يو��شل  جانبهم،  ومن 
�لبطولت  ملختلف  �لــدعــم  تــقــدمي  و�لإعــالمــيــون 
و�ملناف�شات، حيث يحظى كاأ�س نائب رئي�س �لدولة 
لالإعالم  �أبوظبي  وهــم،  و��شتثنائي،  كبري  بدعم 
�لريا�شية  وبــاملــز  �لــر�ــشــمــي،  �لإعــالمــي  �ل�شريك 
�لعقارية  �إعمار  و�شركة  �ل�شرت�تيجي،  و�ل�شريك 
�إىل جانب  �لع�شرية،  �أ�شاليب �حلياة  وهي مطور 
�ل�شيار�ت  �ــشــريــك  روڤر  لنـــد  مـــوتـــورز  بــرميــري 
�حلـــ�ـــشـــري، وقـــنـــو�ت �أبـــوظـــبـــي �لــريــا�ــشــيــة وهي 
�أبوظبي  ومــ�ــشــرف  �لر�شمية  �لــريــا�ــشــيــة  �لــقــنــاة 
برتول  و�شركة  �ملا�شي،  �ل�شريك  وهــو  �لإ�شالمي 
�أبوظبي �لوطنية وهي �شريك �لطاقة، و�ل�شريك 
�حلكومي �ملتمثل بوز�رة �لد�خلية، و�شركة �أبوظبي 
للخدمات �ل�شحية “�شحة” وهي �شركة �لرعاية 
�ل�شحية، �إىل جانب �ل�شركاء �لذهبيني و�ملتمثلني 
للتمويل،  �لإ�ــشــالمــيــة  و�آفــــاق  للطاقة،  بــدولــفــني 
�ل�شتثمارية  �أبوظبي  و�شركة  لل�شيار�ت،  و�مل�شعود 
لالأملنيوم  �لعاملية  و�لإمــــار�ت  �لــذ�تــيــة،  لالأنظمة 
ود�ئرة �لثقافة و�ل�شياحة، هذ� �إىل جانب �ل�شركاء 
�لريا�شي  �أبوظبي  مبجل�س  و�ملتمثلني  �لد�عمني 
وهو  �لف�شي  و�ل�شريك  و�ملعرفة،  �لتعليم  ود�ئــرة 
وهي  �لحتــاد  وجــريــدة  �ملتحدة  �ل�شقر  جمموعة 
جميعها  تهدف  �لتي  �لر�شمية.  �لعربية  �جلريدة 
بهذه  و�لعاملي  �ملحلي  و�لهتمام  �لوعي  زيــادة  �إىل 
�لريا�شة، مبا ي�شمن �إطالع �جلماهري على كافة 

�لتطور�ت و�مل�شتجد�ت و�لنتائج.

يغادر �صباح اليوم اإىل كوالملبور

ال�سهباين ي�سيد بالحتاد الآ�سيوي ويوؤكد حر�س 
»الزعيم« على حتقيق طموحات جماهريه القارية

يف ختام البطولة الدولية الودية

الأبي�س الأوملبي يالقي اليابان .. والأزرق الكويتي يف مواجهة اأوزبكية

بو�سالخ ُت�سارك يف الجتماع التن�سيقي 
لالحتادات اخلليجية بالكويت

الن�صخة الرابعة تنطلق بحلة جديدة اخلمي�س املقبل 

بطولة ال�سهيد للجوجيت�سو ت�ستهل مناف�ساتها مبهرجان ريا�سي وفاًء وعرفانًا ل�سهداء الوطن
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الفجر الريا�ضي
ــــهــــر كــــان  عــــلــــى مـــــــدى خـــمـــ�ـــشـــة �أ�ــــش
�أ�ـــشـــرف حمـــرو�ـــس، مـــــدرب �لألـــعـــاب 
يـــحـــاول تنظيم  �ملـــ�ـــشـــري،  �لــقــتــالــيــة 
للم�شارعة  جــــمــــاهــــريي  عـــــر�ـــــس 
�حلـــرة �ملــ�ــشــريــة... وعــنــدمــا جنــح يف 
�لعر�س  عــمــر  بــلــغ  مـــــــر�ده،  حتــقــيــق 

عليه  يق�شي  �أن  قبل  فقط  دقائق  ع�شر 
ويقود  �لتنظيم.  و�شوء  �لتمويل  �شعف 
 37“ بـ”كابوجنا”  �ملــلــقــب  حمـــرو�ـــس 
�مل�شارعة  لعبي  من  جمموعة  عاما”، 
بال�شهرة  يــحــلــمــون  �ملــ�ــشــريــني  �حلـــــرة 
�للعبة  هــذه  حمرتفو  بها  يحظى  �لتي 
يف �لوليات �ملتحدة و�لعامل، وقد �أ�ش�س 
لــلــرتويــج لــهــذه �لــريــا�ــشــة �ــشــركــة “�إي 

دبليو �آر”  وهي �لأحرف �لثالثة �لأوىل 
م�شارعة  تــعــنــي  بــالإنــكــلــيــزيــة  لــكــلــمــات 
لأ�شهر  تدريبات  وبعد  و�لــعــرب«.  م�شر 
�ــشــعــى �ىل تنظيم  فــريــقــه،  مـــع  طــويــلــة 
عر�س مبا�شر �أمام �جلمهور و�فقت على 
�أبو �شلطان  ��شت�شافته مدر�شة يف قرية 
على  �ملطلة  �ل�شماعيلية  حمافظة  يف 
�لحتفال  هام�س  على  �ل�شوي�س،  قــنــاة 
“�أكتوبر  حـــــرب  يف  مــ�ــشــر  بـــانـــتـــ�ـــشـــار 

و�شعيد�  فخور�  كابوجنا  كان   .»1973
عندما و�شل �إىل باحة �ملدر�شة ليلة 26 
ت�شرين �لأول- �أكتوبر مرتديا ربطة عنق 
وم�شتعد� للعر�س �لذي �نتظره طويال. 
وكانت �لقاعة تعج بحو�ىل �ألف �شخ�س، 
�لفرحة مل تدم. وكان �لالعبون  �أن  �إل 
قـــد جـــهـــزو� �أنــفــ�ــشــهــم بـــاكـــر�. و�رتـــــدى 
�أحدهم رد�ء وقناعا �أ�شودين، فيما و�شع 
�آخر �ألو�نا على وجهه على طريقة مغنّي 

ثالث يرتدي  “�مليتال”، وكان  مو�شيقى 
عباءة ت�شبه جلد �لنمر. �شعد �لالعبون 
�لليل”  و”ملك  بـ”نينجا”  �ملــلــقــبــون 
�أنـــغـــام  عـــلـــى  �حلـــلـــبـــة  عـــلـــى  و”تايغر” 
مــو�ــشــيــقــى �لــــروك ور�حـــــو� يــقــفــزون يف 
�لهو�ء ويتفاعلون مع �حل�شور بحركات 
�ملحرتفني  مــ�ــشــارعــة  حـــركـــات  تــ�ــشــبــه 
�لمــريكــيــة �لــتــي حتــظــى بــالــكــثــري من 
�مل�شجعني يف م�شر و�لدول �لعربية. بعد 

�ل�شباب  مــن  �حلــ�ــشــور  حتم�س  دقــائــق، 
و�لفتيان و�لتفو� حول �حللبة �خل�شبية 
يطلقون  وكانو�  و�لت�شجيع.  للم�شاهدة 
توقف.  دون  مــن  �حلما�شية  �ل�شيحات 
م�شوؤولني  على  �مل�شهد  هـــوؤلء  وحــجــب 
حمــلــيــني ومـــن �ملــدر�ــشــة جــالــ�ــشــني على 
�ملكان.  وغــــــادرو�  فــغــ�ــشــبــو�،  �لــكــر��ــشــي، 
�لعر�س.  �ملنظمون  �أوقـــف  �لأثــــر،  على 
�لإمكان  يف  وكـــــان  �لــفــتــيــة،  و�عـــرت�ـــس 

�شماعهم يهتفون “كابوجنا، كابوجنا”، 
ثـــم يــقــول �أحـــدهـــم “ل نـــرى �ــشــيــئــا �إذ� 
�شيئا،  وقفنا يف �خللف.. نحن مل نفعل 
�إخـــــالء  ـــاهـــدة«. ومت  فـــقـــط نـــريـــد �ملـــ�ـــش
�شاحب  كابوجنا،  جل�س  بينما  �حلو�س، 
�لبنية �ل�شخمة، حتت �لأ�شو�ء �خلافتة 
�ملقامة  حــلــبــتــه  �أنـــــو�ر  �أُطــفــئــت  �أن  بــعــد 
و�ــشــط �لـــفـــنـــاء، وقــــد �غــــرورقــــت عيناه 
بالدموع وظهرت على وجهه ذي �ملالمح 

ربطة  وفــك  بــالــغــة.  ح�شرة  �لطفولية، 
بر�س  فر�ن�س  لوكالة  يقول  وهــو  عنقه 
و�أ�شاف  �لوكيل...«.  ونعم  �هلل  “ح�شبي 
“لو كان هناك مال ل�شتطعنا �أن جنلب 
�شركة  مع  نتعاقد  و�أن  للجميع  مقاعد 
�مل�شارعون  جل�س  جانبه،  �ىل  منظمة«. 
�أحدهم  وقـــال  �لــعــاثــر.  يــنــدبــون حظهم 
�أحد  “نعم.. ل  بنربة حزينة منخف�شة 
كابوجنا  وكـــان  مــ�ــشــر«.  “يف  هنا  ينجح 
يــوم تدريبي  �لعر�س وخــالل  روى قبل 
“فكرة  �أن  بــر�ــس،  لفر�ن�س  فريقه،  مــع 
�أخي  مع  �ل�شرير  فــوق  ولــدت  �مل�شارعة 
�مل�شارعني  حـــركـــات  نــنــفــذ  بـــد�أنـــا  حـــني 

ون�شتخدم �لو�شاد�ت يف �لعر�ك«.

�لقدم  لــكــرة  �لــربتــغــايل  �ملنتخب  ي�شعى   
�لذي كان �أول �ملتاأهلني �إىل �ملربع �لذهبي، 
�إىل �إنهاء دور �ملجوعات دون خ�شارة عندما 
يف  �لثالثاء  �لبولندي  نظريه  ي�شت�شيف 
�لأخرية  �لــر�بــعــة  �جلــولــة  يف  غيمار�ي�س 
مـــن مــنــافــ�ــشــات �ملــجــمــوعــة �لــثــالــثــة من 
�لأوروبية.  �لأمم  لــدوري  �لأول  �مل�شتوى 
وحجزت �لربتغال �لتي تخو�س مبارياتها 
�لإيطايل  ويــوفــنــتــو�ــس  جنمها  غــيــاب  يف 
كري�شتيانو رونالدو منذ �خلروج من ثمن 
نهائي �ملونديال �لرو�شي �ل�شيف �ملا�شي، 
بطاقتها �ل�شبت �إثر تعادلها مع م�شيفتها 
�إيطاليا �شلبا يف ميالنو. وتعترب �لربتغال 
�ملنتخب �لوحيد حتى �لآن بني منتخبات 
�إىل  تــتــعــر�ــس  مل  �لــتــي  �لأول  �ملــ�ــشــتــوى 
�خل�شارة حيث فازت على �شيفتها �إيطاليا 
-1�شفر وم�شيفتها بولند� 3-2، قبل �أن 
�شفر-�شفر.  �إيطاليا  من  �لتعادل  تنتزع 
�لربتغال  هــي  منتخبات  ثــالث  و�شمنت 
�ملربع  �إىل  تــاأهــلــهــا  و�ــشــويــ�ــشــر�  و�إنــكــلــرت� 
�لذهبي للم�شابقة �لقارية �جلديدة حتى 
�لآن، وتبقى بطاقة و�حدة �شتح�شم م�شاء 

لقاء  عقب  �لأوىل  �ملجموعة  عن  �لثنني 
�أملانيا و�شيفتها هولند�. وتت�شدر فرن�شا 
�أربع  مــن  نقاط  �شبع  بر�شيد  �ملجموعة 
لهولند� من  نقاط  �شت  مباريات، مقابل 
�لأملاين  للمنتخب  يتيمة  ونقطة  ثــالث، 
�لذي تتو��شل معاناته منذ �خلــروج من 
 2018 رو�ــشــيــا  ملــونــديــال  �لأول  �لــــدور 
�أربعة  قبل  حققه  �لــذي  �للقب  وفقد�نه 
�إىل  �لــرب�زيــل. وحتتاج هولند�  �أعـــو�م يف 
�لذهبي،  �ملـــربـــع  لــبــلــوغ  فــقــط  �لـــتـــعـــادل 
�لبطاقة  �شتمنح  �خلــ�ــشــارة  �أن  حــني  يف 
مت�شدر  ويــتــاأهــل  �لــعــامل.  بطلة  لفرن�شا 
يف  �لأربــــع  �ملجموعات  مــن  جمموعة  كــل 
بني  تــقــام  نــهــائــيــات  �ىل  �لأول  �ملــ�ــشــتــوى 
�خلــامــ�ــس مـــن حــــزيــــر�ن- يــونــيــو �ملقبل 
و�لتا�شع منه. وتخو�س �ملنتخبات �لأربعة 
�لفائز�ن  ويتاأهل  نهائي،  ن�شف  مبار�تي 
بــيــنــمــا يلتقي  خلــو�ــس مـــبـــار�ة نــهــائــيــة، 
لتحديد  مــبــار�ة  يف  �خلا�شر�ن  �ملنتخبان 
�لربتغال  وتــ�ــشــتــ�ــشــيــف  �لــثــالــث.  �ملـــركـــز 
ما  بح�شب  للم�شابقة  �لنهائية  �لأدو�ر 
�ل�شبت  للعبة  �لأوروبـــــي  �لحتــــاد  �أعــلــنــه 

تاأكيده  �ــشــيــتــم  �لـــقـــر�ر  �أن  �إىل  مــ�ــشــري� 
�لــثــالــث من  دبــلــن يف  خــالل �جتماعه يف 
�ليوم  وهــو  �ملقبل  �لأول-دي�شمرب  كانون 
�لذي �شيتم خالله �شحب �لقرعة. ومنذ 
خروجها على يد �لأوروغو�ي “1-2” يف 
رو�شيا،  مونديال  يف  �لنهائي  ثمن  �لــدور 
�شو�ء  مـــبـــار�ة  �أي  �لــربتــغــال  تــخــ�ــشــر  مل 
بقيادة  �أ�ــشــل خم�س  مــن  وديــة  �أو  ر�شمية 
مدربها فرناندو �شانتو�س وغياب جنمها 
�نت�شار�ت  ثــالثــة  حققت  حيث  رونــالــدو 
وبولند�  �إيطاليا  وديــا،   1-3 “��شكتلند� 
يف دوري �لأمم” وتعادلني مع �إيطاليا يف 
بطلة  و�شيفة  وكرو�تيا  �لقارية  �مل�شابقة 
�لعامل 1-1 وديا. وقرر رونالدو مبا�شرة 
عـــن �شفوف  �لبـــتـــعـــاد  �ملـــونـــديـــال  بــعــد 
�إىل  ذلــك بحاجته  بــالده مــربر�  منتخب 
�لرتكيز على �لتاأقلم مع يوفنتو�س �لذي 
من  قادما  �ل�شيف  هــذ�  ل�شفوفه  �ن�شم 
 100 نحو  لقاء  �لإ�شباين،  ريــال مدريد 
مــلــيــون يــــورو، وحــيــث كـــان وقــتــهــا يعاين 
�لكال�شيو.  يف  �لتهديفي  ر�شيده  لفتتاح 
و�نتظر رونالدو منت�شف �أيلول- �شبتمرب 

لفتتاح غلته من �لأهد�ف مع يوفنتو�س 
رفعها حتى �لآن �إىل ثمانية �أهد�ف يحتل 
�لهد�فني  لئحة  على  �لــثــاين  �ملــركــز  بها 
وحــد خلف مهاجم جنوى  هــدف  بــفــارق 
بياتيك.  كري�شتوف  �لــبــولــنــدي  �لـــدويل 
وو��ـــشـــل رونـــالـــدو �بــتــعــاده عــن �ملنتخب 
�لــ�ــشــهــر �ملــا�ــشــي و�ــشــط �تــهــامــات لالعب 
�ل�شابقة  �لأمريكية  �لأزيـــاء  عار�شة  من 
جناحه  يف  باغت�شابها  مايورغا،  كاثرين 
عام  �لأمــريكــيــة  فيغا�س  ل�ــس  يف  بفندق 
و�شدد  رونــالــدو.  نفاه  ما  وهــو   ،2009
�شانتو�س �ل�شبت على �أن رونالدو ل يز�ل 
بالده  منتخب  مــن  �أ�شا�شيا  جــزء�  ي�شكل 
�أنه لي�س هناك جمال لطرح  �إىل  م�شري� 
�أ�شئلة يف هذ� �ل�شدد. وقال �شانتو�س “ل 
توجد �أ�شئلة يجب طرحها. رونالدو جزء 
�لر�شالة  فقط  �قـــروؤو�  �لفريق.  هــذ�  من 
�لر�شالة  �إىل  �إ�شارة  �لتي كتبها �ليوم” يف 
�لــتــي بــعــثــهــا لــزمــالئــه يف �ملــنــتــخــب عرب 
تويرت. و�شجع رونالدو �لهد�ف �لتاريخي 
مبار�ة”   154 يف  هدفا   85“ للربتغال 
زمـــــالءه قــبــل مــو�جــهــة �إيــطــالــيــا بقوله 

“مبار�ة �أخرى من �أجل �لو�شول للهدف، 
�شانتو�س  و�أ�ــشــاف  رفـــاق«.  يا  حظ موفق 
�أكدت جودة كرة �لقدم �لتي  “�لت�شفيات 
نقدمها«. وي�شعى �ملنتخب �لربتغايل �إىل 
لعبي  لدى  �ملهزوزة  �ملعنويات  ��شتغالل 
�لنت�شار  طــعــم  تــــذق  مل  �لـــتـــي  بــولــنــد� 

ملونديال  �لأول  �لــدور  من  خروجها  منذ 
رو�شيا بفوز معنوي على �ليابان -1�شفر 
�لأخـــــرية. وح�شدت  �لــثــالــثــة  يف �جلــولــة 
بولند� نقطة و�حــدة يف دوري �لأمم من 
�لأوىل،  �جلــولــة  يف  �إيــطــالــيــا  م�شيفتها 
و�إيطاليا،  �لربتغال  �أمــام  تخ�شر  �أن  قبل 

�ن  قبل   1-1 �يرلند�  مع  وديــا  وتعادلت 
وتخو�س  �شفر1-.  ت�شيكيا  �مــام  تخ�شر 
�لــيــوم يف غــيــاب قائدها  بــولــنــد� مـــبـــار�ة 
�لأملــاين روبرت  وهد�فها وبايرن ميونيخ 
لــيــفــانــدوفــ�ــشــكــي بــ�ــشــبــب �لإ�ـــشـــابـــة �لتي 

تعر�س لها �أمام ت�شيكيا �خلمي�س.

م�سري���ون يحلم���ون مب�سارع����ة عل���ى الط���راز الأمريك����ي 

الربتغال تواجه بولندا لإنهاء “املجموعات” دون خ�سارة 

�إديــنــ�ــشــون كــافــاين عن  غــاب مهاجم منتخب �لأوروغـــــو�ي لــكــرة �لــقــدم 
مو�جهة �ملنتخب �لفرن�شي يف �لدور ربع �لنهائي ملونديال رو�شيا 2018 

ب�شبب �لإ�شابة، لكنه �شيكون حا�شر� �ليوم �لثالثاء على ملعب “�شتاد 
دو فر�ن�س” يف �شان دوين ب�شو�حي باري�س يف �ملبار�ة �لدولية �لودية 
كيليان  جرمان  �شان  باري�س  يف  زميله  يتقدمهم  �لــعــامل،  �أبــطــال  �شد 
مبابي. �إنه خريف �ملباريات �لدولية بالن�شبة للماتادور، فقد و�جه مع 
�شاحب  نيمار  زميله  بقيادة  �لرب�زيلي  نظريه  �ل�شبت  بالده  منتخب 

�لهدف �لوحيد يف �ملبار�ة �لتي �شهدت تدخله �خل�شن بحق �لأخري. وعلق 
�أي  “مل يكن هناك  مبابي على تدخل كافاين �لقوي �شد نيمار بالقول 

�شيء، �إنها مناف�شة. يد�فعان عن منتخب بالدهما وهما على حق. 
�لثنان �ندفعا بقوة، هناك مناف�شة، وعليك �لقيام بها«. قبل 

�أ�شهر يف رو�شيا، �خترب كافاين ب�شبب �لإ�شابة يف ربلة 
�لــ�ــشــاق، حــرقــة �حلــرمــان مــن مــو�جــهــة فرن�شا يف 

لتخطي  بــالده  قاد  بعدما  �ملونديال،  نهائي  ربع 
�لنهائي  ثــمــن  يف  �أوروبـــــــا  بــطــلــة  �لـــربتـــغـــال 

علق  كافاين  وكــان  �لفوز.  ثنائية  بت�شجيله 
�لعامل  �أبــطــال  مــو�جــهــة  عــن  غيابه  على 

�ملونديال يف ت�شريح لوكالة فر�ن�س  يف 
�أكتوبر  �لأول-  ت�شرين  �أو�خــر  بر�س 
�ملــا�ــشــي يف مــونــاكــو خــالل تتويجه 
بقوله  �لذهبية”  “�لقدم  بجائزة 
يف  �أرغب  كنت  لأنني  �أمل،  “خيبة 

�شد  للعب  “رو�شيا”  هناك  �لــتــو�جــد 
بخطى  ي�شري  كان  منتخبنا  ولأن  فرن�شا، 

و�أحا�شي�س  جميلة،  باأ�شياء  ن�شعر  كنا  ثابتة، 
جــمــيــلــة«. لــكــن كـــافـــاين عــلــى �لـــرغـــم مـــن خيبة 

�لأمل ذهب بكل روح ريا�شية ومبت�شما عقب �ملبار�ة 
ليهنئ  �لفرن�شي  باملنتخب  �خلا�شة  �ملالب�س  غرف  �إىل 
بحر�رة مبابي ورفاقه �لآخرين يف باري�س �شان جرمان 
�إبر�زها يف �لفيلم �لوثائقي �لر�شمي  بالتاأهل. �شور مت 
للزرق حول “�مللحمة �لرو�شية«. و�أ�شاف “كانت حلظة 

�شعبة يف م�شريتي، لأنه مل تتح يل �لفر�شة للعب �شد 
فرن�شا. ولكنني �شعيد كون زمالئي و�أ�شدقائي يف باري�س 

�ــشــان جــرمــان متــكــنــو� مــن رفـــع كــاأ�ــس �لــعــامل. يف �لنهاية، 
�لهد�ف  يعترب  ر�ئعة«.  وهي  �لقدم،  كرة  �إنها  �لريا�شة،  �إنها 

بارك دي  �أ�شاطري ملعب  �شان جرمان من  لباري�س  �لتاريخي 
“ �شبتمرب”  �أيــلــول  منذ  �ل�شباك  هز  يف  ف�شله  وبعد  بر�ن�س. 

�ملا�شي �شد رين�س، ��شتعاد هو�يته �لتهديفية يف �ملبار�ة �شد 
ت�شريح  يف  كــافــاين  وقـــال  “هاتريك«.  بت�شجيله  موناكو 

لقناة “كنال بلو�س” �إن “هز �ل�شباك �أمر ممتع د�ئما، لأن 
�ملهاجم يعي�س ذلك، كما �أن ذلك مهم جد� للثقة. �لأوقات 
يف  �ل�شتمر�ر  يجب  �لالعبني.  جميع  بها  مير  �ل�شعبة 

تعود  وبالتايل  للفريق،  جيد  ب�شكل  و�لعمل  �لرتكيز، 
“�لأمر كذلك يف  �أ�شاف  �إىل �شكلها �لطبيعي«.  �لأمــور 
�لثقة هي �لوقود �لرئي�س للماتادور منذ  كرة �لقدم«.. 

بالريمو  �أوروبـــا مع  �أنــحــاء  �ل�شباك يف جميع  بــد�أ هز  �أن 
�لن�شجام  لكن  �شان جرمان.  وباري�س  �لإيطاليني  ونابويل 

مع �لثنائي نيمار ومبابي يف �لهجوم لي�س مثاليا هذ� �ملو�شم.
ويعترب ذلك �أحد �لنقا�شات يف �لوقت �حلايل يف �لنادي �لباري�شي، 
يلعبون  �لــذيــن  �ملقاتلني  مــن  “فريق  يف  �للعب  يريد  كــافــاين  لأن 

و�حدة  مرة  �ل�شباك  هز  عندما  موناكو  �شد  و�أظهرها  قالها  معاً”. 
�أخـــرى مــن ت�شديدة ملبابي �رتـــدت من  �إثــر متــريــرة مــن نيمار، ومــرة 

�حلار�س. رفع كافاين ر�شيده �إىل 8 �أهد�ف يف 8 مباريات يف �لدوري هذ� 
�ملو�شم على �لرغم من �إ�شابة يف �لفخذ وتقارير يف و�شائل �لإعالم حول 
لال�شتثمار�ت  قطر  �شركة  من  �ململوك  �لباري�شي  �لنادي  مع  م�شتقبله 

�لريا�شية.
ل يز�ل كافاين على �لرغم من بلوغه �شن �حلادية و�لثالثني، ي�شعى �إىل 
حت�شني �إح�شائياته كهد�ف كبري مع منتخب بالده �أي�شا: 46 هدفا يف 
107 مبار�ة دولية منذ �لأوىل يف �شباط- فرب�ير 2008 �شد كولومبيا 
�أجل  من  �لعامل  �أبطا  �شباك  هز  �إىل  �شيطمح  �أنــه  “2-2”.و�لأكيد 

تعزيز غلته �لتهديفية ون�شيان مر�رة �لغياب عن �ملو�جهة �ملونديالية.

 يختتم قائد ��شرت�ليا وهد�فها �لتاريخي تيم كايهيل م�شريته �لدولية 
عن عمر 38 عاما، بخو�س �لدقائق �خلم�س �لأخرية من مبار�ته �لدولية 
�لـ 108 �أمام لبنان �لثالثاء يف ملعب �شيدين �لأوملبي، بح�شب ما �أعلن 
��شتعد�د�ت  �شمن  �لودية  �ملبار�ة  وتاأتي  �أرنولد.  غر�هام  مدربه  �لثنني 
�خلام�س  مــن  بــدء�  �لإمــــار�ت  يف   2019 �آ�شيا  كــاأ�ــس  خلو�س  �ملنتخبني 
عن  �لأ�ــشــرت�يل  �ملنتخب  فيها  ويد�فع  �ملقبل،  يناير  �لثاين-  كانون  من 
�للقب �لذي �أحرزه على �أر�شه عام 2015. و�أكد غر�هام �ليوم �أنه يعتزم 

�لإفادة �ىل �أق�شى حد من هذه �ملبار�ة �لتح�شريية، و�شيمنح لعبه 
50 هدفا دوليا و�أربــع م�شاركات  كايهيل، �شاحب 

يف كاأ�س �لعامل �آخرها مونديال رو�شيا 2018، 
�خلم�س  �لـــدقـــائـــق  يف  لــلــمــ�ــشــاركــة  فــر�ــشــة 

�لأخرية فقط.
�لـ85  “�لدقائق  �ملــــــدرب  وقـــــال 

خم�ش�شة  �ـــشـــتـــكـــون  �لأوىل 
يف  وذلــك  لأد�ئنا”،  بالكامل 

�أدىل بها ل�شبكة  ت�شريحات 
�شبورت�س”  “فوك�س 
ــــيــــة. ر�أ�ــــــشــــــاف  �لــــريــــا�ــــش
دولية  مــبــار�ة  �آخــر  ع�شية 
“ل  �لعام  هذ�  للمنتخب 
مـــبـــاريـــات وديـــــة �أخــــرى 
�لدقائق  لـــــذ�  لـــديـــنـــا، 
�خلم�س �لأخرية �شتكون 

لتيمي«.
وقـــــــــــــال كـــــايـــــهـــــيـــــل يف 
نقلتها  تـــ�ـــشـــريـــحـــات 

“�شيدين  �شحيفة 
مورنينغ هري�لد”، 
�لق�شرية  �ملــدة  �أن 

�أن  يــــتــــوقــــع  �لـــــتـــــي 
ميــ�ــشــيــهــا عــلــى �أر�ــــس 

�شتكون  �لــثــالثــاء  �ملــلــعــب 
يف  دقــائــق  خــمــ�ــس  “�أف�شل 

حياتي«.
و�أعرب �لالعب �ل�شابق لنادي 

�إيــفــرتــون �لإنــكــلــيــزي، عــن �أمله 
�ملنتخب  مـــع  مــ�ــشــريتــه  �إنــــهــــاء  يف 

بت�شجيل هدفه �حلادي و�خلم�شني، 
�شاأح�شل  �أنني  من  و�ثــق  “�أنا  قائال 

على فر�شة لذلك«.
و�شبق لكايهيل �أن �شجل هدفا يف مرمى 
�ملنتخب �للبناين، وذلك يف مبار�ة ودية 

�أقيمت على ملعب �شيد� �لبلدي يف جنوب 
�أيلول-�شبتمرب  مـــن  ــاد�ــس  �لــ�ــش يف  لــبــنــان 

بثالثية  �أ�شرت�ليا  ل�شالح  و�نتهت   ،2012
نظيفة.

يف  �شلبا  �أوزبك�شتان  مــع  تــعــادل  لبنان  وكــان 
بــريــزبــني �خلــمــيــ�ــس �ملــا�ــشــي، فــيــمــا تعادلت 
“و�شيفتها  �جلنوبية  كــوريــا  مــع  �أ�ــشــرت�لــيــا 
يف �لن�شخة �لأخرية لبطولة �آ�شيا 2-1 بعد 

�لتمديد “ 1-1 يف بريزبن �أي�شا �ل�شبت.
يف  �لآ�شيوية  �لنهائيات  �أ�شرت�ليا  وتخو�س 
و�لأردن  �شوريا  ت�شم  �لتي  �لثانية  �ملجموعة 
�ملجموعة  يف  لبنان  يلعب  بينما  وفل�شطني، 
�خلام�شة �لتي ت�شم �ل�شعودية وقطر وكوريا 

�ل�شمالية.

كافاين لن�سيان غياب مواجهة فرن�سا يف املونديال  كايهيل يختتم م�سريته الدولية اأمام لبنان 



كلب يعك�س قانون الغابة
�أي حيو�ن على  �لغابة فال يجروؤ  �لأ�شد منذ قرون مبلك  يعرُف 
�أو �لقــرت�ب منه، لكن كلبا يف تنز�نيا قلب قو�نني �لغابة  حتديه 
�أ�ــشــد� ولــبــوؤة يف قلب �لغابة ثم م�شى بعيد� دون  مــوؤخــر� فــاأرعــب 
ن�شرته  �لــذي  �لفيديو  يف  وظهر  �نتقام.  �أو  �أذى  لأي  يتعر�س  �أن 
وجه  يف  يقفز  وهـــو  �لــكــلــب  �لــربيــطــانــيــة،  ميل"  "ديلي  �شحيفة 
رد  باأي  �لقيام  �إىل  �ل�شر�شان  �حليو�نان  يبادر  فلم  و�للبوؤة  �لأ�شد 
فعل، �شوى حماولة �لأ�شد جتنب هجوم �لكلب. ويقول من قامو� 
�لغابة  �لأ�شد و�للبوؤة كانا يتز�وجان يف  �إن  �ملثري  �لفيديو  بتوثيق 
قبل �أن يلتقيا �لكلب �جلريء �لذي ��شتطاع �إدخال �لرعب �إىل قلب 
�قرت�ب  بعد  �لــور�ء  �إىل  مل�شافة  يرت�جع  �لأ�شد  وظــل  �حليو�نني. 

�لكلب وبد� ملك �لغابة كما لو �أنه خائف من �لهجوم �ملباغت.
��شتغرب معلقون عدم  ��شتفهام، حيث  �ألف عالمة  �لفيديو  و�أثــار 
�إذ� كان هذ�  �آخــرون حول ما  �لأ�شد للكلب، فيما ت�شاءل  مهاجمة 
يف  �لـــربودة  هــذه  لأن  طبيعية  �شحية  حالة  يف  �ل�شر�س  �حلــيــو�ن 
�لتعامل غري ماألوفة لدى �لأ�شد. يف غ�شون ذلك، قال �آخرون �إن 
كانت  �لأمــور  فــاإن  ولذلك  �لأ�شدين،  �بتعد عن  ما  �شرعان  �لكلب 
�شتاأخذ جمرى �آخر ينتهي بهالك �لكلب لو �أنه ��شتمر يف �لتحدي 

لفرتة �أطول �أمام ملك �لغابة.

هدد بتفجري وادعى اأنها حركة اأمعائه
�إن حديثه عن  قال رجل متهم بالتهديد بتفجري مطعم للدجاج 
�أمعائه، وحاجته  �إىل حركة  �إ�شارة  �شوى  يكن  �نفجار حمتمل مل 

�ملا�ّشة للتوجه �إىل دورة �ملياه.
عاماً(  بوزي )30  �آرثــر  على  �لقب�س  �لأمريكية  �ل�شلطات  و�ألقت 
ليلة �لثالثاء �ملا�شي، بعد �أن هدد بتفجري �شل�شلة "ويليز ت�شيكن 
�أورليانز، خالل جــد�ل مع �ملوظفني، وعند  �شناك" يف وليــة نيو 
�عتقاله، �أخرب �شباط �ل�شرطة �أن �لأمر كان جمرد �شوء فهم، ومل 
قال  �لتحقيقات،  وخــالل  حــريف.  ب�شكل  �ملتجر  تفجري  يعني  يكن 
بوزي �إنه حتدث ب�شكل جمازي عن �حتمال تفجريه لدورة �ملياه، يف 
�إ�شارة �إىل حركة �أمعائه �لتي كادت على و�شك �أن تنفجر يف �ملكان. 
غري �أن �أحد �ملوظفني يف �ملطعم �أكد لل�شرطة �أن بوزي مل يتحدث 
وقال  �لربيطانية.  مــريور  �شحيفة  بح�شب  �ملياه،  دورة  عن  �أبــد�ً 
�ل�شابعة  �ل�شاعة  حــو�يل  �ملطعم  �إىل  دخل  �ملتهم  �إن  �ملطعم  مدير 
م�شاء �لثالثاء، و�قرتب من منطقة �إعد�د �لطعام، و�شاأل �ملوظفة 
�أنها ل  �أخربته  �أبو�به، وعندما  �ملطعم  �لذي يقفل يف  �لوقت  عن 
�إىل �لإغالق  "�شت�شطرون  تعرف بال�شبط متى �شيتم ذلك، قال 
موظف  وقـــال  �ملكان".  و�أفــجــر  �لآن  قنبلة  �شاأح�شر  لأنــنــي  �لآن 
�إح�شار قنبلة وو�شعها حتت  بــوزي حتدث عن  �إن  �آخــر يف �ملطعم 
�لطاولة �لو�شطى �لأقرب �إىل �لباب �لأمامي. ومت حتديد موعد 
)ت�شرين  نوفمرب   29 يوم  �لكفالة  لتقييم  ��شتماع  لبوزي جلل�شة 

�لثاين( �جلاري، قبل �أن ميثل �أمام �ملحكمة يف وقت لحق.

طفل يربح �سيارة مر�سيد�س 
ربح طفل �شي�شاين يبلغ من �لعمر خم�س �شنو�ت، �شيارة مر�شيد�س 

جديدة بعد �أن متكن من �إجر�ء 4.105 �شغطة دون توقف. 
من  �جلديدة  �ل�شيارة  مفاتيح  كورييف  رحيم  �لطفل  ��شتلم  وقد 
�أحد م�شاعدي �لرئي�س �لرو�شي فالدميري بوتني، بعد �أن �أم�شى 
زهاء �شاعتني و25 دقيقة وهو ميار�س متارين �ل�شغط دون توقف، 
�أطلق  �لذي  �لطفل  قيا�شياً جديد�ً.  ويحاول  بذلك رقماً  حمققاً 
ليح�شل  به  قام  ما  يكرر  �ل�شي�شاين" �أن  " �شو�رزينغر  ��شم  عليه 

على رقم قيا�شي عاملي ويدخل �شجل غيني�س لالأرقام �لقيا�شية.
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عربات تت�ساقط من ال�سماء
عا�س �شكان بلدة �شغرية يف ولية جورجيا �لأمريكية حلظات من �لرعب، عندما بد�أت عربات قطار تت�شاقط "من 

�ل�شماء" على �شو�رعهم، خملفة �أ�شر�ر� مادية كبرية، وجمربة �لأهايل على �إخالء �ملدينة بالكامل.
وت�شاقطت نحو 30 عربة من قطار خرج عن م�شاره، �ل�شبت، خالل �شريه على ج�شر يف بلدة بريومفيل يف ولية 

جورجيا �لأمريكية، حيث يعي�س نحو 500 �شخ�س.
15 �إىل 30 عربة �شقطت على �لطريق  بني  ما  �إن   ،"WMAZ" وقال رئي�س ق�شم �لإطفاء، بريت و�لي�س، ملحطة

تقارير �أو�شحت �أن بع�س هذه �لعربات كانت حمملة بغاز �لربوبان. �أن  �إىل  لفتا  �ل�شريع "جورجيا 90"، 
و�أو�شحت م�شادر يف �ل�شكة �حلديد، �أن �لقطار كان ي�شم 72 عربة حمملة باأ�شياء، مل تذكرها، بالإ�شافة �إىل 69 

عربة فارغة.
وقد مت �إجالء جميع �شكان �ملدينة، حلني تقييم �أ�شر�ر �حلادث �لذي وقع يف �ل�شابعة �شباحا، ومل تنجم عنه �أية 

�إ�شابات، �إل �أنه ت�شبب يف �إغالق عدد من �لطرق لتقييم �لأ�شر�ر.
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اأول فندق حتت الأر�س
يف قلب حفرة �شخمة يف �لأر�س خلفها منجم �شابق، تفتتح �ل�شني، �لثالثاء، 
�أطر�ف مدينة �شنغهاي، مينح �شيوفه �لأثرياء فر�شة  فندقا فاخر� على 
وندرلند"  �شنغهاي  "�إنرتكونتتنال  فندق  وبني  مكلف.  لكنه  عميق،  لنوم 
ذو �لـ18 طابقا، د�خل حفرة، ويقع 16 طابقا حتت م�شتوى �شطح �لأر�س، 
وتطل جميعها على ما تبقى من �ملحجر �ل�شابق، فيما يقبع طابقان حتت 
�لعديد  "�شممت  يوخمان:  مارتن  �ملعماريني  �ملهند�شني  كبري  وقال  �ملــاء. 
�أوروبــا ودبــي، لكن هذ� كان خمتلفا متاما و�أ�شبح  �ملختلفة يف  من �ملباين 
عمال حياتيا، لهذ� �أقول �إنه من �ملحتمل �أن يكون �ملبنى �لأكرث �أهمية �لذي 
�لبناء يف عام  �أعمال  ��شتهلت  2006، فيما  �مل�شروع يف عام  �شممته". وبد�أ 

2013، وبلغت تكلفة �لفندق 288 مليون دولر.
لكن كم تكلف �لليلة يف هذ� �لفندق �لفخم؟

يرت�وح �شعر �لإقامة يف غرفة بـ"�إنرتكونتتنال �شنغهاي وندرلند" �لقريب 
من مطار �شانغهاي هونغكياو �لدويل، بني 3666 �إىل 6 �آلف يو�ن )530 
�إىل 860 دولر(. ممثل �ليون�شكو مايكل كروفت، و�شف �لفندق �ملكون من 

336، غرفة باأنه "منوذج للتنمية �مل�شتد�مة".
وقال يف موؤمتر �شحفي قدم فيه �لفندق �خلمي�س: "�إنه منوذج م�شتوحى 
على  للح�شول  ما�شيه  �إىل  يتطلع  وحــا�ــشــر  �أفــ�ــشــل،  مل�شتقبل  روؤيـــة  مــن 
�إجابات". كما �أو�شح �شيوى �شيتان نائب رئي�س جمموعة �شركات "�شيماو" 
�ملمكن  من  "كان  �لفندق:  طــورت  �لتي  كونغ،  هونغ  يف  �لعقاري  للتطوير 

�لتخلي عن هذ� �ملحجر. لكننا مل نفعل. حّولناه �إىل كنز".

�سجن يتمناه اجلميع
لي�س غريبا �أن تتو�جد 5 �شجون فقط يف بلد يبلغ عدد �شكانه نحو 340 
200 �شجني، ولكن ما هو  �أقــل من  �ألــف ن�شمة، حيث ت�شم هذه �ل�شجون 

مثري للده�شة �أن �ثنني من هذه �ل�شجون مفتوحة.
جتربة  عن  �ل�شوء  �شلط  "�إندبندنت" �لربيطانية،  ل�شحيفة  تقرير  ويف 
�أ�شخا�شا  ويـــاأويـــان  م�شر�عيهما،  على  �ملفتوحني  �ل�شجنني  يف  �لإقــامــة 
�أدينو� بجر�ئم عنف، �أو جر�ئم جن�شية خطرية، وكيف جتري �لأمور د�خل 
غياب  لفتا  كــان  �لبالد،  غربي  "كفيابريغا"  �شجن  يف  �ل�شجنني.  دهاليز 
عنا�شر  �شعيد  على  �لقليل  �شوى  �ل�شجن  ي�شم  مل  حيث  �لأمــن،  عنا�شر 
�حلماية، فيما توجد هناك �إ�شارة تدعو �ملارة �إىل �لبتعاد، وهي ت�شتهدف 
�أن يدخل �ل�شجن �ملكون من م�شتوى و�حد  �ل�شياح. وميكن للز�ئر  �أ�شا�شاً 
بكل �شهولة، بعيد� عن قيود �حلر��شة �لتي تطوق �ل�شجون يف خمتلف بقاع 

�لدنيا، و�ل�شتمتاع بوجبة طعام مع �أحد نزلء �ل�شجن.
تناول  ب�شكل جماعي، وكذلك  �لأعمال  باإجناز  و�ملوظفني  �ل�شجناء  ويقوم 
ويت�شوقون  �لطعام،  بطهو  �ل�شجناء  ويتكفل  م�شرتكة،  غرفة  يف  �لطعام 

ال�سرير الأغلى 
ثمنًا 

مت عر�س �أفخم �شرير يف بريطانيا 
للبيع موؤخر�ً ب�شعر خيايل يعادل 
�جلنيهات  مـــن  �لآلف  عــ�ــشــر�ت 
كوك�س  متجر  يف  �ل�ــشــرتلــيــنــيــة، 
لبيع �لأثاث يف مدينة برمنغهام. 
ُعر�س  �لـــــذي  �لــ�ــشــريــر  ويــتــمــيــز 
�إ�شرتليني  جنيه   75000 ب�شعر 
�أمــــريــــكــــي(،  دولر   96000(
ومرتبته  �لـــفـــخـــم،  بــتــ�ــشــمــيــمــه 
ــنــوعــة مــــن �أكــــــرث �لألــــيــــاف  �ملــ�ــش
و�لتي  �لــعــامل  يف  نــدرة  �لطبيعية 
�لذهب.  من  �أغلى  باأنها  تو�شف 
�لطبيعية  �لألـــيـــاف  �إىل  �إ�ــشــافــة 
�ل�شرير  مرتبة  تركيب  يف  يدخل 
�أقـــمـــ�ـــشـــة �لــكــ�ــشــمــري و�حلــــريــــر، 
وخــ�ــشــب �خلـــيـــزر�ن، �إ�ــشــافــة �إىل 
�لد�خل على ثالث  �حتو�ئها من 

طبقات من �لنو�ب�س. 
وتـــقـــول �لــ�ــشــركــة �ملــ�ــشــنــعــة، باأن 
لتحقيق  �شممت  �ل�شرير  مرتبة 
مــظــهــر فــخــم وفــريــد مــن نوعه، 
عــلــى يد  يــــدويــــاً  ومت �ــشــنــاعــتــهــا 

�أ�شخا�س حمرتفني. 
ويـــخـــ�ـــشـــع �لــــ�ــــشــــريــــر �لــــــــذي مت 
�شرير  �أفــخــم  �أنـــه  عــلــى  ت�شنيفه 
�ملتحدة،  �ملــمــلــكــة  مــ�ــشــتــوى  عــلــى 
 24 مـــد�ر  على  �لــد�ئــمــة  للرقابة 
�شالة  يف  عــر�ــشــه  �أثــــنــــاء  ــاعــة  �ــش
�لبيع، خ�شية تعر�شه لأية �أ�شر�ر 
حمتملة، وفق ما ورد يف �شحيفة 

مريور �لربيطانية. 

عراك �سر�س يف ماكدونالدز
ر�ــشــد مقطع فــيــديــو، �عــتــد�ء �ــشــر�ــس مــن �مـــر�أة 
�شل�شلة  مــطــاعــم  �أحـــــد  تــعــمــل يف  مــوظــفــة  عــلــى 
�لوليات  يف  �ل�شريعة  للوجبات  "ماكدونالدز" 

�ملتحدة، ب�شبب �شل�شة �لطماطم "كات�شب".
�آنا  �شانتا  مــديــنــة  يف  �لــ�ــشــرطــة  �إن  مــ�ــشــدر  وقـــال 
�مر�أة،  عن  تبحث  �لأمريكية  كاليفورنيا  بولية 
�ملا�شي،  �ل�شهر  ماكدونالدز  موظفة  على  �عتدت 

وفق ما ذكر موقع "مريور" �لربيطاين.
على  كبري  ب�شكل  �نت�شر  �لــذي  �لفيديو،  و�أظــهــر 
تعنف  وهــي  �ملـــر�أة  �لجتماعي،  �لتو��شل  مــو�قــع 
�أن رفــ�ــشــت طلبها  وتــتــ�ــشــارع مــع �ملــوظــفــة، بــعــد 

للح�شول على �أكيا�س �إ�شافية من "�لكات�شب".
�مل�شاجرة  لتفريق  �ل�شحية  زمــالء  �أحــد  وتدخل 
غا�شبة جد�،  كانت  �أنها  يبدو  �لتي  �ملــر�أة،  و�إبعاد 
قبل �أن يظهر على �لفيديو رجل، يعتقد �أنه كان 

ير�فق �ملر�أة، ويقوم باإخر�جها من �ملكان.
وقالت �ل�شرطة �إنها تبحث عن �لرجل �لذي ظهر 
ورطة..  يف  لي�س  "�إنه  قــائــلــة:  �لــفــيــديــو،  �آخـــر  يف 
�أوقف  لقد  قدمها،  �لتي  للخدمة  ممتنون  نحن 

�لهجوم".

طفل براأ�س �سخ�س بالغ
�أعــو�م( م�شتقبل جمهول، بعد  ينتظر �لطفل د�يف ريد )3 
جر�حية  عملية   22 �إىل  �لق�شرية  حياته  خــالل  خ�شع  �أن 
من �أجل ت�شريف �شو�ئل ز�ئدة حول دماغه، مما جعل ر�أ�شه 
و�شخ�س  بــالــغ.  �شخ�س  ر�أ�ـــس  بحجم  �أ�شبحت  حتى  يكرب 
�لأطباء �ملر�س لدى ريد، �لذي ي�شكن يف ولية بن�شلفانيا 
�لــر�بــع ع�شر مــن عمره،  �ل�شهر  كــان يف  بينما  �لأمــريكــيــة، 
وفــق ما ذكرت  دمــاغــه،  �شائل مميت يف  تر�كم  ت�شبب يف  �إذ 
ت�شببت  وقــد  �لأحـــد.  �لربيطانية،  ميل"  "ديلي  �شحيفة 
هيكل  بتو�شيع  للطفل  �أجــريــت  �لتي  �لعمليات  من  و�حــدة 
جمجمته، �إىل درجة �أنها �أ�شبحت ل ت�شع قبعات �لبالغني، 
�لتي يبلغ عر�شها 22 بو�شة )55.88 �شنتيميرت�(. وتقول 
�لطفل  ر�أ�ــس  حميط  متو�شط  �إن  �لعاملية  �ل�شحة  منظمة 
19 بو�شة )48.26 �شنتم(  3 �شنو�ت هو  �لبالغ من �لعمر 
مما يعني �أن ر�أ�س �لطفل ريد قد منا مبقد�ر ثالث بو�شات 
با�شتخد�م  �لأطــبــاء،  و�كت�شف  �شنتم(.   7.62( �لأقــل  على 
�جلزء  يف  كــبــري  كي�س  وجـــود  �ملغناطي�شي،  �لــرنــني  تقنية 
ت�شبب يف  2016، ممــا  �أبــريــل  ريــد يف  دمـــاغ  مــن  �خللفي 
تر�كم �ل�شو�ئل د�خل جمجمته و��شتدعى تدخال جر�حيا. 
ويف مايو من �لعام ذ�ته متكن �لأطباء من حتريك �ل�شائل 
جمجمته  لتو�شيع  معدنية  لوحة  �أدخــلــو�  ثــم  دمــاغــه،  مــن 
�ملا�شي.  �لعام  من  �شبتمرب  يف  ر�أ�شه  يف  �ل�شغط  وتخفيف 
باأي  �لطفل  ��شطد�م  مــن  عــن خماوفهم  �لأطــبــاء  و�أعـــرب 
ج�شم �أو �رتطام ر�أ�شه، وقالو� �إنه لن يكون مبقدوره �للعب 

بحرية كافية كغريه من �لأطفال يف هذ� �لعمر.  

اأكيا�س ال�سرا�سري املقرم�سة للبيع
�خلفيفة  �لوجبات  ملحبي  ذ�تــه  �لوقت  يف  و�شيئ  �شار  خرب 
نوع جديد من  �لرئي�شية، فهناك  �لوجبات  و�لت�شايل بني 
"ح�شر�ت  �شوى  لي�شت  لكنها  �لأ�شو�ق،  يف  تباع  �ملقرم�شات 
مقرم�شة". و�أ�شبحت �شل�شلة متاجر "�شين�شربي" �لأوىل 
يف بريطانيا �لتي تبيع "ح�شر�ت مقرم�شة" معدة لالأكل، 
�ملتاجر  تبيع  �لــتــحــديــد،  وجـــه  وعــلــى  خمتلفة.  وبــنــكــهــات 
باأنها  �لـ"باربيكيو"، وتو�شف  بنكهة  �ملحم�شة  �ل�شر��شري 
مقابل  منها  �لكي�س  ويــبــاع  غني"،  طعم  مــع  "مقرم�شة 
و�حدة من �ملت�شوقات �لتي  وتقول  �إ�شرتليني.  جنيه   1.5
"زوجي قال  �أ�شل خم�س:  قيمت �ملنتج بنجمة و�حــدة من 
�إنه مل يتذوق طعم �لباربيكيو على �لإطالق، رمبا �شو�س 
�ل�شمك؟ ف�شال عن كون �شعره مرتفعا جد�". لكن �شخ�شا 
�آخر �أعطى تقييم �لعالمة �لكاملة لل�شر��شري �ملقرم�شة، 
وقال: "جربت �لطعم �لأخري و�أحببته جد�. �أطيب كثري� 
ل  �حلــر�ريــة.  �ل�شعر�ت  �خلــايل من  �ملقرم�شات  كي�س  من 
�أ�شتطيع �لتوقف عن تناوله". وتقرتح متاجر "�شين�شربي" 
�أن يتم تناول �ل�شر��شري �ملقرم�شة وحدها كوجبة خفيفة، 

�أو ت�شاف �إىل �أطباق �أخرى مثل �ل�شلطات و�ل�شعريية.

يعزف على البوق اأثناء القيادة 
و�جه �شائق �أ�شرت�يل �نتقاد�ت �شديدة بعدما ظهر يف مقطع 
�أثناء قيادة �شيارته  فيديو وهو ميار�س �لعزف على �لبوق 
على طريق �شريعة.  ويظهر مقطع �لفيديو �لذي �لتقطه 
كوينزلند،  منطقة  يف  �شريع  طريق  على  �ل�شائقني  �أحــد 
�لرجل وهو يعزف على �لبوق، ويقود �شيارته ب�شرعة ت�شل 

�إىل 110 كم يف �ل�شاعة. اإميا �صتون لدى ح�صورها جوائز الكام ال�صنوية العا�صرة لأكادميية الفنون والعلوم ال�صينمائية يف هوليوود.   )ا ف ب(

تربئة ملكة جمال من 
ال�سرقة والحتيال

حـــ�ـــشـــلـــت مـــلـــكـــة جــــمــــال رو�ـــشـــيـــا 
�ل�شابقة على �لرب�ءة، بعد �تهامها 
مزيف،  حمكمة  مــاأمــور  بتوظيف 
ـــنـــزل  لـــ�ـــشـــرقـــة ممـــتـــلـــكـــات مـــــن �مل
�شريغي  �ل�شابق،  حلبيبها  �لفاخر 

وند�شور.
وو�شفت مارينيكا �شمرينوفا )35 
عاما( �لتحقيق باأنه "نكتة تافهة"، 
من  تربئتها  متــت  �أن  بــعــد  وذلـــك 
تــهــم �لــ�ــشــرقــة و�لحـــتـــيـــال، ح�شب 
ميل"  "ديلي  �شحيفة  ذكــــرت  مــا 

�لربيطانية.
�أن  �أ�شدق  "ل  �شمرينوفا:  وقالت 
�ل�شرطة �شدقت هذ� �لرجل.. لقد 

ف�شل يف تقدمي �أدلة قاطعة".
كــمــا متـــت تـــربئـــة روبـــــن مـــــور�ي، 
وهو  عاما،   29 �لعمر  من  �لبالغ 
"تاآمر  �أنـــه  ونــد�ــشــور  زعــم  �شديق 
جهازي  �ــشــرقــة  �أجــــل  مــن  معها"، 
وطابعة  و�شاعة  وتلفاز  بــوك  مــاك 

وم�شجل �شوتي.
�شمرينوفا  يــتــهــم  ونــد�ــشــور  وكــــان 
من  ثمينة  �أ�شياء  ب�شرقة  ومــور�ي 
قيمتها  تقدر  ت�شيل�شي،  يف  منزله 

باأكرث من �ألفي جنيه �إ�شرتليني.
�قتحم  مـــور�ي  �أن  وند�شور  وزعــم 
 ،2016 مـــايـــو   31 يــــوم  مــنــزلــه 
باأنه  لــه وثــائــق تفيد  قـــدم  بــعــدمــا 

ماأمور �ملحكمة �لعليا.
�إيلينا  �بــــنــــة  هــــي  و�ـــشـــمـــرينـــوفـــا 
�جلمباز  بــطــلــة  كــولــ�ــشــنــيــكــوفــا، 
بيري  �أخ  و�بــــــنــــــة  �لــــ�ــــشــــوفــــيــــتــــي، 
�رتبط  �لــذي  �ل�شهري،  �شمرينوف 
��شمه بـ"�شمرينوف"، وهي �لعالمة 

�لتجارية مل�شروب كحويل.

وات�ساب ي�ستعد لتدمري �سناب �سات 
"و�ت�شاب"  �لــفــوري  �لــرت��ــشــل  تطبيق  ��شتطاع 
�لتو��شل  مــنــ�ــشــة  �إىل  قــويــة  �ــشــربــة  يــوجــه  �أن 
و�شعه  �لعام، ويف  �شات" هذ�  "�شناب  �لجتماعي 
��شتعمل  حــال  يف  �أقـــوى  �شربة  يوجه  �أن  �أي�شا، 

�شالحا يعود �إىل �لأخري.
ومتــكــن و�تــ�ــشــاب مــن �لــتــفــوق عــلــى �ــشــنــاب �شات 
�لربعني  يف  �ملـــ�ـــشـــتـــخـــدمـــني  عــــــدد  حـــيـــث  مـــــن 
موقع  ذكر  ما  وفق   ،2018 من  و�لثالث  �لثاين 
techcrunch �لتقني.  وتظهر �لأرقام �أن لدى 
يوميا،  ن�شط  م�شتخدم  مــلــيــون   450 و�تــ�ــشــاب 

مقارنة بنحو 188 مليونا ل�شناب �شات.
تبادل  جمــال  يف  جنــاحــا  �ــشــات  �شناب  يثبت  ومل 
�لتي  �ملــز�يــا  رغـــم  �مل�شتخدمني،  بــني  �لــر�ــشــائــل 
على  و�شعها  ميكن  �لتي  �لأقنعة  مثل،  يوفرها 
�لوجوه، و�ملحتوى �لذي ُيحذف تلقائيا بعد 24 

�شاعة، و�شور GIF �ملتحركة.
�لتنفيذي  لــلــمــديــر  مــ�ــشــربــة  مـــذكـــرة  وتــ�ــشــري 
�أن  يعترب  �أنــه  �إىل  �شبيغال،  �إيفان  �شات،  ل�شناب 
ميزة �لدرد�شات بني �لأ�شدقاء �ملحور �لأ�شا�شي 

�لت�شميم  ب�شبب  قوية  �شربة  تلقت  لتطبيقه، 
�لأخري للتطبيق.

ومقاطع  �لــ�ــشــور  �إر�ـــشـــال  فيتيح  و�تــ�ــشــاب،  �أمــــا 
�لإر�شال،  �إلــغــاء  خيار  مع  و�لن�شو�س،  �لفيديو 
لكن �مليزة �لأخرية تعمل ملدة �شاعة بعد توجيه 
�لر�شالة، وهذ� بعيد عن ميزة �لزو�ل �لفرت��شي 
يف �شناب �شات، حيث تختفي �لر�شائل �لتي متت 

روؤيتها عندما تغلق نافذة �لدرد�شة.
�ــشــنــاب �شات  يــتــفــوق و�تــ�ــشــاب عــلــى  �أن  وميــكــن 
وب�شهولة، وذلك باإ�شافة خيار "موؤقت" للر�شائل 
حتى تختفي �ل�شور �أو مقاطع �لفيديو بعد 10 
ثو�ن �أو دقيقة �أو �شاعة �أو يوم �أو �أي فرتة يريدها 

�مل�شتخدم.
ويعترب �شبيغال �أن تطبيقه هو �لو�شيلة �لأ�شرع 
�لر�أي،  يخالفونه  تقنيني  خــر�ء  لكن  للتو��شل، 
�لن�شو�س،  يف  ل  �ل�شور  يف  ذلــك  قــول  ميكن  �إذ 
�نهيار  �إىل  يــوؤدي  قد  �لن�شو�س  �ختفاء  �أن  كما 
�لـــدرد�ـــشـــات، و�نــخــفــا�ــس �لقـــبـــال عــلــى خدمة 

�لر�شائل يف �لتطبيق.

كاردا�سيان ن�سخة طبق 
الأ�سل عن كايلي جيرن

�أثارت جنمتا تلفزيون �لو�قع  كيم كارد��شيان  و كايلي جير  �جلدل بني 
خالل  بينهما  �لكبري  �ل�شبه  ب�شبب  �لجتماعي  �لتو��شل  مو�قع  رو�د 

ظهورهما بال�شورة عينها يف �أحدث جل�شة ت�شوير.
تـــو�أم مــن خــالل ظهورهما  �إىل  �ل�شورة حتــول  �لثنائي يف هــذه  وكـــاأن 

بلبا�س بحر موحد وق�شة �شعر �شود�ء موحدة.
�لــكــبــري بني  �ل�شبه  عــلــى  �أثــنــت  �لــتــي  �لتعليقات  �نــهــالــت  �لــفــور  وعــلــى 
�لأختني �ل�شهريتني، يف حني �شدّد �لبع�س على �أن �ل�شعر �لق�شري يليق 

بهما كثري�ً.


