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بتوجيهات رئي�س الدولة  
اأكرث من 43 مليون طفل باك�صتاين ح�صلوا 

على ربع مليار جرعة تطعيم �صد �صلل الأطفال
•• اأبوظبي-وام:

نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
ز�يد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  و�شاحب  �هلل  حفظه  �ل��دول��ة  رئي�س 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأع��ل��ى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل 
رئي�س  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  من  ومبتابعة 
�لإن�شانية  �مل�شاعد�ت  بتقدمي  �لرئا�شة  �شوؤون  وزير  �ل��وزر�ء  جمل�س 
ب���ر�جم���ه �لوقائية  �ل�����ش��ح��ي وت��ع��زي��ز  �ل��ق��ط��اع  و�ل��ت��ن��م��وي��ة ودع����م 
�لإمار�تي  �مل�شروع  �إد�رة  �أعلنت   ، �لإ�شالمية  باك�شتان  بجمهورية 
�شلل  �شد  للتطعيم  �لإم�����ار�ت  حملة  نتائج  ع��ن  باك�شتان  مل�شاعدة 
�لفرتة  خالل  �لإ�شالمية  باك�شتان  بجمهورية  نفذت  �لتي  �لأطفال 
من عام 2014 ولغاية نهاية عام 2017 ، حيث جنحت �حلملة يف 
�إعطاء 254 مليونا و415 �ألفا و400 جرعة تطعيم �شد مر�س 

�شلل �لأطفال لأكرث من 43 مليون طفل باك�شتاين .
حملة  �أن  �إىل  باك�شتان  مل�شاعدة  �لإم��ار�ت��ي  �مل�����ش��روع  �إد�رة  و�أ���ش��ارت 
�ل�شيخ  �ل�شمو  مبادرة �شاحب  �إط��ار  تنفذ �شمن  للتطعيم  �لإم��ار�ت 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ل�شتئ�شال مر�س �شلل �لأطفال يف �لعامل 
، ومتثل ترجمة ميد�نية لتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة بتعزيز �جلهود 
�لتد�عيات  من  و�لوقاية  �لأوبئة  �نت�شار  من  للحد  �لر�مية  �لعاملية 
�ل�شحية �ل�شلبية �لتي يعانيها �لأطفال منها ، وهي دليل على �لتز�م 
مل�شاعدة  �لإن�شانية  و�ملبادئ  بالنهج  �ملتحدة  �لعربية  �لإم���ار�ت  دول��ة 
 ، �لب�شرية  �لتنمية  ب��ر�م��ج  وت��ط��وي��ر  و�ل��ف��ق��رة  �ملحتاجة  �ل�شعوب 
و�لهتمام ب�شالمة �شحة �لإن�شان وفئة �لأطفال �ملحتاجني للرعاية 

�ل�شحية �لوقائية يف خمتلف دول �لعامل .
)�لتفا�شيل �س3(

حممد بن ز�يد خالل ��شتقباله وزير �لد�خلية �ل�شعودي )و�م(

حممد بن زايد يبحث مع وزير الداخلية ال�صعودي 
العالقات الأخوية وتطورات الأو�صاع الإقليمية والدولية

حممد بن را�صد يعتمد م�صاريع بقيمة 
امل�صتدامة والطاقة  الكهرباء  قطاع  يف  درهم  مليار   26.417

•• دبي-وام:

�عتمد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم 
دبي  �ل��وزر�ء حاكم  رئي�س جمل�س  �لدولة  رئي�س  نائب 
�لكهرباء  قطاع  يف  �مل�شروعات  من  جمموعة  �هلل  رع��اه 
و�لطاقة �مل�شتد�مة و�لتي �شتنفذها هيئة كهرباء ومياه 
دبي بقيمة �جمالية 26.417 مليار درهم خالل �لعام 
2018 وتت�شمن ميز�نية �لهيئة كذلك ��شتثمار�ت يف 
و�لتقنيات  �لتقليدية  وغر  �لتقليدية  �لطاقة  م�شادر 
ذكية  مدينة  دب��ي  جلعل  �ملبتكرة  و�مل�����ش��اري��ع  �ملتقدمة 
عاملي  كنموذج  مكانتها  وتعزيز  ومبتكرة  وم�شتد�مة 

لالقت�شاد �لأخ�شر.
�لطاقة  باأبحاث  ووجه �شموه بزيادة م�شتوى �لهتمام 
وحتفيز  �ملبتكرة  �لأفكار  وت�شجيع  و�ملتجددة  �لنظيفة 
�مل�شتقبل  �أ�ش�س  بناء  يف  �مل�شاركة  على  �ل�شابة  �لطاقات 
تعزيز  تكفل  �لتي  �لذكية  �حللول  تطبيق  يف  و�لتو�شع 
قدر�تنا وتو�كب �أهد�ف �لتنمية.    )�لتفا�شيل �س2(

•• العني -وام:

��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان 
ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة 
�لمر  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب  �ل��ع��ني  مدينة  يف  �م�����س 
عبد�لعزيز بن �شعود بن نايف �آل �شعود وزير �لد�خلية 
باململكة �لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة �لذي يزور �لبالد 

حاليا.
�لأخوية  �ل��ع��الق��ات  ��شتعر��س  �ل��ل��ق��اء  خ��الل  وج���رى 
�ملتحدة و�ململكة  �لعربية  �لإم��ار�ت  �لر��شخة بني دولة 

�لعربية �ل�شعودية و�شبل تعزيزها وتطويرها مبا يعود 
بالنفع و�خلر على �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني.

ونقل �شاحب �ل�شمو �مللكي �لمر عبد�لعزيز بن �شعود 
�ل�شريفني  �حلرمني  خ��ادم  حتيات  �شعود  �آل  نايف  بن 
�ململكة  ع��اه��ل  �شعود  �آل  عبد�لعزيز  ب��ن  �شلمان  �مل��ل��ك 
�ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة و���ش��اح��ب �ل�����ش��م��و �مل��ل��ك��ي �لأم���ر 
نائب  �لعهد  ويل  �ل��ع��زي��ز  عبد  ب��ن  �شلمان  ب��ن  حممد 
رئي�س جمل�س �لوزر�ء �ل�شعودي ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ 

خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل.
)�لتفا�شيل �س 2(
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اأردوغان يهدد ب�سحق القوات الكردية يف عفرين

قوات الأ�صد ت�صرب حر�صتا ودوما بغاز الكلور ال�صام
•• عوا�صم-وكاالت:

هزت �شل�شلة �نفجار�ت مناطق عدة يف عفرين بريف حلب 
�شمال غربي �شوريا، �ل�شبت، وقالت م�شادر متطابقة �إن 
�لنفجار�ت ناجمة عن ق�شف للقو�ت �لرتكية على تلك 

�ملناطق �لتي تتمركز فيها قو�ت كردية.
�لق�شف  �أن  �لإن�����ش��ان،  �ل�����ش��وري حل��ق��وق  �ملر�شد  و�أف���اد 
بالإ�شافة  ب��ل��وط،  ودي��ر  جندير�س  منطقتي  ��شتهدف 
�إىل �أماكن �أخرى يف منطقة عفرين �لتي ت�شيطر عليها 

وحد�ت حماية �ل�شعب �لكردية.
بدون  مادية،  باأ�شر�ر  ت�شبب  �لق�شف  �أن  �ملر�شد  وذك��ر 
وقالت  �لآن.  حتى  ب�شرية  خ�شائر  عن  معلومات  ورود 
�لرتكية  �ل��ق��و�ت  �إن  �ل��ك��ردي��ة  �ل�شعب  حماية  وح���د�ت 
�ل�شبت، لكن  �أطلقت قذ�ئف على عفرين،  د�خل �شوريا 

مل ي�شب �أحد ب�شوء.
ودخ���ل���ت �ل���ق���و�ت �ل��رتك��ي��ة �إدل�����ب ق����رب ح��ل��ب ق��ب��ل 3 
و�إي����ر�ن، حت��اول مبوجبه  رو�شيا  م��ع  �ت��ف��اق  بعد  �أ�شهر، 
�ملو�لية  �لقتال بني �لقو�ت  �ل��دول �لثالث خف�س حدة 

�أكرب جزء ل  �ملعار�شة يف  �ل�شورية وم�شلحي  للحكومة 
يز�ل خا�شعا ل�شيطرة �ملعار�شة يف �شوريا.

�ل�شبت،  �أردوغ����ان،  �ل��رتك��ي رج��ب طيب  �لرئي�س  وق��ال 
�إن �لتوغل �لع�شكري �لرتكي يف حمافظة �إدلب �شمايل 
�لتي  �مل�شلحة  �ل��ك��ردي��ة  �ل���ق���و�ت  “�شي�شحق”  ���ش��وري��ا 

ت�شيطر على منطقة عفرين �ملجاورة.
وكانت تركيا �شرعت عام 2016 يف هجومها �لع�شكري 
د�ع�س  تنظيم  لطرد  �شوريا  �شمايل  يف  �ل��ف��ر�ت(  )درع 
�لتي  �لأر����ش��ي  و�إقامة منطقة عازلة بني  من �حل��دود 

ي�شيطر عليها �لأكر�د.
�أفاد نا�شطون يف �لغوطة �ل�شرقية باأن قو�ت  �ىل ذلك، 

�لأ�شد ��شتهدفت حر�شتا ودوما بغاز �لكلور �ل�شام
�لنا�شطون ل�شحايا من هجوم  و�أظهرت �شور تد�ولها 

قال نا�شطون �إنه كيماوي.
��شتهد�ف  �ل�����ش��وري��ة  �مل��ف��او���ش��ات  هيئة  و�ع��ت��ربت  ه���ذ� 
نتيجة  ياأتي  �ل�شامة  بالغاز�ت  ودوم��ا  حلر�شتا  �لنظام 
ف�شلها با�شتعادة �د�رة �ملركبات عرب عزل مدينة حر�شتا 

عن دوما يف ريف دم�شق �ل�شرقي.

قو�ت �لحتالل متطر �ملتظاهرين �لفل�شطينيني بقنابل �لغاز يف �ل�شفة
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ميلي�سيات احلوثي الإيرانية تخطف متظاهرات ب�سنعاء

القوات الإماراتية وال�صرعية حتكمان ال�صيطرة على مع�صكر خالد ال�صرتاتيجي

املركزي الفل�سطيني يعد لقرارات حا�سمة اليوم

�صهيد يف غزة والحتالل يقمع متظاهرين بال�صفة

لالحتجاجات  ت�صتجيب  تون�س 
للفقراء امل�صاعدات  وترفع 

•• تون�س-وكاالت:

قال م�شدر حكومي يف تون�س �م�س 
م�شاعد�تها  �شرتفع  �حل��ك��وم��ة  �إن 
وحمدودي  �لفقرة  لالأ�شر  �ملالية 
على  ح��ك��وم��ي  رد  �أول  يف  �ل���دخ���ل 
�لحتجاجات �لعنيفة �لتي �جتاحت 

�لبالد �لأ�شبوع �ملا�شي.
�مل�شاعد�ت  �أن  �مل�������ش���در  و�أ�����ش����اف 
�لقر�ر�ت  من  حزمة  �شمن  �شتاأتي 

�لجتماعية �لأخرى.
�لتاأثر  ذو  �ل�����ش��غ��ل  �حت�����اد  وك�����ان 
بد�ية  تون�س قد دعا مع  �لقوي يف 
�لحتجاجات �لتي ُقتل فيها حمتج 
لالأجور  �لأدن�������ى  �حل����د  رف����ع  �إىل 
�لجتماعية  �مل�������ش���اع���د�ت  وزي�������ادة 

لالأ�شر �لفقرة.
عنيفة  �حتجاجات  تون�س  و�شهدت 
ع��ل��ى �رت���ف���اع �أ����ش���ع���ار ب��ع�����س �مل����و�د 
�ل����ش���ت���ه���الك���ي���ة و�ل���ب���ن���زي���ن وغ����از 

�لطهي وفر�س �شر�ئب جديدة.

•• فل�صطني املحتلة-وكاالت:

��شت�شهد �شياد، فجر �أم�س �ل�شبت، 
م��ت��اأث��ر� ب��ج��روح��ه �خل��ط��ر جر�ء 
�لنار  �مل�����ش��ري��ة  �ل��ب��ح��ري��ة  �إط�����الق 
رفح  مدينة  �شو�حل  قبالة  جتاهه 

جنوب قطاع غزة �أم�س.
با�شم  �لناطق  �لقدرة  �أ�شرف  وق��ال 
�ل�شهيد  ب���اأن  ب��غ��زة،  �ل�شحة  وز�رة 
ي���دع���ى ع����ب����د�هلل رم�������ش���ان زي�����د�ن 
)33 عاما(، وهو من �شكان خميم 

�ل�شاطئ غرب مدينة غزة.
�أبو  م�شت�شفى  يف  �لأط��ب��اء  وح���اول 
�إنقاذ  رف��ح  مبدينة  �لنجار  يو�شف 

حياته، �إل �أنه ��شت�شهد فجر�.
�ىلذل��������ك، �����ش����ارك �ل���ع�������ش���ر�ت من 
و�ملت�شامنني  �ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني 
�لج���ان���ب و����ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ون �م�����س يف 
عهد  �ل�شابة  م��ع  ت�شامنا  تظاهرة 

الحت����������اد الف����ري����ق����ي 
بالعتذار  ت��رام��ب  يطالب 

•• وا�صنطن-وكاالت:

طالب �لحتاد �لأفريقي �لرئي�س 
�لأمريكي دونالد تر�مب بتقدمي 
ت�شريحات  ع���ن  ر���ش��م��ي  �ع���ت���ذ�ر 
�لدول  فيها  و���ش��ف  �إل��ي��ه  ن�شبت 

�لأفريقية باأنها حثالة. 
و�عترب �لحتاد �أن تر�مب و�د�رته 

ل يفهمان حقيقة �لأفارقة.

وفد كردي يف بغداد لبحث 
اأزمة املطارات ومنافذ احلدود

•• بغدادح-وكاالت:

�إىل  �ل��ع��ر�ق  �إق��ل��ي��م كرد�شتان  ك���ردي برئا�شة وزي���ر د�خ��ل��ي��ة  و���ش��ل وف��د 
بغد�د، �م�س �ل�شبت، لبحث �لأزمة بني �حلكومتني و�لق�شايا �حلدودية 
�لإقليم  �لحتادية على مطار�ت  �ل�شلطات  تفر�شه  �لذي  ورفع �حلظر 
�أ���ش��ه��ر. وق���ال م�����ش��وؤول يف �حل���زب �لدميقر�طي  منذ �أك���رث م��ن ث��الث��ة 
�لكرد�شتاين �لذي يتزعمه م�شعود بارز�ين لوكالة فر�ن�س بر�س، �إن وزير 
د�خلية �إقليم كرد�شتان كرمي �شنجاري تر�أ�س وفد� �شيلتقي مب�شوؤولني 
عر�قيني يف بغد�د. و�أكد م�شوؤول يف مكتب وزير �لد�خلية �لعر�قي قا�شم 

�لأعرجي و�شول �لوفد.
�ندلع  �لأوىل على م�شتوى وز�ري منذ  �لتي تعد  �لزيارة  وتهدف هذه 
�شبتمرب   25 يف  �ل�شتقالل  على  ��شتفتاء  �لإقليم  �إج��ر�ء  �لأزم��ة عقب 
�ملا�شي، للتباحث مع �مل�شوؤولني �لعر�قيني ب�شاأن �إد�رة �حلدود �لربية مع 
�إير�ن وتركيا، ورفع �حلظر عن �لرحالت �جلوية �خلارجية من مطاري 

�أربيل و�ل�شليمانية يف �إقليم كرد�شتان و�إليهما.
وبعيد �ل�شتفتاء �لذي �شوت فيه �لأكر�د بغالبيتهم ل�شالح �ل�شتقالل، 
�تخذت حكومة بغد�د جمموعة من �لإجر�ء�ت �لعقابية �شد �أربيل، كما 
�ملتنازع عليها، وخ�شو�شا  �ملناطق  �لب�شمركة جميع  ��شتعادت من قو�ت 

حمافظة كركوك �لغنية بالنفط ومناطق يف حمافظة نينوى.

و�لقو�  �لتظاهرة  يف  �شاركو�  �شبان 
�حلجارة باجتاه �حلاجز �لع�شكري 
مدخل  على  ��شر�ئيل  تقيمه  �ل��ذي 

�لقرية.
و�ع���رب �لحت���اد �لوروب���ي �جلمعة 

��شر�ئيل،  ل��دى  �ملعتقلة  �لتميمي 
وذلك يف قريتها �لنبي �شالح �شمال 
�لغربية  �ل�شفة  يف  �هلل  ر�م  مدينة 
�ملحتلة. و�طلق �جلي�س �ل�شر�ئيلي 
�لغاز �مل�شيل للدموع بكثافة باجتاه 

قا�شرين  م�����ش��ر  �ز�ء  ق��ل��ق��ه  ع���ن 
ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني حم���ت���ج���زي���ن ل���دى 
عهد  �لطفلة  بينهم  ومن  ��شر�ئيل 
 25 قبل  �عتقلت  �لتي  �لتميمي” 
ي��وم��ا ووج��ه��ت �ل��ي��ه��ا ت��ه��م��ة �شرب 
�عتقلت  كما  ��شر�ئيليني،  جنديني 

و�لدتها قبل 24 يوما.
ويعقد �ملجل�س �ملركزي �لفل�شطيني 
و�شف  �ج���ت���م���اع���ا  �لح�������د  �ل����ي����وم 
�لرئي�س  �ع����رت�ف  ب��ع��د  م��ه��م  ب��ان��ه 
بالقد�س  تر�مب  دونالد  �لأمركي 

عا�شمة لإ�شر�ئيل.
وق��ال �لقيادي يف حركة فتح ع�شو 
�لفل�شطيني  �مل�����رك�����زي  �مل���ج���ل�������س 
�مل�شاركني  �م���ام  �ل��ع��ال��ول،  حم��م��ود 
جئنا �ليوم لنوجه �لتحية �ىل عهد 
وو�لدتها نارميان وو�لدها، ولنقول 
ب������ان ق����������ر�ر�ت �مل���ج���ل�������س �مل����رك����زي 

وتو�شياته �شتعرب عن �ر�دتكم.

•• اليمن-وام-وكاالت:

�لإمار�تية  �مل�شلحة  �لقو�ت  تو��شل 
�ليمن  �ل�����ش��رع��ي��ة يف  دع����م  وق�����و�ت 
مع�شكر  ع���ل���ى  �ل�����ش��ي��ط��رة  �إح����ك����ام 
خ��ال��د ب��ن �ل��ول��ي��د يف �ل��ي��م��ن �لذي 
�ملع�شكر�ت  و�أك�����رب  �أه����م  �أح����د  ي��ع��د 
حررتها  �لتي  �لتح�شينات  و�أق���وى 
بقيادة  �ل���ع���رب���ي  �ل��ت��ح��ال��ف  ق�����و�ت 
�مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة من 
�لإير�نية  �حلوثية  �مللي�شيات  �أي��دي 
�لدفاعي  �خل����ط  مي��ث��ل  ب��اع��ت��ب��اره 
�لرئي�شي  �ل����ط����ري����ق  ع����ن  �لأول 
و�ل���ش��رت�ت��ي��ج��ي �ل���ر�ب���ط ب��ني تعز 

و�حلديدة.
خالد  م��ع�����ش��ك��ر  ����ش���ق���وط  ومي����ث����ل 
�أهمية  �ل��ي��م��ن��ي��ة  �ل�����ش��رع��ي��ة  ب���ي���د 
ليكون  وت��ك��ت��ي��ك��ي��ة  ����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ة 
نقطة �نطالق هامة للبدء بعمليات 

�أخرى.
�لوليد  بن  خالد  مع�شكر  �أن  يذكر 
تبلغ م�شاحته 12 كيلو مرت� مربعا 
�مل��خ��ا غرب  تقريبا وي��ق��ع يف م��ف��رق 
�لر�بطة  �لطرق  وعلى مفرتق  تعز 
بني حمافظتي تعز و�حلديدة غرب 

�ليمن.
وي�����ش��ه��ل �مل��ع�����ش��ك��ر �ل���ط���ري���ق لفك 
�حل�������ش���ار ع���ن حم��اف��ظ��ة ت��ع��ز من 

�مل��ح��ور �ل��غ��رب��ي وي��ب��ع��د ع��ن مدينة 
وع����ن  ك����ل����م   60 مب���������ش����اف����ة  ت����ع����ز 
�خلط  ويعد  كلم   40 �ملخا  مدينة 
�ل��دف��اع��ي �ل��ث��اين ع��ن ���ش��اح��ل �ملخا 
وعن �لأه��د�ف �حليوية و�لهامة يف 

�ملدينة.
م���ن ج��ه��ة �خ����رى ����ش��ت��ه��دف��ت غارة 
�لعربي  �ل��ت��ح��ال��ف  ل��ط��ر�ن  ج��وي��ة 
مع�شكر� تدريبيا مليلي�شيات �حلوثي 

من  ع����ن���������ش����ر�   20 ن����ح����و  وق�����ت�����ل 
�لتي  �ملعارك  ميلي�شيات �حلوثي يف 
��شتمرت قر�بة خم�س �شاعات، ف�شل 
�ملتمردون خاللها من ك�شر �حل�شار 
على ما تبقى من جيوب لهم د�خل 
�مل���دي���ن���ة. ك���م���ا ق���ت���ل 4 ج���ن���ود من 
�ملعارك،  خ��الل  �حلكومية  �ل��ق��و�ت 
�شنتها  غ�����ار�ت  م���ع  ت��ز�م��ن��ت  �ل���ت���ي 
تعزيز�ت  على  �لتحالف  م��ق��ات��الت 

�لبي�شاء،  حم��اف��ظ��ة  يف  �لإي���ر�ن���ي���ة 
�م�س �ل�شبت، مما �أ�شفر عن �شقوط 
ما ل يقل عن 40 �شخ�شا بني قتيل 

وجريح.
و�شنت �ملقاتالت �لغارة على �ملع�شكر 
�جلديد يف منطقة ريام �لو�قعة يف 
رد�ع. و�شوهدت �شيار�ت تنقل قتلى 
وجرحى بعد �لغارة �إىل م�شت�شفيات 

رد�ع وذمار.

وخنادق للحوثيني.
�ىل ذلك، �عتدت ميلي�شيات �حلوثي 
�لإي����ر�ن����ي����ة، �م�������س �ل�������ش���ب���ت، على 
ل��ه��ا يف  م��ع��ار���ش��ة  ن�شائية  ت��ظ��اه��رة 
�شنعاء  بالعا�شمة  �لتحرير  ميد�ن 
�أف����ادت  ح�شبما  ب��ال��ق��وة،  وف��رق��وه��ا 

م�شادرنا.
�حلوثيون  �مل�����ش��ل��ح��ون  و�خ���ت���ط���ف 
�لن�شاء �لالتي �شاركن يف  عدد� من 

مع�شكر خالد بن �لوليد يف قب�شة �لقو�ت �لإمار�تية وقو�ت دعم �ل�شرعية �ليمنية )و�م(
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الهالل ي�صري 6 قوافل اإغاثية ملدينة ي�صبم اليمنية
•• �صبوة -وام:

�لهيئة  . و�شرت  �ليمنية  �ل�شاحة  و��شلت هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي جهودها �لن�شانية و�لغاثية على 
�كرث من  ت�شمنت  �شبوة  �ل�شعيد مبحافظة  ي�شبم مبديرية  �غاثية له��ايل مدينة  قو�فل   6 �ل�شدد  يف هذ� 
�ألف و�شبعمائّة �شلة غذ�ئية متنوعة . و�أكد حممد �شيف �ملهري ممثل �لهالل �لأحمر �لإمار�تي مبحافظة 
�شبوة حر�س �لهيئة على �لتكثيف تو�جدها �لإن�شاين على �ل�شاحة �ليمنية لدعم �لهايل و�مل�شاعدة يف تطبيع 
حياتهم م�شر� �ىل �ن �لهيئة لبت ند�ء�ت �لإ�شتغاثة �لإن�شانية �لتي يطلقها �أهايل مدينة ي�شبم للح�شول على 

�لدعم �لغذ�ئي و�خلدمي .                                                                                           )�لتفا�شيل �س 4(
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اأخبـار الإمـارات
اأكادميية الإمارات الدبلوما�صية ت�صت�صيف حما�صرة لوزير اخلارجية الإ�صباين ال�صابق

•• اأبوظبي-وام:

ميغيل  ل�شعادة  حم��ا���ش��رة  �لدبلوما�شية  �لإم�����ار�ت  �أك��ادمي��ي��ة  ��شت�شافت 
�لقرن  دبلوما�شية  ملناق�شة  �ل�شابق  �إ�شبانيا  خارجية  وزي���ر  مور�تينو�س 

�حلادي و�لع�شرين و�ل�شيا�شة �خلارجية لأوروبا يف �ل�شرق �لأو�شط.
و�شلط �شعادة مور�تينو�س يف معر�س حديثه مع طلبة �لأكادميية م�شتند� 
�ل�شرقية  �أوروب���ا  يف  �لدبلوما�شي  �ل�شلك  يف  وعمله  �لو��شعة  خربته  �إىل 
مدى  على  �ل�شوء   -  1977 ع��ام  منذ  �لأو���ش��ط  و�ل�شرق  �أفريقيا  و�شمال 
�ختالف �لدور �لذي يلعبه �لدبلوما�شيون يف �لعامل �ليوم مع �نت�شار و�شائل 

�لتو��شل �لجتماعي و�لتقارير �لإعالمية �لفورية.
و�لدميقر�طية  و�ملرنة  �لإبد�عية  �لدبلوما�شية  �أهمية  مور�تينو�س  و�أك��د 
�لتطور�ت  وحتليل  فهم  على  �ل��ي��وم  �لدبلوما�شيني  ل��ق��درة  �إن   : وق���ال   ..

وحتقيق م�شالح دولهم �أهمية بالغة حيث ي�شكل �لدبلوما�شي حلقة �لو�شل 
�لرئي�شية بني وطنه و�لبلد �مل�شيف له ويلعب �لدبلوما�شي دور� �أ�شا�شيا يف 
تعزيز �لعالقات بني �حلكومات ويتمكن من تطوير معرفته و�لطالع على 

�أبرز �ملوؤ�ش�شات �لأجنبية وميهد �لطرق لل�شر�كات �لتجارية �لعاملية.
�أكادميية �لإمار�ت �لدبلوما�شية  �إن  و�أ�شاف �شعادة ميغيل مور�تينو�س : » 
ت�شرفت  وق��د  �لأو���ش��ط  �ل�����ش��رق  يف  ر�ئ���د�  دبلوما�شيا  تدريبيا  م��رك��ز�  تعد 
�ل�شباب  م��ن  ب���روؤي���ة جم��م��وع��ة  و����ش���ررت  م��ع طلبتها  مب�����ش��ارك��ة خ��رب�ت��ي 
و�أرفى  �لدبلوما�شيني  �أف�شل  �شي�شبحون  و�لذين  و�لطموحني  �ملتمكنني 

�ملمثلني لدولة �لإمار�ت م�شتقبال«.
م��ن جهته ق���ال ���ش��ع��ادة ب��رن��اردي��ن��و ل��ي��ون م��دي��ر ع���ام �أك��ادمي��ي��ة �لإم����ار�ت 
�ملخ�شرم  للدبلوما�شي  و�لتقدير  �ل�شكر  بخال�س  �تقدم   : �لدبلوما�شية 
�ل��ق��ي��م��ة ع���ن عامل  ���ش��ارك��ن��ا خ���رب�ت���ه وروؤ�ه  �ل����ذي  م��ي��غ��ي��ل م��ور�ت��ي��ن��و���س 

�لدبلوما�شية �حلديث وعززت حما�شر�ته معارف �لطلبة ودعمت جهودنا 
�لر�مية لإعد�د دبلوما�شيني �إمار�تيني وقياديني حكوميني كفوئني.

كفاء�ت  تخريج  �شمان  �إىل  �لأك��ادمي��ي��ة  يف  ن�شعى   : ليون  �شعادة  و�أ���ش��اف 
�أهد�ف  لتحقيق  �لالزمة  و�ل�شمات  و�ملهار�ت  باملعرفة  جمهزة  دبلوما�شية 
�مل�شهد  ه��ذ�  يف  خ��ا���س  وب�شكل  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  دول���ة  وم�شالح 
�لعاملي �ليوم و�لذي ��شتبدل �ملفاهيم �لدبلوما�شية �لتقليدية بنهج ومبادئ 

معا�شرة.
 - ك�����وزي�����ر  ولي�����ته  فت�����رة  خ�����الل  ت�����ر�أ�س  م�����ور�ت�����ينو�س  �أن  ي���ذكر 
يف  و�لتعاون  �لأم��ن  ومن����ظمة  �ملت������حدة  لالأم�����م  �لت����ابع  �لأم����ن  جمل�س 
�أوروب��ا وجمل�س �أوروب��ا وجمل�س �لحت��اد �لأوروب��ي وكان ع�شو� يف �ملجل�س 
�ل�شت�شاري �لرفيع �مل�شتوى لرئي�س �لدورة �ل� 67 للجمعية �لعامة لالأمم 

�ملتحدة.

�صري بني يا�س حتتفي بولدة جديدة ل� »الطهر العربي« املهدد بالنقرا�س
•• اأبوظبي-وام:

يا�س،  بني  �شر  ج��زي��رة  �شهدت 
تطّورها  �لتي  �لطبيعية  �ملحمية 
و�ل�شتثمار  �ل���ت���ط���وي���ر  ����ش���رك���ة 
�لطهر  ح��ي��و�ن  ولدة  �ل�شياحي، 
�ل��ع��رب��ي �مل���ه���دد ب���الن���ق���ر�����س يف 
�لعربية  �ل���ربي���ة  �حل���ي���اة  م��ت��ن��زه 
�حليو�نات  �آلف  ي�����ش��م  �ل�����ذي 
و�شل  وبذلك  بحرية..  �ملتجولة 
�لعربي  �ل��ط��ه��ر  ح���ي���و�ن���ات  ع����دد 
على �جلزيرة �إىل �أربعة حيو�نات 
�ث��ن��ان م��ن �ل���ذك���ور و�ث��ن��ت��ان من 

�لإناث.
�لتطوير  ����ش���رك���ة  و�أو������ش�����ح�����ت 
هذ�  �أن  �ل�����ش��ي��اح��ي  و�ل���ش��ت��ث��م��ار 
للتعاون  ن��ت��ي��ج��ة  ج����اء  �لجن������از 
�ملثمر بني فريق �حلماية �لبيئية 

على  للحفاظ  �ل����دويل  ل��الحت��اد 
.IUCN لطبيعة�

بج�شم  �مل��اع��ز  وي�شبه  �ل��ث��دي��ي��ات 
�إدر�ج����ه  ق�شر مم��ت��ل��ئ. وق���د مت 

جزيرة  يف  �ل���ع���م���ل���ي���ات  وف����ري����ق 
���ش��ر ب��ن��ي ي��ا���س، وه��ي��ئ��ة �لبيئة 
-�أبوظبي، وم�شغل �حلياة �لبيئية 
و�لغابات، �لتي تتوىل �إد�رة �حلياة 
�لطبيعية و�لعناية باحليو�نات يف 

�جلزيرة.
بجزيرة  �لعمليات  ف��ري��ق  و�أ���ش��ار 
فرتة  �أن  �إىل  ي���ا����س  ب��ن��ي  ���ش��ر 
�لعربي  �ل��ط��ه��ر  ب��اأن��ث��ى  �حل���م���ل 
4.5 �شهر،  حديثة �ل��ولدة بلغت 
وف��ور ولدتها، تبقى حتت رعاية 
م�������ش���ددة م���ن ق��ب��ل �أم���ه���ا لفرتة 
�أربعة  �إىل  ث���الث���ة  ب���ني  ت������رت�وح 
حتى  تدريجيا  وتنخف�س  �أ�شهر 
ت�شبح  ث����م  وم�����ن  ع���ام���ني  ت��ب��ل��غ 
على  و�ع��ت��م��اد�ً  ��شتقاللية  �أك���رث 
نف�شها يف �حل�شول على �لطعام. 
وذكرت �ل�شركة �أن �لفريق �ملعني 

من  جهودها  وتكر�س  �أولوياتها، 
�أجل �حلفاظ على �حلياة �لربية 
و�لبحرية يف �أبوظبي وحممياتها، 
ون����ح����ن ن��ف��ت��خ��ر ب��ت��ح��ق��ي��ق ه���ذ� 
�لإجناز من خالل عملنا �لوثيق 
 – �لبيئة  هيئة  يف  �شركائنا  م��ع 

�أبوظبي، و�مل�شغلني �لأكفاء.
هذ�  �أن  �إىل  �ل�����ش��رك��ة  و�أ�����ش����ارت 
�لإجناز يعترب مبثابة ثمرة لروؤية 
�ل�شيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  �لو�لد 
�آل نهيان، طيب  ز�يد بن �شلطان 
�هلل ثر�ه، و�لتي �شعى من خاللها 
تدعم  ب���ري���ة  ب��ي��ئ��ة  ت���وف���ر  �إىل 
�لأنو�ع  �أندر  جهود �حلفاظ على 
بالنقر��س  �مل���ه���ددة  �حل��ي��و�ن��ي��ة 
�أ�شهم  وق���د  �مل��ح��ل��ي��ة،  و�ل��ن��ب��ات��ي��ة 
�لتوطني  و�إع��ادة  �لتكاثر  برنامج 
بالفعل يف زيادة �أعد�د �حليو�نات 

وفقاً  �شاملة  ��شرت�تيجية  و�شع 
�لدولية  �ل��ت��وج��ي��ه��ي��ة  ل��ل��م��ب��ادئ 
حتقيق  �شمان  �أج��ل  م��ن  �ملتبعة، 
و�إعادة  “�لتكاثر  برنامج  �أه��د�ف 
لل�شركة، حيث  �لتوطني” �لتابع 
جرى جلب �حليو�نات من مركز 
�لب�شتان لتكاثر �حليو�نات، وهي 
للحيو�نات  ط��ب��ي��ع��ي��ة  حم��م��ي��ة 
�ل���ربي���ة غ���ر رب��ح��ي��ة ت��ت��خ��ذ من 
�ل�����ش��ارق��ة م��ق��ر�ً ل��ه��ا، ك��ج��زء من 
�أبرمت مع جزيرة �شر  �تفاقية 
خا�شة  بيئة  يف  لتقيم  يا�س،  بني 
و�لتي  �لطبيعية،  بيئتها  حتاكي 
تهيئتها  يف  ت�شهم  �أن  �شاأنها  م��ن 
ومن  �لربية،  �حلياة  �إىل  للعودة 

ثم �لتكاثر على �أر�س �جلزيرة.
�أن���ه���ا ت�شع  و�أو����ش���ح���ت �ل�����ش��رك��ة 
م���ق���دم���ة  �ل����ب����ي����ئ����ة يف  ح����م����اي����ة 

يف  �لنقر��س  على  �شارفت  �لتي 
جزيرة �شر بني يا�س.

ي�شار �إىل �أنه جرى �إطالق عملية 
�لعربي  �ل��ط��ه��ر  ح���ي���و�ن  ت��ك��اث��ر 
للمرة �لأوىل يف جزيرة �شر بني 
يا�س خالل نهاية �لت�شعينات من 
�إط����ار �حلملة  �مل��ا���ش��ي يف  �ل��ق��رن 
�ل�شيخ  ل��ه  �مل��غ��ف��ور  �أطلقها  �ل��ت��ي 
�آل نهيان، طيب  ز�يد بن �شلطان 
�هلل ثر�ه، و�لتي تهدف �إىل �إعادة 
�إىل  �لأ�شيلة  �لعربية  �حليو�نات 

�حلياة �لربية.
�لعربي  �ل��ط��ه��ر  ح���ي���و�ن  وي���ع���د 
�لأ�شلية  �حليو�نات  ف�شائل  من 
جبال  �شل�شلة  ����ش��ت��وط��ن��ت  �ل��ت��ي 
حجر �لو�قعة بني دولة �لإمار�ت 
عمان  و�شلطنة  �ملتحدة  �لعربية 
ف�شيلة  �إىل  ينتمي  ح��ي��و�ن  وه��و 

على �لالئحة �حلمر�ء للحيو�نات 
وفقاً  بالنقر��س”  “�ملهددة 

»روؤية الإمارات« تعتزم اإطالق  
تطبيق ejunior لالأطفال 

•• دبي-وام:

�ت�شالت  ملجموعة  �لتابعة  �لإم�����ار�ت«  »روؤي����ة  تعتزم 
ejunior لالأطفال » خالل �لعام  �إطالق » تطبيق 

�جلاري.
يوفر �لتطبيق 1500 �شاعة من �ملحتوى �ملخ�ش�س 

لالأطفال مت �نتقائه بعناية تامة. 

حممد بن زايد يبحث مع وزير الداخلية ال�صعودي العالقات الأخوية وتطورات الأو�صاع الإقليمية والدولية 

حممد بن را�صد يعتمد م�صاريع بقيمة 26.417 مليار درهم يف قطاع الكهرباء والطاقة امل�صتدامة

•• العني -وام:

�أبوظبي  �آل نهيان ويل عهد  ��شتقبل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�ل�شمو  �لعني �شاحب  �م�س يف مدينة  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب 
�مللكي �لأمر عبد�لعزيز بن �شعود بن نايف �آل �شعود وزير �لد�خلية باململكة 

�لعربية �ل�شعودية �ل�شقيقة �لذي يزور �لبالد حاليا.
وج���رى خ��الل �ل��ل��ق��اء ��شتعر��س �ل��ع��الق��ات �لأخ��وي��ة �ل��ر����ش��خ��ة ب��ني دولة 

�لإم�����ار�ت �ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة و�مل��م��ل��ك��ة �ل��ع��رب��ي��ة �ل�����ش��ع��ودي��ة و���ش��ب��ل تعزيزها 
وتطويرها مبا يعود بالنفع و�خلر على �لبلدين و�ل�شعبني �ل�شقيقني.

�آل �شعود  ونقل �شاحب �ل�شمو �مللكي �لأمر عبد�لعزيز بن �شعود بن نايف 
حتيات خادم �حلرمني �ل�شريفني �مللك �شلمان بن عبد�لعزيز �آل �شعود عاهل 
�شلمان  �لأمر حممد بن  �مللكي  �ل�شمو  �ل�شعودية و�شاحب  �لعربية  �ململكة 
�ل�شعودي ل�شاحب  �ل��وزر�ء  بن عبد �لعزيز ويل �لعهد نائب رئي�س جمل�س 
�ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ول�شاحب 

�ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �ل نهيان ومتنياتهما لدولة �لم��ار�ت مزيد� 
من �لتقدم و�لزدهار.

من جانبه حمل �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �ل نهيان خالل �للقاء 
�لعهد  ولويل  �ل�شريفني  �حلرمني  خلادم  حتياته  �ل�شعودي  �لد�خلية  وزير 
ومتنياته  �لعزيز  عبد  بن  �شلمان  بن  حممد  �لأم��ر  �مللكي  �ل�شمو  �شاحب 
و�لنماء  �ل��ت��ق��دم  ����ش��ط��ر�د  �ل�شقيق  و�شعبها  �ل�شعودية  �لعربية  للمملكة 
�ل�شيخ  �شمو  �لفريق  ح�شره  �ل��ذي  �للقاء  خالل  �جلانبان  وبحث  و�لرفعة. 

�ل��وزر�ء وزير �لد�خلية و�شمو  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �شيف بن ز�يد 
�ل��وزر�ء وزير �شوؤون  �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س  �ل�شيخ من�شور بن ز�يد 
م�شت�شار  نائب  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  بن  خالد  �ل�شيخ  و�شمو  �لرئا�شة 
�لأم����ن �ل��وط��ن��ي و���ش��ع��ادة حم��م��د م��ب��ارك �مل���زروع���ي وك��ي��ل دي����و�ن ويل عهد 
�بوظبي ..�شبل تعزيز �لتعاون �لوثيق �لقائم يف �ملجالت �لأمنية و�ل�شرطية 
�لإقليمية  �ل�شاحتني  على  �لأو���ش��اع  ت��ط��ور�ت  �آخ��ر  بحثا  كما  �لبلدين  ب��ني 

و�لدولية و�لق�شايا ذ�ت �لهتمام �مل�شرتك.

•• دبي-وام:

�عتمد �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة 
�مل�شروعات يف  �ل��وزر�ء حاكم دبي رع��اه �هلل جمموعة من  رئي�س جمل�س 
ومياه  كهرباء  هيئة  �شتنفذها  و�لتي  �مل�شتد�مة  و�لطاقة  �لكهرباء  قطاع 
دبي بقيمة �جمالية 26.417 مليار درهم خالل �لعام 2018 وتت�شمن 
وغر  �لتقليدية  �لطاقة  م�شادر  يف  ��شتثمار�ت  كذلك  �لهيئة  ميز�نية 
�لتقليدية و�لتقنيات �ملتقدمة و�مل�شاريع �ملبتكرة جلعل دبي مدينة ذكية 

وم�شتد�مة ومبتكرة وتعزيز مكانتها كنموذج عاملي لالقت�شاد �لأخ�شر.
ووجه �شموه بزيادة م�شتوى �لهتمام باأبحاث �لطاقة �لنظيفة و�ملتجددة 
بناء  �مل�شاركة يف  �ل�شابة على  �لطاقات  �ملبتكرة وحتفيز  �لأفكار  وت�شجيع 
تعزيز  تكفل  �لتي  �لذكية  �حل��ل��ول  تطبيق  يف  و�لتو�شع  �مل�شتقبل  �أ�ش�س 
و�أكد �شموه �ل�شتمر�ر يف توفر كافة  �لتنمية.  �أه��د�ف  قدر�تنا وتو�كب 

مقومات �لنجاح للقطاعات �لتنموية على تنوعها ومن بينها قطاع �لطاقة 
�لذي ميثل قاطرة �لتطور يف �ملجتمعات �ملتح�شرة ومبا حتمله م�شاريع 
�لبنية �لأ�شا�شية لهذ� �لقطاع من �أهمية خا�شة كونها تدعم قدر�ت كافة 
�لقطاعات �لأخرى وتعينها على حتقيق �ملاأمول منها من م�شتويات �أد�ء 
متقدمة تعني على �لو�شول �إىل �أرقى مر�تب �لتميز و�شول �إىل مر�كز 

�ل�شد�رة �لعاملية يف �شتى �ملجالت.
�مل��ت��ج��ددة و�لنظيفة يف حتقيق  �ل��ط��اق��ة  مل�����ش��ادر  ل��ل��دور �حل��ي��وي  ون��ظ��ر� 
%75 من  لتوفر   2050 �لنظيفة  للطاقة  دبي  ��شرت�تيجية  �أه��د�ف 
 2050 عام  بحلول  دبي  يف  �لنظيفة  �لطاقة  من  �لطاقة  �إنتاج  �إجمايل 
مل�شروع  مقدم  عر�س  �أف�شل  عن  دب��ي  ومياه  كهرباء  هيئة  �أعلنت  فقد   -
�لطاقة �ل�شم�شية وفق نظام �ملنتج �مل�شتقل بطاقة �نتاجية ت�شل �إىل 700 

ميجاو�ت وبتكلفة 14.2 مليار درهم.
�لحتادي  �مل�شتويني  على  �ل�شرت�تيجيات  م��ع  �لهيئة  روؤي���ة  وتتما�شى 

و�ملحلي على �لنحو �ملن�شو�س عليه يف روؤية �لإمار�ت 2021 و�لأجندة 
دبي  و�أه���د�ف   2021 دب��ي  وخطة   2071 �لإم����ار�ت  ومئوية  �لوطنية 

�لذكية.
وخ�ش�شت ميز�نية عام 2018 ��شتثمار�ت يف �لبتكار و�لبحث و�لتطوير 
وكفاءة  �ل��ذك��ي��ة  و�ل�شبكة  �خل�����ش��ر�ء  و�لتكنولوجيا  �مل��ت��ج��ددة  و�ل��ط��اق��ة 

�لطاقة وبر�مج �إد�رة �لطلب على �لطاقة وغرها من �مل�شاريع.
�لتنفيذي  �مل��دي��ر  �لطاير  حممد  �شعيد  �شعادة  ثمن   .. �ملنا�شبة  وب��ه��ذه 
و�لرئي�س �لتنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي �لهتمام �مل�شتمر و�لت�شجيع 
..وقال  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  من  �ملتو��شل 
“ندرك مدى �مل�شوؤولية �لكبرة �لتى حملتها �إيانا �لقيادة �لر�شيدة ولدينا 
��شرت�تيجيات  �إىل  ترجمناها  وقد  �لطاقة،  لقطاع  �شاملة  ��شرت�تيجية 
عملية، حيث تدعم �مليز�نية �جلديدة روؤية �لقيادة �لر�شيدة نحو توفر 
ومرت�بطة  ذكية  مدينة  �شمن  و�ملقيمني،  للمو�طنني  مم��ت��ازة  خ��دم��ات 

�لنظيفة،  �ل��ط��اق��ة  لتطوير  ع��امل��ي��ا  من��وذج��ا  تعترب  و�ل��ت��ي  ج��ي��د،  ب�شكل 
و�لبتكار و�لإبد�ع وتعزيز �ل�شتد�مة.. وبناء على ذلك فاإن ��شتثمارنا يف 
�ل�شريعة  �أخ�شر متو�فق مع  �أول �شندوق  و�إط��الق  �لإحاللية،  �لتقنيات 
�لإ�شالمية يوؤكد �لتز�منا بتحقيق تطلعات �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.
�ملو�زنة  يف  �لر�أ�شمالية  و�مل�شرتيات  �مل�شاريع  على  �لإن��ف��اق  �إن  و�أ���ش��اف 
�جلديدة لعام 2018 ي�شل �إىل 10 مليار�ت و76 مليون درهم مقارنة 
حيث   2017 �ل��ع��ام  م��و�زن��ة  يف  دره��م  مليون  و692  مليار�ت   8 م��ع 
�إنتاج �لكهرباء  2018 م�شاريع هامة يف  �ملو�زنة �جلديدة لعام  تت�شمن 
و�ملياه بتكلفة 2 مليار و684 مليون درهم وم�شاريع قطاع نقل �لطاقة 
5 مليار�ت و13 مليون درهم وقطاع توزيع �لطاقة مليار و745 مليون 

درهم �إىل جانب 519 مليون درهم مل�شاريع نقل وتوزيع �ملياه.

حمدان بن زايد يزور املواطن 
خليفة خلفان املحريبي

 •• اأبوظبي-وام:

ز�ر �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ز�يد �آل نهيان ممثل �حلاكم يف منطقة �لظفرة 
�ملو�طن خليفة خلفان �ملحربي وذلك يف منزله باأبوظبي.

ز�يد  ب��ن  ح��م��د�ن  �ل�شيخ  �شمو  ب��زي��ارة  �مل��ح��رب��ي  �مل��و�ط��ن خليفة  ورح���ب 
�آل ن��ه��ي��ان .. م��ع��رب��ا ع��ن ���ش��ع��ادت��ه و�أف�����ر�د �أ���ش��رت��ه ب��زي��ارة ���ش��م��وه �لكرمية 
تعك�س  �لتي  �لودية  �لأحاديث  �حل�شور  مع  �شموه  وتبادل  لهم.  وت�شريفه 
ومدى  باملو�طنني  �حلكيمة  �لقيادة  تربط  �لتي  �حلميمة  �لعالقات  عمق 
�هتمامها ورعايتها لأبنائها وحر�شها على متابعة �شوؤون حياتهم وتلم�س 
بالدنا  على  وي��دمي  قيادتنا  يحفظ  �أن  وج��ل  عز  �هلل  �شائلني  �حتياجاتهم 
�أمنها وعزها و��شتقر�رها. ر�فق �شموه خالل �لزيارة .. �شعادة عي�شى حمد 

بو�شهاب م�شت�شار �شمو رئي�س هيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي.

الهوية واجلن�صية: تذكار اأمنتك بالدك نربا�س لالأجيال القادمة
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شام�شي  حماد  بن  حممد  علي  معايل  ثمن 
للهوية  �لهيئة �لحتادية  �إد�رة  رئي�س جمل�س 
و�جلن�شية �ملبادرة �لتي �أطلقها �شاحب �ل�شمو 
ن��ه��ي��ان ويل عهد  �آل  ز�ي���د  ب��ن  �ل�شيخ حم��م��د 
�مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي 

للمو�ليد  بالدك”  “�أمنتك  ت��ذك��ار  بتقدمي 
 .2018 ز�يد”  “عام  خ���الل  �لإم���ار�ت���ي���ني 
وعظيم  �شكره  خال�س  عن  �ل�شام�شي  و�أع��رب 
بن  حم��م��د  �ل�شيخ  �ل�شمو  ل�شاحب  �م��ت��ن��ان��ه 
 .. �لكرمية  �للفتة  ه��ذه  على  نهيان  �آل  ز�ي��د 
عليه  نق�شت  �ل���ذي  �ل��ت��ذك��ار  ه���ذ�  �أن  م���وؤك���د� 
ز�يد  �ل�شيخ  له  �ملغفور  �ملوؤ�ش�س  �لو�لد  �شورة 

بن �شلطان �آل نهيان “ طيب �هلل ثر�ه” يعك�س 
�أبناء  �لنهج و�ل��روح �لوطنية �لتي يتحلى بها 
�لوطن و�لقيم �لأ�شيلة و�ملعاين �ل�شامية �لتي 
زرعها موؤ�ش�س �لدولة يف هذه �لأر�س �لطيبة 
�أبناء �لإمار�ت مثال  �أبنائها ليظل  ويف نفو�س 
�إليه.  و�لنتماء  �لوطن  و�ل��ولء وحب  للوفاء 
�أن ر�شالة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ  و�أكد معاليه 

ت�شمنها  �ل���ت���ي  ن��ه��ي��ان  �آل  ز�ي�����د  ب���ن  حم��م��د 
���ش��ت��ك��ون نرب��شا  ل��ل��م��و�ل��ي��د �جل����دد  �ل��ت��ذك��ار 
ويقودهم  �لطريق  �لقادمة  لالأجيال  ي�شيء 
ي�شووؤهم  ما  كل  ويحميهم من  �لنبيلة  للقيم 
و�شت�شكل �لر�شالة لهم ر�بطا حيا بينهم وبني 
قادتهم يذكرهم د�ئما باأنهم �أبناء وطن �خلر 

وزرع طيب نبت يف �أر�س طيبة.

�صيف بن زايد يعزي �صعيد �صلطان بن حرمل يف وفاة والده
•• العني-وام:

قدم �لفريق �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان نائب رئي�س جمل�س �لوزر�ء وزير �لد�خلية و�جب �لعز�ء �إىل �شعيد 
�شلطان بن حرمل �لظاهري يف وفاة و�لده �ملغفور له �شلطان �شاملني بن حرمل �لظاهري وذلك خالل زيارته ملنزل 
�أ�شرة �لفقيد يف منطقة ع�شارج بالعني. وقد عرب �شمو �ل�شيخ �شيف بن ز�يد �آل نهيان عن خال�س تعازيه ومو��شاته 
لأ�شرة ذوي �لفقيد �شائاًل �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمد �لفقيد بو��شع رحمته و�أن ي�شكنه ف�شيح جناته و�أن يلهم �آله 
وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن. كما قدم و�جب �لعز�ء �ل�شيخ عبد�هلل بن حممد بن خالد �آل نهيان وعدد من �لوزر�ء وكبار 

�مل�شوؤولني و�أعيان �لقبائل.
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اأخبـار الإمـارات

 

امل�ست�سفيات احلكومية 
اأبوظبى 

م�شت�شفى �ملفرق                     5823100
 م�شت�شفى �بوظبى                  6214666 
مدينة �ل�شيخ خليفة �لطبية      6103535 

العني
م�شت�شفى تو�م                         7677444
م�شت�شفى �جليمى                   7635888

دبى 
م�شت�شفى ر��شد                       3371111
م�شت�شفى دبى                          2714444
م�شت�شفى �لرب�حة                   2710000
م�شت�شفى �ملكتوم                     2221211         
م�شت�شفى �لمل                      3444010
م�شت�شفى �لو�شل                    2193000

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لقا�شمى                 5386444
م�شت�شفى �لكويتى                   5242111

عجمان 
عجمان ميدكال كومبلك�س     7422227

م�شت�شفى خليفة                      7439333  
ام القيوين

م�شت�شفى �م �لقيوين                7656888
را�س اخليمة 

م�شت�شفى �شقر                       2223666
م�شت�شفى �شيف بن غبا�س       2223555

الفجرية
م�شت�شفى �لفجرة                  2242999

 امل�ست�سفيات اخلا�سة
اأبوظبى

�ملركز �لطبى �جلديد              6332255
�مل�شت�شفى �لأهلى مرد�س         6262666
م�شت�شفى �لنور                       6139111
�مل�شت�شفى �لمار�تى �لفرن�شى 6265722

 دبى
م�شت�شفى ولكر                      2829900
�مل�شت�شفى �لأمريكى                3096644
بلهول �لدولية                         3454000
�مل�شت�شفى �لدولية  �خلا�شة 2212484

ال�سارقة 
م�شت�شفى �لزهر�ء �خلا�شة     5619999
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»اآل مكتوم اخلريية« ت�صتاأنف حملة قلوب رحيمة يف حمافظات م�صر
•• دبي -وام:

ت�شتاأنف »حملة قلوب رحيمة » - �لتي �أطلقتها هيئة �آل مكتوم �خلرية 
بتوجيهات �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير 
�ملالية ر�عى �لهيئة - ن�شاطها يف حمافظات م�شر طو�ل عام 2018 »عام 
�لدر��شية  �لقاعة   2017 نهاية عام  �فتتحت  ز�ي��د«. وكانت �حلملة قد 
�لهند�شة جامعة  كلية  ر��شد« يف  بن  �ل�شيخ حمد�ن  �شمو  قاعة   « �لأوىل 
و�ملعد�ت  ب��الأج��ه��زة  وت��زوي��ده��ا  و�أمتتتها  تاأهيلها  �إع���ادة  مت  و�ل��ت��ي  �ملنيا 
 20 تاأهيل  باكورة  يكون هذه  باأن  �شموه  وعد  �لدر��شية حيث  و�لأدو�ت 

قاعة در��شية خالل هذ� �لف�شل �لدر��شي.

ح�شر �لف��ت��ت��اح �ل��دك��ت��ور ���ش��الح �ل��دي��ن �جل��ع��ف��ر�وي مم��ث��ل �لهيئة يف 
�أبو �ملجد رئي�س �جلامعة و�لدكتور ه�شام فتحي  م�شر و�لدكتور جمال 
�إن هذه �ملكرمة جتعل من �شمو  عميد �لكلية. وقال رئي�س جامعة �ملنيا 
�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم ر�ئد� للعلم ود�عما للعلماء حيث يهتم 
م�شر  يف  لي�س  و�جلامعات  �ملد�ر�س  ودع��م  �لعلمية  �جلو�ئز  بتخ�شي�س 

فح�شب بل يف �لعديد من �لدول.
�آل مكتوم  ر����ش��د  ب��ن  �ل�شيخ ح��م��د�ن  �إىل �شمو  �ل��دع��وة  �أب��و �ملجد  ووج��ه 
جهوده  نتائج  على  لالإطالع  �ل�شعيد«  عرو�س   « �ملنيا  حمافظة  لزيارة 
�لهيئة فيها .. معربا عن تقديره جلهود �لهيئة ودعمها �ملتميز للجامعة. 
من جهته قال �شعادة مرز� �ل�شايغ مدير مكتب �شمو �ل�شيخ حمد�ن بن 

�شمو  �إن  �خلرية  مكتوم  �آل  هيئة  �أمناء  جمل�س  ع�شو  مكتوم  �آل  ر��شد 
فى  �لهيئة  ن�شاط  بتكثيف  وج��ه  قد  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ 
م�شر خالل »عام ز�يد« مبا يليق با�شم وتاريخ �ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن 

�شلطان �آل نهيان » رحمه �هلل » ومبا يعك�س حبه مل�شر.
�مل�شاريع  و��شتكمال  �لغذ�ئية  �مل��و�د  توزيع  تت�شمن  �حلملة  �أن  و�أ���ش��اف 
و�ملالب�س  �لبطاطني  وتوزيع  �لفقرة يف �شعيد م�شر  �ل�شغرة لالأ�شر 
�ل�����ش��ت��وي��ة يف خم��ت��ل��ف حم��اف��ظ��ات م�����ش��ر م��ع �ل��رتك��ي��ز ع��ل��ى حمافظات 
�لعام  ب��د�ي��ة  م��ع  �مل��در���ش��ي  و�ل���زي  �لعيد  ك�شوة  ت��وزي��ع  بجانب  �ل�شعيد 
�لدر��شي �لقادم. و�أطلقت �لهيئة - �شمن »حملة قلوب رحيمة« - �ملرحلة 
�لثالثة لت�شديد ديون �لغارمات حيث مت خالل �ملرحلتني �لأوىل و�لثانية 

عائلتى  ب��ني  �شلح  �لهيئة جل�شة  وت��رع��ى  غ��ارم��ة.    100 دي��ون  ت�شديد 
�ملناعة و�لهاليل بح�شور �للو�ء جمدي حجازي حمافظ �أ�شو�ن و�للو�ء 
فتح �هلل ح�شني م�شاعد وزير �لد�خلية �مل�شري مدير �أمن �أ�شو�ن وتقرر 

منح �أربع رحالت عمرة بو�قع رحلتني لكل عائلة على نفقة �لهيئة.
يذكر �أن هيئة �آل مكتوم �خلرية نفذت خالل �لعام �ملا�شي يف حمافظات 
�لبطاطني  ت��وزي��ع �لآلف م��ن  �مل���ب���ادر�ت م��ن��ه��ا  �ل��ع��دي��د م��ن  �ل�����ش��ع��ي��د 
�للحوم قبيل  �لغذ�ئية خالل �شهر رم�شان و  و�مل��و�د  �ل�شتوية  و�ملالب�س 
عيد �لأ�شحي �ملبارك وك�شوة مالب�س �لعيد بجانب تخ�شي�س عدد كبر 
�لثاأر  كق�شايا  �لبالية  �ملوروثات  نبذت  �لتي  لالأ�شر  �لعمرة  رح��الت  من 

و�خلالفات.

بتوجيهات رئي�س الدولة  

اأكرث من 43 مليون طفل باك�صتاين ح�صلوا على ربع مليار جرعة تطعيم �صد �صلل الأطفال
•• اأبوظبي-وام:

�ل�شمو  �شاحب  لتوجيهات  تنفيذ� 
نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن  خليفة  �ل�شيخ 
 « �هلل  ح��ف��ظ��ه   « �ل����دول����ة  رئ���ي�������س 
و�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د 
للقو�ت  �لأع�����ل�����ى  �ل���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
�شمو  م����ن  ومب���ت���اب���ع���ة  �مل�������ش���ل���ح���ة 
نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ من�شور 
�ل��وزر�ء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
�شوؤون �لرئا�شة بتقدمي �مل�شاعد�ت 
�لإن�شانية و�لتنموية ودعم �لقطاع 
�ل�شحي وتعزيز بر�جمه �لوقائية 
�لإ�شالمية  باك�شتان  بجمهورية 
�لإمار�تي  �مل�����ش��روع  �إد�رة  �أعلنت   ،
نتائج حملة  باك�شتان عن  مل�شاعدة 
�شلل  ����ش���د  ل��ل��ت��ط��ع��ي��م  �لإم����������ار�ت 
ن��ف��ذت بجمهورية  �ل��ت��ي  �لأط��ف��ال 
باك�شتان �لإ�شالمية خالل �لفرتة 
من عام 2014 ولغاية نهاية عام 
2017 ، حيث جنحت �حلملة يف 
�ألفا  و415  مليونا   254 �إعطاء 
و400 جرعة تطعيم �شد مر�س 
���ش��ل��ل �لأط�����ف�����ال لأك������رث م����ن 43 

مليون طفل باك�شتاين .
�لإمار�تي  �مل�شروع  �إد�رة  و�أ���ش��ارت 
حملة  �أن  �إىل  ب��اك�����ش��ت��ان  مل�����ش��اع��دة 
�شمن  ت��ن��ف��ذ  للتطعيم  �لإم������ار�ت 
�ل�شمو  ����ش���اح���ب  م�����ب�����ادرة  �إط��������ار 
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لأطفال  �شلل  مر�س  ل�شتئ�شال 
يف �لعامل ، ومتثل ترجمة ميد�نية 
لتوجيهات �لقيادة �لر�شيدة بتعزيز 
�جل���ه���ود �ل��ع��امل��ي��ة �ل��ر�م��ي��ة للحد 
من  و�لوقاية  �لأوب��ئ��ة  �نت�شار  من 
�لتي  �ل�شلبية  �ل�شحية  �لتد�عيات 
يعانيها �لأطفال منها ، وهي دليل 
على �لتز�م دولة �لإمار�ت �لعربية 
�لإن�شانية  و�ملبادئ  بالنهج  �ملتحدة 
�ملحتاجة  �ل�������ش���ع���وب  مل�������ش���اع���دة 
�لتنمية  بر�مج  وتطوير  و�لفقرة 
ب�شالمة  و�له���ت���م���ام   ، �ل��ب�����ش��ري��ة 
���ش��ح��ة �لإن�������ش���ان وف���ئ���ة �لأط���ف���ال 
�ل�شحية  ل���ل���رع���اي���ة  �مل���ح���ت���اج���ني 

�لوقائية يف خمتلف دول �لعامل.
وكان �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
عام  منذ  ق��دم  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
دولر  167 مليون  مبلغ   2011
يف  ���ش��م��وه  م��ن  م�شاهمة  �أم���رك���ي 
ل�شتئ�شال  �لعاملية  �جل��ه��ود  دع��م 
�لرتكيز  مع  �لأطفال  �شلل  مر�س 
باك�شتان  ع���ل���ى  خ����ا�����س  ب�������ش���ك���ل 

و�أفغان�شتان.
�إطار  يف  �شموه  م�شاهمات  وت��اأت��ي 
�لنهج �لإن�����ش��اين ل��دول��ة �لإم���ار�ت 
�ل��ع��رب��ي��ة �مل��ت��ح��دة يف �ل��ت��ع��اون مع 

�لدولية  و�مل���وؤ����ش�������ش���ات  �مل��ن��ظ��م��ات 
�ملعنية بتوفر �خلدمات �لإن�شانية 
و�ل�شعوب  للمجتمعات  و�ل�شحية 
لهم  �مل�شاعد�ت  وتقدمي  �ملحتاجة 
، ودعم �جلهود �لعاملية ل�شتئ�شال 
مر�س �شلل �لأطفال و�لتقليل من 
بن�شبة كبرة  ب��ه  �ل���ش��اب��ة  ح���الت 
باملبادرة وهي  �مل�شتهدف  �لدول  يف 
�لإ�شالمية  ب��اك�����ش��ت��ان  ج��م��ه��وري��ة 
وجمهورية �أفغان�شتان �لإ�شالمية.

خليفة  ع����ب����د�هلل  ����ش���ع���ادة  و�أع����ل����ن 
�لإمار�تي  �مل�شروع  مدير  �لغفلي 
�لنتائج  ع���ن  ب��اك�����ش��ت��ان  مل�����ش��اع��دة 
�ل��ت��ف�����ش��ي��ل��ي��ة حل��م��ل��ة �لإم���������ار�ت 
�ملا�شية  �ل�شنو�ت  خالل  للتطعيم 
م�شر�ً �إىل �أن �حلملة متكنت منذ 
 2017 ع��ام  ولغاية   2014 ع��ام 
و415  مليونا   254 �إع��ط��اء  م��ن 
لأكرث  تطعيم  جرعة  و400  �ألفا 
من 43 مليون طفل من �لأطفال 
�لباك�شتانيني �لذين تقل �أعمارهم 
ع��ن �خل��م�����س ���ش��ن��و�ت ���ش��د مر�س 
�ن �حلملة  ..وق���ال  �لأط��ف��ال  �شلل 
منذ  معها  �لنجاح  موؤ�شر�ت  ب��د�أت 
 2014 ع��ام  يف  �لأوىل  مرحلتها 
�إعطاء  ��شتطاعت خاللها يف  �لتي 
و701  �ألفا  و283  مليونا   13
جرعة تطعيم �شد �شلل �لأطفال ، 
�لثانية  باملرحلة  �لنجاح  ليتو��شل 
عام 2015 و�لتي متكنت �حلملة 
من خاللها من �إعطاء 73 مليونا 
ج���رع���ة  و231  �أل�����ف�����ا  و299 

تطعيم.
�لإجناز  موؤ�شر  ��شتمر�ر  �ىل  ون��وه 
يف �مل��رح��ل��ة �ل��ث��ال��ث��ة ب��ع��ام 2016 
من  خالله  �حلملة  متكنت  و�لتي 
�ألفا  و597  م��ل��ي��ون��ا   71 �إع���ط���اء 
وبزيادة   ، تطعيم  جرعات  و908 
و�لعمل  �خلطط  وتطوير  �جلهد 
�مليد�ين �ملكثف و�ملتو��شل و�لتعاون 
خمتلف  مع  �لإن�شانية  و�ل�شر�كات 

�لتي  �ملتنقلة  �لتطعيم  خالل فرق 
خ�ش�شت لتغطية �ملناطق و�لقرى 
�لو�شول  �شكانها  ي�شتطيع  �لتي ل 
�لرئي�شية  �ل��ت��ط��ع��ي��م  م���ر�ك���ز  �إىل 
متنقلة  م����و�ق����ع  ف���ت���ح  مت  ك���م���ا   ،
�لنازحني  خم��ي��م��ات  يف  للتطعيم 
و�ملر�كز  �لطرق  وعلى  و�لالجئني 
�ملناطق  ب��ني  �لفا�شلة  �حل��دودي��ة 

و�ملدن �لرئي�شية.
�لذي  �لدعم  �شمل نطاق ومنط  و 
�لإمار�تي  �مل�����ش��روع  �د�رة  ت��ق��دم��ه 
حلمالت  ب���اك�������ش���ت���ان  مل���������ش����اع����دة 
�حلملة  م��ك��ون��ات  جميع  �لتطعيم 
من خالل متويل بر�مج �لتدريب 
وتكاليف  و�لتن�شيق  و�لت�����ش��الت 
�لتطعيم  ل��ف��رق  �مل���ي���د�ين  �جل��ه��د 
و�ل�����ف�����رق �لأم����ن����ي����ة و�مل����ر�ق����ب����ني 
خطة  ت��ن��ف��ي��ذ  �إىل  ب���الإ����ش���اف���ة   ،
 ، �لجتماعية  �لإعالمية  �لتوعية 
جناح  ن�شبة  �حلملة  �شهدت  حيث 
ع��ال��ي��ة و�أق����ب����ال ك��ث��ي��ف��ا م���ن قبل 
للحمالت  ��شتجابة  �ملناطق  �أهايل 
�لتي  و�ل����ت����وع����وي����ة  �لع����الم����ي����ة 
�أطلقتها �إد�رة �مل�شروع حتت �شعار » 
�ل�شحة للجميع .. م�شتقبل �أف�شل 
» لتوعوية وتنبيه �ل�شكان بخطورة 
وت�شجيعهم  �لأط���ف���ال  ���ش��ل��ل  وب����اء 
بتطعيم  �مل�����ب�����ادرة  ع���ل���ى  وح���ث���ه���م 
�ل�شابة  م��ن  ووق��اي��ت��ه��م  �أب��ن��ائ��ه��م 
ن��ف��ذت هذه  ب�شلل �لأط���ف���ال. وق��د 
و�لتعاون  ب��ال��ت��ن�����ش��ي��ق  �حل���م���الت 
�جلي�س  ق�����ي�����ادة  م�����ع  �مل���������ش����رتك 
�ليوني�شيف  ومنظمة  �لباك�شتاين 
ووز�رة  �لعاملية  �ل�شحة  ومنظمة 
ووز�ر�ت  �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة  �ل�����ش��ح��ة 
�لأقاليم  ح���ك���وم���ات  يف  �ل�����ش��ح��ة 

وموؤ�ش�شة بيل ومليند� غيت�س.
و حر�شت جميع �جلهات �مل�شاركة 
ع��ل��ى ت��ع��زي��ز جن���اح ج��ه��ود �حلملة 
�لتطعيم  ف�������رق  ج�����ه�����ود  ودع���������م 
وتنظيم  وت��خ��ط��ي��ط  و�ل����ت����اأم����ني 

ن��ه��ي��ان ويل  �آل  ب���ن ز�ي�����د  حم��م��د 
�لأعلى  �لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد 
للقو�ت �مل�شلحة ل�شتئ�شال مر�س 
���ش��ل��ل �لأط���ف���ال يف �أ���ش��ع��ب و�أك���رب 
�لعامل  ل���ه يف  �حل��ا���ش��ن��ة  �مل��ن��اط��ق 
�ل�شتثنائي  �ل��ن��ج��اح  وم��وؤ���ش��ر�ت   ،
�ل��ت��ي ب����د�أت م��ن��ذ �مل��رح��ل��ة �لأوىل 
تقدير  م��دى  على  ت��دل  لإطالقها 
�لباك�شتاين  �ل�شعب  �أبناء  وحمبة 
وثقتهم �لكبرة يف ما تقدمة دولة 
�لإمار�ت �لعربية �ملتحدة و�لأيادي 
�ل��ب��ي�����ش��اء ل��ل��ق��ي��ادة �ل��ر���ش��ي��دة من 
وتنموية  �إن�شانية  و�أع��م��ال  ج��ه��ود 
عبد�هلل  ����ش���ع���ادة  و�أع����ل����ن  خ������رة. 
خ��ل��ي��ف��ة �ل��غ��ف��ل��ي ع���ن خ��ط��ة حملة 
 2018 ل��ع��ام  للتطعيم  �لإم����ار�ت 
هذ�  يف  �حلملة  �أن  �إىل  �أ�شار  حيث 
مرحلتها  تنفيذ  يف  ���ش��ت��ب��د�أ  �ل��ع��ام 
ه����ذ�  و����ش���ت���ت���م���ي���ز   ، �خل����ام���������ش����ة 
�لتغطية  م�شاحة  ب��زي��ادة  �ملرحلة 
�جل��غ��ر�ف��ي��ة ح��ي��ث ���ش��رت��ف��ع عدد 
�مل��ن��اط��ق �ل��ت��ي ���ش��ت��ع��م��ل ف��ي��ه��ا من 
 ، منطقة   83 �إىل  منطقة   66
و�شيزيد عدد �لأطفال �مل�شتهدفني 
�شهرياً بجرعات �لتطعيم �إىل 13 
مليونا و 369 �ألفا و411 طفال 
باك�شتان  ج��م��ه��وري��ة  �أط���ف���ال  م���ن 
�لإ�شالمية ، م�شر�ً �إىل �أن �حلملة 
يناير  ���ش��ه��ر  مبنت�شف  �شتنطلق 
 87 من  �أك��رث  مب�شاركة   2018
�لتطعيم  ف���رق  �أع�����ش��اء  �أل��ف��ا م��ن 
وحو�يل 25 �ألفا من عنا�شر فرق 
�لأمن ، ومب�شاركة جميع �ل�شركاء 
�ملتحدة  �لأمم  مل��ن��ظ��م��ة  �ل��ت��اب��ع��ني 
�لباك�شتانية وحكومات  وللحكومة 
�لأق����ال����ي����م. �جل���دي���ر ب���ال���ذك���ر �أن 
�لباك�شتانية  و�مل��ن��اط��ق  �لأق��ال��ي��م 
�لإم����ار�ت  حملة  فيها  تنفذ  �ل��ت��ي 
خطط  يف  ت�������ش���ن���ف  ل���ل���ت���ط���ع���ي���م 
�مل��ن��ظ��م��ات �ل��دول��ي��ة ب��اأن��ه��ا مناطق 
�جلهود  يف  ع���ال���ي���ة  �أه���م���ي���ة  ذ�ت 

تنجح  �لدولية  و�ملنظمات  �جلهات 
�إطار  ويف   2017 ع��ام  يف  �حلملة 
م��رح��ل��ت��ه��ا �ل��ر�ب��ع��ة ب��اإع��ط��اء 96 
مليونا و234 �ألفا و560 جرعة 
�لباك�شتانيني  ل��الأط��ف��ال  تطعيم 

�شد مر�س �شلل �لأطفال.
�مليد�ين  �لعمل  لإط���ار  وبالن�شبة 
للحملة  �جل��غ��ر�ف��ي��ة  و�ل��ت��غ��ط��ي��ة 
�لإمار�ت  حملة  �أن  �لغفلي  �أو�شح 
 66 يف  م��ي��د�ن��ي��اً  تعمل  للتطعيم 
�ل�شعبة  �مل���ن���اط���ق  م����ن  م��ن��ط��ق��ة 
بجمهورية  �خل���ط���ورة  و�ل��ع��ال��ي��ة 
باك�شتان �لإ�شالمية ، حيث ت�شمن 
تغطية  للحملة  �جلغر�يف  �لنطاق 
ب��اق��ل��ي��م خيرب  25 م��ن��ط��ق��ة  ع���دد 
فيها  �لأط��ف��ال  ح�شل  بختونخو� 
�ألفا   820 و  مليونا   127 ع��ل��ى 
 13 و   ، ت��ط��ع��ي��م  ج���رع���ة  و950 
�لقبلية  �مل��ن��اط��ق  ب��اإق��ل��ي��م  منطقة 
ف��ت��ح ح�����ش��ل �لأط����ف����ال ف��ي��ه��ا على 
و616  �أل��ف��ا   61 و  مليونا   26
يف  16 منطقة  و   ، تطعيم  جرعة 
�لأطفال  ح�شل  بلو�ش�شتان  �إقليم 
 747 و  م��ل��ي��ون��ا   30 ع��ل��ى  ف��ي��ه��ا 
�ألفا و830 جرعة تطعيم ، و12 
�ل�����ش��ن��د ح�شل  �إق��ل��ي��م  م��ن��ط��ق��ة يف 
و  مليونا   69 على  فيها  �لأط��ف��ال 

تطعيم. جرعات  و4  �ألفا   785
�مليد�نية لتنفيذ  باأن �جلهود  ونوه 
خمتلف  يف  �ل���ت���ط���ع���ي���م  ح����م����الت 
، متت  �ل��ب��اك�����ش��ت��ان��ي��ة  �لأق����ال����ي����م 
�أل����ف   87 �أك������رث م����ن  مب�������ش���ارك���ة 
و�ملر�قبني  �لأط���ب���اء  م��ن  �شخ�شاً 
و�أكرث   ، �لتطعيم  ف���رق  و�أع�����ش��اء 
م��ن 25 �أل��ف��ا م��ن �أف���ر�د �حلماية 

و�لأمن وفرق �لإد�رة و�لتن�شيق .
فقد  �لتنفيذ  لأ�شاليب  وبالن�شبة 
لإي�شال  خ��ي��اري��ن  ����ش��ت��خ��د�م  مت 
�للقاحات وتطعيم �لأطفال ، �لأول 
من خالل فرق �لتطعيم �لثابتة يف 
�مل���ر�ك���ز �ل�����ش��ح��ي��ة ، و�ل���ث���اين من 

عمليات �إعطاء �للقاحات لالأطفال 
�لتنفيذ  وم��ت��اب��ع��ة  �مل�����ش��ت��ه��دف��ني 

�مليد�ين ملر�حل �حلملة.
�لإمار�تي  �مل�����ش��روع  م��دي��ر  و�أ����ش���اد 
�لذي  ب��ال��دع��م  باك�شتان  مل�����ش��اع��دة 
ومليند�  ب��ي��ل  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ق��دم��ه 
للتطعيم  �لإم���ار�ت  حلملة  غيت�س 
وتعاونها و�شر�كتها �ل�شرت�تيجية 
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  مبادرة  مع 
حممد بن ز�يد �آل نهيان ل�شتئ�شال 
مر�س �شلل �لأطفال يف �لعامل من 
ن�شف  بتمويل  م�شاهمتها  خ��الل 
تكلفة �حلملة وتقدمي �مل�شاعدة يف 
بخطط  �ملتعلقة  �ملجالت  خمتلف 

�لتنفيذ �مليد�نية.
�أن  �لغفلي  خليفة  ع��ب��د�هلل  و�أك����د 
ه����ذ� �ل��ن��ج��اح ي���ربه���ن ل��ل��ع��امل �أن 
�لإن�شانية  و�مل������ب������ادر�ت  �جل����ه����ود 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت  ل��دول��ة 
�حلكيمة  �ل����ق����ي����ادة  ب���ت���وج���ي���ه���ات 
�ل�����ش��ي��خ خليفة  �ل�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
�لدولة  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن 
�ل�شمو  و���ش��اح��ب   « �هلل  ح��ف��ظ��ه   «
نهيان  �آل  ز�ي��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ 
�لقائد  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
ومبتابعة  �مل�شلحة  للقو�ت  �لأعلى 
ز�يد  بن  من�شور  �ل�شيخ  �شمو  من 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن���ائ���ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ل����وزر�ء وزي���ر ���ش��وؤون �ل��رئ��ا���ش��ة .. 
فعالة ومتميزة يف حتقيق �أهد�فها 
تنمية  وتعزيز  �لنبيلة  �لإن�شانية 
���ش��ح��ة �لإن���������ش����ان وح���م���اي���ت���ه من 
�لأمر��س و�لأوبئة ، كما يوؤكد على 
�لدور �لقيادي لدولة �لإم��ار�ت يف 
�لفقرة  �ل�شعوب  �أب��ن��اء  م�شاعدة 
�لدولية  �جلهود  ودع��م  و�ملحتاجة 
وبر�مج هيئة �لأمم �ملتحدة لوقاية 
�لأمر��س و�لأوبئة  �ملجتمعات من 
و�لأزمات و�لكو�رث وتاأمني �حلياة 
�أهمية  �لكرمية لالإن�شان . كما �ن 
�ل�شيخ  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  م����ب����ادرة 

�لعاملية للق�شاء على �شلل �لأطفال 
وبخا�شة �أنها حتت�شن �أكرث حالت 
�لإ�شابة �مل�شجلة باملر�س يف �لعامل 
خالل �لأعو�م �ملا�شية ، وقد �شاهم 
�لنجاح �لكبر �لذي حققته حملة 
�لإمار�ت للتطعيم يف هذه �ملناطق 
و�لأقاليم بانخفا�س ن�شبة و�أعد�د 
�لأطفال  �شلل  بفرو�س  �مل�شابني 
ح���الت مت   306 م��ن  باك�شتان  يف 
�إىل   2014 ع��ام  خ��الل  ت�شجيلها 
يف  ت�شجيلها  مت  ح��ال��ة   54 ع���دد 
20 حالة مت  2015 ، وع��دد  عام 
ت�شجيلها يف عام 2016 ، وعدد 8 
حالت مت ت�شجيلها يف عام 2017 
بعدد   97% �نخفا�س  وبن�شبة   ،
ح��������الت �لإ������ش�����اب�����ة �مل�������ش���ج���ل���ة يف 

باك�شتان. 
�ليجابية  �لنتيجة  ه���ذه  ومت��ث��ل 
حتقيق  يف  مهماً  �يجابياً  م��وؤ���ش��ر�ً 
�ملتحدة  �لأمم  م��ن��ظ��م��ة  �أه�������د�ف 
على  نهائياً  بالق�شاء  �لعامل  ودول 
�مل�شتقبل  يف  �لأط���ف���ال  �شلل  وب���اء 
�لقريب . ي�شار �إىل �أن بيانات �ملوقع 
�لعاملية  �ل�شحة  ملنظمة  �لر�شمي 
�أن عدد  �إىل  �ملتو�شط ت�شر  ل�شرق 
�لأطفال يف  ب�شلل  �لإ�شابة  حالت 
�لعامل قد �نخف�س من عدد 359 
9 دول  ت�شجيلها يف عدد  حالة مت 
عام 2014 �إىل عدد 21 حالة مت 
�شجل   ،  2017 ع��ام  يف  ت�شجيلها 
 13 8 ح��الت يف باك�شتان و  منها 

حالة يف �أفغان�شتان.
�لعدوى  �أن  �ملنظمة  م��وق��ع  و�أك����د 
����ش���ل���ل �لأط������ف������ال بلغ  ب����ف����رو�����س 
�أدن������ى م�����ش��ت��وي��ات��ه��ا يف �ل���ت���اري���خ ، 
و�أ����ش���ب���ح���ت م��ق�����ش��ورة ع��ل��ى عدد 
�لبلدين  يف  �مل���ن���اط���ق  م����ن  ق��ل��ي��ل 
يتوطن  �للذين  �ملتبقيني  �لثنني 
�إقليم  يف  �لأط����ف����ال  ���ش��ل��ل  ف��ي��ه��م��ا 
�أفغان�شتان  وهما   - �ملتو�شط  �شرق 

وباك�شتان.

اأرا�صي دبي ت�صجع ثقافة الإبداع والبتكار
•• دبي -وام:

�أك������د ����ش���ع���ادة ����ش���ل���ط���ان ب���ط���ي بن 
جم��رن مدير ع��ام د�ئ��رة �لأر��شي 
�لد�ئرة  و�لأم��الك يف دبي حر�س 
على �ل�شتجابة لتوجيهات �شاحب 
�آل  �ل�شيخ حممد بن ر��شد  �ل�شمو 
رئي�س  �لدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبي  �ل��وزر�ء حاكم  جمل�س 
و�لبتكار  �لإب����د�ع  بت�شجيع  �هلل” 
ل��ي�����س ف��ق��ط ل��ت��وظ��ي��ف �مل��زي��د من 
�لب���ت���ك���ار يف ك���ل ع��م��ل��ي��ات��ن��ا و�إمن����ا 

�لعقاري.
وذكر �أن هناك �لكثر من �لأمثلة 
�لتوجه  ه���ذ�  حقيقة  ت��وؤك��د  �ل��ت��ي 
�لتطبيقات  م���ن  �ل��ع��دي��د  وم��ن��ه��ا 
�ملبتكرة �ملوجهة خلدمة متعامليها 
دون  و�حليلولة  ر�حتهم  ل�شمان 
�إظهار  �إىل  �إ���ش��اف��ة  �أوق��ات��ه��م  ه��در 
حر�س �لد�ئرة على توظيف �أحدث 

ما تو�شلت �إليه تقنيات �لع�شر.
�لعقار�ت  ج��ائ��زة  �أن  �إىل  م�����ش��ر� 
تعترب منوذجا   2018 �خلليجية 
لرت�شيخ  �ل����د�ئ����رة  مل�����ش��اع��ي  ح��ي��ا 

و�لبتكار  �لإب���د�ع  ثقافة  لت�شجيع 
وممار�شات  م���ب���ادر�ت  خ���الل  م���ن 
يكون لها �لأثر �لأكرب لي�س فقط 
و�إمنا  �ملحلي  �لعقاري  �ل�شوق  على 

على �ملنطقة بالكامل.
و�أ�شاف �أنه عند ��شتعر��س �لكثر 
د�ئرة  تطلقها  �لتي  �مل��ب��ادر�ت  م��ن 
�لأر����ش��ي و�لأم����الك يف دب��ي جند 
�لكثر من �لعو�مل �مل�شرتكة �لتي 
�أب��رزه��ا ت�شجيع  بينها وم��ن  جتمع 
ثقافة �لإبد�ع و�لبتكار بني جميع 
�لقطاع  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  �لأط�������ر�ف 

و�لتناف�شية ..لفتا �إىل �أن �لد�ئرة 
��شتقبلت ما يزيد على 150 ملف 
�لعاملة  �ل�����ش��رك��ات  م���ن  ت��ر���ش��ي��ح 
�ل�شلة  ذ�ت  �لأن�����ش��ط��ة  خمتلف  يف 
ب��امل��ج��ال �ل��ع��ق��اري ح��ي��ث �شعت كل 
ما  �ل��ت��ف��وق يف  �إظ���ه���ار  �إىل  م��ن��ه��ا 
�إبد�عات و�بتكار�ت يف  تقدمها من 

�لقطاع �لعقاري.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال حم��م��ود �لربعي 
�مل�����دي�����ر �ل���ت���ن���ف���ي���ذي مل���ع���ه���د دب���ي 
للجائزة   22 �لفئات  �ن  �لعقاري 
�لعقاري  �لقطاع  منظومة  تعك�س 

ه����ذه �ل��ث��ق��اف��ة لأن���ه���ا ت��ع��م��ل على 
�ملبتكرة  �ملمار�شات  �أف�شل  ت�شجيع 
�لتطوير  �شركات  قبل  من  �ملتبعة 
�ملر�فق  و�إد�رة  و�لو�شاطة  �لعقاري 
و�لقانونية  �لهند�شية  و�خل��دم��ات 
وغرها  و�ل�شت�شاريني  و�ملقاولني 

�لكثر.
�أي�شا  تهدف  �جل��ائ��زة  �أن  و�أ���ش��اف 
�مل��ن��اف�����ش��ة بني  ث��ق��اف��ة  ت��ع��زي��ز  �إىل 
وتتما�شى  �ل���ع���ق���اري���ة  �ل�������ش���رك���ات 
�لتميز  يف  �ل���دول���ة  ت��وج��ه��ات  م���ع 
و�ل�شعادة  و�لإب�����د�ع  و�ل���ش��ت��د�م��ة 

خللق  ومكوناته  حمطاته  بجميع 
جميع  بني  و�لبتكار  �لب��د�ع  بيئة 
�ل�����ش��رك��ات �ل��ع��ام��ل��ة يف �لأ����ش���و�ق 
�أن  ..م���وؤك���د�  �خلليجية  �ل��ع��ق��اري��ة 

�يجابا  �شتوؤثر  �جل��و�ئ��ز  ه��ذه  مثل 
خالل  م��ن  �ملتعاملني  �شعادة  على 
�ل�شركات  تناف�س �شريف بني  خلق 

�لعقارية.
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اأخبـار الإمـارات
نهيان وحمدان بن مبارك يعزيان يف 

وفاة �صلطان �صاملني بن حرمل الظاهري
•• العني-وام: 

قدم معايل �ل�شيخ نهيان بن مبارك �آل نهيان وزير �لت�شامح ومعايل �ل�شيخ حمد�ن بن مبارك �آل نهيان 
و�جب �لعز�ء �إىل �شعيد �شلطان بن حرمل �لظاهري يف وفاة و�لده �ملغفور له �شلطان �شاملني بن حرمل 
�لظاهري. و�أعرب معاليهما - خالل زيارتهما منزل �أ�شرة �لفقيد يف منطقة ع�شارج بالعني - عن خال�س 
تعازيهما ومو��شاتهما لأ�شرة وذوي �لفقيد .. �شائلني �هلل �لعلي �لقدير �أن يتغمده بو��شع رحمته وي�شكنه 
ف�شيح جناته ويلهم �آهله وذويه �ل�شرب و�ل�شلو�ن. كما قدم و�جب �لعز�ء .. �لعميد �ل�شيخ حممد بن 
�أبوظبي و�ل�شيخ ذياب بن  �آل نهيان مدير عام �شوؤون �لأمن و�ملنافذ بالقيادة �لعامة ل�شرطة  طحنون 
�لعامري  و�ل�شيخ حممد بن ركا�س  �آل نهيان  و�ل�شيخ حممد بن نهيان بن مبارك  �آل نهيان  طحنون 

و�ل�شيخ حممد بن �شلطان بن �شرور �لظاهري وعدد من �لوزر�ء وكبار �مل�شوؤولني و�أعيان �لقبائل.

اأطباء الإمارات يد�صنون م�صت�صفى زايد الإن�صاين لعالج الالجئني الأطفال وامل�صنني الروهينغا

�حت�شن �ل�شباب ووفر لهم جميع �لمكانيات ليت�شلحو� بالعلم فا�شبحو� 
بف�شله قادة يف جمالت �لعطاء �لن�شاين حمليا وعامليا و�و�شلو� ر�شالتهم 
�لن�شانية للماليني من �لب�شر بغ�س �لنظر عن �للون �و �جلن�س �و �لعرق 

�و �لديانة.
و��شار �ىل �ن �مل�شت�شفى �لن�شاين �شيقدم فر�شا للتطوع لالأطباء �مل�شاركني 
ب��ادرة غر م�شبوقة تتيح للكو�در �لطبية  �ملليون �شاعة عطاء يف  يف حملة 
�لتخ�ش�شية من �لتعبرعن حبهم و�شكرهم ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد 
بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد �أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة من 
خالل �مل�شاركة �لفعالة يف �لعمل �ملجتمعي و�لعطاء �لن�شاين يف �لعياد�ت 
�ملتنقلة و�مل�شت�شفيات �لن�شانية �ملتحركة يف �شورة تعك�س وفاءهم للوطن 
�لذي ن�شاأو� فيه ووفائهم للقيادة �لتي �حت�شنتهم وقدمت لهم كافة �شبل 
�حلياة �لكرمية وعطاءهم للمجتمع �ملحلي �لذي ينتمون �ليه و�لعاملي يف 

ر�شالة حب و�شالم من �بناء ز�يد �خلر ملختلف دول �لعامل.
وقال �شعادة عمر�ن حممد عبد�هلل رئي�س �لوفد �لمار�تي �لتطوعي رئي�س 
دولة  �ول  تعترب  �لم��ار�ت  �ن  �لرب  د�ر  �مل�شاريع �خلرية يف جمعية  قطاع 

جمهزة  ومتحركة  ميد�نية  طبية  وح���د�ت  خ��الل  م��ن  لج��ئ��ني  و�مل�شنني 
ووحدة  لال�شتقبال  وح��دة  من  �لتخ�ش�شية  �لطبية  �لتجهيز�ت  ب��اأح��دث 
للطو�رئ ووحدة للعناية ووحدة خمترب و�شيدلية متكاملة تقدم خدماتها 
لالجئني  �لن�شانية  �حلاجة  ي�شتدعيه  ما  ح�شب  للتمديد  قابلة  �شنة  ملدة 
منطقة  يف  �حل��ال��ي��ة  حمطته  يف  �لن�����ش��اين  �مل�شت�شفى  ويعمل  �لروهينغا 
لجئني �لروهينغا بالتن�شيق مع �لقنو�ت �لر�شمية وبال�شر�كة مع �ملوؤ�ش�شات 
�طباء  ب��اإ���ش��ر�ف  زم��ن��ي  وق���ت  يف  تنفذ  ت�شغيلية  خ��ط��ة  �شمن  �لن�����ش��ان��ي��ة 
�لت�شخي�شية  �أف�شل �خلدمات  لتقدمي  �ل�شقيقني  �لبلدين  متطوعني من 
بالتن�شيق مع  و�مل�شنني وذلك  و�لوقائية لالأطفال  و�لعالجية و�جلر�حية 
�لجتماعي  للتطوع  �لإم���ار�ت  برنامج  وباإ�شر�ف  للتطوع  �لإم���ار�ت  مركز 
و�لتخ�ش�شي وقال جر�ح �لقلب �لمار�تي �لدكتور عادل �ل�شامري �لرئي�س 
ز�يد  م�شت�شفى  �أن  �لم���ار�ت  �طباء  رئي�س  �لعطاء  ز�ي��د  مل��ب��ادرة  �لتنفيذي 
�لن�شاين يعد �ول م�شت�شفى عربي ميد�ين لعالج �لالجئني �لروهينغا يف 
ب��از�ريف بنجالدي�س د�شن مببادرة من �طباء �لم��ار�ت من  منطقة كوك�س 
عيال ز�يد �خلر يف ر�شالة �شكر ملحمد بن ز�يد وتعبر� لرد �جلميل لقائد 

•• ابوظبي-وام:

د�شن �أطباء �لإمار�ت م�شت�شفى ز�يد �لإن�شاين للتخفيف من معاناة �ملر�شى 
ل�شاحب  �شكر  ر�شالة  يف  �لروهينغا  لج��ئ��ني  م��ن  و�مل�شنني  �لأط��ف��ال  م��ن 
�لقائد  نائب  �أبوظبي  عهد  ويل  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 
�ملو�طنني  �مل�شلحة على ما قدمه �شموه من دعم لالأطباء  �لأعلى للقو�ت 
و�لذي مكنهم من �لت�شلح بالعلم فا�شبحو� قادة يف جمالت �لعمل �لطبي 
حمليا و�لن�شاين عامليا وذلك مببادرة م�شرتكة من ز�يد �لعطاء وجمعية 
د�ر �لرب وموؤ�ش�شة بيت �ل�شارقة �خلرية وجمموعة �مل�شت�شفيات �ل�شعودية 
�لأملانية وموؤ�ش�شة �لمل للطفولة و�لمومة �لبنجالدي�شية يف منوذج مميز 

لل�شر�كة �لن�شانية يف جمال �لعمل �لطبي �مليد�ين. 
�أطلقها  �لتي  للدعوة  ��شتجابة  �لإن�����ش��اين  ز�ي��د  م�شت�شفى  تد�شني  وي��اأت��ي 
�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س 
�ل��وزر�ء حاكم دبي، رعاه �هلل بتبني مبادر�ت وبر�مج لرد �جلميل  جمل�س 
تعرب عن �شكرنا ل�شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد �آل نهيان ويل عهد 
�أبوظبي نائب �لقائد �لأعلى للقو�ت �مل�شلحة وت�شاهم ب�شكل فعال يف عجلة 
�لتنمية �ل�شحية و�لجتماعية و�لقت�شادية �مل�شتد�مة يف �لدول �ل�شقيقة 
و�ل�شديقة وتز�منا مع توجيهات �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد �ل 

نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل ورعاه بان يكون عام 2018 عام ز�يد.
�شمن  �حل��ال��ي��ة  حمطته  يف  �لتطوعي  �لن�����ش��اين  ز�ي���د  م�شت�شفى  ويعمل 
خلدمة  �ملتحركة  �مليد�نية  �لتطوعية  �لم��ار�ت��ي��ة  �مل�شت�شفيات  منظومة 
وبالتن�شيق  �لعامل  دول  خمتلف  يف  �لعطاء  ز�ي��د  ملبادرة  و�مل�شنني  �لطفال 
�ن�شجاما مع نهج م�شرة  مع �جلهات �حلكومية و�خلا�شة و�لغر ربحية 
�أر�شى قو�عده موؤ�ش�س �لدولة  �لعطاء يف �لعمل �لإن�شاين �لتطوعي �لذي 
�ملغفور له �ل�شيخ ز�يد بن �شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه و�لهتمام �لكبر 
�لذي توليه �لقيادة �لر�شيدة بقيادة �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ خليفة بن ز�يد 
�آل نهيان رئي�س �لدولة حفظه �هلل و�أخيه �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 للعمل �لتطوعي وترجمة لروؤية �شاحب ل�شمو �ل�شيخ حممد بن ز�يد 
�ل نهيان ويل عهد �أبو ظبي نائب �لقائد �لعلى للقو�ت �مل�شلحة لرت�شيخ 

ثقافة �لعمل �لتطوعي و�لعطاء �لإن�شاين.
ويقدم م�شت�شفى ز�يد �لن�شاين نقلة نوعية يف م�شتوى �خلدمات للطفال 

�لروهينغا  �لالجئني  خلدمة  ميد�نيا  �ن�شانيا  م�شت�شفى  تد�شن  عربية 
بادرة غر م�شبوقة  �إمار�تي بنجالدي�شي طبي تطوعي يف  باإ�شر�ف فريق 
حت�شب لدولة �لمار�ت وموؤ�ش�شاتها �لإن�شانية يف جمالت �لغاثة �لطبية 

و�ل�شتجابة للحالت �لطارئة.
�لتطوعية  �لطبية  للفرق  �ملجانية  �لطبية  �خل��دم��ات  �همية  على  و�شدد 
�ملتدهور  �لإن�شاين  �لو�شع  وم�شاندة  لدعم  �ملتحرك  �لإن�شاين  و�مل�شت�شفى 
�ربع  عليه  ي�شرف  �لإن�شاين  �مل�شت�شفى  �ن  �ىل  م�شر�  �لروهينغا  لالجئي 
فرق �لأول ت�شخي�شية و�لثانية عالجية و�لثالثة وقائية و�لر�بعة تدريبية 
و�مل�شت�شفيات  �لعياد�ت  �د�رة  مهام  لتتوىل  �ملحلية  للكو�در  �لقدر�ت  لبناء 

�مليد�نية م�شتقبال.
وبني �ن �مل�شت�شفى �لإن�شاين �شيعمل من خالل خطة ت�شغيلية على ثالثة 
��شرة  ع�����ش��رة  ب�شعة  �مل��ي��د�ين  �مل�شت�شفى  ت�شعيل  �لوىل  �مل��رح��ل��ة  م��ر�ح��ل 
و�ملرحلة �لثانية ب�شعة 20 �شرير� و�ملرحلة �لثالثة ب�شعة 50 �شرير� ��شافة 
�ىل وحدة متحركة للو�شول �ىل خمتلف مناطق �لالجئني للتخفيف من 

معاناتهم يف �أماكن تو�جدهم.
�لعطاء  ز�ي���د  م��ب��ادرة  �أم��ن��اء  �خل��ي��ال ع�شو جمل�س  �شلطان  ���ش��ع��ادة  وق���ال 
�لتطوع  ب��اب  فتح  �شيتم  �ن��ه  �خل��ري  �ل�شارقة  بيت  ملوؤ�ش�شة  �لعام  �لأم��ني 
و�قعية  ح��ل��ول  ي��ق��دم  و�ل����ذي  �لن�����ش��اين  �مل�شت�شفى  يف  للعمل  ل��الأط��ب��اء 
ميد�نية للتخفيف من معاناه �لالجئني من �لروهينغا من خالل �لعمل 
يف وحد�ت تخ�ش�شية ميد�نية وحافالت طبية متحركة وعياد�ت متنقلة 
وجمهزة باأحدث �لتجهيز�ت �لطبية وفق �أف�شل �ملعاير، �لتي �أهمها وحدة 
ووحدة  �خلارجية  للعياد�ت  ووح��دة  للطو�رئ  ووح��دة  �ملر�شى  ل�شتقبال 
و�شيدلية  للجر�حة  ووح���دة  �مل��رك��زة  للعناية  ووح���دة  �لق�شرة  لالإقامة 
�لطبية  �حل��اف��الت  من  وع��دد  �لكهرباء  لتوليد  ووح��دة  متكامل  وخمترب 
�ملتحركة و�ملجهزة وفق �ف�شل �ملعاير �لدولية وقال �ن فريق �لعمل تلقى 
�ملئات من طلبات �لتطوع يف حملة �ملليون �شاعة عطاء يف �شكر حممد بن 
�لن�شاين يف حمطته �حلالية يف  ز�يد  �لتطوعي يف م�شت�شفى  للعمل  ز�يد 
منطقة كوك�س باز�ر لعالج �لأطفال و�مل�شنني من لجئني �لروهينغا و�أ�شار 
�ن �لأطباء �ملتطوعني �شيتم تدريبهم من خالل �كادميية ز�يد �لإن�شانية 
لبناء قدر�تهم يف جمال �لعمل �لطبي �مليد�ين و�شيمنح �ملتطوعني �شهاد�ت 
�لعياد�ت  يف  �مليد�ين  و�لعمل  �لتدريبية  �لربنامج  �جتيازهم  بعد  معتمدة 

�ملتنقلة و�مل�شت�شفيات �مليد�نية ملبادرة ز�يد �لعطاء.

اله��الل ي�ص��ري 6 ق��واف��ل اإغ��اثي�ة مل�دين�ة ي�ص��بم ال�يمني�ة
•• �صبوة -وام:

على  و�لإغاثية  �لإن�شانية  �لإمار�تي جهودها  �لأحمر  �لهالل  و��شلت هيئة 
�ل�شاحة �ليمنية.

و�شرت �لهيئة يف هذ� �ل�شدد 6 قو�فل �إغاثية لأهايل مدينة ي�شبم مبديرية 
غذ�ئية  �شلة  و�شبعمائّة  �أل��ف  من  �ك��رث  ت�شمنت  �شبوة  مبحافظة  �ل�شعيد 

متنوعة.
و�أكد حممد �شيف �ملهري ممثل �لهالل �لأحمر �لإمار�تي مبحافظة �شبوة 
حر�س �لهيئة على �لتكثيف تو�جدها �لإن�شاين على �ل�شاحة �ليمنية لدعم 
ند�ء�ت  لبت  �لهيئة  �ن  �ىل  م�شر�  حياتهم  تطبيع  يف  و�مل�شاعدة  �له���ايل 
�ل�شتغاثة �لإن�شانية �لتي يطلقها �أهايل مدينة ي�شبم للح�شول على �لدعم 
�إىل تلم�س �لهيئة عن كثب لالأو�شاع �لإن�شانية  �لغذ�ئي و�خلدمي .. لفتاً 

ب�شكل خا�س  �ملدينة و�ملديرية  و�أه��ايل  �شكان  �لتي يعي�شها معظم  �ملاأ�شاوية 
و�ملحافظة ب�شكل عام.

و��شتعر�س �ملهري جملًة من �حلمالت �لإن�شانية �لتي تبنت �لهيئة تنفيذها 
خالل �لفرتة �ملا�شية مبديرية ميفعة �برزها دعم موؤ�ش�شة كهرباء �حلوطة 
من  قو�فل  جانب  �إىل  �لوقود  من  ب�شحنتني  مبيفعة  �لكلى  غ�شيل  ومركز 
تلبية  عن  حلظة  �أي��ة  يف  ت��رتدد  لن  �لهيئة  �أن  موؤكد�ً  �لإغاثية..  �مل�شاعد�ت 

ند�ء�ت �ل�شتغاثة �لتي يطلقها �أهايل حمافظة �شبوة. 
من جانبهم عرب �أهايل و�شكان مدينة ي�شبم مبديرية �ل�شعيد عن �شكرهم 
وتقديرهم لدولة �لإمار�ت وقيادتها �لر�شيدة .. و�أثنو� على ما تقوم به دولة 
�لإمار�تي« من  �لأحمر  �لهالل  » هيئة  باليمن  �لإن�شاين  �لإم��ار�ت وذر�عها 
�أعمال خرية و�إن�شانية لرفع �ملعاناة عن كاهل �بناء �ملحافظة عامة وي�شبم 

خا�شة.

�صرطة عجمان تتفاعل مع مبادرة �صكرا حممد بن زايد
•• عجمان-وام:

وجه �ملدر�ء �لعامون ومدر�ء �لإد�ر�ت و�ل�شباط 
�ل��ع��ام��ة ل�شرطة  �ل��ق��ي��ادة  و�لأف�������ر�د وم��ن��ت�����ش��ب��ي 
�ل�شادقة  �ملحبة  ور�شائل  �ل�شكر  كلمات  عجمان 
لوحة  على  كتبوها  و�لتي  �لوفاء  عبار�ت  و�أجمل 
ز�يد” تقدير�  بن  “ �شكر� حممد  حملت عنو�ن 
لدعم  بذلها  �لتي  جهوده  على  ل�شموه  وعرفانا 

متيز دولة �لإمار�ت وحتقيق �لأمن و�لأمان.
ي��اأت��ي ذل���ك ����ش��ت��ج��اب��ة ل��ل��م��ب��ادرة �ل��وط��ن��ي��ة �لتي 

�أطلقها �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 - “ �شكر� حممد بن ز�يد” 
�آل  ز�ي��د  بن  �ل�شيخ حممد  �ل�شمو  ل�شكر �شاحب 
�لأعلى  �ل��ق��ائ��د  ن��ائ��ب  �أب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان 

للقو�ت �مل�شلحة. 
�ل�شام�شي  ع��م��ر حم��م��د  �ل��ع��م��ي��د  ���ش��ع��ادة  وق����ال 
�ل�شكر  �إن  �مل�شاندة  �مل��و�رد و�خل��دم��ات  ع��ام  مدير 
ز�يد  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  ي��ويف  ل 
حت�شى  ول  تعد  ل  ماآثر  �شاحب  فهو  نهيان  �آل 

يف �إر�شاء دعائم �لأمن و�لأمان يف �لدولة وتنمية 
�قت�شادها و�شجل له �لتاريخ �إجناز�ت حمفورة يف 
�رتقائها مل�شاف �لدول �لعاملية �ملتقدمة ��شتكمال 

مل�شرة �لآباء و�ملوؤ�ش�شني.
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  م���ب���ادرة  �أن  ���ش��ع��ادت��ه  و�أ�����ش����اف 
�ل�شيخ حممد بن ر��شد �آل مكتوم تثبت للقا�شي 
و�ل����د�ين م��دى م��ا يجمع ق��ادت��ن��ا م��ن ت��ر�ب��ط يف 
ظل �لبيت �ملتوحد و�أن �لوحدة هي �أ�شا�س �لقوة 
و�ملنعة و�لنطالق نحو �لرقي بالإن�شان يف دولة 

�لإمار�ت.
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اأخبـار الإمـارات
طرق دبي تر�صي عقد م�صروع طرق داخلية ب�صعبية مكن يف حتا

•• دبي- وام:

�عتمد جمل�س �ملديرين يف هيئة �لطرق و�ملو��شالت بدبي برئا�شة �شعادة 
تر�شية عقد  للهيئة  �ملديرين  �لعام ورئي�س جمل�س  �ملدير  �لطاير  مطر 
م�شروع تنفيذ طرق د�خلية يف �شعبية مكن مبنطقة حتا بطول حو�يل 
م�شاهمتها  وذل��ك �شمن  دره��م  مليون   30 وبتكلفة  كيلومرت�ت  ثمانية 
�أطلقها �شاحب  يف �خلطة �لتنموية �ل�شاملة لتطوير منطقة حتا �لتي 
رئي�س  �ل��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  �آل  ر����ش��د  ب��ن  حممد  �ل�شيخ  �ل�شمو 

جمل�س �لوزر�ء حاكم دبي “رعاه �هلل” بتكلفة 1.3 مليار درهم.
وقال �لطاير: �إن �مل�شروع يت�شمن تنفيذ طرق د�خلية ومو�قف �ل�شيار�ت 
م�شكنا   346 ت�شم  “مكن” �لتي  �شعبية  يف  �ل�شو�رع  و�إن��ارة  و�لأر�شفة 

غ�شون  يف  �مل�����ش��روع  �جن���از  و�شيتم  لالإ�شكان  ر����ش��د  ب��ن  حممد  ملوؤ�ش�شة 
�شبعة �أ�شهر. و�أكد �لطاير حر�س هيئة �لطرق و�ملو��شالت على تطوير 
و�لعمر�ين  �ل�شكاين  �لنت�شار  �حتياجات  لتلبية  �لطرق  �شبكة  وحت�شني 
�لنقل  حركة  وحت�شني  �مل��روري��ة  �حلركة  يف  �ملتنامية  �ل��زي��ادة  و��شتيعاب 
�ل�شاملة  �لتنموية  ملو�كبة �خلطة  �مل��رور يف منطقة حتا  وت�شهيل حركة 
م�شروع  تنفيذ  �لقادمة  �لفرتة  يف  �شتبد�أ  �لهيئة  �أن  و�أو�شح  للمنطقة. 
مدخل  على  جمالية  مل�شة  ي�شفي  فني  عمل  عن  عبارة  وه��ي  حتا  بو�بة 
�ل�����ش��ي��اح��ي��ة و�لتاريخية  �مل���ع���امل  �ل��ع��دي��د م���ن  �ل��ت��ي حت��ت�����ش��ن  �مل��ن��ط��ق��ة 
و�لطبيعية وتتميز �لبو�بة بت�شميمها �لفريد �لذي يعك�س هوية منطقة 
�لت�شميم  يف  روع��ي  حيث  ومبتكرة  حديثة  ب�شورة  بيئتها  وعنا�شر  حتا 
�أن يعرب عن جمالية �ملكان بجباله وتكويناته �ل�شخرية �ملميزة وعك�شها 

ب�شورة جتريديه على �شكل �أعمدة متتالية وخمتلفة �لت�شكيل و�لرتفاع 
لتعرب عن طبوغر�فية �ملنطقة ويرمز �ل�شكل �لعمودي �ملرتفع ل�شالبة 
و�شموخ جبال حتا بحيث يرتك �ثر� كبر� يف نفو�س �لزو�ر. و�أ�شار �شعادة 
تنفيذ حزمة من  تعتزم  و�ملو��شالت  �لطرق  �أن هيئة  �إىل  �لطاير  مطر 
�لبنية  تطوير  وز�رة  مع  بالتن�شيق  تقوم  حيث  حتا  منطقة  يف  �مل�شاريع 
�إمارة دبي مبنطقة حتا عرب  �لتحتية بتنفيذ طريق ��شرت�تيجي يربط 
منطقة “لهباب” وتقدر تكلفة �لطريق �لو�قع يف �إمارة دبي بنحو 54 
مليون درهم كما �شتقوم �لهيئة بت�شميم وتنفيذ طرق �شكنية يف منطقة 
بالطرق  �ملتعلقة  و�خل��دم��ات  �لتحتية  �لبنية  وتطوير  بحتا  �لك�شار�ت 

و�لنقل مبا يدعم خطط �لتنمية �مل�شتقبلية.
حزمة  بتنفيذ  �ملا�شية  �لفرتة  خالل  و�ملو��شالت  �لطرق  هيئة  وقامت 

كيلومرت�   150 نحو  بلغ  �إج��م��ايل  بطول  حتا  يف  �ل��ط��رق  م�شاريع  م��ن 
وذلك خلدمة �حلركة �لتنموية يف �ملنطقة وربطها باملناطق �ملجاورة .. 
كما قامت باإعادة تاأهيل “�شد جيما” وعالوة على ذلك نفذت �لهيئة يف 
�لعام �ملا�شي �أعمال �شيانة طريق “جيما �� �لفي” ومت تنفيذ %50 من 

�لطرق بني �ملز�رع �لرئي�شة لت�شهيل حركة تنقل �ل�شكان.
ويف جم���ال �ل��ن��ق��ل وف����رت ه��ي��ئ��ة �ل��ط��رق و�مل���و�����ش���الت حم��ط��ة وخدمة 
وي��ق��در عدد  ودب���ي  ب��ني حتا  �لعامة  �مل��و����ش��الت  �ل��رك��اب بحافالت  نقل 
م�شتخدمي هذه �خلدمة بنحو 250 �ألف ر�كب �شنويا ومت �أي�شا توفر 
مكتب لتقدمي خدمات مركبات �لأجرة يف �ملنطقة وتوفر مركبات �أجرة 
�ىل  حتا  م�شت�شفى  من  ��شعاف  مركبات  تتطلب  ل  �لتي  �حل��الت  لنقل 

م�شت�شفيات دبي وتوفر خط حافالت يربط �ملناطق �لرئي�شة يف حتا. 

حاكم راأ�س اخليمة يح�صر اأفراح النعيمي والزعابي وال�صويدي والنعيم

»وام« تر�صد معاناة �صحايا »األغام احلوثي« وجهود التحالف لنزعها من املناطق املحررة

•• راأ�س اخليمة-وام:

ح�شر �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ �شعود بن �شقر �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
يا�شر عي�شى  �لدكتور  �شعادة  �أقامه  �لذي  �لزفاف  ر�أ���س �خليمة حفل  حاكم 
�أمناء جامعة ر�أ�س �خليمة للطب و�لعلوم �ل�شحية  �لنعيمي رئي�س جمل�س 
�لبو�ب  �شامل  �شامل حممد  �شعادة  �ىل كرمية  زف��اف جنله حممد  مبنا�شبة 

�لزعابي �لوزير �ملفو�س يف وز�رة �خلارجية و�لتعاون �لدويل، وحفل �لزفاف 
جنله  زف��اف  مبنا�شبة  �ل�شويدي  حميد  �شلطان  حميد  �ل�شيد  �قامة  �ل��ذي 

عبد�هلل �ىل كرمية رجل �لعمال �حمد عي�شى �لنعيم.
�أقيم يف �شالة �لأف��ر�ح �لكربى يف فندق ر�أ�س  كما ح�شر �لحتفال - �لذي 
�خليمة �� �ل�شيخ عمر بن �شقر �لقا�شمي و�ل�شيخ في�شل بن �شقر �لقا�شمي 
و�ل�شيخ  »جلفار«  �لدو�ئية  لل�شناعات  �خلليج  �شركة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س 

�لقا�شمي  �شامل  بن  �شلطان  بن  فاهم  و�ل�شيخ  �لقا�شمي  عبد�هلل  بن  حميد 
موؤ�ش�شة  �إد�رة  جمل�س  رئي�س  �لقا�شمي  حميد  بن  خالد  بن  �شقر  و�ل�شيخ 
�لقا�شمي  كايد  ب��ن  حممد  و�ل�شيخ  وعلومه  �ل��ك��رمي  للقر�آن  �خليمة  ر�أ����س 
رئي�س د�ئرة �لتنمية �لقت�شادية و�ل�شيخ �شقر بن حممد بن �شقر �لقا�شمي 
�ل�شيوخ  من  وع��دد  �لثقايف  �لريا�شي  �خليمة  ر�أ���س  لنادي  �لعلى  �لرئي�س 
لهيئة  �لعام  �ملدير  �لإد�رة  جمل�س  رئي�س  �لقطامي  حممد  حميد  ومعايل 

�لقبائل  و�أعيان ووجهاء  �مل�شوؤولني  كبار  �إىل جانب عدد من  بدبي  �ل�شحة 
و�لبالد و�ل�شخ�شيات وجمع من �ملدعوين. وهناأ �شاحب �ل�شمو حاكم ر�أ�س 
�خليمة و�ل�شيوخ و�حل�شور �لعر�شان وو�لديهم وو�لدي �لعرو�شني و�قاربهما 
..�شائلني �هلل عز وجل، �أن يكلل حياة �لعر�شان بالرفاه، و�أن يرزقهم �لذرية 
�ل�شاحلة. وقدمت �لفرقة �حلربية جمموعة من �لأهازيج �ل�شعبية �لرت�ثية 

�لإمار�تية �بتهاجاً بهذه �ملنا�شبة �ل�شعيدة.

•• املخا - اليمن -وام: 

دعم  وق���و�ت  �لإم��ار�ت��ي��ة  �مل�شلحة  ل��ل��ق��و�ت  �لتابعة  �لهند�شية  �ل��ف��رق  ت��ق��وم 
�ل�شرعية يف �ليمن و�لقو�ت �ل�شود�نية �شمن قو�ت �لتحالف �لعربي بقيادة 
�ململكة �لعربية �ل�شعودية بعمليات نزع �لألغام و�لعبو�ت �لنا�شفة �لتي زرعتها 
�مليل�شيات �حلوثية يف �لطرق �لتي ي�شتخدمها �شكان مناطق �ل�شاحل �لغربي 
يف �ليمن. وتو��شل �لفرق �لهند�شية �لتابعة للقو�ت �مل�شلحة �لإمار�تية عملها 
ب�شكل يومي يف تطهر �ملناطق �ملحررة �لتي زرعتها ميل�شيات �حلوثي باآلف 

�للغام و�لعبو�ت �لنا�شفة يف �لطريق �لو�قع بني �ملخا ومدينة �خلوخة.
�شناعة  هو  ما  فمنها  بزرعها  �حلوثيون  يقوم  �لتي  �لأل��غ��ام  �أ�شكال  وتتنوع 
رملية  كتل  �شكل  وعلى  جبلية  �ملنطقة  كانت  �إذ�  �شخور  �شكل  على  يدوية 

بالإ�شافة �إىل �لألغام �ملعروفة �لأخرى بكافة �أنو�عها.
وتتعمد ميل�شيات �حلوثي زرع �لألغام و�لعبو�ت �لنا�شفة ب�شكل ع�شو�ئي يف 
مر�عاة  دون  منها  طردها  يتم  �لتي  �ملناطق  من  و�مل��ز�رع  و�ملنازل  �لطرقات 

للمدنيني من �أطفال و�شباب ون�شاء وكبار �ل�شن.
�أكرث  �أن ميل�شيات �حلوثي زرعت  ودولية  تقارير حقوقية حملية  و�أظهرت 
من ن�شف مليون لغم يف �ملحافظات �ليمنية �ملحررة بينها �ألغام حمرمة دولياً 

�أودت بحياة �ملئات من �ملدنيني وت�شببت باآلف �لعاقات �لد�ئمة لأخرين.

يف  �خلوخة  مدينة  �إىل  �ملوؤدية  �لطرق  ي�شتخدمون  �لذين  �لأه��ايل  وتوجه 
�ليمن بال�شكر �إىل دولة �لإمار�ت وقو�ت �لتحالف �لعربي �لذين �أخدو� على 
عاتقهم �لقيام بهذه �ملهمة �ل�شعبة و�ملحفوفة باملخاطر وكل ذلك يف �شبيل 
�أوجاعه و�لم��ه فهم  توفر �لأم��ن و�لأم��ان لل�شعب �ليمني و�لتخفيف من 

خر مثال للت�شحية و�لوفاء و�لعطاء.
و�أكدو� �أنه لي�س هناك عطاء�ت وت�شحيات �أ�شمى و�أنبل من �أن ينذر �لإن�شان 
�لإن�����ش��ان فينزعه  �أخ��ي��ه  �لأر����س ع��ن  �ملتفجر م��ن  �مل���وت  نف�شه لإب��ع��اد �شبح 
وينرث مكانه �ملحبة. ور�شدت »وكالة �أنباء �لإم��ار�ت« »و�م« خالل تو�جدها 
يف �ملناطق �ليمنية �ملحررة م�شاهد�ت حية وم�شورة تدمي �لقلوب ل�شحايا 
�حلوثي  ميل�شيات  �ألغام  �شحايا  وق��ال  �لإي��ر�ن��ي��ة.  �حلوثي  ميل�شيات  �ألغام 
�لذين �لتقتهم وكالة �أنباء �لإمار�ت »و�م« يف منازلهم .. �إن �لألغام و�لعبو�ت 
�لنا�شفة �لتي و�شعتها ميل�شيات �حلوثي مل تفرق بني طفل و�م��ر�أة و�شاب 

وم�شن و��شتهدفت جميع �ملدنيني بل �أي�شاً مل ت�شلم منها �حليو�نات.
قام  �ل��ذي  �لطفل عبد�ملجيد عبده  ميل�شيات �حلوثي منزل  �إره��اب  وط��رق 
�للهو و�للعب خارج منزله لب�شعة دقائق مع �أ�شدقائه عندما تفجرت �مام 

ج�شده �ل�شاين عبوة �شغرة �حلقت به �إعاقة �أبدية.
ويقول عبد�ملجيد »مل �أ�شعر ب�شيء بعد �نفجار �لقنبلة وعلمت بعد ذلك �أن 
�لأهايل قامو� بنقلي �إىل م�شت�شفى �ملخا �لعام ومنها �إىل عدن حيث مت برت 

يدي ب�شبب �لنفجار« م�شيفا �ن �حلوثيني هم من زرعو� �لألغام ويقومون 
بزرعها بكثافة على �لطرقات وي�شتهدفونا جميعاً«.

وجت�شد ق�شة رو�شة �أحمد �لطويل دلياًل �أخر على �إرهاب ميل�شيات �حلوثي 
�لتي زرعت باأيادي �ل�شر �لألغام على �لطرقات لتن�شف �أحالم عائلة كاملة 

بعد �أن قتلت �لأخ و�أ�شابت �لأخت و�لأم باإ�شابات بالغة.
�ل�شديدة  �لإ�شابة  ب�شبب  معاناتها  رغ��م  �إلينا  �لتحدث  على  رو�شة  وت�شر 
و�أم��ي فوجئنا  �أخيه  �لطريق برفقة  �شيارة على  وتقول »خ��الل تو�جدي يف 
بانفجار لغم بجو�ر �ل�شيارة فاإذ� بي من �شدة �لنفجار �أندفع خارج �ل�شيارة 

�أنا و�أمي ون�شطدم بقوة ب�شيء �شلب يف �لطريق«.
بعد  �ملاأ�شاة عند هذ� �حلد فملي�شيات �حلوثي قامت  تتوقف  » مل  وت�شيف 
�أر�دت  �أن  �إل  موتنا  للتاأكد من  ع�شو�ئي  ب�شكل  علينا  �لنر�ن  باإطالق  ذلك 

�ملوىل عز وجل �شاءت �أن �أبقى على قيد �حلياة مع �أمي«.
وتابعت رو�شة بكلمات مبكية »مات �أخي« و�ليوم �أو��شل حياتي بدونه بعد �أن 
قتل يف هذ� �لنفجار موؤكدة �أن �حلوثة يقومون بزرع �لألغام بكثافة و�شكل 

ع�شو�ئي على �لطرقات وي�شتهدفون �ملدنيني.
و�أ�شارت �إىل �نه عقب هذ� �حلادث �ملاأ�شاوي مت نقلها �إىل م�شت�شفى �ملخا �لعام 
ومنها �إىل مدينة عدن لتلقي �لعالج �لالزم حيث مت تركيب �شفائح معدنية 
لها يف �لظهر وتعاين كثر�ً �ليوم من عدم �لقدرة على �مل�شي وماز�لت حتتاج 

لفرتة كبرة من �لعالج.
و�نتقل �إرهاب ميل�شيات �ل�شر �حلوثي لي�شتهدف هذه �ملرة �ملو�طن �ليمني 
�ل�شيار�ت ب�شحبة ع��دد من  �أح��د  �أن ي�شتقل  ق��رر  ح��ز�م عبد�هلل ر�ع��ي حني 
�أبناء بلده �شعياً للرزق �إل �أن »�ألغام �حلوثي« كانت ترتقبه وتنتظره لترتكه 

باإعاقة �أبديه بعد �أن مت برت �أحد قدميه.
بانفجار عبوة  �لطريق فوجئنا  �ل�شيارة على  ويقول عبد�هلل » خالل مرور 
بجو�ره  يجل�س  كان  �ل��ذي  و�لر�كب  �ل�شيارة  �شائق  �لفور  على  قتلت  نا�شفة 

وتركتنا نعاين �إ�شابات بالغة«.
وي�شيف » مت نقلنا بعد ذلك �إىل م�شت�شفى �ملخا �لعام ومنها �إىل عدن ب�شبب 

�شدة �لإ�شابة حيث مت برت قدمي«.
ب�شكل  �لنا�شفة  و�ل��ع��ب��و�ت  �لأل��غ��ام  ب���زرع  ت��ق��وم  �حل��وث��ي  ميل�شيات  �أن  و�أك���د 
ع�شو�ئي على �لطرقات وهناك �ألف �ملدنيني �لذين ق�شو� ب�شببها متوجهاً 
بال�شكر �إىل قو�ت �لتحالف �لعربي لدعم �ل�شرعية يف �ليمن على جهودها 

لنزع هذه �لألغام وحماية �أرو�ح �ملدنيني.
كما تقدم بال�شكر �إىل دولة �لإمار�ت وهيئة �لهالل �لأحمر �لإمار�تي موؤكد�ً 
م�شتلزماتها  كافة  وتوفر  �ليمنية  �لأ�شر  دعم  على  كبر  حر�س  هناك  �أن 
ب�شبب  ع��ا���ش��وه��ا  �ل��ت��ي  �مل��ع��ان��اة  م��ن  �لتخل�س  ع��ل��ى  وم�شاعدتها  ورع��اي��ت��ه��ا 

ميل�شيات �حلوثي.

فرعًا تغطي 3 فئات جلائزة �صلطان بن خليفة العاملية للثال�صيميا  20
•• راأ�س اخليمة – الفجر 

�أعلنت موؤ�ش�شة �شمو �ل�شيخ �شلطان 
�لإن�شانية  ن��ه��ي��ان  �آل  خليفة  ب��ن 
20 ف��رع��ا ت��ت��وزع على  و�ل��ع��ل��م��ي��ة 
من  �ل���ث���ال���ث���ة  ل����ل����دورة  ف���ئ���ات   3
�لعاملية  خليفة  بن  �شلطان  جائزة 
ل��ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا، �ل���ت���ي ت���رم���ي �إىل 
�ملجهولني«  »�جلنود  جهود  تقدير 
�لثال�شيميا ورعاية  يف حقل عالج 
م��وؤمت��ر �شحايف عقد  �مل��ر���ش��ى، يف 
���ش��ب��اح �أم�����س مب��رك��ز ���ش��ل��ط��ان بن 
�لدم  و�أمر��س  للثال�شيميا  خليفة 
ر�أ�س �خليمة، بح�شور  �جلديد يف 
د. عبد �هلل �لنعيمي، مدير منطقة 
يو�شف  ود.  �لطبية،  �خليمة  ر�أ���س 
�إبر�هيم  م�شت�شفى  مدير  �لطر، 
بن حمد عبيد �هلل بر�أ�س �خليمة. 
وت�����ش��م��ل ق��ائ��م��ة ف�����روع �جل���ائ���زة، 
بتخ�ش�شها  نوعها،  م��ن  �ل��ف��ري��دة 
تطوير  يف  �مل�������ش���اه���م���ني  دع�����م  يف 
�ملر�شى  ورع����اي����ة  �مل����ر�����س  ع�����الج 
بحياتهم،  و�لرت��ق��اء  ب��ه  �مل�شابني 
ف���روع �جل��ائ��زة �ل��دول��ي��ة �لكربى، 
�ملتميزة،  �ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ت��ا  ج��م��ع��ي��ة 
�ملتميزة  �ل��ع��ل��م��ي  �ل��ب��ح��ث  وم��ن��ح��ة 
�شمن  �ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا،  جم�����ال  يف 

و�ملعرتف  �لإق��ل��ي��م��ي��ني  و�لأط���ب���اء 
بهم دوليا.

برنامج  �أن  ب��ال��ه��ول  د.  و�أو���ش��ح��ت 
ع��م��ل �مل���وؤمت���ر ي�����ش��م��ل ع��ل��ى مد�ر 
�جلل�شات  م��ن  جمموعة  �أي���ام   3
وحلقات �لنقا�س، �لتي تغطي قائمة 
و��شعة من �ملجالت و�لتخ�ش�شات 
�لثال�شيميا  مر�شى  من  �لفرعية 
و�لهيموغلوبني،  �ل���دم  و�أم���ر�����س 
يف  �ل��ت��ح��دي��ث��ات  �أب����رز  وت�شتعر�س 
جم����ال رع���اي���ة �مل���ر����ش���ى م���ن قبل 

�ملتحدثني �لإقليميني.
�ل�شيخ  �شمو  �أن  �ملوؤ�ش�شة  و�أك����دت 
�ل��دك��ت��ور ���ش��ل��ط��ان ب���ن خ��ل��ي��ف��ة �آل 
خا�شا  �ه���ت���م���ام���ا  ي����ق����دم  ن���ه���ي���ان 
مب���ر����س �ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا )ف���ق���ر دم 
�ل����ذي يعترب  �مل��ت��و���ش��ط(،  �ل��ب��ح��ر 
�أك��رث �لأم��ر����س �ل��ور�ث��ي��ة �ملزمنة 
تقدر  �إذ  �ل�����ع�����امل،  يف  �ن����ت���������ش����ار� 
حاملي  ع��دد  �لعاملية  �لح�����ش��اء�ت 
مليون   490 بنحو  �مل��ر���س  �شمة 
15 مليون م�شاب  �إن�شان، بجانب 
باملر�س حول �لعامل، ويرتفع هذ� 
�أل���ف ولدة   400 �ل��رق��م مب��ع��دل 
م�شابة �شنويا. ويعد �ملر�س و�حد�ً 
�لور�ثية  �لأم�����ر�������س  �أك������رث  م����ن 
�لعربي،  �خلليج  مبنطقة  �نت�شار� 

و�لتخفيف  باملر�س  �لوعي  تعزيز 
�ن���ت�������ش���اره، يف ح���ني �أن  م���ن ح����دة 
�آث�����اره �لج��ت��م��اع��ي��ة و�ل��ن��ف�����ش��ي��ة ل 
لكنها  فقط،  �ملر�شى  على  تقت�شر 
�لتكرمي  وي�����ش��ك��ل  ذوي���ه���م،  ت�شمل 
دع����م����ا جل����ه����ود �لحت��������اد �ل�����دويل 
للمر�س  �لت�شدي  يف  للثال�شيميا 

وتطوير �لعالج �ملقدم للمر�شى. 
وقال د. �آل علي: �إن جائزة �شلطان 
بن خليفة �لعاملية للثال�شيميا تعد 
ومتخ�ش�شة  مهتمة  ج��ائ��زة  �أول 
�ل����ع����امل يف حقل  م�������ش���ت���وى  ع���ل���ى 
م���ر����س �ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا و�أم����ر������س 
�ل��ه��ي��م��وغ��ل��وب��ني �لأخ��������رى، وهي 
ق��ي��م��ة يف هذ�  �لأك�������رب  �جل�����ائ�����زة 
مو�شحا  و�حل�شا�س،  �لهام  �ملجال 
20 فرعا،  تتوزع على  �أن �جلائزة 
ف��ئ��ات، حم��ل��ي��ة وعربية   3 ���ش��م��ن 
حتفيز  �إىل  وت�����ه�����دف  ودول������ي������ة، 
�مل�شاركني فيها، و�جلهات �ملختلفة 
ع���ل���ى حت�������ش���ني حياة  و�لأف�������������ر�د، 
م��ر���ش��ى �ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا و�لرت���ق���اء 
�ملقدمة  و�خل�����دم�����ات  ب��ع��الج��ه��م 
لهم، ومتكينهم من �حلياة ب�شورة 
طبيعية، عرب جهود عملية وعلمية 
�لدولة  يف  و�مل��وؤ���ش�����ش��ات  ل���الأف���ر�د 

و�لعامل.

�ل���دول���ي���ة، ومركز  �جل����و�ئ����ز  ف��ئ��ة 
وجمعية  �مل��ت��م��ي��ز،  �ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا 
و�أف�شل  �مل��ت��م��ي��زة،  �ل��ث��ال���ش��ي��م��ي��ا 
م�����ش��روع ت���وع���وي، و�أف�����ش��ل بحث 
�ملتميز،  و�مل��ري�����س  من�شور،  علمي 
و�أه�������ايل �مل���ر����ش���ى �مل��ت��م��ي��زي��ن، يف 
�إط�����ار ف��ئ��ة �جل���و�ئ���ز �ل��ع��رب��ي��ة، يف 
�ملحلية”  “�جلو�ئز  ت�شمنت  حني 
جائزة  �مل��ت��م��ي��زة،  �ل��ع��ام  �شخ�شية 
�ملتميز،  ل��ل��ط��ب��ي��ب  �ل��زع��ب��ي  ع����ز�م 
�أف�����ش��ل م�شروع  �مل��ت��م��ي��ز،  �مل��م��ر���س 
�إعالمية،  تغطية  �أف�شل  ت��وع��وي، 
�ملتميزة،  �مل�������ش���ان���دة  �خل�����دم�����ات 
�ملر�شى  و�أه����ايل  �ملتميز،  �مل��ري�����س 
�ملتميزين، بجانب 3 جو�ئز �أخرى 
جو�ئز  ومتنح  لح��ق��ا.  عنها  يعلن 
مالية قيمة للفائزين، ترت�وح بني 

درهم. �ألف  و200  �ألف   20
وبح�شب د. حممود طالب �آل علي، 
�أن  للموؤ�ش�شة،  �ل��ت��ن��ف��ي��ذي  �مل��دي��ر 
�لعاملية  خليفة  بن  �شلطان  جائزة 
�ملبادر�ت،  �أوىل  ه��ي  للثال�شيميا 
�ل���ت���ي ت��ق��دم��ه��ا �مل��وؤ���ش�����ش��ة يف ظل 
�لنت�شار �ملطرد ملر�س �لثال�شيميا 
ع��ل��ى ن��ط��اق �ل���ع���امل، ف��ي��م��ا �رت����اأت 
�ملوؤ�ش�شة تكرمي �لأفر�د و�ملوؤ�ش�شات 
يف  �مل�شاهمني  و�ل��دول��ي��ة،  �ملحلية 

ت�شعى عرب  �ملوؤ�ش�شة  �أن  �إىل  و�أ�شار 
�لأفر�د  تكرمي جهود  �إىل  �جلائزة 
مبختلف  �مل��ع��ن��ي��ة  و�مل���ج���م���وع���ات 
�لثال�شيميا  م����ر�����س  ج�����و�ن�����ب 
و�لعاملني يف حقل عالجه ورعاية 
م��وؤ���ش�����ش��ات علمية  م���ن  �مل���ر����ش���ى، 
وطبية و�أطباء وفنيني وممر�شني، 
و�ملر�شى و�أ�شرهم، ومن يدعمونهم 
ماديا ومعنويا، �لأمر، �لذي يعك�س 
�مل��ت��اب��ع��ة �حل��ث��ي��ث��ة م���ن ق��ب��ل �شمو 
�ل�شيخ �لدكتور �شلطان بن خليفة 

بن ز�يد �آل نهيان، ر�عي �جلائزة.
نائبة  ب��ال��ه��ول،  خ��ول��ة  د.  وق���ال���ت 
�لثامن  �لإم������ار�ت  رئ��ي�����س م��وؤمت��ر 
�ل���دم و�مل���وؤمت���ر �لعربي  لأم���ر�����س 
�لهيموجلوبني:  لأم��ر����س  �لثاين 
للموؤمتر  �ل��ع��ل��م��ي  �ل���ربن���ام���ج  �إن 
ي�������ش���ت���م���ل ع����ل����ى �أك���������رث م�����ن 72 
خمتلف  تغطي  وحما�شرة  جل�شة 
�لثال�شيميا  جم���ال  يف  �مل��و����ش��ي��ع 
ويلقي  �لهيموغلوبني.  و�أم��ر����س 
�مل������وؤمت������ر �ل���������ش����وء ع���ل���ى �أح������دث 
�ل��ت��ط��ور�ت و�مل�����ش��ت��ج��د�ت يف حقل 
رع���اي���ة �مل��ر���ش��ى، مب�����ش��ارك��ة �أكرث 
�لأطباء  ي�شكل  طبيب،   600 من 
م��ن��ه��م، من   60% ن��ح��و  �ل���ع���رب 
�خلرب�ء  من  متحدثا،   60 بينهم 

و�خلدمة �ملجتمعية، للم�شي قدما 
�لد�عم  �لن�����ش��اين،  �لعمل  ه��ذ�  يف 
�إر�شاء  �إط���ار  يف  وت��اأت��ي  للمر�شى. 
�خلدمات  تطوير  يف  حت��ول  نقطة 
عرب  �لثال�شيميا  ملر�شى  �ملقدمة 
حياة  عي�س  من  ليتمكنو�  �ل��ع��امل، 
طبيعية، وي�شهمو� كاأفر�د منتجني 
وتهدف  و�لوطن.  �ملجتمع  بناء  يف 
�مل���ب���ادر�ت  ت�����ش��ج��ي��ع  �إىل  �جل���ائ���زة 
و�لرب�مج �لر�مية لن�شر �لوعي يف 
�ملر�س،  تف�شي  من  للحد  �ملجتمع 
ي�������وؤدي خدمة  وت����ك����رمي ك����ل م����ن 

ما دفع �شموه لإن�شاء جائزة عاملية 
�شلطان  �ل�شيخ  “جائزة  ��شم  حتت 
�لعاملية  ن���ه���ي���ان  �آل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن 
�أبوظبي،  م��ق��ره��ا  للثال�شيميا”، 
�لعاملية  �ل���ر�ب���ط���ة  م���ع  ب���الت���ف���اق 

للثال�شيميا، ومقرها قرب�س .
�جلائزة  �أن  �إىل  �ملوؤ�ش�شة  و�أ�شارت   
�ل�شيا�شة  م����ع  �ن�����ش��ج��ام��ا  مت���ن���ح 
بقيادة  �لإم���ار�ت،  لدولة  �حلكيمة 
بن  خليفة  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
�لدولة،  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان،  �آل  ز�ي����د 
�لبحوث  بت�شجيع  �هلل”،  “حفظه 

�ل��ن��ب��ي��ل، من  �ل��ه��دف  ه���ذ�  لتعزيز 
�أفر�د �أو موؤ�ش�شات .

�شلطان  �ل�����ش��ي��خ  ج����ائ����زة  ومت���ن���ح 
�لعاملية  ن���ه���ي���ان  �آل  خ��ل��ي��ف��ة  ب����ن 
للثال�شيميا مرة كل عامني لفئات 
حملية وعاملية، ويعلن عنها خالل 
فعاليات موؤمتر �لثال�شيميا �لعاملي، 
����ش��ر�ف ر�بطة  �ل���ذي ينظم حت��ت 
وت�شت�شيفه  �لدولية،  �لثال�شيميا 
�إحدى مدن �لعامل مرة كل عامني 
�أي�شا، فيما حتت�شن �أبوظبي حفل 

ت�شليم �جلو�ئز.

خالل املوؤمتر ال�سحايف
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اأخبـار الإمـارات
ويل عهد عجمان يوجه باأن تكون ع�صوية نادي م�صفوت للرماية جمانية مبنا�صبة عام زايد

•• عجمان-وام: 

بفتح  عجمان  عهد  ويل  �لنعيمي  حميد  بن  عمار  �ل�شيخ  �شمو  وج��ه 
للرماية  م�شفوت  ن��ادي  يف  �لع�شوية  على  للح�شول  �لت�شجيل  ب��اب 
من  �ل�شباب  جلميع  جمانا  لتكون  ز�ي��د  ع��ام  مبنا�شبة  و�لفرو�شية 
�لذكور و�لن��اث وذلك دعما من �شموه لت�شجيع ممار�شي مثل هذه 
�لريا�شات و�ملو�هب �ل�شابة لرت�ثهم وممار�شة هو�ياتهم وريا�شاتهم 

�ملف�شلة وخا�شة �لرماية.
وقال �شعادة حمد �لكعبي رئي�س جمل�س �د�رة نادي م�شفوت للرماية 
معظم  �شتكون  عهد  ويل  �شمو  توجيهات  على  بناء  �ن��ه  و�لفرو�شية 

ريا�شات �لرماية ومنها �لرماية بالبندقية �لهو�ية وبندقية �ل�شكتون 
وبندقية  �ل��رت�ث��ي��ة  و�ل��ب��ن��دق��ي��ة   9m و�مل�����ش��د���س   M16 وب��ن��دق��ي��ة 

�ل�شوذن مفتوحة للممار�شة من قبل �مل�شرتكني يف ع�شوية �لنادي.
�لريا�شات  ه��ذه  ملمار�شة  برناجما  و�شعت  �ل��ن��ادي  �إد�رة  �ن  و�أ���ش��اف 
�ملختلفة يف �لنادي متاحة للجميع من �جلن�شني على مدى �لأ�شبوع 
لل�شيد�ت  ��شبوع  كل  و�لثنني من  �لح��د  يومي  حيث مت تخ�شي�س 
و�ل��ف��ت��ي��ات �ل��ر�غ��ب��ات يف �ل��ت��دري��ب ومم��ار���ش��ة �ل��رم��اي��ة .. م��وؤك��د� �ن 
ممار�شة �لرماية مبختلف �لأ�شلحة �شتكون جمانا بالن�شبة للبندقية 
من  ت�شجيعا  رمزية  ��شعار  �حت�شاب  �شيتم  �ل�شلحة  وباقي  �لهو�ية 

�شموه ودعمه لل�شباب يف ممار�شة هو�يتاهم �ملختلفة يف �لرماية.

موؤمتر طبي خليجي لأمرا�س الأنف والأذن واحلنجرة
•• دبي-وام:

ك�شف �لدكتور ح�شني عبد �لرحمن �لرند وكيل وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع 
ت�شيب  و�حل��ن��ج��رة  و�لأذن  �لأن���ف  �أم��ر����س  �ن  و�ل��ع��ي��اد�ت  للمر�كز  �مل�شاعد 
ناجمة عن عيوب خلقية  باملائة منها   2 �ملنطقة  �شكان  باملائة من   4 تقريبا 
و�لأذن �حلنجرة يف  �لأن���ف  �شعب  تنظم  �لإط���ار  ه��ذ�  �لأق����ارب. يف  زو�ج  مثل 
�لمار�ت  �حل��ادي ع�شر وموؤمتر  �ملوؤمتر �خلليجي  �لطبية  �لم��ار�ت  جمعية 
�لثامن لأمر��س �لأنف و�لأذن و�حلنجرة و�ل�شمعيات و��شطر�بات �لتو��شل 
وزير  دب��ي  حاكم  نائب  مكتوم  �آل  ر��شد  بن  حمد�ن  �ل�شيخ  �شمو  رعاية  حتت 
“�نرتكونتننتال  �لقادم يف فندق  �ملالية رئي�س هيئة �ل�شحة يف دبي �لأربعاء 
�شمعيات من  وفني  2000 طبيب  �شيتي” دبي مب�شاركة حو�يل  في�شتيفال 
خمتلف دول �لعامل. و�أكد �لدكتور ح�شني عبد �لرحمن �لرند رئي�س �شعبة 

�لأنف و�لأذن و�حلنجرة رئي�س �ملوؤمتر �أهمية هذ� �حلدث �لذي يعد �لأكرب 
�أمر��س  �ملتخ�ش�شني يف  �لأطباء  �ملنطقة كونه ي�شم كافة  من نوعه يف دول 
علمية  ورق��ة   353 �شيناق�س  �ملوؤمتر  �أن  �إىل  لفتا  و�حلنجرة  و�لأذن  �لأن��ف 
ي�شارك فيها 35 متحدثا عامليا و59 من دول �ملنطقة لعر�س �آخر ما تو�شل 
�إليه �لطب �حلديث يف �أمر��س �ل�شمع وزر�عة �لقوقعة و��شطر�بات �لتو��شل 

وم�شاكل �جليوب �لنفية و�ل�شخر و��شطر�بات �لتو��شل.
روؤو�س  على  لالأطباء  تدريبية  عمل  ور���س  تنظيم  �ملوؤمتر  �شي�شبق  �ن��ه  وق��ال 
حول  �لأوىل  �لأمركية  �ملتحدة  �لوليات  من  �ح�شارها  مت  طبيعية  ب�شرية 
جر�حة �لأذن �لو�شطى وزر�عة �لقوقعة �شي�شارك بها 40 طبيبا من خمتلف 
�لدول �لعربية يف مبنى كلية حممد بن ر��شد للطب و�لعلوم �ل�شحية يف مدينة 
�لثنني  ثانية  ور�شة  �إىل  ��شافة  �ملقبلني  و�لأح��د  �ل�شبت  يومي  �لطبية  دبي 

و�لثالثاء �ملقبلني حول ��شتخد�م جر�حات �ملناظر للجيوب �لنفية.

ي�سمل 56 معلمًا ومعرتف به عامليًا

انطالق برنامج تاأهيل مدربني مهنيني لأ�صحاب الهمم ب�»زايد العليا«  بالتعاون مع معهد اأبوظبي للتعليم والتدريب املهني
•• اأبوظبي-الفجر:

�ل�شرت�تيجي  �مل�������ش���روع  ���ش��م��ن 
 -  2016 �أب��وظ��ب��ي  �إم����ارة  خلطة 
2020 و�لذي تنفذه موؤ�ش�شة ز�يد 
وذوي  �لإن�����ش��ان��ّي��ة  للرعاية  �لعليا 
�نطلقت  �خل��ا���ش��ة،  �لح��ت��ي��اج��ات 
�لربنامج  �أعمال  �ملا�شي  �خلمي�س 
�لهمم  �أ���ش��ح��اب  ملعلمي  �لتاأهيلي 
مع  و�لتن�شيق  بالتعاون  باملوؤ�ش�شة 
و�لتدريب  للتعليم  �أبوظبي  معهد 
لتفاقية  ت��ن��ف��ي��ذ�ً  وذل����ك  �مل��ه��ن��ي، 
�ل���ت���ع���اون �مل�������ش���رتك �ل�����ذي جرى 
عليها بني �جلانبني على  �لتوقيع 
مهار�ت  م�شابقة  فعاليات  هام�س 

�لعاملية �أبوظبي 2017.
نوعه  م���ن  �لأول  ي��ع��د  �ل��ربن��ام��ج 
�ملو�طنة يف جمال  �لكو�در  لتاأهيل 
�شهاد�ت  ومنحهم  �ملهني  �لتاأهيل 
ي�شمل  ع��امل��ي��اً  �مل��ع��ت��م��دة  �ل���دب���ل���وم 
�أعو�م  لثالثة  وميتد  معلم،   56
ويتعلق  ز�ي������د،  م��وؤ���ش�����ش��ة  ت��ن��ف��ذه 
�ملهني،  �لتاأهيل  منظومة  بتطوير 
تاأهيل  م��درب��ي  �إع����د�د  وي�شتهدف 
م��ه��ن��ي �إم���ار�ت���ي���ني ح��ا���ش��ل��ني على 
�خلام�س  �مل�����ش��ت��وى  م���ن  ���ش��ه��اد�ت 
�لوطنية  �لهيئة  قبل  من  معتمدة 
لتاأهيل   NQA ل���ل���م���وؤه���الت 
�مل�شتويات  بح�شب  �لهمم  �أ�شحاب 

�ملعتمدة لدى �لهيئة.
�مل�شاركني  حل�����ش��ول  ب���الإ����ش���اف���ة 
مهني  تاأهيل  م��درب��ي  �شهادة  على 
يت�شمن  �ل��ربن��ام��ج  ف���اإن  معتمدة، 

لدى �جلانبني ، كما �أنه يدل على 
�لأمد  و�لطويلة  �لقوية  �لعالقات 

بني �ملعهد وموؤ�ش�شة ز�يد.
مع  �ل����ت����ع����اون  ه�����ذ�  �أن  و�أ������ش�����اف 
للرعاية  �ل��ع��ل��ي��ا  ز�ي�����د  م��وؤ���ش�����ش��ة 
يف  ي�شهم  �أن  �شاأنه  م��ن  �لإن�شانّية 
تاأهيل وخدمة �لطلبة من �أ�شحاب 
�ل���ه���م���م ب��ت��خ�����ش�����ش��ات م���ت���ع���ددة، 
للتعليم  �أبوظبي  معهد  �أن  موؤكد�ً 
و�ل����ت����دري����ب �مل���ه���ن���ي ي���ع���م���ل وف���ق 
��شرت�تيجية ترتكز على خمرجات 
�لتعليم �ملهني �لتي تتمتع بالقدرة 
و�لكفاءة �لتي تتو�ءم مع �لتطور�ت 

و�ملتطلبات �حلديثة.
�لرحمن  ع���ب���د  �ل����دك����ت����ور  و�أك��������د 
�ب���وظ���ب���ي  م���ع���ه���د  �أن  �جل����ا�����ش����م 
يدعم  �مل��ه��ن��ي  و�ل��ت��دري��ب  للتعليم 
�حليوية  و�لرب�مج  �ملبادر�ت  كافة 
�ل����ت����ي ت���ت���ع���ل���ق ب���ت���ط���وي���ر �ل���ق���وى 
كثب  عن  و�لعمل  �ملهنية،  �لعاملة 
موؤ�ش�شة  ول���ش��ي��م��ا  ���ش��رك��ائ��ه  م���ع 
بر�مج  ت��ن��ف��ي��ذ  خ�����الل  م����ن  ز�ي������د 
�ملجال  ه��ذ�  يف  متخ�ش�شة  نوعية 
لالإ�شهام  �مل��ع��ه��د  ع��م��ل  �إط������ار  يف 
يف م�����ش��رة �ل��ت��ق��دم و�ل��ب��ن��اء على 
�فتتاح  ح�����ش��ر  �لإم���������ار�ت.  �أر�������س 
ز�يد  موؤ�ش�شة  جانب  من  لربنامج 
�ل��ع��ل��ي��ا ل��ل��رع��اي��ة �لإن�����ش��ان��ي��ة عبد 
رئي�س  �ل���ك���م���ايل  �إ���ش��م��اع��ي��ل  �هلل 
�خلا�شة  �لحتياجات  ذوي  قطاع 
�لقائمني  �إىل  �إ���ش��اف��ة  باملوؤ�ش�شة، 
�بوظبي  �لربنامج من معهد  على 

للتعليم و�لتدريب �ملهني.

ترخي�س  على  �مل�شاركني  ح�شول 
للتدري�س ب�شكل معتمد من �لهيئة 
 ،NQAللموؤهالت �ل���وط���ن���ي���ة 
معتمدة،  م��درب��ني  م��درب  و�شهادة 
و�شهادة يف جمال �ل�شالمة �ملهنية 
�أبوظبي  م��رك��ز  قبل  م��ن  معتمدة 
مقيم  و���ش��ه��ادة  �ملهنية،  لل�شالمة 

د�خلي، و�شهادة مدقق د�خلي.
من  �لعليا  ز�ي���د  موؤ�ش�شة  وحت��ق��ق 
خ���الل ه���ذ� �ل��ربن��ام��ج �ل���ري���ادة يف 
�إع��د�د مدربي تاأهيل مهني  جمال 
وتدريب  ت��اأه��ي��ل  يف  متخ�ش�شني 
�شيُمكن  ح��ي��ث  �ل��ه��م��م،  ����ش��ح��اب 
�مل��ه��ن��ي يف مر�كز  �أق�����ش��ام �ل��ت��اأه��ي��ل 
متطلبات  حت��ق��ي��ق  م���ن  �مل��وؤ���ّش�����ش��ة 
لتقدمي  مرخ�شة  كجهة  �لعتماد 

�لتعليمية،  �لعملية  يف  �لتطبيقية 
وي���ع���م���ل ع���ل���ى خ���ل���ق ف���ر����س عمل 
ت���دري���ب  ل���ل���م���و�ط���ن���ني يف جم�����ال 
وتاأهيل �لأ�شخا�س ��شحاب �لهمم 

من �لناحية �ملهنية.
�لعايل  عبد  �هلل  عبد  �شعادة  و�أك��د 
بالإنابة  �ل��ع��ام  �لأم���ني  �حل��م��ي��د�ن 
ملوؤ�ش�شة ز�يد على �أن جمل�س �إد�رة 
�ملوؤ�ّش�شة برئا�شة �شمّو �ل�شيخ خالد 
�ملجل�س  رئي�س  نهيان  �آل  ز�ي��د  بن 
و�لتطوير  �لتاأهيل  ب��ر�م��ج  يدعم 
�لعلمي  ب���امل�������ش���ت���وى  و�لرت������ق������اء 
�لرتبوية  ل��ك��و�دره��ا  و�لأك���ادمي���ي 
�لإد�رية، و�ملوؤ�ش�شة تو��شل �مل�شرة 
�ل�شامية  �أه���د�ف���ه���ا  حت��ق��ي��ق  ن��ح��و 
�ملنبثقة  �لنبيلة  ر�شالتها  وت��اأدي��ة 

�مل�شمولة برعايتها وتاأهيل كو�درها 
�لعلمية  �ل��ن��اح��ي��ة  م���ن  �ل��رتب��وي��ة 
تطوير�ً ملهار�تهم �ملكت�شبة خلدمة 

فئات �أ�شحاب �لهمم.
وق��ال �حلميد�ن: ونحن يف مطلع 
ع��ام 2018 ع��ام ز�ي��د �خل��ر �أود 
�لتاأكيد على جتديد �لعهد لقيادتنا 
�لر�شيدة على بذل جل جمهود�تنا 
يف عملنا باملوؤ�ش�شة، و�شكر منت�شبي 
�لربنامج من كو�در �لتاأهيل �ملهني 
باملوؤ�ش�شة حلر�شهم على �للتحاق 
به، موؤكد�ً على �أن طموحات وثقة 
�إد�رة �ملوؤ�ش�شة فيهم وفيما يبذلونه 
حدود  ل  عملهم  ويف  ج��ه��ود،  م��ن 
عبد  �هلل  عبد  �شعادة  و�أ�شاف  لها. 
�لعايل �حلميد�ن: �ننا نتطلع حقا 

و�شتكون  �ملهني  �لتاأهيل  خ��دم��ات 
ق������ادرة ع��ل��ى م��ن��ح خ��ري��ج��ي��ه��ا من 
�شهاد�ت  �مل��ه��ن��ي  �ل��ت��اأه��ي��ل  م��رح��ل��ة 
مهنية معتمدة متكنهم من �لعمل 
�حلكومية  �جل��ه��ات  خمتلف  ل��دى 
بح�شب  ب�����ال�����دول�����ة  و�خل�����ا������ش�����ة 
تاأهيلهم  يتم  �لتي  �لخت�شا�شات 

لها.
�لتاأهيل  م��درب��ي  �إك�����ش��اب  و�شيتم   
�ملهني يف �ملوؤ�ّش�شة خالل �لربنامج 
�لإمار�تيني  ل��ل��م��و�ط��ن��ني  �مل��وج��ه 
�لفردية  �لقدر�ت  تطوير  مهار�ت 
ل��ل��م��ن��ت��ف��ع��ني، و���ش��ي��ت��م��ك��ن��ون من 
و��شرت�تيجيات  تقنيات  ��شتخد�م 
و�شيكون  �ل���ت���ع���ل���ي���م،  يف  ح���دي���ث���ة 
�لبحوث  �����ش���ت���خ���د�م  ب���اإم���ك���ان���ه���م 

�لإن�شانية  �مل���ب���ادئ  م��در���ش��ة  م���ن 
�لر��شخة  و�لتنموية  و�لجتماعية 
�ل��ت��ي �أر���ش��ى ق��و�ع��ده��ا �مل��غ��ف��ور له 
بن  ز�ي���د  �ل�شيخ  ت��ع��اىل  �هلل  ب����اإذن 

�شلطان �آل نهيان طيب �هلل ثر�ه.
�لقاها  �لتي  �لكلمة  خالل  وتوجه 
�ل��ربن��ام��ج �لذي  �ف��ت��ت��اح  يف ح��ف��ل 
�أقيم مبقر معهد �أبوظبي للتعليم 
و�ل���ت���دري���ب �مل��ه��ن��ي ب��ال�����ش��ك��ر �إىل 
�مل�شوؤولني به �إىل على تعاونهم مع 
�لذي  �لربنامج،  لتنفيذ  �ملوؤ�ّش�شة 
ياأتي يف �إطار �ل�شر�كات �ملجتمعية 
�ملوؤ�ّش�شة  تربمها  �ل��ت��ي  �لناجحة 
و�لتعليمية  �لعلمية  �ملوؤ�ش�شات  مع 
كو�درها،  خ���رب�ت  م��ن  لال�شتفادة 
وبر�جمها �لعلمية خلدمة �لفئات 

من  �لعديد  يف  �يجابية  نتائج  �ىل 
�ملوؤ�ّش�شة  ب��ني  �مل��ق��رتح��ة  �ل��رب�م��ج 
ومعهد �أبوظبي للتعليم و�لتدريب 
�ملهني، لتنفيذ �شل�شلة من �لرب�مج 
�مل�شرتكة، م�شر�ً �إىل �أن �لعمل مع 
�ملعهد من �شاأنه �أن ي�شاعد �ملوؤ�ّش�شة 
�لفئات  لتمكني  روؤيتها  حتقيق  يف 
ي�شبحو�  لأن  برعايتها  �مل�شمولة 
�لتنمية  م�شرة  فاعلني يف  �ف��ر�د�ً 
بالدولة.  ومن ناحيته عرب �شعادة 
جا�شم  �ل���رح���م���ن  ع��ب��د  �ل���دك���ت���ور 
بانطالقة  �شعادته  ع��ن  �حل��م��ادي 
�لربنامج، وقال �إن �لدبلوم �جلديد 
هو منوذج لل�شر�كة �ل�شرت�تيجية 
و�ل�شتفادة  �مل�����ش��رتك  ل��ل��ت��ع��اون  و 
�ملتوفرة  و�لإمكانات  �خل��رب�ت  من 

�صرطة راأ�س اخليمة ما�صية يف حملة »�صالمتنا من �صالمة بيئتنا املرورية«
•• راأ�س اخليمة- الفجر

و��شلت �إد�رة �ملرور و�لدوريات بالإد�رة �لعامة للعمليات �ملركزية ب�شرطة 
“�شالمتنا  �شعار  حتت  �لتوعوية  �ملرورية  �لفرعية  �حلملة  �خليمة  ر�أ���س 
من �شالمة بيئنا �ملرورية” �لتي �أطلقتها �إد�رة �لإعالم و�لعالقات �لعامة 
�ملدينة  �شرطة  مب��رك��ز  �ملجتمعية  �ل�شرطة  ف��رع  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  م��ي��د�ن��ي��اً 
�ل�شامل وفرع �ملرور و�لدوريات مبركز �شرطة �جلزيرة �حلمر�ء �ل�شامل 
)ق�شم  �لعامة  �خلدمات  ود�ئ��رة  �ملخلفات  �إد�رة  موؤ�ش�شة  مع  وبالتن�شيق   ،
ر�قب( و�لهادفة �إىل تعزيز �لإجر�ء�ت �لوقائية و�ل�شالمة ملحبي �لرحالت 

�لربية باللتز�م با�شرت�طات �لأمن و�ل�شالمة و�لنظافة خالل رحلتهم .
و�أكد �لعميد �لدكتور حممد �شعيد �حلميدي مدير عام �لعمليات �ملركزية 
بالقيادة �لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة ، �أنه وبتوجيهات مبا�شرة من �لقائد 
�شت�شتمر   ، �لنعيمي  ع��ل��و�ن  ب��ن  علي  �ل��ل��و�ء  �خليمة  ر�أ����س  ل�شرطة  �ل��ع��ام 
– يومي �خلمي�س  هذه �حلملة ملدة ثالثة �أ�شهر مبعدل مرتني �أ�شبوعياً 
�لأماكن  �ل��ربي��ة يف  �ل��رح��الت  ه���و�ة  ف��ئ��ة  ت�شتهدف  – و�ل��ت��ي  و�جل��م��ع��ة 
�ل�شياحية خا�شة �لتي ت�شهد ح�شور�ً كثيفاً من جانب �لعائالت و�ل�شباب 
�قرت�ب  �ملدينة مع  عن �شو�شاء  بعيد�ً  �لهادئة  �ل�شتوية  �لأوق��ات  لق�شاء 
ف�شل �ل�شتاء و�عتد�ل �لطق�س ، وتنبه �حلملة �إىل عو�قب �لقيادة بطي�س 

وتهور و�لوقوف ب�شكل خاطئ على كتف �لطريق حيث تقع غر�مة قدرها 
�لتوعية باملحافظة على نظافة �ملكان وعدم  على  تركز  كما   ، درهم   500
�لغر�مة  ق��درت  وقد  �لقيادة  �أثناء  بالطريق  �ملركبات  من  �ملخلفات  �إلقاء 
، وحتث على تعزيز �حلماية لالأبناء  1000 درهم و6 نقاط مرورية  ب� 
ووقايتهم من �شلبيات عدم مر�قبتهم ولعبهم بالقرب من �لطريق �لعام 
�أمناً  �أك���رث  �ل��ط��رق  جعل  يف  �مل�شتمرة  و�شركائها  �ل�شرطة  ج��ه��ود  �شمن 
�للتز�م  �أهمية  �لدولة على  �لد�خلية على م�شتوى  لو�ئح وز�رة  وتطبيق 
باإر�شاد�ت �ل�شالمة يف حال �لقيام بالرحالت �لربية �أو �لتخييم ، مو�شحاً 
مبا  �ل�شحيح  �ل�شلوك  �إىل  �لأبناء  توجيه  �لأم��ور  �أولياء  م�شوؤوليات  ب��اأن 

يعزز �شالمتهم .
وتوجهت �لفرق �ملعنية �إىل عدة �أماكن �شياحية مثل �شارع �ل�شيخ حممد بن 
ز�يد ، ومنطقة مزرع �ل�شياحية، على �أن يتم زيارة كافة �ملناطق و�لماكن 
�ل�  م��د�ر  �ملجتمع على  �أف��ر�د  من  �إقباًل جماهرياً  ت�شهد  �لتي  �ل�شياحية 
من �لربو�شور�ت �لتوعوية على  عدد  توزيع  مت  حيث   ، �لقادمة  �أ�شهر   3
�ملتو�جدين وتقدمي �لن�شح و�لإر�شاد لهم موؤكدين على تو�جدهم ب�شكل 
م�شتمر ود�ئم مل�شاعدتهم وتوفر �لأمن و�لأمان ، كما مت توزيع عدد من 
�ملكان وو�شع  �ل�شود�ء عليهم للحفاظ على نظافة  �لبال�شتيكية  �لأكيا�س 

�ملخلفات يف �أماكنها �ل�شحيحة ، متمنيني لهم ق�شاء �أوقات �شعيدة.

عمل تخ�س�سية ومعر�س طبي مب�ساركة 22 �سركة وور�س  علمية  جل�سة   38

بدء فعاليات موؤمتر الإمارات الدويل للن�صاء والتوليد والعقم يف دبي 18 يناير
•• دبي-الفجر:

يناير   18 ي����وم  دب����ي  يف  ت��ن��ط��ل��ق 
�لإمار�ت  موؤمتر  فعاليات  �حل��ايل 
للن�شاء  ع�����ش��ر  �ل�����ر�ب�����ع  �ل��������دويل 
و�لتوليد و�لعقم حتت �شعار “دور 
�لن�شاء”  �أم����ر������س  يف  �جل���ي���ن���ات 
و�ل������ذي ي���ق���ام حت���ت رع���اي���ة �شمو 
�ل�شيخ حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم 
�ملالية  وزي������ر  دب�����ي  ح���اك���م  ن���ائ���ب 
�ل�شحة  لهيئة  �لأع���ل���ى  �ل��رئ��ي�����س 
يف دب��ي وب��دع��م م��ن ج��ائ��زة �ل�شيخ 
حمد�ن بن ر��شد �آل مكتوم للعلوم 
�ل��ط��ب��ي��ة. ي�����ش��ارك يف �مل���وؤمت���ر – 
�لذي تقام فعالياته بفندق رو�شة 
�ل��ب�����ش��ت��ان خ���الل �ل��ف��رتة م��ن 18 
�إىل 20 يناير 2018 – �أكرث من 
�أل����ف ط��ب��ي��ب و28 حم��ا���ش��ر�ً من 
�أوروبا  يف  و�لأطباء  �لأ�شاتذة  كبار 
جمل�س  ودول  �لأو����ش���ط  و�ل�����ش��رق 

تدبر  يف  �مل���ت���غ���رة  �لجت�����اه�����ات 
�ل����ش���ط���ر�ب �جل��ن�����ش��ي ل����دى �شن 
�لهرمونية  �ملعاجلة  ودور  �لياأ�س 
يف عالج �شرطان �ملبي�س و�لرحم، 
�شبيل  يف  �لبيو�س  ع��دد  وحت�شني 
جناح �لإخ�شاب �مل�شاعد، و�ملفاهيم 
�ملتكررة.  �ل�شقاطات  يف  �جلديدة 
من جهته �أكد عبد �هلل بن �شوقات 
�ل�شيخ  �أمناء جائزة  ع�شو جمل�س 
مكتوم  �آل  ر������ش����د  ب����ن  ح����م����د�ن 
�أ�شبحت  دب��ي  �أن  �لطبية  للعلوم 
خمتلف  ل�شت�شافة  عاملية  وجهة 
�لأح���د�ث و�مل��وؤمت��ر�ت، م�شر� �إىل 
�لإم�����ار�ت  ����ش��ت�����ش��اف��ة م���وؤمت���ر  �أن 
للن�شاء  ع�����ش��ر  �ل�����ر�ب�����ع  �ل��������دويل 
ي��وف��ر فر�شة  و�ل��ع��ق��م  و�ل��ت��ول��ي��د 
مثالية لتبادل �خلرب�ت و�لتجارب 
للقائمني  �لطبي  �لأد�ء  وتطوير 
�لوقائية  �خل���دم���ات  ت��وف��ر  ع��ل��ى 
ب���ر�م���ج  و�ل���ع���الج���ي���ة خ���ا����ش���ة يف 

�لتعاون �خلليجي.
وق��ال��ت �ل��دك��ت��ورة ع��و�ط��ف �لبحر 
��شت�شارية �أمر��س �لن�شاء و�لعقم، 
جمعية  و�ل��ت��ول��ي��د  �لن�شاء  رئي�شة 
�ملوؤمتر  ورئي�شة  �لطبية  �لم��ار�ت 
�ل������دويل  �لم�����������ار�ت  م����وؤمت����ر  �إن 
لأم���ر�����س �ل��ن�����ش��اء و�ل��ع��ق��م يعترب 
�لعاملية  �لطبية  �ملحافل  �أه��م  م��ن 
وجه  ع��ل��ى  �مل��ن��ط��ق��ة  ويف  ع��م��وم��ا 
�خل�����ش��و���س، ح��ي��ث جت��ت��م��ع نخبة 
�مل��ح��ا���ش��ري��ن وكبار  م���ن  م��ت��م��ي��زة 
�لأ�����ش����ات����ذة و�لأط�����ب�����اء يف �أوروب������ا 
و�ل�شرق �لأو�شط و�خلليج �لعربي 
على مدى ثالثة �أيام، ل�شتعر��س 
�أح������������دث �ل�����ع�����ل�����وم و�ل����ت����ق����ن����ي����ات 
�شاأنها  م���ن  �ل���ت���ي  وم�����ش��ت��ج��د�ت��ه��ا 
�لرقي يف ممار�شة هذ� �لخت�شا�س 
مما يعود بالنفع على كل �مل�شاركني 
�لعلمية  للجل�شات  و�حل��ا���ش��ري��ن 
لفعاليات  �مل�شاحبة  �لعمل  وور���س 

طبي  وم����ع����ر�����س  �ل��ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
�شركة   22 م��ن  �أك��رث  فيه  ت�شارك 
�ملنتجات  �أح������دث  ت��ع��ر���س  ط��ب��ي��ة 
و�لأجهزة  �لعالجية  و�مل�شتلزمات 
�لطبية �ملتخ�ش�شة يف علوم �لتوليد 
ومعاجلات  �لن�شائية  و�جل���ر�ح���ة 
�لعمل  �أور�ق  و�شتت�شمن  �لعقم. 
و�جل���ل�������ش���ات �ل��ع��ل��م��ي��ة ع������دد� من 
�ملو��شيع �ملهمة يف جمال �لأمر��س 
تاأثر  �ل��ن�����ش��ائ��ي��ة و�ل��ت��ول��ي��د م��ث��ل 
�لأع�شاء  على  �ل���ش��رتوج��ني  ع��وز 
�جلهاز  با�شتثناء  للمر�أة  �لد�خلية 
�لتنا�شلي و�ل��دور �لأك��رث تغر� يف 
�لت�شوير بالأمو�ج �ل�شوتية للثلث 
وكيفية  �حل��م��ل  ف���رتة  م��ن  �لأول 
لدى  �حل��م��ل  ح�����ش��ول  ن�شبة  رف���ع 
مري�شات �ملبي�س متعدد �لأكيا�س، 
لل�شل�س  �جل����ر�ح����ي����ة  و�مل����ع����اجل����ة 
وم�شاعفاته.  �جل���ه���دي  �ل���ب���ويل 
�لعلمية  �جل��ل�����ش��ات  ت��ت��ن��اول  ك��م��ا 

�شيت�شمن  م�شتمر-  طبي  تعليم 
38 جل�شة علمية �إ�شافة �إىل عقد 
�لتدريبية  �لعمل  ور����س  م��ن  ع��دد 

�لعامل  دول  خمتلف  م��ن  �مل��وؤمت��ر 
و�ملنطقة ب�شكل خا�س.

�أن  �إىل  �لبحر  �ل��دك��ت��ورة  و�أ���ش��ارت 

�لربنامج �لعلمي للموؤمتر - �لذي 
وز�رة  ق���ب���ل  م����ن  م���ع���ادل���ت���ه  مت����ت 
�شاعة   45 عن  يزيد  ب�ما  �ل�شحة 

بالأمر��س  �مل��ت��ع��ل��ق��ة  �لأم����ر������س 
�لن�شائية و�لتوليد.

للفعاليات  دع��م �جل��ائ��زة  �إن  وق��ال 
�لطبية ب�شكل عام وملوؤمتر �لإمار�ت 
للن�شاء و�لتوليد ب�شكل خا�س ياأتي 
لدعم  �ملتو��شلة  جهودها  �إط��ار  يف 
�مل�����ش��ت��م��ر حملياً  �ل��ط��ب��ي  �ل��ت��ع��ل��ي��م 
�شحة  �أن  �إىل  لف���ت���ا  و�إق��ل��ي��م��ي��ا، 
�ملر�أة تاأتي �شمن �أولويات �لهيئات 
�ل�شحية �ملختلفة بالدولة تقدير� 
�لنهو�س  يف  �مل����ح����وري  ل����دوره����ا 
وعلى  كافة  �مل��ج��الت  يف  باملجتمع 

جميع �مل�شتويات.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان -وام:

�لدكتور عبد�هلل بن حممد  �أك��د معايل 
�لبنية  تطوير  وزي���ر  �لنعيمي  بلحيف 
عملها  يف  ت�شتند  �ل�����وز�رة  �أن  �لتحتية 
لل�شيانة  ج���دي���د  م��ف��ه��وم  ع��ل��ى  �م�������س 
�ل�شتد�مة  م��ن��ظ��وم��ة  ت��ب��ن��ي  يف  يتمثل 
بالعتماد  و�مل��ن�����ش��اآت  �مل���ب���اين  وت��ط��وي��ر 
ع��ل��ى �لب��ت��ك��ار�ت يف ذل���ك �مل��ج��ال �لأمر 
�لذي يرفع من م�شتوى جودتها ويطيل 
عمرها �لفرت��شي لفتا �إىل �أن �إجناز�ت 
�لوز�رة يف جمال �شيانة وتطوير �ملباين 
�حل��ك��وم��ي��ة ت��ع��ت��رب م���ث���ال ي��ح��ت��ذى به 
�لتحتية  �لبنية  ونقطة فارقة يف جمال 

بدولة �لإمار�ت.
ولفت معاليه - خالل زيارته �لتفقدية 
�لتي  �مل�����ش��اج��د  م��ن  ع����دد�  �شملت  �ل��ت��ي 
باإمارة  ���ش��ي��ان��ت��ه��ا  م���ن  �ل������وز�رة  �ن��ت��ه��ت 
ع��ج��م��ان ور�ف���ق���ه خ��الل��ه��ا ع��ب��ي��د حمد 
�لعامة  �ل��ه��ي��ئ��ة  مكتب  م��دي��ر  �ل��زع��اب��ي 
لل�شوؤون �لإ�شالمية و�لأوقاف يف عجمان 
�لتحتية  �لبنية  تطوير  وز�رة  �أن  �إىل   -
�شاأنه  من  ما  كل  لتوفر  جاهدة  ت�شعى 
ل���رو�د دور  �ل��ر�ح��ة و�لط��م��ئ��ن��ان  تهيئة 

على  �لبتكار  �دخ��ال  خ��الل  �لعبادة من 
�ملباين ومر�فقها �شمن �أعمال �لتطوير 
بالتعاون  م�شيد�  و�ل�شيانة  و�لتنفيذ 
�ملثمر بني �لوز�رة و�لهيئة ودور ذلك يف 
تدعم  م�شرتكة  منظومة  �شمن  �لعمل 

تطلعات �لقيادة �لر�شيدة للدولة.
�ل��دوؤوب لتطوير  ووجه ب�شرورة �لعمل 

مو�د بناء مبتكرة وم�شتد�مة قادرة على 
مو�كبة �لتطور �لذي ت�شهده �لدولة يف 
خمتلف �ملجالت كما تتو�ءم مع طبيعة 
دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة ومناخها 
�لم����ر �ل����ذي ي��ح��ق��ق ����ش��ت��د�م��ة �ملباين 

و�ملن�شاآت.
و�أ�شار معاليه خالل زيارته م�شجد �إبن 

“جوتن”  �شركتي  تطوعت  �ل��ذي  ز�ي��د 
�ملر�فق  لإد�رة  و”�إك�شرب�س”  لالأ�شباغ 
ز�يد  “عام  م���ب���ادر�ت  ���ش��م��ن  ل�شيانته 
تطوير  وز�رة  ح��ر���س  �إىل   ”2018
على  ح��ك��وم��ي��ة  كجهة  �لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة 
�شركات  م����ن  ���ش��رك��ائ��ه��ا  م����ع  �ل���ت���ع���اون 
�ل��ق��ط��اع �خل��ا���س يف �مل���ب���ادر�ت �خلرية 

�لوز�رة  توجه  �أن  �إىل  لفتا  و�ملجتمعية 
و�����ش���ح ف��ي��م��ا ي��ت��ع��ل��ق ب�����ش��رورة حتقيق 
�ل���ق���ط���اع �خلا�س  م���ع  ف��اع��ل��ة  ����ش���ر�ك���ة 
و�ل�����ش��رك��ات �ل��ت��ي ت��ت��ع��ام��ل م��ع��ه��ا لدعم 
�مل����ب����ادر�ت �مل��ج��ت��م��ع��ي��ة و�خل���ري���ة �لتي 
ت��ن��ف��ذه��ا �ل������وز�رة ب��ال��ت��ز�م��ن م���ع “عام 
ز�يد” جتاوبا مع �إعالن �شاحب �ل�شمو 
نهيان رئي�س  �آل  ز�ي��د  �ل�شيخ خليفة بن 
�لدولة “حفظه �هلل” عام 2018 “عام 
لدولة  وطنية  منا�شبة  و�عتباره  ز�يد” 

�لإمار�ت.
بلحيف  عبد�هلل  �لدكتور  معايل  وتقدم 
�لنعيمي بال�شكر لل�شركتني على دورهما 
�لقطاع  موؤ�ش�شات  د�عيا  �ملبادرة  دعم  يف 
�خلا�س �إىل �ن حتذو� حذوهما بالقيام 
�لأمر  و�خل��ري وهو  �ملجتمعي  بدورها 
�لر�شيدة  �لقيادة  باهتمام  يحظى  �لذي 
لدولة �لإمار�ت موؤكد� على �أهمية قيام 
لتو�كب  منتجاتها  بتطوير  �ل�����ش��رك��ات 
�ل���ق���ائ���م ع���ل���ى حتقيق  �ل����دول����ة  ت���وج���ه 
�ملر�فق  مبختلف  �ل�شتد�مة  منظومة 

و�ملباين بالدولة.
�مل���ب���ادر�ت �خلرية  �إن م��ث��ل ه���ذه  وق���ال 
�لإمار�ت  ل�شعب  �لإن�شاين  �لوجه  تربز 

و�مل���ق���ي���م���ني ع���ل���ى �أر����ش���ه���ا م���ع���ت���رب� �ن 
�إ�شر�ك �لقطاع �خلا�س يف دعم �ملبادر�ت 
�خل��ري��ة و�مل��ج��ت��م��ع��ي��ة ي��دل��ل ع��ل��ى قوة 
�لقائمني  و�إمي���ان  �لقطاع  ه��ذ�  ومتانة 
و�مل�شوؤولية  �ل�����ش��ر�ك��ة  ب��اأه��م��ي��ة  ع��ل��ي��ه 
�أح��د حم��اور عام  �لتي تعترب  �ملجتمعية 
�أعلن عنها وت�شب يف خدمة  �لتي  ز�ي��د 
�لوطن. و�أ�شاف معاليه �أن وز�رة تطوير 
�ل��ب��ن��ي��ة �ل��ت��ح��ت��ي��ة ح��ري�����ش��ة ع��ل��ى تبني 
ودع���م �مل��ب��ادر�ت �خل��ري��ة و�ل��ت��ي ت�شكل 
وقد  �ملجتمعية  مل�شوؤوليتها  حقيقة  نو�ة 
تطبيق  �شبيل  يف  ك��ب��ر�  �هتماما  �أول���ت 
�لر�شيدة  للقيادة  �ل�شامية  �لتوجيهات 
باإطالق �ملبادر�ت �خلرية ملا لذلك من 

دور يف تر�شيخ مكانة دول��ة �لم���ار�ت يف 
�ملجال �لإن�شاين و�لعمل �خلري.

ون���وه م��ع��ايل �ل��دك��ت��ور ع��ب��د�هلل بلحيف 
�لبنية  ت��ط��وي��ر  وز�رة  �أن  �إىل  �لنعيمي 
�لتحتية تعمل يف �شوء توجيهات �لقيادة 
�لعربية  �لإم��������ار�ت  ل���دول���ة  �ل��ر���ش��ي��دة 
�إر�شاء  ����ش���رورة  يف  و�مل��ت��م��ث��ل��ة  �مل��ت��ح��دة 
عام  ك��ت��وج��ه جمتمعي  �ل��ع��ط��اء  م��ف��ه��وم 
تنخرط فيه فئات �ملجتمع كافة وجميع 

موؤ�ش�شاته ب�شقيها �حلكومي و�خلا�س.
�لزعابي  ح��م��د  عبيد  �أث��ن��ي  ج��ان��ب��ه  م��ن 
وز�رة  تنفذها  �لتي  �لعمال  ج��ودة  على 
تطوير �لبنية �لتحتية و�ملتعلقة بالهيئة 
و�ل�شر�كة �حلقيقية �لتي جتمع �لوز�رة 

�لوز�رة  م�شاريع  �أن  �يل  لفتا  و�لهيئة 
به حيث حتظى  �أ�شبحت مثال يحتذى 
�حلثيثة  �ملتابعة  باإ�شادة �جلميع يف ظل 
�لتحتية  �ل��ب��ن��ي��ة  ت��ط��وي��ر  وزي����ر  مل��ع��ايل 

ملختلف �مل�شاريع �لتي تنفذها �لوز�رة.
�لبنية  ت��ط��وي��ر  وز�رة  ب��ج��ه��ود  و�أ�����ش����اد 
على  �لعمل  يف  �ل��ب��ارز  ودوره���ا  �لتحتية 
�لتحتية وتنفيذ خمتلف  �لبنية  تطوير 
�لقيادة  توجهات  حتقق  �ل��ت��ي  �مل�شاريع 
�ملتقدم  �ل��دول��ة  مركز  دع��م  يف  وت�شاهم 
م�شر�  �لعاملي  �لتناف�شية  موؤ�شر  �شمن 
�إىل �أن �لوز�رة ل تدخر جهد� يف حتقيق 
�ل��ب��ن��اء م��ع �لهية �لم���ر �لذي  �ل��ت��ع��اون 

يحقق �لتنمية �ل�شاملة.

وزير تطوير البنية التحتية: مفهوم جديد لل�صيانة ي�صتند 
على تبني منظومة ال�صتدامة والبتكار

 العني ال�ساهرة : 

بواحلمام �صابط متقاعد يحكي م�صرية حياته يف ال�صرطة

الأربعاء اإعالن اأ�صماء احلا�صلني على منحة 
برنامج الإمارات لبحوث علوم ال�صتمطار

•• اأبوظبي-وام:

يعلن �أ�شبوع �أبوظبي لال�شتد�مة 
�أبوظبي  مب��رك��ز  خ��ا���س  حفل  يف 
يوم  �أدن��ي��ك  للمعار�س  �ل��وط��ن��ي 
�لأربعاء �ملقبل �أ�شماء �حلا�شلني 
من  �لثالثة  �ل����دورة  منحة  على 
علوم  لبحوث  �لإم����ار�ت  برنامج 

�ل�شتمطار.
�مللتقى  �ل���ربن���ام���ج  ي��ع��ق��د  ك���م���ا 
ع����ل����وم  يف  �ل�������ث�������اين  �ل��������������دويل 
ة  ي��ع��د من�شّ �ل����ذي  �ل���ش��ت��م��ط��ار 
�ملتعلقة  �لأف����ك����ار  �آخ�����ر  ل��ت��ب��ادل 
و�لتكنولوجيا  �ل��ع��ل��وم  بتطوير 
�لبحثي  �مل��ج��ال  ه��ذ�  يف  �ملبتكرة 

�ملهم.
وحتت رعاية �شمو �ل�شيخ من�شور 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  �آل  ز�ي���د  ب��ن 
�شوؤون  وزي�����ر  �ل��������وزر�ء  جم��ل�����س 
عن  �ل��ربن��ام��ج  �شيعلن  �لرئا�شة 
�لقمة  فعاليات  �شمن  �ل���ش��م��اء 
خالل  تقام  �لتي  للمياه  �لعاملية 

�أ�شبوع �أبوظبي لال�شتد�مة.
�لربنامج  يعقد  ثانية  جهة  م��ن 
علوم  يف  �ل��ث��اين  �ل���دويل  �مللتقى 
من  ي�شتمر  �ل����ذي  �ل���ش��ت��م��ط��ار 
وم���ن  ي����ن����اي����ر،   18 �إىل   16
فر�شة  �مل��ل��ت��ق��ى  ي��ت��ي��ح  �أن  �مل��ق��رر 
�ملنحة  ع��ل��ى  �جل���دد  للحا�شلني 
و�أهد�فهم  خ��ط��ط��ه��م  ل��ت��ق��دمي 
�ل��ب��ح��ث��ي��ة، ف��ي��م��ا ���ش��ي��ق��وم خرب�ء 
علم  دول���ي���ون يف  م��ت��خ�����ش�����ش��ون 
�ملناخ و�لأر�شاد �جلوية و�مليادين 
ذ�ت �ل�شلة، بتبادل �لأفكار ب�شاأن 
�ملتعلقة  �ل��ب��ح��وث �لأخ����رة  �أه���م 

بال�شتمطار.
هذ�  يت�شمن  �أن  �مل��ت��وق��ع  وم���ن 
تنظيمه  ي���ت���م  �ل������ذي  �حل��������دث، 
�ملفتوحة  �ل��ن��ق��ا���ش��ات  ل��ت�����ش��ج��ي��ع 
ب�شاأن  �مل�����ش��ارك��ني  ب��ني  و�ل��ب��ن��اءة 
�ل������ت������ط������ور�ت يف جم����ال  �آخ����������ر 
مرحلية  ت��ق��اري��ر  �ل���ش��ت��م��ط��ار، 
عن �لتقدم �لو�عد �لذي حتققه 
�مل�����ش��اري��ع �جل��اري��ة ح��ال��ي��اً و�لتي 
�حلا�شلون على منحتي  ينفذها 
و�لثانية  �لأوىل  �ل������دورت������ني 
ل���ل���ربن���ام���ج، وك����ذل����ك �لط�����الع 
�لثالثة  �ل������دورة  م�����ش��اري��ع  ع��ل��ى 
قريباً.  ت��ن��ف��ي��ذه��ا  ���ش��ي��ب��د�أ  �ل��ت��ي 
و�شي�شعى �مللتقى �إىل �لبناء على 
�لن�شخة  حققته  �ل���ذي  �ل��ن��ج��اح 
�ل���ع���ام  �أق����ي����م����ت  �ل����ت����ي  �لأوىل 
تبادل  خاللها  مت  حيث  �ملا�شي، 

�لأف���ك���ار و�مل��ق��رتح��ات و�لط���الع 
و�لبتكار�ت  �حللول  �أح��دث  على 
�مل�شاعي  ت��دع��م  �أن  مي��ك��ن  �ل��ت��ي 
�لر�مية �إىل حتقيق �لأمن �ملائي 
�لعاملي. و�شيبد�أ �ليوم �لأول من 
يلقيها  مبحا�شرة  �حل���دث  ه��ذ� 
مدير  تربالن�س  ديون  �لدكتور 
�لعاملية  �مل��ن��ظ��م��ة  يف  �ل���ب���ح���وث 
ي�شتعر�س  �جل���وي���ة  ل���الأر����ش���اد 
�لأخرة  �لتطور�ت  �آخر  خاللها 
يف جمال �ل�شتمطار. و�شتعقبها 
“�لبتكار يف  حلقة نقا�شية حول 
�ل�شتمطار”،  ودور  �مل��ي��اه  �إد�رة 
�لتقدم  ل�شتعر��س  جل�شة  يليها 
بحوث  يف  حت��ق��ي��ق��ه  مت  �ل�������ذي 

�لدورتني �لأوىل و�لثانية.
�لثاين  �ل���ي���وم���ان  و���ش��ي��ت�����ش��م��ن 
من  م��زي��د�ً  �مللتقى  م��ن  و�لثالث 
�لنقا�شات حول �مل�شاريع �لقائمة، 
�شيتم  نقا�شية  جل�شة  جانب  �إىل 
خ���الل���ه���ا ت����ق����دمي �مل�������ش���روع���ات 
�جلديدة للحا�شلني على منحة 

�لدورة �لثالثة. 
�مللتقى  �أع��م��ال  ج���دول  و�شيكون 
�أم����ام �جلمهور،  م��ت��اح��اً  ب��اأك��م��ل��ه 
ي�شكل هذ� �حل��دث فر�شة  حيث 
م���ث���ال���ي���ة مل����ع����رف����ة �مل������زي������د من 
�لتفا�شيل حول �لبحوث �لأكرث 
يف  تنفيذها  يجري  �لتي  �بتكار�ً 
و�ل�شتماع  �ل���ش��ت��م��ط��ار،  جم���ال 
�خلرب�ء  ك��ب��ار  نظر  وج��ه��ات  �إىل 
�لدوليني �لعاملني يف هذ� �ملجال 

�لعلمي �ملهم.
وق���ال ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور ع��ب��د �هلل 
�مل��رك��ز �لوطني  �مل��ن��دو���س م��دي��ر 
�ل���ت���ي تدير  ل���الأر����ش���اد، �جل���ه���ة 
علوم  لبحوث  �لإم����ار�ت  برنامج 
2015�ن  ع��ام  منذ  �ل�شتمطار 
و�مللتقى  �ل�شنوي  �حلفل  �إق��ام��ة 
�ل�شتمطار  ع���ل���وم  يف  �ل������دويل 
�أبوظبي  �أ�شبوع  فعاليات  �شمن 
على  توؤكد   ،2018 لال�شتد�مة 
�أه��م��ي��ة �ل��ربن��ام��ج ومت��ّك��ن��ه من 
مرموقة  دول���ي���ة  م��ك��ان��ة  ح��ج��ز 
بف�شل جهوده �لر�مية �إىل �إيجاد 
جديدة  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ات  �أف����ك����ار 
وم���ب���ت���ك���رة مي���ك���ن ت��ط��ب��ي��ق��ه��ا يف 
�ملناطق �لتي تعاين من �شح �ملياه. 
�لإمار�تية  �لقيادة  روؤية  وبف�شل 
يف دفع �لبتكار �لعلمي و�لتقدم، 
ت�شجيع  يف  �لدولة  �شاهمت  فقد 
ب��ه��دف تعزيز  �ل��ع��امل��ي��ة  �جل���ه���ود 
�لإمار�ت  دولة  �ملياه يف  ��شتد�مة 

وخارجها«.
وي������ق������دم ب�����رن�����ام�����ج �لإم�������������ار�ت 
ل����ب����ح����وث ع�����ل�����وم �ل����ش���ت���م���ط���ار 
�إط���الق���ه حت���ت رعاية  �ل����ذي مت 
���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ م��ن�����ش��ور ب��ن ز�يد 
رئ��ي�����س جمل�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  �آل 
�ل��وزر�ء وزي��ر �شوؤون �لرئا�شة يف 
�ملتحدة،  �لعربية  �لإم��ار�ت  دول��ة 
ماليني   5 بقيمة  مالية  منحة 
�إىل  ي�����ش��ل  م��ا  تتقا�شمها  دولر 
خم�شة م�شاريع بحثية. و�نعكا�شاً 
ف��ق��د �شهدت  �ل��ربن��ام��ج  ل��ن��ج��اح 
ك��ب��رة يف  زي���ادة  �لثالثة  �ل����دورة 
�مل��ق��دم��ة مقارنة  �ل��ط��ل��ب��ات  ع���دد 
ب����ال����دورة �ل�����ش��اب��ق��ة. ح��ي��ث بلغ 
جمموع �لبحوث �لأولية �ملقدمة 
بها  تقّدم  بحثًي  م�شروًع   201
و�خلرب�ء  �لباحثني  من   710
موؤ�ش�شة   316 ل�����  ي��ن��ت�����ش��ب��ون 
بلد�ً.   68 يف  ت���ت���و�ج���د  ب��ح��ث��ي��ة 
مديرة  �مل��زروع��ي،  علياء  وق��ال��ت 
علوم  لبحوث  �لإم����ار�ت  برنامج 
�ل�شتمطار: “�إن �حلفل �ل�شنوي 
ل���الإع���الن ع���ن �حل��ا���ش��ل��ني على 
م���ن���ح���ة �ل�����������دورة �ل���ث���ال���ث���ة من 
�لربنامج و�مللتقى �لدويل �لثاين 
ي�شلطان  �ل����ش���ت���م���ط���ار،  ل��ع��ل��وم 
�ل�شوء على �لتقدم �لكبر �لذي 
��شتنباط  يف  ب��ال��ف��ع��ل  ح��ق��ق��ن��اه 
حلول فّعالة لتعزيز �لأمن �ملائي 
�لعاملي من خالل �لعلوم �ملتعلقة 
بال�شتمطار. وقد كان للربنامج 
ت�شجيع  يف  ك��ب��ر  دور  ب��ال��ف��ع��ل 
ب���ني كبار  �ل���ت���ع���اون و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق 
�مللتزمني  �ل��دول��ي��ني  �ل��ب��اح��ث��ني 
بهذ�  �ملتعلقة  بالعلوم  بالنهو�س 
مو��شلة  �إىل  ون��ت��ط��ل��ع  �مل���ج���ال، 

هذه �جلهود يف �مل�شتقبل ».
�حلا�شلة  �لبحثية  �لفرق  وتقوم 
�لأوىل  �ل�����������دورة  م���ن���ح���ة  ع���ل���ى 
ب���ت���ن���ف���ي���ذ م���������ش����اري����ع ر�ئ����������دة يف 
�ملبتكرة  �خل����و�رزم����ي����ات  جم����ال 
وتعديل  �ل���ن���ان���و  وت��ك��ن��ول��وج��ي��ا 
�ن�شم  وق����د  �لأر�����ش����ي.  �ل��غ��ط��اء 
�لباحثون   2017 عام  يف  �إليهم 
�ل���دورة  �حل��ا���ش��ل��ون ع��ل��ى منحة 
�ل���ث���ان���ي���ة، ح���ي���ث ي��ع��م��ل��ون على 
�لقطر�ت  دور  ت��ت��ن��اول  م�����ش��اري��ع 
توفر  �مل������ربدة يف  ف����وق  �مل���ائ���ي���ة 
�لأمطار،  هطول  لزيادة  �جلليد 
تعزيز  يف  �جل����وي  �ل��ه��ب��اء  ودور 
هطول �لأمطار، و�إمكانية تعديل 
�خل�شائ�س �لكهربائية لل�شحب.

�صرطة اأبوظبي تبحث التعاون مع كوريا اجلنوبية

الهالل يت�صلم تربعا ماليا من وقف »برج اخلري«

•• راأ�س اخليمة- الفجر

��شت�شاف برنامج “ �لعني �ل�شاهرة “ �لإذ�عي 
�لذي يبث عرب �أثر �إذ�عة ر�أ�س �خليمة وتعده 
بالقيادة  �ل��ع��ام��ة  و�ل���ع���الق���ات  �لإع�����الم  �إد�رة 
�لعامة ل�شرطة ر�أ�س �خليمة يف حلقته �لتا�شعة 
�لعميد   ، ب��الأ���ش��ت��ودي��و  �ل��ث��ال��ث  للمو�شم  ع�شر 
ر��شد يو�شف بو�حلمام لي�شرح  رحلة عمله  يف 
�ل�شلك �ل�شرطي ، حيث �شلطت �حللقة �ل�شوء 
�ملتقاعدين  بفئة  �لد�خلية  وز�رة  حر�س  على 

ف����رتة ع��م��ل��ه��م وم����دى تقديرها  �ن��ت��ه��اء  ب��ع��د 
جلهودهم ودوره��م ، كما �أب��رزت �حللقة �أهمية 
�ل�شرطي و�شعيها  �لفئة يف تطوير �لعمل  هذه 
نحو �لتطوير وتقدمي كل �لإمكانيات يف �شبيل 
ت��وف��ر �لأم����ن و�لأم�����ان ، ت��اأك��ي��د�ً ع��ل��ى تعزيز 
�لتو��شل �لد�خلي بني �ملنت�شبني و�ملتقاعدين ، 
�شعياً لإ�شاعة �ملحبة و�لتاآلف يف نفو�س �ملنت�شبني 
�ملجتمعية  �ل���رو�ب���ط  ب��ت��وث��ي��ق   ، و�مل��ت��ق��اع��دي��ن 
�إىل مد  وهي تعترب خطوة ت�شعى من خاللها 
روؤية  من  �نطالقاً   ، �لأ���ش��ري  �لرت�بط  ج�شور 

�لد�خلية و�شمن خطتها �ل�شرت�تيجية  وز�رة 
بالتو��شل مع �ملتقاعدين �لع�شكريني وتقدمي 
�أف�����ش��ل �خل��دم��ات ل��ه��م مت ����ش��ت��ح��د�ث مبادرة 
م�شتوى  على  �ملتقاعدين  خدمة  مكتب  �إن�شاء 

�لدولة.
وتناول �ل�شيف مر�حل تدرجه �لوظيفي خالل 
�أهم  م��ت��ن��اوًل   ، �خليمة  ر�أ����س  �شرطة  يف  عمله 
و�أبرز خدماتهم وبر�جمهم �آنذ�ك ، وعن �لعمل 
�ل�شرطي بني �ملا�شي و�ليوم و�أبرز �لختالفات 
و�لتحديث  �ل��ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  �ع���ت���م���دت  �ل���ت���ي 

�لتكنولوجيا  �مل�شتجد�ت وتتما�شى مع  لتو�كب 
، متحدثاً عن دور وتو��شل جمعية �ملتقاعدين 
�لد�خلية  ب���وز�رة  م��وؤخ��ر�ً  ��شتحد�ثها  مت  �لتي 
�ل��دول��ة وم���دى �ل���ش��ت��ف��ادة من  ع��ل��ى م�شتوى 
توؤكد  خطوة  باأنها  موؤكد�ً   ، �لو��شعة  خدماتها 
باأنها  و�لد�خلية حتديد�ً  عليها �لدولة عموماً 
لعبت  فئة  �ملتقاعدين  ب��اأن  للمجتمع  ل  ر�شالة 
هاماً  ورئي�شياً  حم��وري��اً  دور�ً  تلعب  وم��از�ل��ت 
�لتي  �ملتميزة  وكفاءتهم  �لو��شعة  بخرب�تهم 

بف�شلها تقدمت �لدولة و�لأجهزة �لأمنية.

•• اأبوظبي-وام:

ب��ح��ث��ت ���ش��رط��ة �أب��وظ��ب��ي م��ع وف���د من 
تعزيز  �جل��ن��وب��ي��ة  ك���وري���ا  ج��م��ه��وري��ة 
�ل��ت��ع��اون يف جم��ال �ل��ت��دري��ب لالرتقاء 
�أف�شل  �ل�����ش��رط��ي وف����ق  �ل��ع��م��ل  ب������اأد�ء 

�ملمار�شات �لعاملية.
جاء ذلك خالل لقاء �لعميد ثاين بطي 
�ل�شام�شي مدير �إد�رة �لتدريب ب�شرطة 
�أبوظبي �لوفد �لكوري �لذي �شم يوون 
�مل��ف��و���س يف �شفارة  �ل���وزي���ر  ي���ون ج���ان 
ك��وري��ا ل���دى �ل��دول��ة و���ش��ون �شوجنون 

�شابط �لرتباط بال�شفارة.
وبحث �جلانبان تعزيز تبادل �خلرب�ت 
و�مل������ع������ارف و�ل����ت����ج����ارب و�مل���م���ار����ش���ات 
�لناجحة و�لتدريب �لتخ�ش�شي ومدى 

�لتدريبية  �ل�������دور�ت  م���ن  �ل���ش��ت��ف��ادة 
�ملدربني  �لتي يقوم بتنفيذها عدد من 

بالتعاون  �أبوظبي  �شرطة  يف  �لكوريني 
مع �إد�رة �لتدريب.

كما مت مناق�شة �خلطة �لتدريبية لعام 
�لعدد �لأكرب  تنفيذ  و�إمكانية   2018

نحو  ع��ل��ى  �لتخ�ش�شية  �ل�����دور�ت  م��ن 
�ل��ل��ق��اء �شمن  �أه��د�ف��ه��ا. وي��اأت��ي  يحقق 
�خلطة �ل�شرت�تيجية ل�شرطة �أبوظبي 
منت�شبيها  وم��ه��ار�ت  م��ع��ارف  لتطوير 
�لتدريبية وملو�كبة �مل�شتجد�ت �لعلمية 
�خلدمات  وتقدمي  �لأد�ء  يف  و�لرت��ق��اء 

�ل�شرطية.
ب�شرطة  �لتدريب  �إد�رة  مدير  و�أع���رب 
 .. �ل��ك��وري  للوفد  �شكره  ع��ن  �أب��وظ��ب��ي 
متمنياً مزيد�ً من �لتعاون بني �جلانبني 

لالرتقاء بالعملية �لتدريبية.
�لزعابي  عبد�هلل  �لعقيد  �للقاء  ح�شر 
�لد�خلية  �مل�������ش���ارك���ات  ق�����ش��م  رئ���ي�������س 
و�لنقيب  �أب��وظ��ب��ي  ب�شرطة  و�ل��دول��ي��ة 
�لعالقات  ف�����رع  م���دي���ر  �مل�����ال  �أح����م����د 

�لعامة.

اأبوظبي-وام:

ت��ل��ق��ت ه��ي��ئ��ة �ل���ه���الل �لأح���م���ر �م�������س تربعا 
ماليا بقيمة مليون درهم من �شعادة �لدكتور 
�إد�رة  جمل�س  رئي�س  �مل��زروع��ي  م�شلم  حمد�ن 

�لهيئة جتاوبا مع فعاليات عام ز�يد. 
وت�شلم �شعادة �لدكتور حممد عتيق �لفالحي 
�لهيئة  مبقر  �لأح��م��ر  للهالل  �ل��ع��ام  �لأم���ني 

�م�س �شيكا بقيمة �لتربع.

�لتجاوب  يج�شد  �ل��ت��ربع  �ن  �مل���زروع���ي  وق���ال 
2018 وهو م�شاهمة  ز�ي��د  عام  فعاليات  مع 
من وق��ف ب��رج �خل��ر يف دع��م جم��الت �لعمل 

�لإن�شاين و �لتنموي للهيئة .
�لر�شيدة  وق��ي��ادت��ه��ا  �لإم�����ار�ت  دول���ة  �أن  و�ك���د 
�خلري  �لوقف  مفهوم  بتاأ�شيل  كثر�  تهتم 
بني �أفر�د �ملجتمع وت�شجع مبادر�ت �لأفر�د و 

�ملوؤ�ش�شات يف هذ� �ملجال �حليوي .
م���ن ج��ان��ب��ه �أع������رب �ل���دك���ت���ور حم��م��د عتيق 

�لأحمر  �ل��ه��الل  وتقدير  �شكر  ع��ن  �لفالحي 
ملبادرة وق��ف ب��رج �خل��ر.. وق��ال �إن مثل هذه 
�ملبادر�ت ت�شنع �لفارق يف تعزيز جهود �لهيئة 
وجتاوبها ب�شورة �أكرب مع �لأو�شاع �لإن�شانية 
�لهيئة  بقوة حتركات  ت�شاند  و   ، �لعامل  ح��ول 
معاناة  تفاقم  من  للحد  �مل�شتمرة  وبر�جمها 
�مل��ح��دق��ة بهم لفتا  �مل��خ��اط��ر  �مل��ت��اأث��ري��ن ودرء 
ظن  ح�شن  عند  د�ئ��م��ا  �شتظل  �لهيئة  �ن  �ىل 
�ملتربعني و�لد�عمني من خالل تنفيذ �ملزيد 

توفر  �لتي  �لتنموية  �مل�شاريع  و  �لرب�مج  من 
ظروفا مالئمة للحياة و �لعي�س �لكرمي د�خل 
�ل�شاحات و �ملناطق �مللتهبة يف �لعامل .و��شاف 
�لفالحي �إن هيئة �لهالل �أدركت مبكر� �أهمية 
�لوقف �خلري يف حتقيق تطلعاتها  م�شاريع 
على  عملت  لذلك   ، �لإن�شانية  �ل�شاحة  على 
ح�شد تاأييد �خلرين يف هذ� �ل�شدد و�شاندت 
مبادر�تهم وعززتها و �شتظل ج�شر� للتو��شل 

بني �ملح�شنني و �ملحتاجني .

•• دبي -وام:

قدم �شمو �ل�شيخ مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم نائب 
حاكم دبي و�جب �لعز�ء يف وفاة �ملرحوم �ل�شاب حممد حمد 

حممد بال�شويد �لعامري.
يف  �ل��ع��ز�ء  جمل�س  ب��زي��ارة  �م�س  ظهر  بعد  �شموه  ق��ام  فقد 
�أع��رب لو�لد و�إخ��و�ن وذوي  منطقة ند �ل�شبا يف دبي حيث 
�لفقيد �ل�شاب عن �شادق عز�ئه ومو��شاته ر�جيا �هلل �لعلي 
جناته  ف�شيح  وي�شكنه  رحمته  بو��شع  يتغمده  �ن  �لقدير 

�إنا   - �ل��ع��ز�ء  وح�شن  �ل�شرب  جميل  و����ش��رت��ه  �أه��ل��ه  ويلهم 
�ل�شيخ  �شمو  ق��دم  ثانية  ر�ج��ع��ون. وم��ن جهة  �ليه  و�إن���ا  هلل 
مكتوم بن حممد بن ر��شد �آل مكتوم و�جب �لعز�ء يف وفاة 
وذلك  �مل��ن�����ش��وري  حممد  علي  عذيجة  �حل��اج��ة  �مل��رح��وم��ة 
خالل زيارة �شموه ملجل�س �لعز�ء يف منطقة ند �ل�شبا يف دبي 
ع�شر �م�س حيث قدم �شموه �شادق عز�ئه ومو��شاته لأجنال 
و�أحفاد وذوي �ملرحومة �شائال �ملوىل عز وجل �ن يتغمدها 

بو��شع رحمته وي�شكنها ف�شيح جناته.
�إنا هلل و�إنا �إليه ر�جعون .

•• دبي- وام:

و�شروط  �شو�بط  بتوحيد  �مل��خ��در�ت  مكافحة  جمل�س  �أو���ش��ى 
�لعفو عن �ملحكومني بق�شايا �ملخدر�ت يف جميع �إمار�ت �لدولة 

و�لإجر�ء�ت �ملعمول بها يف هذ� �ل�شاأن.
جاء ذلك خالل تروؤ�س معايل �لفريق �شاحي خلفان متيم نائب 
مكافحة  جمل�س  رئي�س  دب��ي  يف  �ل��ع��ام  و�لأم���ن  �ل�شرطة  رئي�س 
�مل�شرتك  �لتن�شيقي  �لجتماع  �ل��دول��ة  م�شتوى  على  �مل��خ��در�ت 
�لعميد  بح�شور  �ل�شرطة  �شباط  بنادي  عقد  �ل��ذي  للمجل�س 
�شعيد بن توير �ل�شويدي مدير عام مكافحة �ملخدر�ت �لحتادية 
بالدولة نائب رئي�س �ملجل�س و�مل�شت�شار �شلطان جويعد حمامي 

�لظاهري  عتيق  ر��شد  و�مل�شت�شار  �لحتادية  �لعامة  �لنيابة  عام 
�لنقبي  علي  و�مل�شت�شار  باأبوظبي  �لعامة  �لنيابة  ع��ام  حمامي 
من  �لزيودي  علي  و�لعميد  بدبي  �لعامة  بالنيابة  نيابة  رئي�س 
و�مل�شت�شار  و�لإ�شالحية  �لعقابية  للموؤ�ش�شات  �لعامة  �لإد�رة 
�لقانوين خالد عمر من �شرطة دبي و�أمل �ل�شرهان من وحدة 
مكافحة غ�شل �لأمو�ل و�حلالت �مل�شبوهة يف م�شرف �لإمار�ت 
مكافحة  �إد�ر�ت  وم����در�ء  �ملجل�س  �أع�����ش��اء  م��ن  وع���دد  �مل��رك��زي 

�ملخدر�ت يف �لدولة.
وناق�س �ملجل�س مدى تاأثر �إجر�ء�ت �لعفو �ملعمول بها و�نعكا�شه 
على �رتفاع ن�شب �لعودة �إىل تعاطي �ملخدر�ت و�لوفيات �لناجمة 
�لعقابي و�لإ�شالحي على �ملحكومني  �مل�شار  �كتمال  عنها لعدم 

�ملتعلقة  �لتحديات  �ملجل�س  ناق�س  كما  �مل���خ���در�ت.   ق�شايا  يف 
�ملخدر�ت  على  للح�شول  �ملتعاطون  يتبعها  �ل��ت��ي  بالأ�شاليب 
ومنها �لتحويالت �ملالية �لتي ير�شلها �ملتعاطون يف �لدولة �ىل 
يف  �لتو�شيات  من  عدد  �ملجل�س  وتبنى  باك�شتان  خا�شة  �خل��ارج 
هذ� �جلانب منها ت�شديد �لإجر�ء�ت �لرقابية على �لتحويالت 
تعزيز  �إىل  بال�شافة  �ملخدر�ت  �إنتاج وت�شدير  دول  �إىل  �ملر�شلة 
خالل  م��ن  �لأ���ش��ال��ي��ب  تلك  م��و�ج��ه��ة  على  �لت�شريعية  �ل��ق��درة 

تعديل قانون مكافحة �ملو�د �ملخدرة و�ملوؤثر�ت �لعقلية.
وطالب �ملجل�س �جلهات �ملخت�شة مبر�جعة �لت�شريعات يف وز�رة 
تلك  نحو  �لالزمة  �لتنفيذية  �لإج��ر�ء�ت  �تخاذ  و�شرعة  �لعدل 

�لتعديالت بغية حماية �ملجتمع �آفة �ملخدر�ت.

مكتوم بن حممد بن را�صد يعزي يف وفاة 
حممد العامري وعذيجة املن�صوري

توحيد �صوابط و�صروط العفو عن املحكومني بق�صايا املخدرات على م�صتوى الدولة
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 100355 

 با�شم �شابينا فاري�شت  كو . ، ليميتد . 

وعنو�نه  رقم 12 �رون – �مرين رود ، كوينج �رون – �مرين ، 

 خيت بانكوكنوي ، بانكوك 10700 ، تايالند  . 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )         (                    بتاريخ  :    2016/2/11

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/24    وحتى تاريخ :  2027/9/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 26096        

 با�شم  بي تي . باركالي برودكت�س              

وعنو�نه  جي دي . تيمبو �شكان تاور ، جيه �إل. �ت�س �آر. ر�زونا �شايد  كاف 3-4 ، 

 كونينجان تيمور ، �شيتيابودي ، جاكرتا -  �شيالتان ، �إندوني�شيا . 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    21132(                    بتاريخ  :    1999/6/2

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2018/4/13  وحتى تاريخ :  2028/4/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 110522 

 با�شم كوتيج �ند�شرتيز �لمار�ت )�س ذ م م( 

 وعنو�نه  �س. ب. 111398 ، دبي ، دولة �لمار�ت �لعربية �ملتحدة 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    101753(                    بتاريخ  :    2010/4/14

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2018/4/9  وحتى تاريخ :  2028/4/9

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم  99977 

 با�شم  �شافكول هولنغز )هونغ كونغ ( ليمتد 

وعنو�نه  �لطابق �لر�شي ، رقم 15-13 جرفو��س �شرتيت ،  �شيوجن و�ن ، هوجن كوجن

و�مل�شجلة حتت رقم  :   )  128166(                    بتاريخ  :    2011/1/11

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/13   وحتى تاريخ :     2027/9/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 98065 

 با�شم  بالي بوي �نرتبر�ي�شي�س �نرتنا�شيونال �نك  

– �لوليات �ملتحدة  �لينويز 60611  ،  �شيكاغو  ن��ورث ليك �شور در�ي��ف  وعنو�نه  680 

�لأمريكية

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  93410   (                    بتاريخ  :    2009/2/23

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/7/29  وحتى تاريخ :     2027/7/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 98066 

 با�شم  بالي بوي �نرتبر�ي�شي�س �نرتنا�شيونال �نك  

– �لوليات �ملتحدة  �لينويز 60611  ،  �شيكاغو  ن��ورث ليك �شور در�ي��ف  وعنو�نه  680 

�لأمريكية

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  93432   (                    بتاريخ  :    2009/2/23

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/7/29  وحتى تاريخ :     2027/7/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 98067 

 با�شم  بالي بوي �نرتبر�ي�شي�س �نرتنا�شيونال �نك  

– �لوليات �ملتحدة  �لينويز 60611  ،  �شيكاغو  ن��ورث ليك �شور در�ي��ف  وعنو�نه  680 

�لأمريكية

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  93431   (                    بتاريخ  :    2009/2/23

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/7/29  وحتى تاريخ :     2027/7/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 107063        

 با�شم  �يه. دي. تامي �نرتنا�شيونال ) �ت�س كيه( 

وعنو�نه  9/ �يه وي�شت جيت تاور 7 وينج هوجن �شرتيت لي �شي كوك ، كولون ، هوجن 

كوجن        

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  108022  (                    بتاريخ  :    2010/10/18

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2018/2/13  وحتى تاريخ :    2028/2/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /
�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع
بطلب �نتقال ملكية ت�شجيل �لعالمة �لتجارية �لتالية :

بتاريخ 2008/1/31   �ملودعة حتت رقم 106458  
بتاريخ 2010/1/19   �مل�شجلة حتت رقم  99464 

 با�شم  �شيليربيتي فيتن�س �نرتنا�شيونال 
وعنو�نه موري�شيو�س �نرتنا�شيونال تر��شت كومباين ليمتد ) �م �آي.تي.�شي.�و.( �لطابق �لر�بع ، يل و�ن بو 

هاو�س ، 12 رميي �ولير �شرتيت ، بورت لوي�س ، موري�شيو�س
رقم وتاريخ �لن�شر يف �جلريدة �لر�شمية : ) 88( –  ) 2009/9/30 (

وذلك لتمييز �لب�شائع / �خلدمات / �ملنتجات :
مر�كز �للياقة ، خدمات �ملدرب �ل�شخ�شي ، �شفوف �جلمنازيوم ) �ألعاب �للياقة ( ،

�شفوف �للياقة ، خدمات �لتمرينات �لريا�شية .
�لو�قعة بالفئة :    41

�لتعديالت على �لطلب بعد �لن�شر �ل�شابق :
 تنازل رقم   1 

 ��شم مالك �لعالمة   �شيليربيتي فيتن�س �نرتنا�شيونال 
�شيليربيتي فيتن�س هولدينجز بي تي ئي. ليميتد   ��شم �ملتنازل له   

 مهنته : �شناعة وجتارة 
 جن�شيته �شنغافورة 

 8 عنو�ن وحمل �لقامة 
 مارينا بوليفارد ، رقم 02-05 ، مارينا باي فاينن�شال �شنرت ، �شنغافورة 018981 

 تاريخ �نتقال �مللكية 2017/6/21   
تاريخ �لتاأ�شر يف �ل�شجل 

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 97709 

 با�شم  تروبيكال كون�شوليديتد كوربوري�شن ��س دي �ن بي �ت�س دي 

وعنو�نه  14 د�ندي  �شرتيت ،  14000بيوكيت مرتاجيم ، بروفين�س ويلزيل ، ماليزيا 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )     (                    بتاريخ  :    2011/8/22

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/7/22  وحتى تاريخ :     2027/7/22

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 97708 

 با�شم  تروبيكال كون�شوليديتد كوربوري�شن ��س دي �ن بي �ت�س دي 

وعنو�نه  14 د�ندي  �شرتيت ،  14000بيوكيت مرتاجيم ، بروفين�س ويلزيل ، ماليزيا 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   133490  (                    بتاريخ  :    2011/3/6

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/7/22  وحتى تاريخ :     2027/7/22

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 98064 

 با�شم بالي بوي �نرتبر�ي�شي�س �نرتنا�شيونال �نك  

– �لوليات �ملتحدة  �لينويز 60611  ،  �شيكاغو  ن��ورث ليك �شور در�ي��ف  وعنو�نه  680 

�لأمريكية

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  93412   (                    بتاريخ  :    2009/2/23

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/7/29  وحتى تاريخ :     2027/7/29

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 107064        

 با�شم  �يه. دي. تامي �نرتنا�شيونال ) �ت�س كيه( 

وعنو�نه  9/ �يه وي�شت جيت تاور 7 وينج هوجن �شرتيت لي �شي كوك ، كولون ، هوجن 

كوجن    

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  108069  (                    بتاريخ  :    2010/10/19

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2018/2/13  وحتى تاريخ :    2028/2/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 23328 

 با�شم  ديروب  �يه / ��س   

 وعنو�نه  300 غالد�شا ك�شيفيج ، 2860 �شوبورغ ، �لد�منارك 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    18658    (                    بتاريخ  :    1998/10/8

�نتهاء  تاريخ  م��ن    �عتبار�ً  �أخ��رى  �شنو�ت  ع�شر  مل��دة  �ملفعول  نافذة  �حلماية  و�شتظل 

�حلماية يف :    2017/9/8    وحتى تاريخ :  2027/9/8

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 23326 

 با�شم  ديروب  �يه / ��س   

 وعنو�نه  300 غالد�شاك�شيفيج ، 2860 �شوبورغ ، �لد�منارك 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    18660    (                    بتاريخ  :    1998/10/8

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/8    وحتى تاريخ :  2027/9/8

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 23327 

 با�شم  ديروب  �يه / ��س   

 وعنو�نه  300 غالد�شاك�شيفيج ، 2860 �شوبورغ ، �لد�منارك 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    18659    (                    بتاريخ  :    1998/10/8

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/8    وحتى تاريخ :  2027/9/8

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

  �ملودعة بالرقم 97010      

 با�شم  حممد عاقب �شودري عبد �خلالق  

 وعنو�نه  �س.ب 3403 ، رمز بريدي 112 ، روي ، م�شقط ، �شلطنة عمان 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    99729 (                    بتاريخ  :    2010/2/1

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/7/2  وحتى تاريخ :  2027/7/2

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 23402 

 با�شم  هاري�س ري�شر�س ، �نك 

وعنو�نه  1530 نورث  1000 وي�شت لوقان ، يوتاه 84321  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   17890    (                    بتاريخ  :    1998/9/14

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/13    وحتى تاريخ :  2027/9/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 23404 

 با�شم  هاري�س ري�شر�س ، �نك 

وعنو�نه  1530 نورث  1000 وي�شت لوقان ، يوتاه 84321  �لوليات �ملتحدة �لأمريكية 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   26804    (                    بتاريخ  :    2000/11/29

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/13    وحتى تاريخ :  2027/9/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 24108        

 با�شم  �نتيل كوربوري�شن. 

وعنو�نه  2200 مي�شن كولج بوليفارد ، �شانتا كالر� ،

�شي �يه 95052 – 8119  ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    20867(                    بتاريخ  :    1999/5/15

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/11/3  وحتى تاريخ :  2027/11/3

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
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•• دبي-الفجر:

ع���ب���د�هلل خليفة  �ل����ل����و�ء  ����ش���ع���ادة  ث��م��ن 
جهود  دب��ي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �مل��ري 
�لعامة  �لد�ر�ت  يف  �ل��ع��ام��ل��ني  ج��م��ي��ع 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  خ��الل  �ل�شرطة  وم��ر�ك��ز 
�شاهمت  متميزة  نتائج  من  حققته  مبا 
�ل�شتر�تيجية  �لأه������د�ف  حت��ق��ي��ق  يف 
م�����ش��ت��وى �خلدمات  ع��ل��ى  ي��ع��ك�����س  مب���ا 
�لمار�ت  دول��ة  ملجتمع  �ملقدمة  �لمنية 
�لعامة  �لقيادة  لإ�شعادهم، حيث حققت 
معدلت  يف  �ن���خ���ف���ا����ش���اً  دب  ل�����ش��رط��ة 
 2017 �لعام  �جلنائية خالل  �لق�شايا 
�لإد�رة  و�شجلت  مقارنة بالعام 2016، 
�جلنائية  و�مل��ب��اح��ث  للتحريات  �ل��ع��ام��ة 
�إجمايل  يف  �ن��خ��ف��ا���ش��ا  دب���ي  ���ش��رط��ة  يف 
خالل   15% بن�شبة  �ملقلقة  �لبالغات 
 ،2016 �لعام �ملا�شي مقارنة مع �لعام 
فيما �شجلت �نخفا�شاً يف ن�شبة �جلر�ئم 
 %  14 بن�شبة  �ملا�شي  �ل��ع��ام  �ملجهولة 

مقارنة بالعام 2016.
وك�����ش��ف ���ش��ع��ادة �ل���ل���و�ء ع��ب��د�هلل خليفة 
�ن�شاء  ع��ن  دب���ي،  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �ل��ق��ائ��د 
�جلر�ئم  ل��ب��ي��ان��ات   لتحليل  م��رك��ز  �أول 
�لتقنيات  �أح���دث  با�شتخد�م  �جلنائية، 
يف ب����ر�م����ج �ل���ذك���ي���ة وب�����ر�م�����ج �ل���ذك���اء 
و�إي��ف��اد �شباط يف جمال  �ل�شطناعي   
دول  خم��ت��ل��ف  �إىل  و�ل���ت���ح���ري  �ل��ب��ح��ث 
�ملمار�شات  �أف�شل  على  لالطالع  �لعامل 
م��ك��اف��ح��ة �جل��رمي��ة و�لبحث  يف جم���ال 
�ملركز  �أن  �شعادته  و�أو���ش��ح  و�ل��ت��ح��ري.. 
رجال  ي�شاعد  ذكياً  برناجماً   19 ي�شم 
جميع  حت��ل��ي��ل  يف  و�ل���ت���ح���ري  �ل���ب���ح���ث 
�جلر�ئم �جلنائية يف كافة مناطق �إمارة 
منها،  �ل�شاخنة  �ملناطق  وحت��دي��د  دب��ي، 
ثم �إج��ر�ء حتليل �شامل ودر����ش��ات حول 
�أ���ش��ب��اب وق���وع ه��ذه �جل��ر�ئ��م و�لثغر�ت 
معاجلتها  على  و�لعمل  فيها  �مل��وج��ودة 
وو�شع �حللول لها بالتعاون مع �ل�شركاء 
�لأمر  �ملناطق،  تلك  يف  �ل�شرت�تيجيني 
�لذي �شاهم يف خف�س معدلت �جلرمية 
مت  �ل��ت��ي  �لتحاليل  نتائج  �إىل  ����ش��ت��ن��اد�ً 

�إجر�وؤها وتطبيقها على �أر�س �لو�قع.
�لإد�رة  ف��رق  جهود  �ن  �شعادته  و�أ���ش��اف 
يف  �شاهمت  �مل���خ���در�ت  ملكافحة  �ل��ع��ام��ة 
رفع ن�شبة �ل�شبطيات يف مكافحة �ملو�د 
�ملا�شي  �ل��ع��ام  % يف   8.4 �إىل  �مل��خ��درة 
عدد  بلغ  حيث   ،2016 بالعام  مقارنة 
�لعام   1742 �مل�����ش��ب��وط��ة  �ل��ق�����ش��اي��ا 
 ،2016 عام  �ملا�شي مقارنة ب� 1607 
ف��ي��م��ا �رت���ف���ع���ت ن�����ش��ب��ة �مل�����ش��ب��وط��ني يف 
 20.3% �إىل  �مل�������خ�������در�ت  ق�������ش���اي���ا 
ب�  مقارنة  �ملا�شي  �ل��ع��ام   2553 ب��و�ق��ع 
2121 يف 2016، فيما �رتفعت ن�شبة 
 343 ب��و�ق��ع   7.1% �إىل  �ل�شبطيات 
 320 ب�  2017 مقارنة  غ��ر�م يف  كيلو 

كيلوغر�م يف 2016.
لالأدلة  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة  ول��ع��ب��ت  ك��م��ا 
ب��ن��اًء يف  دور�ً  �جل��رمي��ة  وع��ل��م  �جلنائية 
�ل��ق�����ش��اي��ا وعاجلت  ب��ك�����ش��ف  �مل�����ش��اه��م��ة 
35�ألفاً و408 ق�شية وردت �إليها بينها 
3099 ق�شية وردت من �إمار�ت �أخرى، 
�جلرمية  م�����ش��رح  �إد�رة  �ن��ت��ق��ل��ت  ف��ي��م��ا 
بالغاً   1148 �إىل  �ملا�شي  �لعام  خالل 
جنائياً ميد�نياً وتعاملت بحرفية بالغة 
مع �لأدل��ة �جلنائية �ملرفوعة من مكان 
للجهات  د�م��غ��ة  �أدل���ة  لتقدمي  �جل��ر�ئ��م 

يف  �مل��ت��ورط��ني  ع��ن  �ملخت�شة  �لق�شائية 
�جلر�ئم.

انخفا�س الوفيات
دبي  ل�شرطة  �لعام  �لقائد  �شعادة  و�أ�شار 
للمرور  �لعامة  �لإد�رة  مبادر�ت  �ن  �ىل 
�شاهمت يف  �نخفا�س يف معدل �لق�شايا 
�لعام  خالل  وفيات  �إىل  �ملوؤدية  �ملرورية 
نفذت  حيث   ،25.7% بن�شبة  �ملا�شي 
حمالت   7 ل���ل���م���رور  �ل���ع���ام���ة  �لإد�رة 
�ل��ع��ام ح��ول �شالمة  م��د�ر  توعوية على 
�ملرور،  و�أ�شبوع  �لقاتلة،  و�ل�شرعة  �مل�شاة 
ت��رك م�شافة  و�ل��ع��ودة للمد�ر�س، وع��دم 
كافية، و�لنحر�ف �ملفاجئ، و�شيف بال 
��شتفاد  99 حما�شرة  حو�دث، ت�شمنت 
منها 69 �ألفاً و897 �شخ�شاً، فيما مت 
توزيع 20 �ألف مطبوعة خالل �لنزول 
�لذين قدمو�  �ل�شرطة  �لأفر�د  �مليد�ين 

�لتوعية ل� 38 �ألفاً و554 م�شتفيد�ً.
ثناء وتقدير 

�ل���ل���و�ء ع��ب��د �هلل خليفة  ���ش��ع��ادة  و�أث���ن���ى 
دب��ي، على  ل�شرطة  �ل��ع��ام  �لقائد  �مل���ري، 
ج���ه���ود ك���اف���ة �مل���وظ���ف���ني �ل���ع���ام���ل���ني يف 
و�ملباحث  للتحريات  �ل��ع��ام��ة  �لإد�ر�ت 
�جلنائية يف �لعمل على خف�س معدلت 
�ل��ق�����ش��اي��ا �جل���ن���ائ���ي���ة، وج����ه����ود رج����ال 

برفع  �مل�شاهمة  يف  �مل���خ���در�ت  مكافحة 
م��ن خطر  �ل�شبطيات و�حل��د  م��ع��دلت 
موظفي  وجهود  �ملجتمع  على  �ل�شموم 
�جلنائية  ل����الأدل����ة  �ل���ع���ام���ة  �لإد�ر�ت 
وع���ل���م �جل����رمي����ة يف م���ع���اجل���ة �لأدل������ة 
�لعاملني  كافة  وجهود  عالية،  بحرفية 
و�لإد�رة  �مل��ت��ع��ام��ل��ني  �إ���ش��ع��اد  م��ر�ك��ز  يف 
�لقيادة  �أن  م���وؤك���د�ً  للعمليات،  �ل��ع��ام��ة 
�لعامة ل�شرطة دبي ت�شع ن�شب �أعينها 
حتقيق �لأمن و�لأمان يف �ملجتمع ورفع 
يحقق  مبا  �لعمل  يف  �حلرفية  م�شتوى 
��شرت�تيجيتها يف جعل دبي مدينة �أمنة، 

و�أن تكون دبي مدينة �أمنة و�شعيدة.
مركز حتليل اجلرائم 

يف هذ� �ل�شياق، �أكد �شعادة �للو�ء خبر 
م�شاعد  �مل��ن�����ش��وري،  �إب���ر�ه���ي���م  خ��ل��ي��ل 
�لقائد �لعام ل�شوؤون �لبحث �جلنائي يف 
�شرطة دبي، �أنه وبتوجيهات من �شعادة 
�لقائد �لعام ل�شرطة دبي، قام �خلرب�ء 
و�ملخت�شون يف �لإد�رة �لعامة للتحريات 
بيانات  ل��ت��ح��ل��ي��ل  م���رك���ز  �أول  ب��اإن�����ش��اء 
�جلر�ئم �جلنائية و�ملعلومات  ، و�إيفاد 
�شباط من �لتحريات �إىل خمتلف دول 
�لعامل لالطالع على �أف�شل �ملمار�شات 
و�لبحث  �جل��رمي��ة  مكافحة  جم��ال  يف 

�أن  �ملن�شوري  �ل��ل��و�ء  و�أك���د  و�ل��ت��ح��ري. 
�ملركز مت �إن�شاوؤه يف �أبريل من 2017 
�مل��ا���ش��ي��ة دور�ً  �ل���ف���رتة  ول���ع���ب خ����الل 
وحتقيق  �جلرمية  من  �حل��د  يف  كبر�ً 
�لو�قع،  �أر����س  على  متقدمة  �إجن����از�ت 
ُيعد  �لتحليلي  �مل��رك��ز  �أن  �إىل  م�����ش��ر�ً 
�لأول من نوعه وفكرة خا�شة ب�شرطة 
دبي، وميتلك �أحدث �لتقنيات يف بر�مج 

�لذكية وبر�مج �لذكاء �ل�شطناعي.
لتحليل  م��رك��ز  �ن�����ش��اء  �أن  �إىل  و�أ����ش���ار 
�حلد  �إىل  يهدف  و�ملعلومات  �جل��ر�ئ��م 
م��ن �جل��رمي��ة �إىل ج��ان��ب �ل��ع��م��ل على 
ت��ط��ب��ي��ق ت����وج����ه����ات ح���ك���وم���ة دب������ي يف 
�لذكية  �لأنظمة  �أح��دث  على  �لعتماد 
يعزز  مبا  �ل�شطناعي  �لذكاء  و�أنظمة 
�أن  �إىل  ولفت  للنا�س.  و�لأم���ان  �لأم���ن 
و�لتحري  �لبحث  رج��ال  ي�شاعد  �ملركز 
يف زي��������ادة ط������رق �ل���ب���ح���ث و�ل���ت���ح���ري 
�لعمل يف ك�شف غمو�س  �آف��اق  وتو�شيع 
�ع��ت��م��اد� على  �ملرتكبة وذل��ك  �جل��ر�ئ��م 
�ل���رب�م���ج �لذكية  �مل���وج���ودة م���ن  �ل��ك��م 
�أف�شل  �مل����رك����ز  �م����ت����الك  ج���ان���ب  �إىل 
�جلنائية  �لتحليل  يف  �لب�شرية  �لكو�در 
�آليات  وف��ق  �ل�شاخنة  �ملناطق  وحتليل 
وم��ن��ه��ج��ي��ات ع��م��ل ث��اب��ت��ة ي��ت��م عربها 
توثيق كافة �لإجر�ء�ت و�ل�شتفادة من 
وو�شع �خلطط  و�لقوة  �ل�شعف  نقاط 
�ل����ش���رت�ت���ي���ج���ي���ة مل���ك���اف���ح���ة �جل���ر�ئ���م 

�جلنائية ب�شكل عام.
وقال �للو�ء �ملن�شوري �إن �لقيادة �لعامة 
ل�شرطة دبي متكنت يف عام 2017 من 
�لع�شر  خ���الل  نتيجة  �أف�����ش��ل  حت��ق��ي��ق 
على  و�لعمل  �حل��د  يف  �ل�شابقة  �شنو�ت 
عام  ب�شكل  �جلنائية  �جل��ر�ئ��م  خف�س 
بن�شبة  �ملا�شي  �لعام  �نخفا�شا  وحققت 
ورغم  �مل��ق��ل��ق��ة،  �جل���ر�ئ���م  يف   ،15%
�لتحديات �لتي و�شعتها �لقيادة �لعامة 
و�لتحري  �لبحث  لرجال  دبي  ل�شرطة 
يف خف�س ن�شبة �جلرمية متكنت �إد�ر�ت 
ن�شبته  ما  ك�شف  من  و�لتحري  �لبحث 
%86 من �جلر�ئم �ملقلقة، وقد �شاهم 
و�ملعلومات  �جل����ر�ئ����م  حت��ل��ي��ل  م���رك���ز 

تطور  يف  كبر  ب�شكل  �ل�شتخبار�تية 
�مليد�نية  �ل���ع���م���ل  ف�����رق  و�أد�ء  ع���م���ل 

و�ل�شتفادة من حتليل �لبيانات. 
دب�����ي مت��ك��ن��ت من  ����ش���رط���ة  �أن  و�أك��������د 
�لنف�س  على  �لو�قعة  �جلر�ئم  حماربة 
و�لتي تعترب من �جلر�ئم �لدخيلة على 
�لبي�شاء،  �لأ�شلحة  كا�شتخد�م  �ملجتمع 
�إل  �أم��ن��ي��ا،  �ن��ه��ا �شكلت ه��اج�����ش��اً  ورغ���م 
مكافحتها  من  متكنت  دب��ي  �شرطة  �أن 
و�حل����د م��ن��ه��ا و���ش��ب��ط م��رت��ك��ب��ي��ه��ا، ويف 
كافة  �شبط  م��ن  متكنت   2017 ع���ام 
�مل��ت��ورط��ني يف ه��ذ� �ل��ن��وع م��ن �جلر�ئم 

و��شبح �ملجهول فيها »�شفر�ً«.
)IALEIA ( الن�سمام لرابطة

ك���م���ا و�أك��������د �ل�����ل�����و�ء خ��ل��ي��ل �إب���ر�ه���ي���م 
�لعام  دب��ي  �شرطة  �ن�شمام  �ملن�شوري، 
�ملا�شي، بناًء على توجيهات من �لقائد 
للمحللني  �ل��دويل  �لر�بطة  �إىل  �لعام، 
�ل���ش��ت��خ��ب��ار�ت��ي��ني لإن���ف���اذ �ل���ق���ان���ون ) 
ُتعنى  و�لتي  �أوروب���ا  يف   )IALEIA
وبعقد  �جل����رمي����ة،  خم���اط���ر  ب��ت��ح��ل��ي��ل 
يف  �ملتخ�ش�شة  و�ل��در����ش��ات  �مل��وؤمت��ر�ت 
عاملي،  م�شتوى  ع��ل��ى  �جل��ر�ئ��م  حتليل 
�لكو�در  م��ن  جمموعة  �أن  �إىل  م�شر�ً 
�لتحقت  دب�����ي  ����ش���رط���ة  يف  �ل��ب�����ش��ري��ة 
�لر�بطة  ت��ق��دم��ه��ا  �ل���ت���ي  ب�����ال�����دو�ر�ت 
وتبادلت �خلرب�ت مع �أع�شائها وطبقت 
ه���ذه �خل����رب�ت ع��ل��ى �أر�����س �ل���و�ق���ع ما 
�نعك�س على جهود �شرطة دبي يف �حلد 

من �جلرمية خالل �لعام �ملا�شي.

•• ال�صارقة-وام:

حتت رعاية �شمو �ل�شيخة جو�هر بنت حممد �لقا�شمي رئي�شة �ملجل�س 
�ل�شيخة عائ�شة بنت حممد �لقا�شمي  �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة .. �شهدت 
ع�شو �للجنة �ل�شت�شارية باملجل�س �لأعلى ل�شوؤون �لأ�شرة حفل تخريج 
�لبالغ  �ل�شارقة  جامعة  طالبات  م��ن   18 �ل���  �لدفعة  م��ن  �لأول  �ل��ف��وج 
�لدر��شي  �لعام  من  و�خلريف  �ل�شيف  لف�شلي  خريجة   673 عددهن 

قاعة �ملدينة �جلامعية. مبقر  وذلك   2017-2016
و�ألقت �لدكتورة �شالمة �لرحومي عميدة �شوؤون �لطالبات كلمة بالنيابة 
عن �شعادة �لدكتور حميد جمول �لنعيمي مدير جامعة �ل�شارقة رحبت 
خاللها بال�شيخة عائ�شة بنت حممد �لقا�شمي و�حل�شور من �ل�شيخات 

�ل�شارقة  �شيفة  و���ش��ع��ادة  �ل�شارقة  جلامعة  �لأم��ن��اء  جمل�س  وع�����ش��و�ت 
�ل�شيدة هيلني �لعزيزي �لرئي�س �لتنفيذي ملنظمة بيزوورلد - �لإمار�ت 
و�ملوؤ�ش�س ملن�شة تعليم �لريادة يف منطقة �ل�شرق �لأو�شط و�شمال �أفريقيا 

و�أع�شاء �لهيئتني �لتدري�شية و�لإد�رية و�أمهات �لطالبات.
�ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب  �إىل  و�ل��ت��ربي��ك��ات  �لتهاين  �آي���ات  �أ�شمى  ورف��ع��ت 
�لدكتور �شلطان بن حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم �ل�شارقة 
رئي�س جامعة �ل�شارقة بتخريج هذه �لكوكبة �ملباركة من مو�كب �لعلم 
ومن  و�أ�شاتذتهم  وذويهم  �خلريجات  �لطالبات  هناأت  كما   .. و�ملعرفة 
�أ�شهم يف تاأهيل هذه �لكوكبة �لإن�شانية بالعلم و�ملعرفة و�خللق �لكرمي.

و��شتعر�شت خالل كلمتها بع�س �لإجن��از�ت �لتي تو�شلت �إليها جامعة 
مكانتها  تعزيز  يف  وب��ج��د�رة  لت�شهم  حققتها  �ل��ت��ي  و�لنتائج  �ل�شارقة 

بال�شفوف �لأوىل بني �جلامعات �لنظرة على �مل�شتويات �لعاملية .
م���ن ج��ه��ت��ه��ا ���ش��ك��رت ���ش��ع��ادة ه��ي��ل��ني �ل��ع��زي��زي ج��ام��ع��ة �ل�����ش��ارق��ة على 
��شت�شافتها يف هذ� �حلفل �لكرمي كما هناأت �خلريجات على و�شولهن 
�إىل هذه �ملرحلة �لهامة يف حياتهن وح�شولهن على �ل�شهادة �جلامعية 

.
نيابة عن  �لت�����ش��ال  م��ن كلية  �ل��ك��م��دة  ���ش��امل  �لطالبة رو���ش��ة  وق��دم��ت 
�خلريجات �ل�شكر �جلزيل ل�شاحب �ل�شمو حاكم �ل�شارقة وحرمه �شمو 
لل�شيخة  �شكرها  عن  معربة   .. �لقا�شمي  حممد  بنت  جو�هر  �ل�شيخة 

عائ�شة بنت حممد �لقا�شمي على ت�شريفها �لكرمي للحفل.
كما قدمت �ل�شكر و�لتقدير للجامعة �لعريقة �لتي ت�شعى د�ئما للتقدم 
يف  يبذلونه  جهد  كل  على  فيها  و�لعاملني  �لكر�م  ولأ�شاتذتها  و�لرقي 

�أي�شا  ووجهت   .. وعمليا  علميا  طلبتها  مب�شتوى  و�لرت��ق��اء  تطويرها 
�ل�شكر و�لتقدير للو�لدين على �جلهود و�لدعم �ملتو��شل �لذي يقدمونه 

لأبنائهم يف م�شرتهم �لدر��شية.
تر�فقها  �لقا�شمي  حممد  بنت  عائ�شة  �ل�شيخة  قامت  �حلفل  ختام  ويف 
�خلريجات  للطالبات  �ل�شهاد�ت  بت�شليم  �لرحومي  �شالمة  �لدكتورة 
يف  و�لتخ�ش�شات  �لكليات  خمتلف  م��ن  خريجة   673 ع��دده��ن  �لبالغ 
�لإ�شالمية  و�لدر��شات  �ل�شريعة  كلية  من  طالبة   25 منهم  �جلامعة 
و103 طالبات من كلية �لآد�ب و�لعلوم �لإن�شانية و61 طالبة من كلية 
كلية  �لهند�شة و74 طالبة من  كلية  �لأعمال و124 طالبة من  �إد�رة 
�لقانون و10 طالبات من كلية �لفنون �جلميلة و141 طالبة من كلية 

�لت�شال و60 طالبة من كلية �لعلوم و75 طالبات من كلية �ملجتمع.

عائ�صة القا�صمي ت�صهد حفل تخريج الفوج الأول من طالبات الدفعة ال� 18 جلامعة ال�صارقة

اإن�ساء اأول مركز من نوعه لتحليل اجلرائم اجلنائية

�صرطة دبي حتقق اأهدافها ال�صرتاتيجية بكفاءة وفعالية يف 2017 

رئي�س املعهد الدويل للدبلوما�صية ي�صيد بحر�س حاكم ال�صارقة 
على ن�صر العلم والثقافة يف العامل

•• ال�صارقة-وام: 

�أ�شاد وفد �ملوؤمتر �لدويل “�لر�بطة �جلديدة 
�لرقمية”  و�ل��دول��ة  و�لأم���ن  �لدبلوما�شية   :
رئي�س  �ملعيني  كامل  حممد  �لدكتور  برئا�شة 
�ملعهد �لدويل للدبلوما�شية �لثقافية بحر�س 
بن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ  �ل�شمو  �شاحب 
حممد �لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 

�ل�شارقة على ن�شر �لعلم و�لثقافة يف �لعامل.
للجامعة  �ل����وف����د  زي�������ارة  خ�����الل  ذل�����ك  ج�����اء 
مدير  �شامل  ر�شاد  �لدكتور  ولقائه  �لقا�شمية 
بحث  مت  حيث  بال�شارقة  �لقا�شمية  �جلامعة 

�شبل تعزيز �لتعاون �لثنائي بني �ملعهد �لدويل 
للدبلوما�شية �لثقافية و�جلامعة.

وثمن �لدكتور �ملعيني خالل �للقاء توجيهات 
بتاأ�شي�س  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �ل�����ش��م��و  ���ش��اح��ب 
ل��ت��ك��ون م���ن���ارة للعلوم  �ل��ق��ا���ش��م��ي��ة  �جل��ام��ع��ة 
�لعلم  لطلبة  وق��ب��ل��ة  و�ل��ع��رب��ي��ة  �لإ���ش��الم��ي��ة 
ل  �جلامعة  �أن  خا�شة  �لعامل  �أن��ح��اء  كل  من 

ت�شتهدف �لربح.
بال�شارقة  �لقا�شمية  �جلامعة  �أن  �ىل  و�أ���ش��ار 
�ملتميزين  �لطلبة  من  نخبة  بالتحاق  تتميز 
من ثقافات متنوعة �إىل كلياتها للدر��شة فيها 
.. مو�شحاً �أن دور �ملعهد �لدويل للدبلوما�شية 

�لثقافية يتنا�شق مع دور �جلامعة �لقا�شمية.
للموؤمتر  �ملعهد  تنظيم  �أن  �إىل  �ملعيني  ولفت 
�لدبلوما�شية  �جل��دي��دة:  “ �لر�بطة  �ل��دويل 
بهدف  ي���اأت���ي  �لرقمية”  و�ل����دول����ة  و�لأم������ن 
در��شة طبيعة �لعالقات �لدبلوما�شية و�لأمن 
بينها  �ملتبادلة  و�لعالقات  �لرقمية  و�لدولة 
خرب�ء  قبل  م��ن  من�شات  ث��الث  وتخ�شي�س 
�لعامل  �أن����ح����اء  م���ن خم��ت��ل��ف  م��ت��خ�����ش�����ش��ني 

ل�شتك�شاف �ملفاهيم و�لق�شايا.
و�أث���ن���ى �ل��وف��د �ل���ز�ئ���ر ع��ل��ى ح��ر���س �شاحب 
�ل�����ش��م��و ح���اك���م �ل�������ش���ارق���ة ع��ل��ى ن�����ش��ر �لعلم 
بخدمة  و�هتمامه  �أجمع  �لعامل  يف  و�لثقافة 

�لأمة �لإ�شالمية و�لعربية و�لعامل.
�شامل  ر���ش��اد  �ل��دك��ت��ور  �شعادة  ق��ال  م��ن جانبه 
�إن �جلامعة �لقا�شمية ما�شية يف تنفيذ روؤية 
يكون  �أن  يف  �ل�����ش��ارق��ة  ح��اك��م  �ل�شمو  �شاحب 
بوجهه  �ل�شمح  �لإ���ش��الم  ن�شر  �ل��د�ئ��م  هدفها 
به  يت�شم  وم��ا  �لأخ���ر  على  �ملنفتح  �ل�شحيح 
�لآخرين  مع  وتو��شل  و�عتد�ل  و�شطية  من 
ب���ن���اء يف ك���ل بقاع  و�ل���ت���ح���اور م��ع��ه��م ب�����ش��ك��ل 

�لدنيا.
�أق�شام  يف  �ل���وف���د  جت����ول  �ل���ل���ق���اء  خ���ت���ام  ويف 
�لتعليم  مب�شتوى  �إع��ج��اب��ه  و�أب���دى  �جلامعة 

�لعايل و�لتطور و�لبنية �لتحتية للجامعة.

مكاملة ماليني   3
وتلقت �إد�رة مركز �لقيادة و�ل�شيطرة يف �لإد�رة �لعامة للعمليات يف �شرطة 
�ألفاً و582  3 ماليني و430  �ملا�شي  �لعام  999 خالل  دبي على �لرقم 
�لعام  خ��الل   901 �لرقم  على  �لت�شال  مركز  تلقى  فيما  هاتفية،  مكاملة 

�ملا�شي 978 �ألفاً و990 مكاملة هاتفية.
�ألفاً   393 مليون   1 دب��ي  �شرطة  يف  �ملتعاملني  �إ���ش��ع��اد  م��ر�ك��ز  و��شتقبلت 
فيما  �ملا�شي،  �ل��ع��ام  خ��الل  مر�جعاً  و707  �أل��ف��اً  و566  معاملة،  و132 
يف  و�ل��ع��امل  �ملنطقة  م�شتوى  على  �لأول  �ل��ذك��ي  �ل�شرطة  م��رك��ز  ��شتقبل 
864 مر�جعا، حيث  منطقة »�ل�شيتي ووك« منذ تد�شينه يف �لعام �ملا�شي 
�شاعة يف   24 م���د�ر  �مل��رك��ز خ��دم��ات  متنوعة لأف���ر�د �جلمهور على  ي��ق��دم 
�ليوم، وعددها 27 خدمة من بينها خدمات جنائية ومرورية وجمتمعية 
�إىل جانب نحو 33 خدمة فرعية يوفرها �ملركز �لذي يعمل دون �أي تدخل 
وت�شاريح،  ���ش��ه��اد�ت  و�إ���ش��د�ر  لطالبيها،  �خل��دم��ات  ه��ذه  تقدمي  يف  ب�شري 
بالإ�شافة �إىل خدمات جمتمعية خمتلفة كما يوفر و�شائل ترفيهية لإ�شعاد 

�ملتعاملني.
�ملا�شي �لعام  خالل  تفاهم  مذكرة   41

لقد وقعت �شرطة دبي خالل �لعام �ملا�شي 41 مذكرة تفاهم مع �ل�شركاء 
�ل�شرت�تيجية  �لأه����د�ف  حتقيق  �إط���ار  يف  و�لرئي�شيني  �ل�شرت�تيجيني 
�ملهمة  �مل���ب���ادر�ت  دب���ي جم��م��وع��ة م��ن  ���ش��رط��ة  �أط��ل��ق��ت  دب���ي، فيما  ل�شرطة 
�لإيجابية،  �ل���روح  م��ب��ادرة  منها  �ل�شرت�تيجيني،  �ل�شركاء  م��ع  بالتعاون 
�لتوعية  جمال  يف  ومبادر�ت  �ل�شر،  ح��و�دث  يف  �لوفيات  خف�س  ومبادر�ت 

�لأمنية ومكافحة �ملخدر�ت وغرها.

•• دبي-وام:

تلقى 32 مو�طنا ومو�طنة عرو�شا للعمل لدى جمموعة 
�لطاير يف وظيفتي �خ�شائي مبيعات و�شوؤون �إد�رية وذلك 
خالل يومني مفتوحني للتوظيف نظمتهما وز�رة �ملو�رد 

�لب�شرية و�لتوطني يف دبي موؤخر�.
وز�رة  يف  �لتوظيف  �إد�رة  م��دي��ر  ف��رح��ان  فاطمة  وق��ال��ت 
ح�شلو�  �لذين  �ملو�طنني  �إن  و�لتوطني  �لب�شرية  �مل��و�رد 
على �لفر�س �لوظيفية مت �ختيارهم من خالل مقابالت 
�ل��ل��ذي��ن مت تنظيمهما  �مل��ف��ت��وح��ني  �ل��ي��وم��ني  �ج��ري��ت يف 
من  ع��دد  توفر  بهدف  �لطاير  جمموعة  م��ع  بالتعاون 
�لباحثني عن  و�ملو�طنني  للمو�طنات  �لوظيفية  �لفر�س 

عمل �مل�شجلني بالوز�رة.
و�أو�شحت �ن �ملو�طنني و�ملو�طنات �لذين تلقو� �لعرو�س 
�شيلتحقون يف �لعمل قريبا بعد �ن يتم �بر�م عقود �لعمل 

بينهم وبني جمموعة �لطاير.
�شمن  ي��اأت��ي��ان  �مل��ف��ت��وح��ني  �ل��ي��وم��ني  تنظيم  �ن  و�ك����دت 
تطبقها  �لتي  و�ل��رب�م��ج  �ل�شيا�شات  من  متكاملة  حزمة 
�لتوطني  ملف  بدعم  �خلا�شة  خلطتها  تنفيذ�  �ل���وز�رة 
يف �لقطاع �خلا�س من خالل �يجاد فر�س عمل مبا�شرة 
ومنا�شبة للكو�در �لب�شرية �ملو�طنة �لأمر �لذي ي�شاهم يف 
ت�شريع معدلت �لتوطني وفقا ل�شرت�تيجية �لوز�رة ذ�ت 

�ل�شلة.
�ليومني  فعاليات  يف  �مل�شاركني  �ملو�طنني  �ن  و�و�شحت 
حملة  من  �لعمل  عن  باحثا   79 عددهم  بلغ  �ملفتوحني 
مو�طنا   32 �ختيار  مت  حيث  �لعامة  �لثانوية  �ل�شهادة 

ومو�طنة منهم للتوظيف بعد �ن �جريت معهم �ملقابالت 
“�لطاير”  م�������ش���وؤويل جم��م��وع��ة  ق��ب��ل  م���ن  �ل��وظ��ي��ف��ي��ة 

وبح�شور ممثلني عن �لوز�رة.
و��شافت فرحان �ن �مل�شاركني �ملو�طنني ممن وقع عليهم 
�لختيار �بدو� مو�فقتهم على عرو�س �لعمل �لتي عر�شت 
عليهم من قبل م�شوؤويل �لتوظيف مبجموعة “�لطاير” 
�لر�تب  قيمة  وك��ذل��ك  �لوظيفية  �مل��ه��ام  تت�شمن  و�ل��ت��ي 
�لذي يرت�وح بني 9 �آلف و10 �آلف درهم بالإ�شافة �إىل 

ن�شبة عمولة حمددة .
وقالت �إن �لوز�رة حر�شت على �ن تت�شمن عرو�س �لعمل 
�لمتياز�ت  م��ن  حزمة  �لطرفني  ب��ني  توقيعها  مت  �لتي 
و�حلو�فز �ملالية �لتي من �شاأنها توفر بيئة عمل جاذبة 

وم�شتقرة لتلك �لكو�در �لب�شرية �لإمار�تية.
�لب�شرية  �مل��و�رد  وز�رة  يف  �لتوظيف  �إد�رة  مدير  و�أ���ش��ارت 
و�لتوطني �ىل �ن �لذين ح�شلو� على �لفر�س �لوظيفية 
ملتطلبات  وفقا  لتاأهيلهم  تدريبي  برنامج  يف  �شي�شاركون 

و�حتياجات �لعمل.
و��شادت بالتعاون �ملثمر �لذي قدمته جمموعة �لطاير يف 
�جناح تنظيم فعاليات �ليومني �ملفتوحني �لأمر �لذي يعد 
مبثابة تطبيق حقيقي لإميان موؤ�ش�شات �لقطاع �خلا�س 
�لوطني باأهمية م�شاركة �لكو�در �ملو�طنة يف �شوق �لعمل.

�ل��و����ش��ح م��ن قبل �ل�شباب  وق��ال��ت ف��رح��ان �ن �حل�����ش��ور 
�ملو�طن د�خل �أروقة �ليومني �ملفتوحني يعد مبثابة رغبة 
�لقطاع �خلا�س،  �لعمل يف  �شوق  حقيقية وج��ادة لدخول 
حيث �بدى عدد كبر من �مل�شاركني جتاوبا و��شحا خالل 

�ملقابالت �لوظيفية.

•• ال�صارقة-وام:
ينظم �ملركز �لإقليمي للتخطيط �لرتبوي بالتعاون مع معهد 
�لتعاون  لفريق  �لر�بع  �لجتماع   UIS لالإح�شاء  �ليون�شكو 
خالل  وذل��ك  �ل��ر�ب��ع  �مل�شتد�مة  �لتنمية  ه��دف  ح��ول  �لتقني 
 80 دب��ي مب�شاركة  يناير �جل��اري يف   18  -  17 �لفرتة من 
خمتلف  من  ودولية  و�إقليمية  وطنية  موؤ�ش�شات  من  م�شاركا 
كاإحدى   - �لتقني  �لتعاون  جمموعة  وت�شرف  �لعامل.  �أنحاء 
فرق �للجنة �لتوجيهية �لعاملية للتعليم 2030 - على تطبيق 
�لهدف �لر�بع من �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة حيث تتكون من 
جم��م��وع��ة م��ن �خل����رب�ء م��ن مم��ث��ل��ي �حل��ك��وم��ات و�لوكالت 

�ملتعددة �لأطر�ف و�ملجتمع �ملدين.
وتعترب ��شت�شافة دولة �لإمار�ت و�ملركز �لإقليمي للتخطيط 
�ل���رتب���وي ل��ه��ذ� �لج��ت��م��اع دل��ي��ل ع��ل��ى ث��ق��ة �مل��ج��ت��م��ع �لدويل 
�شر�كته  �شمن  �مل��رك��ز  وج��ه��ود  �لتعليم  يف  �ل��دول��ة  ج��ه��ود  يف 

�ل�شرت�تيجية مع �ليون�شكو يف جمال �لتعليم 2030.
وياأتي �لجتماع �شمن �خلطة �لعاملية لتنفيذ ومتابعة �لهدف 
�لر�بع من �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة و�لتي تاأتي يف �إطار خطة 
“ منظمة �ليون�شكو �لتعليم 2030 “ ويناط بفريق �لتعاون 
�لتقني م�شوؤولية و�شع �لإطار �لعام للهدف �لر�بع و�ملوؤ�شر�ت 

�ملختارة لر�شده.
ويوفر �لفريق من�شة تقنية لدعم معهد �ليون�شكو لالإح�شاء 

�مل�شتوى  على  بالتعليم  �ملتعلقة  �ملوؤ�شر�ت  ومر�قبة  متابعة  يف 
�لعاملي �لتعريف بالهدف �لر�بع من �أهد�ف �لتنمية �مل�شتد�مة 
وكيفية  للموؤ�شر�ت  عامليا  عليها  �ملتفق  �لتعريفات  وحت��دي��د 

�حت�شابها ومتابعتها.
وم��ن م��ه��ام �ل��ف��ري��ق �لإ����ش���ر�ف على �إع����د�د �ل��وث��ائ��ق �لتقنية 
عمليات  وم��ر�ق��ب��ة  ومتابعة  �ل��ر�ب��ع  �ل��ه��دف  لتنفيذ  �ل��الزم��ة 
�لتنفيذ على �مل�شتوى �لعاملي و�لإقليمي و�لوطني بجانب عمل 

�ملر�جعات �لالزمة بناء على نتائج خطط �ملتابعة.
38 ع�شو� ميثلون �لدول  ويتكون فريق �لتعاون �لتقني من 
�إح�شاء�ت  خ��ربة يف جم��ال  لديهم  �ملخت�شة ممن  و�ل��وك��الت 
�لتعليم و�أربعة �أع�شاء من منظمة �ليون�شكو ومعهد �ليون�شكو 
�لتي  لليون�شكو-  �لإح�شائية  �لوكالة  بو�شفه   - لالإح�شاء 
28 ع�شو� ميثلون  �إىل  �إ�شافة  �لتقني  للفريق  كاأمانة  تعمل 
�لدول �لأع�شاء يف �ليون�شكو و�لذين يتم �ختيارهم عن طريق 

�لنتخاب.
و�شيتم خالل �لجتماع - �لذي ي�شتمر ثالثة �أيام - مر�جعة 
�ملوؤ�شر�ت �خلا�شة بالهدف �لر�بع من �أهد�ف �لتعليم 2030 
�مل�شتد�مة  �لتنمية  �أهد�ف  �ملرتبطة ببقية  �لتعليم  وموؤ�شر�ت 
م��ن ح��ي��ث ت��وف��ر �ل��ب��ي��ان��ات لح��ت�����ش��اب��ه��ا و�آل���ي���ات �لحت�شاب 
مت  م��ا  ����ش��ت��ع��ر����س  ب��ج��ان��ب  �ملنا�شبة  �لتتبع  و����ش��رت�ت��ي��ج��ي��ات 
بالن�شبة  و�لوطني  و�لإقليمي  �لعاملي  �مل�شتوى  على  �إجن���ازه 

للهدف �لر�بع للتعليم 2030.

»املوارد الب�صرية والتوطني«: 32 مواطنا 
»الإقليمي للتخطيط الرتبوي« ي�صت�صيف 

اجتماع فريق التعاون التقني بدبي
�صرطة ال�صارقة تطلق رادارًا 

ل�صبط �صاغلي مواقف ذوي الهمم
•• ال�صارقة -وام:

و�لدوريات  �مل��رور  �إد�رة  يف  �ل�شارقة ممثلة  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �أطلقت 
ر�د�ر� خا�شا ل�شبط �ملركبات �ملتوقفة يف مو�قف ذوي �لهمم وغر �مل�شّرح 
10 من يناير �جلاري كمرحلة جتريبية  لها قانوناً و�لذي بد�أ عمله يوم 
ر�شمي  ب�شكل  لتد�شينه  �أد�ئ��ه  وحت�شني  و�إيجابياته  �شلبياته  على  للوقوف 
قريباً و�شيوزع يف مر�كز �لت�شوق و�أمام �حلد�ئق وخمتلفة �لأماكن �حليوية 
باإمارة �ل�شارقة يف مرحلة لحقة. وياأتي هذ� �لإجر�ء جت�شيد�ً ل�شرت�تيجية 
وز�رة �لد�خلية �لر�مية �إىل جعل �لطرق �أكرث �أمناً وتعزيز ر�شا �ملتعاملني 
باخلدمات �ملقدمة. و�أو�شح �ملقدم حممد عالي �لنقبي مدير �إد�رة �ملرور 
باإ�شاء�ت  لها  �مل�شرح  �مل��رك��ب��ات غ��ر  ب��اإن��ذ�ر  ي��ق��وم  �أن �جل��ه��از  و�ل���دوري���ات 
تنبيهيه عند دخول مو�قف ذوي �لهمم ملدة �أقل من دقيقة لتنبيه �ل�شائق 
ب�شرورة �ملغادرة فور�ً و�إذ� مل يغادر تتم خمالفته. و�أكد �أن �لر�د�ر مت و�شعه 
�لتي حتظى بدعم من  �أجل �حلفاظ على حقوق �شريحة ذوي �لهمم  من 

�لقيادة �لر�شيدة بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.
�أثناء  لل�شيارة  ���ش��ورة  تلتقط  ك��ام��ر�  على  يحتوي  �جل��ه��از  �أن  �إىل  و�أ���ش��ار 
�إىل  �إ�شافة  �لتوقف  ف��رتة  لحت�شاب  �ملوقف  من  خروجها  ووق��ت  دخولها 
ح�شول  م��ن  للتاأكد  �ملخالف  �ل�شائق  توقف  عملية  توثق  فيديو  ك��ام��ر� 
�ل���ر�د�ر  �إىل ج��ان��ب متيز  �مل��و�ق��ف م��ن ع��دم��ه  ل��ه��ذه  �مل��رك��ب��ة على ت�شريح 

�جلديد يف عمله بالطاقة �ل�شم�شية وهو �شديق للبيئة.

�لر�بطة  �إىل  �لن�����ش��م��ام  �أن  و�أ����ش���اف 
�لعملية  �خل�����رب�ت  �إك�����ش��اب  يف  ���ش��اه��م 
�إىل كو�در �شرطة دبي و�ل�شتفادة من 
�لعديد من �لتجارب، موؤكد�ً �أن �شرطة 
دبي حتر�س كل �حلر�س على تطبيق 
للجر�ئم  �جل���ن���ائ���ي  �ل��ت��ح��ل��ي��ل  ن���ظ���م 

معاجلتها  ك��ي��ف��ي��ة  ع���ل���ى  و�ل�����وق�����وف 
�ل�شركاء،  م���ع  و�ل��ت��ن�����ش��ي��ق  ب��ال��ت��ع��اون 
م�شر�ً �إىل �أن �لتحليل �جلنائي ي�شاهم 
يف  �مل�شتقبل  ��شت�شر�ف  يف  كبر  ب�شكل 
جمال مكافحة �جلرمية و�حلد منها 

مبا يعزز �لأمن و�لأمان.
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•• ال�صارقة-الفجر:

�ل�شارقة،  ف��ت��ي��ات  ���ش��ج��اي��ا  �خ��ت��ت��م��ت 
مل��وؤ���ش�����ش��ة رب���ع ق���رن ل�شناعة  �ل��ت��اب��ع��ة 
�لقادة و�ملبتكرين، برناجمها �لتدريبي 
جاء  �ل��ذي  �لثالث،  �ل�شتوي  �مل��ي��د�ين 
ه����ذ� �ل���ع���ام ب���ال���ت���ع���اون م���ع ع����دد من 
وكلباء،  �ل�شارقة،  م��دن  يف  �ملوؤ�ش�شات 
وخورفكان، و��شتهدف �لربنامج �لذي 
�لفتيات  “مهنتي”،  عنو�ن  حتت  جاء 

من 13-18 عاماً.
 و�أُق����ي����م �ل���ربن���ام���ج �ل���ت���دري���ب���ي على 
يناير   4-2 م���ن  �لأوىل  م��رح��ل��ت��ني 
7-11 من  م���ن  و�ل��ث��ان��ي��ة  �جل������اري، 
مهنية  جم��الت  و�شمل  نف�شه،  �ل�شهر 
و�شحية  وف��ن��ي��ة  وت���ر�ث���ي���ة  �إع���الم���ي���ة 
�شهد  ك��م��ا  وغ��ره��ا،  وبيئية  و�إد�ري������ة 
�لفتيات  ق���ب���ل  م����ن  ك����ب����ر�ً  ت���ف���اع���اًل 
�مل�������ش���ارك���ات �ل���ل���و�ت���ي خ�����ش��ن جت���ارب 

ميد�نية مميزة. 
وهدف �لربنامج �إىل م�شاعدة �لفتيات 
�مل�شتقبلية،  م�شار�تهن  حت��دي��د  على 
م��ث��ال��ي��ة خلو�س  ف��ر���ش��ة  وم��ن��ح��ه��ن 
و��شتك�شاف  متنوعة،  مهنية  جت���ارب 
بيئات �لعمل، و�لتعرف عن كثب على 

م�����ش��وؤول��ي��ات �مل���وظ���ف���ني، ف�����ش��اًل عن 
�إك�شابهن مهار�ت �لتو��شل �لفعال مع 
�جلمهور، مبا يتما�شى مع روؤية دولة 

تاأهيل  يف  �ملتحدة  �لعربية  �لإم����ار�ت 
جيل م�شتقبلي من �لقياديات.

�ل�شيخة  ق����ال����ت  �ل�������ش���دد  ه�����ذ�  ويف 

�شجايا  مدير  �لقا�شمي،  خالد  عائ�شة 
تنظيمنا  “ياأتي  �ل�����ش��ارق��ة:  ف��ت��ي��ات 
�إطار  �ل��ت��دري��ب��ي، يف  �ل��ربن��ام��ج  ل��ه��ذ� 

�لفتيات  م���ه���ار�ت  ت��ع��زي��ز  �إىل  �شعينا 
�ل�شارقة،  �إىل �شجايا فتيات  �ملنت�شبات 
وتوجيههن �إىل �كت�شاف �شغفهن ومن 

ثم حتديد م�شار�تهن، و�لتي تن�شجم 
م��ع م��ه��ار�ت��ه��ن وق���در�ت���ه���ن، ذل���ك �أّن 
تز�من هذ� �لربنامج مع هذه �ملرحلة 

ي�شاعدهن  ح��ي��ات��ه��ن،  م��ن  �ملف�شلية 
ف�شاًل  �لأك��ادمي��ّي  �مل�شار  على حتديد 
�مل��ه��ن��ّي، مب��ا ي�شمن لهن  �مل�����ش��ار  ع��ن 

�ل�شيخة  و�أ�شافت  ز�ه��ر�ً«.  م�شتقباًل 
“ن�شعى  �ل��ق��ا���ش��م��ي:  خ��ال��د  ع��ائ�����ش��ة 
م��ن خ��الل ه��ذ� �ل��ربن��ام��ج �إىل ر�شم 
خ����ارط����ة ط���ري���ق و�����ش���ح���ة �مل���ع���امل، 
ه �لفتيات نحو �كت�شاف ذو�تهن،  توجِّ
ما  �مل�شتقبلية،  م�شار�تهن  وحتديد 
من �شاأنه �أن يبني جياًل من �لفتيات 
���الت  �لإم���ار�ت���ي���ات �مل���ب���دع���ات، �مل���وؤهَّ
م�شرة  ����ش��ت��ك��م��ال  يف  ل��ل��م�����ش��اه��م��ة 
�لتي  �مل�شتد�مة  و�لتنمية  �لنه�شة 
ت�شهدها دول��ة �لإم���ار�ت يف �ملجالت 
�لدولة  كافة، مبا يتما�شى مع روؤي��ة 

لعام 2021«.
وتعد �شجايا فتيات �ل�شارقة موؤ�ش�شة 
�لفتيات  م���و�ه���ب  ت��ن��م��ي��ة  يف  ر�ئ�����دة 
وذلك  ع��ام��اً   18 �إىل   13 م��ن عمر 
�لإبد�عية،  �ل��ف�����ش��اء�ت  خمتلف  يف 
2004 ك����اإد�رة  ت��اأ���ش�����ش��ت ع���ام  وق���د 
��شتقلت  ثم  �لأط��ف��ال،  مر�كز  �شمن 
 2012 �لأطفال يف عام  عن مر�كز 
�شاحب  ق��ري��ن��ة  م���ن  �إد�ري  ب���ق���ر�ر 
�ل�شمو حاكم �ل�شارقة، �شمو �ل�شيخة 
جو�هر بنت حممد �لقا�شمي، رئي�س 
�لقادة  ل�شناعة  ق��رن  رب��ع  موؤ�ش�شة 

و�ملبتكرين.

•• ال�صارقة -وام:

لالت�شال  �ل��������دويل  �مل����رك����ز  �أع����ل����ن 
“م�شتقبل  �خ���ت���ي���ار  ع���ن  �حل���ك���وم���ي 
�ملجتمع  ع�شر  يف  �حلكومي  �لت�شال 
للنقا�س  رئي�شياً  مو�شوعاً  �لرقمي” 
يف �لدورة �ل�شابعة من �ملنتدى �لدويل 
ينظمها  �ل��ت��ي  �حل��ك��وم��ي  ل��الت�����ش��ال 
�ل�شارقة  حلكومة  �لإع��الم��ي  �ملكتب 
 28 يومي  �ل�شارقة  �إك�شبو  مركز  يف 

و29 مار�س �ملقبل.
�ملو�شوع  ه��ذ�  �ختيار  �ن  �ملركز  وذك��ر 
�ملنتدى  م���ن ح��ر���س  �ن���ط���الق���اً  ج����اء 
وفق   2012 ع����ام  يف  �أط���ل���ق  �ل�����ذي 
�ل�شمو  ���ش��اح��ب  وروؤى  ت��وج��ي��ه��ات 
حممد  ب��ن  �شلطان  �ل��دك��ت��ور  �ل�شيخ 
�لقا�شمي ع�شو �ملجل�س �لأعلى حاكم 
�لتطور�ت  م��و�ك��ب��ة  ع��ل��ى  �ل�����ش��ارق��ة 
تطوير  ل�شالح  وتوظيفها  �لتقنية 
�ل�شارقة  �إمارة  �لت�شال �حلكومي يف 
ودولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ودول 
�ملنطقة من �أجل بناء م�شتقبل �أف�شل 
يحقق �ل�شعادة و�لزدهار للمجتمعات 

يف خمتلف �أنحاء �لعامل.
“�لألفية  �ختيار  عن  �ملنتدى  و�أعلن 
لدورته  “ �شعار�ً  �أي��ن  �إىل  �لرقمية.. 
�ملقبلة �نطالقاً من �لتوجهات �حلالية 
تتال�شى  �ل���ذي  �حل��ك��وم��ي  لالت�شال 

و�لو�شائل  �لأ���ش��ال��ي��ب  ت��دري��ج��ي��اً  فيه 
�لتو��شل  يف  �ل���ق���دمي���ة  �ل��ت��ق��ل��ي��دي��ة 
�لأدو�ت �جلديدة  �أدو�ر  وتتعاظم فيه 
من  عنها  ن��ت��ج  وم���ا  �ل��رق��م��ي  للع�شر 
ذكية  وتطبيقات  �إل��ك��رتون��ي��ة  م��و�ق��ع 
�لجتماعي حتدث  للتو��شل  ومو�قع 
�مل�شتخدمة  �لر�شائل  تغّر�ً جذرياً يف 
و�جلمهور  �حل��ك��وم��ة  ب��ني  للتو��شل 
وتقود حتوًل ملمو�شاً يف �لو�قع يب�شر 

بتطور�ت كبرة يف �مل�شتقبل.
و�شرتكز �لدورة �ل�شابعة من �ملنتدى 
�ل������دويل ل��الت�����ش��ال �حل��ك��وم��ي على 
�أ���ش��ا���ش��ي��ة ه���ي �لثورة  �أرب���ع���ة حم����اور 
�ل�����ش��ن��اع��ة �ل���ر�ب���ع���ة وت���اأث���ره���ا على 
خم���ت���ل���ف ج�����و�ن�����ب �حل�����ي�����اة وث�������ورة 
�أفرزته  وم���ا  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل 
من حتديات على �لت�شال �حلكومي 
�لتي  �حلكومات  من  �جلديد  و�ل��ن��وع 
ب��ات��ت �أك����رث ق����درة ع��ل��ى �ل��ت��ك��ّي��ف مع 
�إ�شافة  �ل��رق��م��ي  �ل���ع���امل  م��ت��ط��ل��ب��ات 
�لتي  �جلديدة  �لرقمية  �لأجيال  �إىل 
�لقوة  من  �لعظمى  �لغالبية  �شت�شكل 

�لعاملة عاملياً بحلول �لعام 2020.
�أحمد  ب����ن  ����ش���ل���ط���ان  �ل�������ش���ي���خ  وق������ال 
�ل�شارقة  جم��ل�����س  رئ��ي�����س  �ل��ق��ا���ش��م��ي 
لالإعالم �ن �ملنتدى �لدويل لالت�شال 
�حلكومي يعد من �ملبادر�ت �لطموحة 
�ل�شارقة  حلكومة  �لإعالمي  للمكتب 

تعزيز  �إىل  خاللها  م��ن  ي�شعى  �ل��ت��ي 
م��ك��ان��ة �لإم�����ارة �إع��الم��ي��اً م��ن خالل 
�مل�����ش��اه��م��ة ب�����دور رئ��ي�����س وم����وؤث����ر يف 
تطوير ممار�شات �لت�شال �حلكومي 
يف دولة �لإمار�ت و�ملنطقة مبا ي�شهم 
�مل��و�ط��ن و�مل��ق��ي��م وحتقيق  يف خ��دم��ة 
تو��شل �أمثل بني �حلكومة و�ملجتمع.

�أحمد  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  �ل�����ش��ي��خ  و�أ�����ش����ار 
�إىل  يتطلع  �ملنتدى  �أن  �إىل  �لقا�شمي 
ب��ن��اء منظومة ج��دي��دة وم��ت��ط��ورة يف 
�إىل  ت�شتند  �حلكومي  �لت�����ش��ال  فكر 
جاء  لذلك  و�ل��ت��ع��اون  �مل�شاركة  م��ب��د�أ 
�ل�شابعة  �ل�������دورة  م���و����ش���وع  �خ���ت���ي���ار 
م��ن �مل��ن��ت��دى ب��ن��اء ع��ل��ى رغ��ب��ة �أف����ر�د 
�ملجتمع �لذين مت ��شتطالع �آر�ئهم يف 
وعربو�  �ملا�شي  �لعام  من  �شابق  وقت 
�ل�شوء  ت�����ش��ل��ي��ط  يف  رغ���ب���ت���ه���م  ع����ن 

و�لذكاء  �لج��ت��م��اع��ي  �ل��ت��و����ش��ل  على 
يف  �حل��ك��وم��ات  وم�شتقبل  �ل�����ش��ن��اع��ي 

ظل تطور�ت �لع�شر �لرقمي.
و�أكد رئي�س جمل�س �ل�شارقة لالإعالم 
�أو  �لألفية  بعد  وم��ا  �لألفية  جيل  �أن 
ما يعرف ب� “�جليل زد” من �ل�شباب 
�لذين ولدو� يف ع�شر �لعامل �لرقمي 
وفرتة ظهور �لهو�تف �لذكية �شيكون 
حا�شر�ً بقوة يف دورة �ملنتدى �ل�شابعة 
�إىل ر�أي����ه و�ل��ت��ع��رف على  ل��ال���ش��ت��م��اع 
�آليات  ب��ت��ط��وي��ر  يتعلق  فيما  �أف���ك���اره 
�أن هذ�  �لت�����ش��ال �حل��ك��وم��ي خ��ا���ش��ة 
�لتو��شل  �شرعة  على  يعتمد  �جليل 
و�ل�شفافية يف �لعمل ويوؤمن بامل�شادر 
�لعديد من  �ملفتوحة وهو ما يفر�س 

�لتحديات على �حلكومات.
�أحمد  ب���ن  ���ش��ل��ط��ان  �ل�����ش��ي��خ  �أع�����رب  و 
باأن مناق�شة مثل  �لقا�شمي عن ثقته 
هذه �لق�شايا �حليوية خالل �ملنتدى 
خرب�ت  �إىل  ق��ّي��م��ة  �إ���ش��اف��ة  �شت�شكل 
�حلكومي  �لت�������ش���ال  يف  �ل���ع���ام���ل���ني 
ب����اإم����ارة �ل�����ش��ارق��ة ودول�����ة �لإم������ار�ت 
�لأمور  من  باعتبارها  �ملنطقة  ودول 
�لغائبة عن �لكثر من ��شرت�تيجيات 
مناق�شتها  و����ش���ت�������ش���ه���م  �لت���������ش����ال 
تطوير  يف  �مل�شاركني  �أم���ام  وعر�شها 
هذه �ل�شرت�تيجيات ملو�كبة تطور�ت 
�حلالية  �لأجيال  و�حتياجات  �لع�شر 

�جلل�شات  ج��ان��ب  و�إىل  و�مل��ق��ب��ل��ة. 
ت�شلط  �لتي  و�حل���و�ر�ت  �لنقا�شية 
�ل�������ش���وء ع���ل���ى جت������ارب ر�ئ�������دة يف 
�شيعمل  �حل����ك����وم����ي  �لت�����������ش�����ال 
�ملنتدى �أي�شاً على تطوير مهار�ت 
�ملجال  ه��ذ�  يف  �لعاملني  وخ���رب�ت 
كما  �لتدريبية  �ل��ور���س  خ��الل  من 
�جل���ام���ع���ات فر�شة  ل��ط��ل��ب��ة  ي��ت��ي��ح 
�ملمار�شات  �أف�����ش��ل  ع��ل��ى  �لط����الع 
�لتي تعينهم يف �حرت�ف �لت�شال 
�حلكومي م�شتقباًل �إ�شافة �إىل ما 
�أخرى تتيح  يت�شمنه من فعاليات 
بهذ�  للمهتمني  �أو����ش���ع  م�����ش��ارك��ة 
�لقطاع للم�شاهمة يف تغير �آلياته 
وط����رق ت���اأث���ره. وم���ن �مل��ت��وق��ع �أن 
ت�شارك �أكرث من 2500 �شخ�شية 
و�حلكومات  �ل�����دول  روؤ�����ش����اء  م���ن 
�لدورة  يف  �حلكوميني  و�مل�شوؤولني 
�ل�����ش��اب��ع��ة م����ن �مل���ن���ت���دى �ل�����دويل 
جانب  �إىل  �حل��ك��وم��ي  ل��الت�����ش��ال 
ق�������ادة �ل���ف���ك���ر وروؤ�������ش������اء وم�������در�ء 
و�لدولية  �لإق��ل��ي��م��ي��ة  �مل��ن��ظ��م��ات 
ومر�كز  �ملدين  �ملجتمع  ومنظمات 
و�لإعالميني  و�لبحوث  �لدر��شات 
و�لإعالم  �لت�����ش��ال  كليات  وطلبة 
و�ملعاهد  �جل��ام��ع��ات  خمتلف  م��ن 
�ملتحدة  �لعربية  �لإم��ار�ت  يف دولة 

و�لعديد من �مل�شاركني �لآخرين.

•• دبي -وام:

حذرت وز�رة �ل�شحة ووقاية �ملجتمع 
و�أفر�د  �ل�شحية  �لرعاية  ممار�شي 
من   - �إد�ري  تعميم  يف   - �مل��ج��ت��م��ع 
�ل�شيليكون  حقن  ��شتخد�م  خماطر 
م�شلل  ب�شكل  ت�شويقها  يتم  و�ل��ت��ي 
�لغذ�ء  �إد�رة  من  معتمدة  �أنها  على 
تعزيز  لغر�س  �لأم��ري��ك��ي��ة  و�ل����دو�ء 
ح��ج��م �أج����ز�ء م��ن �جل�����ش��م ح��ي��ث قد 
ت���وؤدي �إىل ح��دوث �إ���ش��اب��ات خطرة 
حتى  ت���غ���ي���ره  مي���ك���ن  ل  وت���������ش����وه 

بالعمليات �جلر�حية.
وبناء على ذلك �أو�شت وز�رة �ل�شحة 
�لذي  �لتعميم  يف  �ملجتمع  ووق��اي��ة 
�لطبية  �ملناطق  �إىل مديري  �أر�شلته 
و�خلا�شة  �حلكومية  و�مل�شت�شفيات 
وم�شاعدي  و�ل�����ش��ي��ادل��ة  �لأط����ب����اء 
�ل�شيدليات  وم���دي���ري  �ل�����ش��ي��ادل��ة 
��شتخد�م  �حلكومية و�خلا�شة بعدم 
ه�����ذه �مل���ن���ت���ج���ات ق���ب���ل �ل����ت����اأك����د من 
�إىل  ..لف��ت��ة  وماأمونيتها  �شالمتها 
�لأمريكية  و�ل��دو�ء  �لغذ�ء  هيئة  �أن 
�لوحيد  �ل���ش��ت��خ��د�م  �أن  �أو���ش��ح��ت 
زيت  هو  �ل�شيليكون  حلقن  �مل�شموح 
ب�شكل حمدود  �مل�شتخدم  �ل�شيليكون 
 Intraocular« �ل��ع��ني  د�خ����ل 

.»ophthalmic
و�أك���د ���ش��ع��ادة �ل��دك��ت��ور �أم���ني ح�شني 
ل�شيا�شة  �مل�شاعد  �لوكيل  �لأم���ري 
�ل�����ش��ح��ة �ل��ع��ام��ة و�ل��رت�خ��ي�����س �أن 
�لإم��������ار�ت م���ن �ل������دول �ل����ر�ئ����دة يف 
ت�شريعات  �شن  يف  و�ل��ع��امل  �ملنطقة 
لل�شماح  ���ش��ارم��ة  ���ش��و�ب��ط  وف��ر���س 
ومنها  �لطبية  �ل��و���ش��ائ��ل  بت�شجيل 
 2008 ع��ام  منذ  �ل�شيليكون  حقن 
��شرت�تيجيتها  �إط��������ار  يف  وذل�������ك 
حيوي  ت�شريعي  �إط����ار  ت��وف��ر  ن��ح��و 
تنظيمية  خدمات  وتقدمي  وحوكمة 

ورقابية متميزة للقطاع �ل�شحي.
وذكر �أن هذه �لعملية ل تقت�شر على 
�إذن �لدخول و�حل�شول على �ملو�فقات 
�لالزمة من مر�كز �لتقييم �ملعتمدة 
و�ل���دو�ء  �ل��غ��ذ�ء  �إد�رة  ومنها  عامليا 
�لأمريكية و�لتاأكد من �أنه مت تطبيق 
�لدر��شات �خلا�شة بتقييم �خلطورة 
وح�شول �ملنتج على �شهاد�ت �جلودة 
بل �إن �لوز�رة تلزم �ل�شركات �ملنتجة 
و�مل���وردة ب��اإر���ش��ال تقارير دوري���ة عن 
بعد  ما  و�ملنتجات  �لو�شائل  �شالمة 
وز�رة  يف  �ملتبع  للنظام  وف��ق��ا  �لبيع 
�ل�شحة ووقاية �ملجتمع �لذي مياثل 

�أف�شل �ملعاير �لعاملية.
دليل  �ل�������وز�رة  �إ�����ش����د�ر  �إىل  ول���ف���ت 

�ملنتجات  وت��د�ول  ت�شويق  ممار�شات 
�ل��ط��ب��ي��ة مب��وج��ب �ل���ق���ر�ر �ل�����وز�ري 
عبد  م����ع����ايل  م����ن   2017 ل�����ش��ن��ة 
�لعوي�س  حم����م����د  ب�����ن  �ل����رح����م����ن 
�ملجتمع  ووق�����اي�����ة  �ل�������ش���ح���ة  وزي������ر 
�لت�شويقية  �ملمار�شة  تنظيم  بهدف 
مع  يتما�شى  مبا  �لطبية  للمنتجات 
و�ل�شيدلة  �لطب  مهنتي  �أخالقيات 
ف��ي��ه��ا �خليار�ت  ت��ت��م  ب��ي��ئ��ة  وت��ع��زي��ز 
مز�يا  �أ�شا�س  على  ب��الأدوي��ة  �ملتعلقة 
�ل�شحية  و�لح��ت��ي��اج��ات  م��ن��ت��ج  ك���ل 
ل��ل��م��ر���ش��ى. و����ش��ت��ع��ر���س �لأم�����ري 
�لت�شويقية  �مل��م��ار���ش��ات  ن��ظ��ام  ب��ن��ود 
تغطي  �ل���ت���ي  �ل�����دول�����ة  يف  �جل����ي����دة 
�مل��و���ش��وع��ات �حل��ي��وي��ة ومنها  �أه����م 
على  و�مل��و�ف��ق��ة  �لت�شويق  ترخي�س 
�لو�جب  �مل��ن��ت��ج و�مل��ع��ل��وم��ات  ب��ط��اق��ة 
ب�شكل  �لت�شويقية  �مل��و�د  يف  توفرها 
متو�فق مع �لن�شرة �لطبية �ملعتمدة 
..م�شر� �إىل �أنه بخ�شو�س �لت�شويق 
و�ملعلومات �ملوؤيدة له يجب �أن تكون 
ومتو�زنة  دقيقة  �لت�شويقية  �مل���ادة 
وم��و���ش��وع��ي��ة وك��ام��ل��ة ب�����ش��ك��ل كاف 
جلميع  ح��دي��ث  تقييم  �إىل  وت�شتند 
�ملادة  ت�شجع  و�أن  �ل�شلة  ذ�ت  �لأدل��ة 
�لر�شيد  �لت�شويقية على �ل�شتخد�م 
تكون  و�أن  �ل���ط���ب���ي���ة  ل��ل��م��ن��ت��ج��ات 

�ملعتمدة  �ل�����ش��ي��ا���ش��ات  م��ع  م��ت��و�ف��ق��ة 
ملن�شاآت �لرعاية �ل�شحية.

ت��اأت��ي من  �ل��ت��ي  �إىل �ملخاطر  و�أ���ش��ار 
ك��ان��ت �لإب���ر  �إذ�  �ل�����ش��ي��ل��ي��ك��ون  ح��ق��ن 
�مل�شتخدمة غر معقمة حيث تكون 
م�شدر عدوى لكثر من �للتهابات 
�أن ح��ق��ن��ه��ا ق��ري��ب��ا من  ف�����ش��ال ع���ن 
�لعني يوؤدي �إىل �شقوط �جلفن على 
�ل��ع��ني وق��د ي��ح��دث ن��زي��ف مو�شعي 
خارج  ع�شبي  و���ش��رر  �لأن�����ش��ج��ة  يف 
منطقة ع�شالت �لوجه كما �أن مادة 
مناطق  �إىل  ت�����ش��ل  ق��د  �ل�شيليكون 
�أخرى غر ع�شالت �لوجه ما يوؤدي 
�إىل �شلل موؤقت يف �لع�شالت �إ�شافة 
و�لظو�هر  �ل��ت��خ��دي��ر  خم��اط��ر  �إىل 
�لناجمة عن فرط �لتح�ش�س لأدوية 
�لتخدير وبع�س �حلالت ذ�ت رد فعل 
خطر يوؤدي �إىل �لهبوط يف �شغط 
�لتقارير  �أن عدد من  و�أ�شاف  �ل��دم. 
يف  تباين  ح��دوث  �إىل  لفتت  �لطبية 
ب�شكل  و�لع�شالت  �جللد  ��شتجابة 
ون�شوء  �ل�شيليكون  حلقن  منف�شل 
�لوقت  مع  �ل�شيليكون  مل��ادة  مقاومة 
�أو �أنه قد ت�شبح كمية �ملادة �ملحقونة 
�أقل فاعلية �أو تفقد فاعليتها ب�شكل 
�حلاجبني  ت��ه��دل  �إىل  وت�����وؤدي  ك��ل��ي 
�مل���ت���ح���رك عند  و����ش���ق���وط �جل����ف����ن 

�أو �خلطاأ يف  ز�ئ��دة  ��شتخد�م جرعة 
�ختيار �ملكان �ملنا�شب للحقن وظهور 
�حلقن  عند  متماثلة  غر  �بت�شامة 
�ملري�س  ي���ع���اين  وق�����د  �ل���ف���م  ق�����رب 
ت�����ش��رب ب��ع�����س �ل��ل��ع��اب ع��ن��د �حلقن 
وحدوث  �لفم  يف  �خل��ط��اأ  بالطريقة 
م�����ش��ك��الت يف �ل��ن��ظ��ام �ل��ت��ن��ف�����ش��ي يف 
حال حقن �لرقبة بكميات كبرة من 
�مل��ادة وما ينتج عن ذلك من حدوث 
ح���الت �ك��ت��ئ��اب وع��زل��ة ع��ن �ملحيط 
مل�شتخدمي هذه �حلقن متتد ل�شهور 
قبل �إ�شالح �لعيوب �لتي ت�شبب بها 

�حلقن �خلاطئ لل�شيليكون.
و�أ�شار �إىل �إ�شد�ر �إد�رة �لغذ�ء و�لدو�ء 
حت���ذي���ر�   »FDA« �لأم����ري����ك����ي����ة 
جمال  يف  و�ل��ع��ام��ل��ني  للم�شتهلكني 
�لإ�شابات  ح��ول  �ل�شحية  �ل��رع��اي��ة 
�خل���ط���رة و�ل���ت�������ش���وه �ل�����ذي ميكن 
�ل�شيليكون  ����ش��ت��خ��د�م  ع��ن  ينتج  �أن 
�لتي  �مل��ن��ت��ج��ات  �أو  ل��ل��ح��ق��ن  �ل��ق��اب��ل 
لتعزيز  �جللد  حل�شو  ت�شويقها  يتم 
حجم �لأرد�ف �لثدي و�أجز�ء �جل�شم 
�أن   »FDA« �أك���دت  حيث  �لأخ����رى 
لديها خماوف كبرة من �ل�شيليكون 
غر �لآمن عن طريق �حلقن �لذى 
من  �جل�شم  لنحت  ت�شويقه  يجرى 
لهم  �ملرخ�س  غ��ر  �لأ�شخا�س  قبل 

خطرة  �شلبية  �أح�����د�ث  ظ��ه��ور  م��ع 
ناجتة عن تلك �ملنتجات و�لتي تكون 
�ل�شناعي  �ل�شيليكون  ب�شبب  �أحيانا 
و�لدو�ء  �ل��غ��ذ�ء  �إد�رة  �أن  ..مو�شحا 
�لأم��ري��ك��ي��ة ت��ق��ر مب��الح��ظ��ات طبية 
و����ش��ح��ة ل��ل��ح��ق��ن غ���ر �لآم�����ن ملادة 
�لإ�شابات  �رت��ف��اع  مثل  �ل�شيليكون 
�ل�شرطانية  �لأور�م  �أن������و�ع  ب���اأح���د 
�لن�شوة  لدى  �لبي�شاء  �ل��دم  خلاليا 
كما  لعملية �حلقن  �للو�تي خ�شعن 
�أخرى  طبية  �شكوكا  هناك  ب��اأن  تقر 

حول ظهور �آثار عك�شية خمتلفة.
�إىل  �ملجتمع  �أف����ر�د  �لأم����ري  ودع���ا 
ل��الإع��الن��ات �مل�شللة  ع��دم �لل��ت��ف��ات 
�لتي تروج لبع�س �حلقن �لتجميلية 
�لإع������الن  ك�����ان  �إذ�  �إل  �مل����ن����ازل  يف 
�ل�شحة  وز�رة  ق��ب��ل  م���ن  م��رخ�����ش��ا 
..موؤكد�  �لدولة  يف  �ملجتمع  ووقاية 
�أن غالبية �لإعالنات �لتي تن�شر على 
مو�قع �لتو��شل �لجتماعي تت�شمن 
و�أن  و�قعية  غر  �لطبية  معلومات 
�ل��ع��م��ل��ي��ات �ل��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة حت��ت��اج �إىل 
ولي�س  وجر�حني  �أخ�شائيني  �أطباء 
�إىل مر�كز جتميل ويجب �أن جترى 

حتت �إ�شر�ف طاقم طبي متكامل.
يقومون  �ل����وز�رة  مفت�شي  �أن  وب��ني 
ب��ح��م��الت ت��ف��ت��ي�����ش��ي��ة ح��ت��ى يف �أي����ام 

�ل��ع��ط��الت �لأ���ش��ب��وع��ي��ة ل��ر���ش��د �أي 
�ل�شحية  �ملن�شاآت  قبل  جت��اوز�ت من 
تقدم  �لتي  �لتجميل  مر�كز  ل�شيما 
و�لبوتوك�س  �ل�����ش��ي��ل��ي��ك��ون  ح���ق���ن 
و�ل��ف��ي��ل��ر وغ���ره���ا م�����ش��دد� ع��ل��ى �أن 
�أي خمالفة  ت��ت��ه��اون م��ع  �ل����وز�رة ل 
�ملهنة  مل�����ز�ويل  �ل��رتخ��ي�����س  مل��ع��اي��ر 
لأنها  �ل�شحية  �خل��دم��ات  ج���ودة  �أو 
�ملجتمع  ����ش���ح���ة  ع����ل����ى  م����وؤمت����ن����ة 
�أم�����ام �ل���ق���ان���ون ..م���ن���وه���ا ب����اأن فرق 
زيار�تها  خ�����الل  ت���ق���وم  �ل��ت��ف��ت��ي�����س 
�لمتثال  على  بالتدقيق  �لتفتي�شية 
و�ل�شيدلنية  �لطبية  للممار�شات 
�ل�شبط  حما�شر  تنظيم  يتم  حيث 
لتخاذ  متهيد�  للمخالفني  �ملنا�شبة 
�لج�������ر�ء�ت �ل�����ش��ارم��ة �ل��ت��ي تن�س 

عليها �لأنظمة �ل�شحية.
�أن��ه مت ت�شجيل ح��الت طارئة  و�أك��د 
نتيجة  �ل�����دول�����ة  م�����ش��ت�����ش��ف��ي��ات  يف 
جر�ء  خ��ط��رة  �شحية  م�����ش��اع��ف��ات 
�ملمار�شات  ت���ل���ك  ور�ء  �لن�������ش���ي���اق 
با�شتخد�م  �مل�����ش��روع��ة  غ��ر  �لطبية 
�أو  �مل�شدر  جمهولة  جتميلية  حقن 
حت��ت��وي م���و�د خ��ط��رة على مر�شى 
قد  �ل��دم  و�شغط  و�ل�شر�يني  �لقلب 

ت�شبب �نتكا�شات.
�أو �لباحثني  ودع��ا �لأم��ري �ملر�شى 

للمن�شاآت  �لتوجه  �ىل  �لتجميل  عن 
�ملرخ�شة  �ل��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة  �ل�����ش��ح��ي��ة 
�لعالجات  على  للح�شول  ب��ال��دول��ة 
�مل����وث����وق����ة ح���ر����ش���ا على  �ل���ط���ب���ي���ة 
ظل  يف  خ��ا���ش��ة  و�أم��و�ل��ه��م  �شحتهم 
�ملتطورة  �لطبية  �لإمكانيات  توفر 
و�مل�������ر�ف�������ق �مل����ع����ت����م����دة م�����ن �أع�������رق 
�شرورة  ..م��وؤك��د�  �لعاملية  �ملوؤ�ش�شات 
�لإبالغ عن مثل هذه �ملمار�شات �إىل 
�أو  �ملجتمع  ووق��اي��ة  �ل�شحة  وز�رة 
�لهيئات �ل�شحية �أو مر�كز �ل�شرطة 
�أن���ه يف حال  �إىل  �ل��دول��ة م�����ش��ر�  يف 
حدوث �أي �أعر��س جانبية يجب ملئ 
�ل�شتمارة �خلا�شة بالآثار �جلانبية 
على  و�مل���ت���وف���رة   »ADR« ل���ل���دو�ء 
http://www.cpd- �مل��وق��ع 

على  �لت�شال  �أو   pharma.ae
 04-2301448 �ل��ه��ات��ف  �أرق�����ام 
pv@ �لل��ك��رتوين  �لربيد  �أو عرب 

.  moh.gov.ae

حممد ال�صرقي يتفقد جمعية ال�صيادين يف دبا الفجرية
•• الفجرية-وام:

�لفجرة  عهد  ويل  �ل�شرقي  حممد  بن  حمد  بن  حممد  �ل�شيخ  �شمو  �أك��د 
حر�س �شاحب �ل�شمو �ل�شيخ حمد بن حممد �ل�شرقي ع�شو �ملجل�س �لأعلى 
حاكم �لفجرة على دعم �ل�شيادين يف �لإمارة وتوفر كل �لهتمام و�لعون 
�ملجتمع  �ل�شيادين يف  دور  �ل�شيد وتعزيز  �لرتقاء مبهنة  لهم مبا ي�شمن 

وتاأمني حياة كرمية لهم ولعائالتهم.
جاء ذلك خالل �لزيارة �لتفقدية �لتي قام بها �شمو ويل عهد �لفجرة �م�س 
جلميعية �ل�شيادين يف دبا �لفجرة حيث �لتقى �شموه �ل�شيادين و��شتمع 
�جلمعية  خطط  �أه��م  ح��ول  �شرح  �إىل  �إ�شافة  و�قرت�حاتهم  مطالبهم  �إىل 

ومبادر�تها �لكفيلة بتذليل �ملعوقات �لتي تو�جهها مهنة �ل�شيد.
�أف�����ش��ل �خل��دم��ات وت��ط��وي��ره��ا مب��ا يلبي متطلبات  ووج���ه ���ش��م��وه ب��ت��وف��ر 
�ملمار�شات لتنظيم مهنة �ل�شيد وتطبيق  �أف�شل  �ل�شيادين وي�شمن تنفيذ 

�لت�شريعات و�لقو�نني �ملعنية بتنظيم مهنة �شيد �لأ�شماك وتطويرها.
وح�شر �شمو �ل�شيخ حممد بن حمد بن حممد �ل�شرقي ماأدبة �لغد�ء �لتي 
�ل�شيادين على �شرف �شموه يف جمل�شهم �خلا�س مبدينة  �أقامتها جمعية 

دبا �لفجرة.
عهد  ويل  مكتب  مدير  �لزحمي  �شامل  �شعادة  �ل��زي��ارة  خ��الل  �شموه  ر�ف��ق 
�لفجرة و�ملهند�س ح�شن �ليماحي مدير بلدية دبا وعدد من كبار �مل�شوؤولني 

و�أعيان �ملدينة.

املنتدى الدويل لالت�صال احلكومي يناق�س تاأثري الع�صر الرقمي 
على عالقة املجتمع باحلكومة

»ال�صحة« حتذر ممار�صي الرعاية ال�صحية والأفراد من خماطر ا�صتخدام حقن ال�صيليكون

من خالل برنامج التدريب امليداين الثالث »مهنتي« 

»�صجايا فتيات ال�صارقة« تاأخذ باأيادي الفتيات نحو حتديد م�صاراتهن امل�صتقبلية 
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رجل  جثة  على  ع��رثت  �نها  كاليفورنيا  جنوب  يف  �ل�شلطات  �علنت 
�ل�شيول  ج��ر�ء  من  م�شرعه  لقي  عمره  من  و�لثمانني  �ل�شابعة  يف 
�لوحلية �لتي �شربت �ملنطقة هذ� �لأ�شبوع ما يرفع ح�شيلة �ل�شحايا 

�ىل 18 قتيال.
وقال بيل بر�ون �مل�شوؤول عن مقاطعة �شانتا باربر� �ن فريق �لبحث 

و�لنقاذ عرثت على �لقتيل “د�خل منزله«.
طفلة  بينهم  مفقودين  �شبعة  ع��ن  �لبحث  �لن��ق��اذ  عمال  وي��و����ش��ل 
عمرها �شنتان. �دى هطول �مطار غزيرة �لثالثاء بعد ع�شرة �أ�شهر 
من �جلفاف �ىل ت�شكيل �شيول موحلة �نهمرت من �لتالل و�جتاحت 
منطقة �شانتا باربر� يف خملفة دمار�ً و��شر�ر� يف مئات �ملنازل و�أدت 

�ىل �إغالق �لعديد من �ملحاور �لرئي�شية.
و�أو�شح بر�ون �نه ل يز�ل من �ملمكن �لعثور على �ملفقودين لكنه حذر 

من �ن ح�شيلة �ل�شحايا ميكن �ن ترتفع.
 65 تدمر  �ىل  �ل�شيول  ه��ذه  �دت  و�جل��رح��ى،  �لقتلى  جانب  و�ىل 

منزل و�حلقت ��شر�ر� ج�شيمة ب462 منزل �آخر.
وكانت حر�ئق خطرة �ندلعت يف كاليفورنيا و�دت �ىل �جالء ع�شر�ت 
�ملئات  �ملا�شي ودمرت  دي�شمرب  �لأول  كانون  �ل�شخا�س خالل  �لف 
�ل�شيول �لوحلية يف نف�س �ملناطق تقريبا بعد  من �ملباين. وح�شلت 

��شبوعني على عودة بع�س �ل�شكان �ىل منازلهم.
 

�لت�شيكية  �لرئا�شية  �لنتخابات  يف  �م�س  �شباح  �لت�شويت  ��شتوؤنف 
�لتي يناف�س فيها ثمانية مر�شحني ليرب�ليني رئي�س �لدولة �ملنتهية 
وليته ميلو�س زميان �لقريب من رو�شيا و�ل�شني وهاجمته �جلمعة 
للرئي�س  ت��اأي��ي��ده  ب�شبب  �ل�����ش��در  ع��اري��ة  فيمن  ح��رك��ة  م��ن  نا�شطة 
�ليوم  �جلمعة،  �لول  �م�س  ظهر  وبعد  بوتني.  فالدمير  �لرو�شي 
�لع�شو يف  �ل�شابة  �لنا�شطة �لوكر�نية  �لول من �لق��رت�ع �قرتبت 
�حلركة �لن�شائية، فجاأة من زميان بعد دخوله �ىل مركز �لت�شويت 
وهتفت مر�ت عدة زميان �شبي بوتني قبل �ن يتمكن حر�س �لرئي�س 
يعاين من م�شاكل �شحية  �ل��ذي  وب��د� زمي��ان  �ل�شيطرة عليها.  من 
ويتكئ على عكاز مربكا وغ��ادر مركز �لق��رت�ع مع حر��شه وزوجته 
�يفانا. وقد عاد بعد دقائق وقد متالك نف�شه، موؤكد� �نه ي�شرفه �ن 
تهاجمه حركة فيمن �لتي هاجمت �لبابا �ي�شا. و�شع زميان بطاقة 
�لت�شويت يف �ل�شندوق وهو يقول “رغما عن �نف فيمن«. و�وقفت 
بتهمة  �لق�شاء  على  �حالتها  تتم  �ن  وميكن  �شاعة  ل48  �لنا�شطة 
�لخالل بالنظام �لعام.  ويبدو �ن �لقرت�ع �لعام �ملبا�شر �شعبا على 
زميان �ملنا�شل �لقدمي يف �لي�شار �لت�شيكي و�ملعروف ب�شلوكه �لفظ 

وبعد�ئه ل�شتقبال �ملهاجرين �مل�شلمني. 

ذكرت وكالة �أنباء �ل�شني �جلديدة )�شينخو�( �أن فريق �إنقاذ �شينيا 
�إير�نية منكوبة ل تز�ل  �نت�شل جثتني �م�س �ل�شبت من ناقلة نفط 
بحر  يف  ت�شادم  عقب  فيها  حريق  ن�شوب  م��ن  �أ���ش��ب��وع  بعد  م�شتعلة 

�ل�شني �ل�شرقي.
يتمكنو� من  تنف�س كي  �أجهزة  �لأربعة  �لإنقاذ  �أع�شاء فريق  وو�شع 

�ل�شعود �إىل �شطح �لناقلة �شانت�شي حيث عرثو� على جثتني.
وقالت �شينخو� �إنهم حاولو� �لو�شول �إىل �أماكن �لإقامة يف �ل�شفينة 
و�لتي  �ملحرتقة  �ل�شفينة  �ملرتفعة يف  لكن منعتهم درج��ات �حل��ر�رة 

بلغت نحو 89 درجة مئوية.
ومت �نت�شال جثة بحار ي�شتبه باأنه من �ل�شفينة يوم �لثنني و�أر�شلت 
�إىل �شنغهاي للتعرف عليها. ول يز�ل بقية �أفر�د �لطاقم، �لذي ي�شم 

30 �إير�نيا و�ثنني من بنجالد�س، مفقودين.
�أو  �لرحلة  بيانات  م�شجل  �نت�شل  �لإن��ق��اذ  فريق  �إن  �لوكالة  وقالت 
�ل�شندوق �لأ�شود، قبل �أن يغادر �ل�شفينة بعد �أقل من ن�شف �ل�شاعة 
�ل�شام  �ل��دخ��ان  ولأن  �ل��ري��اح  وجهة  حت��ول  ب�شبب  �إليها  �شعوده  من 

�لكثيف �أدى �إىل تعقيد �لعملية.

عوا�صم

وا�شنطن

�شنغهاي

براغ

ال�صفري الأمريكي بهولندا يقّر باإ�صاءته للم�صلمني
•• اأم�صرتدام-رويرتز:

قبل  ب��ه  �أدىل  ت�شريحا  �إن  ل��دى هولند�  �جل��دي��د  �لأم��ري��ك��ي  �ل�شفر  ق��ال 
�ملهاجرين  ب�شبب  يحرتقون  هولنديني  �شا�شة  هناك  �إن  فيه  ق��ال  عامني 
�أ�شئلة حول  �ل��رد على  �مل�شلمني كان خاطئا وذل��ك بعد يومني من رف�شه 

ما قاله.
�لهولندية �عتذر بيتي هوك�شرت�، وهو  ويف مقابلة مع �شحيفة تليجر�ف 
�لرئي�س  عينه  مي�شيجان  ولي��ة  ع��ن  بالكوجنر�س  �شابق  جمهوري  ع�شو 

دونالد تر�مب �شفر�، عن هذ� �لت�شريح �لذي �أدىل به عام 2015.
 2015 �لثاين  ت�شرين  �أقيم يف نوفمرب  وك��ان هوك�شرت� قد قال يف حفل 
و�ل��ذي مت  �ليمينية  �لتوجهات  برعاية مركز ديفيد هورويتز فريدوم ذي 
ت�شجيله “و�شلت �حلركة �لإ�شالمية �لآن �إىل نقطة جعلت �أوروبا يف حالة 
فو�شى«. و�أ�شاف “... هناك �شا�شة يحرتقون«. ويف تعليقه على ت�شريحاته 
 ... �شخ�شيا  �شدمني  �لت�شريح  “هذ�  تليجر�ف  ل�شحيفة  هوك�شرت�  قال 
لكن  �أوروب����ا،  �أخ���رى يف  دول  �أخ���رى يف  كانت هناك م�شكالت  �أن��ه  تعرفون 
مل تكن ه��ذه �ل��ظ��روف م��وج��ودة �أب���د� هنا. ك��ان ه��ذ� ت�شريح خ��اط��ئ. كان 

خاطئا«.
�لهولندية  �ل�شحافة  غ�شب  بيتي  �إث��ارة  من  يومني  بعد  �ملقابلة  وظهرت 
ب��رف�����ش��ه �ل���رد ع��ل��ى �أ���ش��ئ��ل��ة ب�����ش��اأن ه���ذه �ل��ت�����ش��ري��ح��ات خ���الل �ج��ت��م��اع مع 
�شحفيني. ويتز�من ذلك مع حالة �لغ�شب �لتي �أثارها تر�مب نف�شه حيث 
تردد �أنه �أ�شار �إىل دول خمتلفة باأنها “حثالة” على �لرغم من �أنه نفى ذلك 
يف وقت لحق. وقال وكيل وز�رة �خلارجية �لأمريكية �شتيف جولد�شتاين يف 
�إفادة �شحفية يوم �خلمي�س �إن وز�رة �خلارجية “ل تتفق” مع ت�شريحات 

هوك�شرت� بخ�شو�س �ملهاجرين �مل�شلمني يف هولند�.
وقال جولد�شتاين “�ل�شفر �رتكب خطاأ يف 2015 و�أدىل بت�شريحات مل 

يكن يتعني عليه �لإدلء بها. وهو يعرتف بذلك... هو ي�شعر بندم كبر«.
وقال رئي�س �لوزر�ء �لهولندي مارك روته لل�شحفيني يف لهاي يوم �جلمعة 

�إنه ل يتفق �أي�شا مع هذه �لت�شريحات ولكنه رف�س �لتعليق.

قدمت �سورة جديدة عن اأطفال فل�سطينيني 

عهد التميمي اأيقونة الدميقراطيني حول العامل

الأردن: ن�ساطات اإ�سرائيل ال�ستيطانية متّرد على القانون الدويل

طريق ا�صتيطاين لتو�صيع بوؤرة »جلعاد« يف ال�صفة 

مئات املوؤيدين للعفو عن فوجيموري يتظاهرون يف ليما 

عدد العائدين للعراق يفوق النازحنيمو�صكو: بناء امل�صتوطنات يف ال�صفة يقو�س ال�صالم
•• بغداد-وكاالت:

قالت بعثة �ملنظمة �لدولية للهجرة يف �لعر�ق �إنها �شجلت لأول مرة 
2013، جت��اوز عدد  �أزم��ة �لنزوح يف �لعر�ق يف دي�شمرب  منذ تفاقم 

�لعائدين �إىل مناطقهم �لأ�شلية عدد �لنازحني يف �لبالد.
�أن عدد  ك��ون��ا،  �ل��ك��وي��ت،  �أن��ب��اء  وك��ال��ة  ن�شرته  للمنظمة،  ب��ي��ان  وذك���ر 
مليون   2.6 ي��ز�ل  ل  فيما  �شخ�س،  مليون   3.2 �لآن  بلغ  �لعائدين 

�شخ�س نازح وذلك بعد حت�شن �لو�شع �لأمني يف �ملناطق �مل�شتعادة.
مليون   1.2 بلغ  �لأن��ب��ار  حمافظة  �إىل  �ل��ع��ائ��دي��ن  ع��دد  �أن  و�أو���ش��ح 
�شخ�س، بينما عاد �إىل نينوى 975 �ألف �شخ�س، وعاد �إىل حمافظة 
�لأكرث  �لثالث  �ملحافظات  وه��ي  �شخ�س،  �أل��ف   460 �لدين  �شالح 

ت�شرر� من �حتالل د�ع�س يف 2014.

 •• ليما-اأ ف ب:

ليما  يف  �لبروفيني  مئات  تظاهر 
ت���اأي���ي���د� ل��ل��ع��ف��و �ل�����ذي ����ش���در عن 
�لربتو  �لأ�شبق  �لبرويف  �لرئي�س 
�ملتظاهرون  ورف����ع  ف��وج��ي��م��وري. 
�أعالم �لبرو و�شور� لفوجيموري 
بابلو  ب���ي���درو  �حل�����ايل  ول��ل��رئ��ي�����س 
�لعفو  منحه  �ل���ذي  كوت�شين�شكي 
�ل�����ش��ه��ر �مل���ا����ش���ي. وق����د �����ش����ارو� يف 
�شو�رع ليما وهم يهتفون “�لبرو 

معك” و”ل �إرهاب بعد �ليوم!«.
 79( كوت�شين�شكي  �لرئي�س  وك��ان 
�ألربتو  ع���ن  ع��ف��و�  �����ش���در  ع���ام���ا( 
ك����ان مي�شي  �ل�����ذي  ف���وج���ي���م���وري 
عقوبة بال�شجن 25 عاما جلر�ئم 
و�ثار  ف�شاد.  وتهم  �لإن�شانية  �شد 
وتظاهر�ت  �شيا�شية  �زم��ة  �ل��ق��ر�ر 
كوت�شين�شكي  �ن  يرون  لبروفيني 
على  ليبقى  �شيا�شية  �شفقة  �ب��رم 

ر�أ�س �لدولة.
هذ�  يف  �ل�����ش��ح��اي��ا  ع��ائ��الت  ور�أت 
�لرئي�س  �ن  �ذ  “خيانة”  �ل��ع��ف��و 
�لو�شط  مي���ني  �ىل  ي��ن��ت��م��ي  �ل����ذي 

�لنتخابية  ح��م��ل��ت��ه  خ���الل  ت��ع��ه��د 
عن  �لف����������ر�ج  ع������دم   2016 يف 

فوجيموري )79 عاما(.
�لربملان  يف  �ملعار�شة  �طلقت  وق��د 
�ج�����ر�ء�ت لق��ال��ة �ل��رئ��ي�����س بعدما 

ك�����ّذب�����ت جم����م����وع����ة �وي���ربي�������ش���ت 
�لعامة  ل���الأ����ش���غ���ال  �ل���رب�زي���ل���ي���ة 
باعرت�فها  ل��ل��رئ��ي�����س  ت�����ش��ري��ح��ات 
�نها دفعت ح��و�ىل خم�شة ماليني 
دولر ل�شركات ��شت�شارية مرتبطة 

به بني 2004 و2013.
و�شارك �آلف �لبروفيني �خلمي�س 
�حتجاجا  ل��ي��م��ا  يف  ت���ظ���اه���رة  يف 
با�شتقالة  وط���ال���ب���و�  �ل��ع��ف��و  ع��ل��ى 

كوت�شين�شكي.

مو�صكو حتذر من ان�صحاب ترامب من التفاق النووي 
•• مو�صكو-اأ ف ب:

بان�شحابها  كبر�  خطاأ  �شرتتكب  �ملتحدة  �لوليات  �ن  �أم�س  رو�شيا  �أعلنت 
�لنووي �لي��ر�ين م�شيفة �ن مو�شكو �شتعمل بجهد من �جل  من �لتفاق 
�شرغي  �خلارجية  وزي��ر  م�شاعد  و�نتقد  �لتاريخي.  �لتفاق  على  �لإبقاء 
ريابكوف ت�شريحات �لرئي�س �لمركي دونالد تر�مب بان بالده لن تعيد 
فر�س عقوبات على �ير�ن حول برناجمها �لنووي حاليا، لكنها �شتن�شحب 

من �لتفاق يف وقت لحق من �لعام �جلاري ما مل يتم تعديل �شروطه.
تدريجيا  “نتو�شل  �ننا  �نرتفاك�س  وكالة  مع  مقابلة  يف  ريابكوف  و�شرح 
�ىل خال�شة مفادها �ن قر�ر� د�خليا �مركيا �ُتخذ بالن�شحاب من �لتفاق 

�لنووي �و بات على و�شك �أن ُيتخذ«.
وم�شى يقول “�شيكون ذلك �حد �كرب �لخطاء على �شعيد �شيا�شة و��شنطن 

�خلارجية، و�شوء تقدير كبر«.
2015 بني �ير�ن و�لوليات �ملتحدة  ين�س �لتفاق �ملوقع يف متوز يوليو 
ورو�شيا و�ل�شني وفرن�شا وبريطانيا و�ملانيا و�لحتاد �لأوروبي على تعليق 
تطوير  عن  طهر�ن  �متناع  لقاء  �ي��ر�ن  على  �لدولية  �لعقوبات  تدريجي 
برناجمها �لنووي و�نذر تر�مب يف بيان باأنها �ملرة �لأخرة �لتي يتم فيها 
من  �لوروب��ي��ني  م��ع  مكّمل  “باتفاق”  مطالبا  �ل��ع��ق��وب��ات،  تعليق  مت��دي��د 
�جل �لت�شدي للثغر�ت �لفظيعة يف ن�س �لتفاق �لنووي �لذي تد�فع عنه 
�ي��ر�ن من �حل�شول على  �شيمنع  �نه  �ملوقعة عليه لعتبارها  �ل��دول  بقية 
لكبح  �لف�شل  �ل�شبيل  �لتفاق هو  �ن  و��شنطن  يرى حلفاء  ن��ووي.  �شالح 
�لطر�ف.  �ملتعددة  للدبلوما�شية  و�نت�شار�  �لير�نية  �لنووية  �لطموحات 

كما تنفي طهر�ن ب�شكل قاطع �ي تطوير ل�شالح ذري.
يف �مل��ق��اب��ل، ي��ق��ول ت��ر�م��ب �ن �شلفه ب���ار�ك �وب��ام��ا ت��ن��ازل �ك��رث مم��ا يجب 
�ي��ر�ن على و�شع حد  �لعقوبات �لدولية دون �ن يحمل  على �شعيد تعليق 

لربناجمها �لبال�شتي �و دعمها ملجموعات م�شلحة يف �ل�شرق �لو�شط.

�إيجاد حل يف جميع �لق�شايا للو�شع  �إطارها 
ح�شبما ذكرت �ليوم �ل�شبت وكالة  �لنهائي”، 
عدم  �لرو�شية  �خلارجية  و�أك��دت   . �شبوتنيك 
لبناء  �لهادفة  �لإ�شر�ئيلية  �ل�شيا�شة  �شرعية 
فيها  مب��ا  �لفل�شطينية  �لأر����ش��ي  يف  �مل�شاكن 

�لقد�س �ل�شرقية.
�أن  �أي�����ش��اً  “من �ل��و����ش��ح  و�أ���ش��اف �ل��ب��ي��ان �أن 
يقو�س  �مل�شتوطنات  لبناء  �إ�شر�ئيل  مو��شلة 
�آفاق حل �لنز�ع �لفل�شطيني �لإ�شر�ئيلي على 
�أ�شا�س حل �لدولتني ويقلل من فر�س حتقيق 

�ل�شالم �لثابت و�لعادل يف �ل�شرق �لأو�شط«.

•• مو�صكو-وكاالت:

بناء  “�إن  �ل��رو���ش��ي��ة  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  ق��ال��ت 
�ل�شفة  �لإ�شر�ئيلية �جلديدة يف  �مل�شتوطنات 
بني  �ل�شالم  حم��ادث��ات  يف  ي�شاعد  ل  �لغربية 

�لإ�شر�ئيليني و�لفل�شطينيني«.
�ل���وز�رة، ون�شر على  وج��اء يف بيان �شدر عن 
هذ�  مثل  �أن  “نعتقد  �لإن��رتن��ت:  يف  موقعها 
�لإ�شر�ئيلي ل ي�شاعد يف خلق ظروف  �خلط 
لتنظيم �ملحادثات �ملبا�شرة بني �لإ�شر�ئيليني 
و�ل��ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ني �ل���ت���ي م���ن �ل�������ش���روري يف 

�لإ�شر�ئيلية  �لآن  �ل�����ش��الم  م��ن��ظ��م��ة  ك��ان��ت 
يناير   11 يف  �أعلنت  لال�شتيطان،  �ملناه�شة 
�جلاري �أن �إ�شر�ئيل و�فقت على بناء �أكرث من 
1100 وحدة ��شتيطانية جديدة يف �ل�شفة 
يف  �ل�شتيطاين  �لبناء  �إىل  وي�شار  �لغربية. 
�لنز�ع  لت�شوية  �لعقبات  من  �لغربية  �ل�شفة 

�لفل�شطيني �لإ�شر�ئيلي.
ويف �ل�����ش��ه��ر �مل��ا���ش��ي، ط��ال��ب جم��ل�����س �لأم���ن 
بناء  ب����وق����ف  �إ�����ش����ر�ئ����ي����ل  ق�������ر�ر  يف  �ل��������دويل 
�لفل�شطينية  �لأر�������ش�����ي  يف  �مل�����ش��ت��وط��ن��ات 

�ملحتلة.

مب�شوؤولياته  للنهو�س  �ل��دويل  �ملجتمع  �ملومني  ودع��ا 
و�لدفاع عن �لقانون �لدويل ومبادئ �لعد�لة، و�ل�شغط 
�ل�شتيطانية  �ل��ن�����ش��اط��ات  ك��اف��ة  ل��وق��ف  �إ���ش��ر�ئ��ي��ل  ع��ل��ى 
و�للتز�م بالقانون �لدويل و�لقانون �لإن�شاين �لدويل.

�ل�شبيل  �أن  ب��ا���ش��م �حل��ك��وم��ة �لأردن���ي���ة  �مل��ت��ح��دث  و�أك����د 

�لتي و�شعها �لإ�شر�ئيليون عن �لفل�شطينيني، بل وجهت 
وخمادعة  للغاية  ع�شكرية  ذك��وري��ة  ثقافة  �شد  �شربة 
�شورة  �لفل�شطينية  �ملر�هقة  ه��ذه  قدمت  كما  ل��ل��ذ�ت. 
جديدة عن �أطفال فل�شطينيني تتهمهم �إ�شر�ئيل بر�شق 
�حلجار. وي�شر �لكاتب لتعر�س قرى فل�شطينية، مثل 
ما  وغالباً  �إ�شر�ئيلية.  ل��غ��ار�ت  بانتظام  �شالح،  �لنبي 
ي�شحب �أطفال من �أ�شرتهم يف منت�شف �لليل، كما ح�شل 
لعهد عند �عتقالها يف �ل�شهر �ملا�شي عقاباً على �شربها 
�إ�شر�ئيليني. وتوثق جماعات حقوق �إن�شان كيف  جنود�ً 

ي�شرب �أطفال، ويعذبون د�خل معتقالت �إ�شر�ئيلية. 

قلب ال�سورة
مر�ر�ً  ب��ث  �ل��ذي  عهد،  فيديو  يهدد  �ل��ك��ات��ب،  وبح�شب 

•• عوا�صم-وكاالت:

���ش��رع��ت ق����و�ت �لح���ت���الل �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي، ب�����ش��ق طريق 
لتو�شيع  مت��ه��ي��د�ً  وف��رع��ت��ا،  ت��ل  بلدتي  ب��ني  ��شتيطاين 
�أر��شي  على  �ملقاومة  “جلعاد”  �ل�شتيطانية  �ل��ب��وؤرة 

قرية تل وجيت �شمال �ل�شفة �لغربية �ملحتلة.
وقال مدير هيئة مقاومة �جلد�ر و�ل�شتيطان يف �شمال 
�ل�شفة �لغربية مر�د �شتيوي، بح�شب وكالة “معاً”، �إن 
قو�ت �لحتالل ن�شبت �خليام باملنطقة، و�شرعت �آلياتها 
وتل،  فرعتا  مابني  ��شتيطاين  طريق  ب�شق  وجر�فاتها 
�ل�شتيطانية  �لنزعة  و��شح على  �أن هذ� موؤ�شر  موؤكد�ً 
ن�شطت  و�لتي  �ملتطرفة،  �ليمني  حكومة  تقودها  �لتي 
�أعطت  �ل��ت��ي  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لإد�رة  ق����ر�ر�ت  بعد  م��وؤخ��ر�ً 
�لأر��شي  مل�شادرة  �لحتالل  حلكومة  �لأخ�شر  �ل�شوء 
و�لتو�شع �ل�شتيطاين وفر�س وقائع عملية على �لأر�س 

و�لق�شاء على حل �لدولتني.
وتو�شعتها  جلعاد  ببوؤرة  �لع��رت�ف  �أن  �شتيوي  و�أ�شاف 
�ل�شفة  �أنحاء  جميع  يف  م�شعورة  لهجمة  �متد�د�ً  ياأتي 
��شتيطانية  وح���د�ت  وب��ن��اء  ط��رق  �شق  ت�شمل  �لغربية 
جديدة مبجملها تهدف �إىل �لق�شاء على حلم �شعبنا يف 

�إقامة دولة متو��شلة جغر�فياً وقابلة للحياة.
جي�س  وبحر��شة  �مل�شتوطنني  �أن  حملي  م�شدر  و�أف���اد 
�لح���ت���الل ���ش��رع��و� ب��ت��ج��ري��ف م�����ش��اح��ات و����ش��ع��ة من 
�لأر��شي يف منطقة �خلنادق وخلة �أبو عامر بني فرعتا 
وتل، م�شر�ً �إىل �أن هناك نية لدى �لحتالل بال�شتيالء 

على مناطق و��شعة و�شمها للبوؤرة �ل�شتيطانية “حفات 
على  �ملقامة  “قدوميم”  مب�شتوطنة  وربطها  جلعاد” 
�إع��الن وزي��ر جي�س  �أر��شي كفر ق��دوم، جاء ذلك عقب 
�لحتالل قبل عدة �أيام، �لعرت�ف بالبوؤرة �ل�شتيطانية 

حفات جلعاد و�إعطائها �شفة م�شتوطنة ر�شمية. 
�ىل ذل���ك، �أك���د وزي���ر �ل��دول��ة ل�����ش��وؤون �لإع���الم �لناطق 
�ل��ر���ش��م��ي ب��ا���ش��م �حل��ك��وم��ة �لأردن���ي���ة حم��م��د �ملومني، 
ح��ك��وم��ة �لحتالل  ق����ر�ر  �أن  �ل�����ش��ب��ت،  �م�����س  ب���ي���ان،  يف 
�لإ�شر�ئيلي �ملو�فقة على بناء 1122 وحدة ��شتيطانية 
على  مت���رد  �مل��ح��ت��ل��ة،  �لفل�شطينية  ب��الأر����ش��ي  ج��دي��دة 

�لقانون �لدويل.
�لإ�شر�ئيلية  �ل�شتيطانية  �لن�شاطات  �إن  �ملومني  وقال 
مبا�شر�ً  ت��ه��دي��د�ً  وت�شكل  وم��رف��و���ش��ة،  قانونية  “غر 
لعملية �ل�شالم وحتدياً لإر�دة �ملجتمع �لدويل و�لقر�ر�ت 

�لدولية ذ�ت �ل�شلة«.
وط����ال����ب �مل���وم���ن���ي �مل��ج��ت��م��ع �ل�������دويل ب���اأ����ش���ره رف�س 
�ل�شتيطان و�عتباره غر قانوين، وقال �إن قر�ر جمل�س 
2334 جاء لُيعرّب بو�شوح عن �لإر�دة �لدولية  �لأمن 

�جلامعة بهذ� �ل�شاأن.
�أح��ادي��ة �جل��ان��ب �لتي ترمي  �أن �خل��ط��و�ت  و���ش��دد على 
�لفل�شطينية  �لأر��شي  �لأر�س يف  �لأو�شاع على  لتغير 
�لنهائي،  �ل��و���ش��ع  مفاو�شات  نتائج  و��شتباق  �ملحتلة، 
تقوي�شاً  متثل  �ل�شتيطانية،  �لن�شاطات  ر�أ�شها  وعلى 
ممنهجاً لآفاق �ل�شالم، وتهديد�ً لالأمن و�ل�شتقر�ر يف 

�ملنطقة.

••وا�صنطن-وكاالت:

رمبا مل تكن عهد �لتميمي، �بنة �ل�شاد�شة ع�شر، يف بال 
على  �ل�شنني،  م��د�ر  على  د�أب����و�،  عندما  �لإ�شر�ئيليني 
�شبيه  �إن��ت��اج  على  قدرتهم  لعدم  �لفل�شطينيني  �نتقاد 

للمهامتا غاندي �أو لنيل�شون مانديال. 
جملة  ل��دى  �شيا�شي  حملل  ك��وك،  جوناثان  كتب  وكما 
و�شد�م  “�إ�شر�ئيل  ك��ت��ب��ه  و�آخ�����ر  بان�س”،  “كاونرت 
يف  �مل�شتعمرة  �ل�شعوب  تنجح  م��ا  ك��ث��ر�ً  �حل�شار�ت”، 
ق��ادرة على حتدي قيم متعفنة تكمن  تقدمي �شخ�شية 
يف �شلب �ملجتمع �لذي يقمعهم. وعهد فتاة فل�شطينية 

موؤهلة للقيام بتلك �ملهمة. 

نحري�س وعنف!
وممار�شة  �لتحري�س  تهمة  توجيه  �إىل  ك��وك  وي�شر 
�إ�شر�ئيليني  ج��ن��دي��ني  ب�����ش��دة  �شفعت  ب��ع��دم��ا  �ل��ع��ن��ف، 
يف  �أ�شرتها  بيت  فناء  م��غ��ادرة  رف�شا  عندما  م�شلحني، 
من  ب��ال��ق��رب  �لغربية،  �ل�شفة  يف  ���ش��ال��ح،  �لنبي  ق��ري��ة 
ب�شبب  �ل�شجن  يف  ن��ارمي��ان،  �أم��ه��ا،  تقبع  كما  �هلل.  ر�م 
ت�شويرها �حلادثة، وبثها �ل�شريط �مل�شور حيث �نت�شر 
يف جميع �أنحاء �لعامل. فقد ت�شرفت عهد ب�شرعة بعدما 
�أطلق �جلنديان �لنار من قرب على وجه �بن عمها، 15 

عاماً، فاأ�شابوه �إ�شابة بليغة.

اأيقونة
�لكاتب لمتناع معلقني غربيني عن منح عهد  ويلفت 
ملحتجني  ع��ادة  يقدمونه  �ل��ذي  �لعاطفي  �لدعم  نف�س 

دميقر�طيني، يف مناطق كال�شني و�إير�ن.  ويقول كوك 
�لتي  �لفل�شطينية،  �لفتاة  ذل��ك، حتولت هذه  �إن��ه، رغم 
حتديها  ب�شبب  طويلة  مل��دة  بال�شجن  حكما  تو�جه  قد 
�لتو��شل  و�شائل  على  �أيقونة  �إىل  �إ�شر�ئيليني،  جلنود 

�لجتماعي. 

وجه ماألوف
وب��ي��ن��م��ا ك���ان���ت ع��ه��د غ���ر م���ع���روف���ة ب��ال��ن�����ش��ب��ة ملعظم 
بالن�شبة  م��األ��وف��اً  �ل��ي��وم وج��ه��اً  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي��ني، غ���دت 
�لعامل.  ح��ول  �لدميقر�طية  ولأن�شار  للفل�شطينيني، 
�أ�شبوعية  مو�جهات  �آخ��ري��ن  فالحني  مع  خا�شت  فقد 
ي��ف��ر���س �شيطرة  �ل�����ذي  �لإ����ش���ر�ئ���ي���ل���ي  ���ش��د �جل��ي�����س 
فقد  �شالح.  �لنبي  قرية  على  �إ�شر�ئيليني  م�شتوطنني 
��شتوىل �أولئك �مل�شتوطنني بالقوة على �أر��ٍس يف �لقرية 
�لقرية  ل�شكان  حيوي  مائي  م�شدر  ق��دمي،  نبع  وعلى 

و�أر��شيهم �لزر�عية. 

�سفة جديدة
وقد عرفت عهد منذ طفولتها ب�شعرها �لأ�شقر �ملنفو�س 
�أف����الم ق�شرة،  ون��ظ��رت��ه��ا �ل��ث��اق��ب��ة، و����ش���ورت يف ع���دة 
تلك  �ألهمت  وقد  �أقوياء.  م�شلحني  جنود�ً  تو�جه  وهي 
�مل�شاهد �أحد ن�شطاء �ل�شالم �لإ�شر�ئيليني ليطلق عليها 
من  قلة  ول��ك��ن  �لفل�شطينية”.  د�رك  “جارك  و���ش��ف 

�لإ�شر�ئيليني حتركو� لن�شرتها. 

ثقافة خمادعة
�لنمطية  �ل�شور  فقط  تتحد  مل  عهد  �إن  ك��وك  ويقول 

هو  �ملنطقة  يف  و�ل���ش��ت��ق��ر�ر  �لأم����ن  لتحقيق  �ل��وح��ي��د 
�مل�شتقلة  �لفل�شطينية  �ل��دول��ة  و�إق��ام��ة  �ل��دول��ت��ني،  ح��ل 
1967وعا�شمتها  �لر�بع من يونيو عام  على خطوط 
�ملعروفة  �لدولية  للمرجعيات  وفقاً  �ل�شرقية،  �لقد�س 

ومبادرة �ل�شالم �لعربية.

�ل�شورة  بقلب  �لإ���ش��ر�ئ��ي��ل��ي،  �ل��ت��ل��ف��زي��ون  �شا�شة  ع��ل��ى 
قتال  متثل  بو�شفها  ل��ذ�ت��ه��ا،  �إ�شر�ئيل  �تخذتها  �لتي 
�ل��ع��رب��ي، وذل���ك م��ا يف�شر  �ل��ي��ه��ودي �شد ج��ال��وت  د�ود 
بث  منذ  باإ�شر�ئيل  �شاد  �ل��ذي  و�ل�شخط  �لغ�شب  حالة 

�لفيديو.
وكان من �لطبيعي �أن يغ�شب �ل�شيا�شيون �لإ�شر�ئيليون. 
�لإ�شر�ئيلي،  �لتعليم  وزير  بينيت،  نافتايل  طالب  فقد 
باأن مت�شي عهد حياتها يف �ل�شجن. وقال مري ريغيف، 

وزير ثقافة �شابق، �أنه �شعر ب�الإذلل و�خلزي. 
ولكن، بح�شب معلقني �إ�شر�ئيليني، ينبع �لقلق �ملتز�يد 
من �ل�شجال �لإعالمي ب�شاأن ف�شل �جلنود �لإ�شر�ئيليني 
عار�ً  ميثل  بو�شفه  لطماتها  على  رد�ً  عهد  ���ش��رب  يف 

وطنياً. 
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 24109        

 با�شم  �نتيل كوربوري�شن. 

وعنو�نه  2200 مي�شن كولج بوليفارد ، �شانتا كالر� ،

�شي �يه 95052 – 8119  ، �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    20869(                    بتاريخ  :    1999/5/15

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/11/3  وحتى تاريخ :  2027/11/3

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 27018        

 با�شم بريزيدنت �ند فيلوز �وف هارفارد كولج . 

وعنو�نه   17 كوين�شي ��شرتيت ، كمربيدج ، ما�شا�شو�شيت�س ، 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية .

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    22470(                    بتاريخ  :    1999/10/20

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2018/6/10  وحتى تاريخ :    2028/6/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 71618         

 با�شم  كينزو ��س �يه 

 وعنو�نه  1 – رو دو بونت نيوف – 75001  باري�س - فرن�شا 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )         (                    بتاريخ  :    2017/9/28

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2015/7/23   وحتى تاريخ :  2025/7/23   

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 12055 

 با�شم  جيورلني �شو�شيتيه �نونيم 

 وعنو�نه  68 �فينو دي ت�شامب �يليزية  75008  باري�س ، فرن�شا 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   13247  (                    بتاريخ  :    1998/1/7

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2015/8/14    وحتى تاريخ :  2025/8/14

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 98854 

 با�شم �ل. كيه. بينيت ليميتد. 

وعنو�نه  3 كافيندي�س �شكوير، لندن ، دبليو1جي  0�إل بي ،  �إجنلرت�.

و�مل�شجلة حتت رقم  : )      (                    بتاريخ  :    2012/4/26

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/8/15  وحتى تاريخ :     2027/8/15

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 23434 

 با�شم  �س. �ي تي �شي ليمتد 

وعنو�نه  فرجينيا هاو�س ، 37 �شاورينجي كلكتا 071 700 ، �لهند

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  18879   (                    بتاريخ  :    1998/12/19

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/15  وحتى تاريخ :     2027/9/15

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 23435 

 با�شم  �س. �ي تي �شي ليمتد 

وعنو�نه  فرجينيا هاو�س ، 37 �شاورينجي كلكتا 071 700 ، �لهند

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  17873   (                    بتاريخ  :    1998/8/23

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/15  وحتى تاريخ :     2027/9/15

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 98087 

 با�شم  �شي�شكو �شيكيوريتي بي تي ئي ليميتد   

 وعنو�نه  20 جالن �أفيفي ،  �شي�شكو �شنرت ، �شنغافورة 409179 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    95513    (                    بتاريخ  :    2009/6/23

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/7/30    وحتى تاريخ :  2027/7/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 24321 

 با�شم  جيورلني �شو�شيتيه �نونيم 

 وعنو�نه  68 �أفينيو دي �شانزيليزيه ، باري�س � فرن�شا . 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   21237(                    بتاريخ  :    1999/6/7

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/11/17  وحتى تاريخ :     2027/11/17

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 81446 

 با�شم  جوويلي كوربوري�شن 

وعنو�نه  408 ، يونيكورن �وفي�س بلدينج ، 140-17 ، 

 �شام�شونغ � دونغ ، كانغنام � جو ، �شيوؤول ، كوريا 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )         (                    بتاريخ  :    2017/9/28

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2016/6/3    وحتى تاريخ :  2026/6/3

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 98727 

 با�شم  �ل. كيه. بينيت ليميتد. 

وعنو�نه  3 كافيندي�س �شكوير، لندن ، دبليو1جي  0�إل بي ،  �إجنلرت�.

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  97477   (                    بتاريخ  :    2009/10/27

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/8/13  وحتى تاريخ :     2027/8/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 98853 

 با�شم  �ل. كيه. بينيت ليميتد. 

وعنو�نه  3 كافيندي�س �شكوير، لندن ، دبليو1جي  0�إل بي ،  �إجنلرت�.

و�مل�شجلة حتت رقم  : )      (                    بتاريخ  :    2012/4/26

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/8/15  وحتى تاريخ :     2027/8/15

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 98088 

 با�شم  �شي�شكو �شيكيوريتي بي تي ئي ليميتد   

 وعنو�نه  20 جالن �أفيفي ،  �شي�شكو �شنرت ، �شنغافورة 409179 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    133184    (                    بتاريخ  :    2011/2/24

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/7/30    وحتى تاريخ :  2027/7/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 98089 

 با�شم  �شي�شكو �شيكيوريتي بي تي ئي ليميتد   

 وعنو�نه  20 جالن �أفيفي ،  �شي�شكو �شنرت ، �شنغافورة 409179 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    95067    (                    بتاريخ  :    2009/5/24

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/7/30    وحتى تاريخ :  2027/7/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 98090 

 با�شم  �شي�شكو �شيكيوريتي بي تي ئي ليميتد   

 وعنو�نه  20 جالن �أفيفي ،  �شي�شكو �شنرت ، �شنغافورة 409179 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    95068    (                    بتاريخ  :    2009/5/24

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/7/30    وحتى تاريخ :  2027/7/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 98091 

 با�شم  �شي�شكو �شيكيوريتي بي تي ئي ليميتد   

 وعنو�نه  20 جالن �أفيفي ،  �شي�شكو �شنرت ، �شنغافورة 409179 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    95069    (                    بتاريخ  :    2009/5/24

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/7/30    وحتى تاريخ :  2027/7/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 98092 

 با�شم  �شي�شكو �شيكيوريتي بي تي ئي ليميتد   

 وعنو�نه  20 جالن �أفيفي ،  �شي�شكو �شنرت ، �شنغافورة 409179 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    95070    (                    بتاريخ  :    2009/5/24

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/7/30    وحتى تاريخ :  2027/7/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 98093 

 با�شم  �شي�شكو �شيكيوريتي بي تي ئي ليميتد   

 وعنو�نه  20 جالن �أفيفي ،  �شي�شكو �شنرت ، �شنغافورة 409179 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    127933    (                    بتاريخ  :    2011/1/5

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/7/30    وحتى تاريخ :  2027/7/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 98094 

 با�شم  �شي�شكو �شيكيوريتي بي تي ئي ليميتد   

 وعنو�نه  20 جالن �أفيفي ،  �شي�شكو �شنرت ، �شنغافورة 409179 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    95071    (                    بتاريخ  :    2009/5/24

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/7/30    وحتى تاريخ :  2027/7/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 99970 

 با�شم هامياركيت ميديا جروب ليميتد 

وعنو�نه  174  هامر�شميث رود ،  لندن   دبليو 6   7 جيه بي ،  �ململكة  �ملتحدة . 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   96347  (                    بتاريخ  :    2009/8/23

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/13 وحتى تاريخ :     2027/9/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
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عربي ودويل
كلينتون: ت�صريحات ترامب »جاهلة وعن�صرية«

•• لندن-وكاالت:

�لوليات  د�خ���ل  و����ش��ع��ة  ��شتياء  م��وج��ة  ت��ر�م��ب  دون��ال��د  �لأم��ري��ك��ي  �لرئي�س  �أث���ار 
مناق�شة  �أثناء  ذلك  “حثالة”،  باأنها  �ل��دول  بع�س  و�شفه  بعد  وخارجها،  �ملتحدة 
ملا �أوردته �شحيفة “�ندبندنت”  ق�شايا تتعلق بالهجرة يف �لبيت �لأبي�س. ووفقاً 
كلينتون،  هيالري  �لدميقر�طية  �ل�شيا�شية  �نتقدت  �ل�شبت،  �م�س  �لربيطانية، 
وو�شفتها  و�ل�����ش��ل��ف��ادور،  وهايتي  �أفريقية  دول  بحق  �ملهينة  ت��ر�م��ب  ت�شريحات 
ب�اجلاهلة و�لعن�شرية. ون�شرت كلينتون تغريدة، على موقع �لتو��شل �لجتماعي 
�ل�شنوية  �لذكرى  هو  �ليوم  “�إن  قائلة:  تر�مب،  ت�شريحات  على  تعليقاً  تويرت، 
�أن يكون يوم لتكرمي  8 �شنو�ت، وبدًل من  لزلز�ل هايتي �ملدمر، �لذي وقع قبل 
�شعب هايتي �ل�شامد و�لتاأكيد على �أن �أمريكا ملتزمة مب�شاعدة جر�ننا، يخرج لنا 

تر�مب بت�شريحات جاهلة وعن�شرية«. وجاءت ت�شريحات تر�مب خالل �جتماع، 
�خلمي�س �ملا�شي مع �أع�شاء مبجل�س �ل�شيوخ يف �لبيت �لأبي�س حول �لهجرة، �شاأل 
فيها “ملاذ� ياأتي كل هوؤلء �لأ�شخا�س �لقادمني من حثالة �لدول �إىل هذ� �لبلد؟”، 
يف �إ�شارة �إىل دول �أفريقية وهايتي و�ل�شلفادور، م�شيفاً “ينبغي �أن ن�شتقبل مزيد�ً 
من �لنا�س من �لرنويج”، كما ت�شاءل �أي�شاً “ملاذ� نحتاج �إىل مزيد من �لهايتيني؟«. 
و�أمام موجة �ل�شتنكار �لتي �أثارتها ت�شريحاته يف �لوليات �ملتحدة و�لعامل، حاول 
تر�مب ��شتدر�ك �ملوقف، قائاًل “ كانت �للغة �لتي ��شتخدمتها يف �لجتماع قا�شية 
�لعبارة  ي�شتخدم  مل  �أن��ه  �إىل  تلميح  يف  �مل�شتخدمة”،  �لكلمات  لي�شت  ه��ذه  لكن 
�ملذكورة “حثالة �لدول«. وعلى �لرغم من �إنكار تر�مب، �أكد ع�شو جمل�س �ل�شيوخ 
�لدميقر�طي ديك دوربن �لذي ح�شر �لجتماع، �أن �لرئي�س ��شتخدم كثر�ً تعبر 

و�ألفاظاً مليئة بالعن�شرية و�لكر�هية. “�لدول �حلثالة”، 

متمردو الروهينجا: القتلى يف مقربة مبيامنار مدنيون  
 •• ياجنون-رويرتز:

قال متمردو �لروهينجا �م�س �إن �لأ�شخا�س �لع�شرة من �لروهينجا �مل�شلمني �لذين ُعرث عليهم يف مقربة 
جماعية بولية ر�خني �مل�شطربة يف ميامنار �ل�شهر �ملا�شي مدنيون �أبرياء ولي�شو� �أع�شاء يف جماعتهم. وكان 
جي�س ميامنار قال �لأ�شبوع �ملا�شي �إن جنوده قتلو� ع�شرة من �لإرهابيني �مل�شلمني �لأ�شرى خالل هجمات 
�لنزول يف مقربة  �لأ�شرى على  ه��وؤلء  بوذيون  �أج��رب قرويون  �أن  بعد  �أيلول  �شبتمرب  بد�ية  للمتمردين يف 
�لبالد. وقال  �لعمليات يف ولية ر�خني بغرب  �أخطاء خالل  بارتكاب  نادر للجي�س  حفروها. وهذ� �عرت�ف 
وكان  جي�س �إنقاذ �لروهينجا يف �أر�كان �إنه يرحب باعرت�ف جي�س بورما �لإرهابي باإرتكاب “جر�ئم حرب”. 
جي�س �إنقاذ �لروهينجا �شن غار�ت على قو�ت �لأمن بد�ية من �أغ�شط�س �آب مما �أطلق �شر�رة عمليات ع�شكرية 
كا�شحة �شد �جلزء �ل�شمايل من ولية ر�خني �لذي تقطنه �أغلبية م�شلمة. و�أ�شاف جي�س �إنقاذ �لروهينجا 
يف �أر�كان يف بيان على تويرت “نعلن من هنا �أن هوؤلء �لع�شرة مدنيون روهينجا �أبرياء عرث عليهم يف مقربة 

جماعية يف قرية )�إن دن( ولي�شو� من �أع�شاء جي�س �إنقاذ �لروهينجا كما �أنه لي�شت لهم �أي �شلة«.

•• االمم املتحدة-اأ ف ب:

ت�����ش��ب��ب��ت ت�����ش��ري��ح��ات ن��ق��ل��ت عن 
بلد�نا  فيها  و�شف  تر�مب  دونالد 
باأنها  �مل����ه����اج����رون  م���ن���ه���ا  ي����اأت����ي 
جميع  يف  ع��ارم  بغ�شب  “حثالة”، 
ي��ت��وق��ف ليل  �ل����ع����امل، مل  �أن����ح����اء 
�لرغم  على  �جلمعة  �لول  �م�����س 
�ن��ه مل ي�شتخدم هذه  �إع��الن��ه  من 

�لعبارة.
وكانت �شحيفة “و��شنطن بو�شت” 
ذكرت �ن �مللياردير �جلمهوري �دىل 
بهذ� �لت�شريح خالل ��شتقباله يف 
�ع�����ش��اء جمل�س  م��ن  ع���دد�  مكتبه 
ن�س  م�����ش��روع  يف  للبحث  �ل�����ش��ي��وخ 

حول �لهجرة.
م�شادر  ع���ن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة  ون��ق��ل��ت 
���ش��األ خالل  ت��ر�م��ب  �ن  ت�شمها  مل 
هوؤلء  ك��ل  ي��اأت��ي  “ملاذ�  �ملناق�شات 
�ل���ش��خ��ا���س �ل��ق��ادم��ني م��ن حثالة 
مو�شحة  �لدول �ىل هذ� �لبلد؟”، 
�أفريقية  دول  �ىل  ي�شر  ك��ان  �ن��ه 

وهايتي و�ل�شلفادور.
�لب����ي���������س  �ل�����ب�����ي�����ت  ي�����ن�����ف  ومل 
عليها،  يعرت�س  �أو  �لت�شريحات 
�ل�شخ�شيات  “بع�س  �ن  وق�����ال 
تختار  و����ش��ن��ط��ن  يف  �ل�����ش��ي��ا���ش��ي��ة 
لكن  �ج��ن��ب��ي��ة  دول  ع����ن  �ل����دف����اع 

و���ش��ائ��ل �لع����الم يف و���ش��ع مربك 
ل��رتج��م��ة ع���ب���ارة ����ش��ت��خ��دم��ه��ا يف 
مهاجرون  منها  ياأتي  دول  و�شف 

ونقلتها عنه �شحف �مركية.
�شوقية جد�  ع��ب��ارة  ت��ر�م��ب  ل��ف��ظ 
)�شيتهول( تعني �حلفر �خلارجية 
�لتي ت�شتخدم مر�حي�س يف �ماكن 
�لتي  �ل�����ش��ع��وب��ة  وت��ك��م��ن  ق������ذرة. 
عبارته  يرتجمون  �لذين  و�جهها 
يف نقل �للغة �لفجة �لتي جلاأ �ليها 
�جلمهور،  ح�شا�شيات  م��ر�ع��اة  م��ع 
ترجمات  جمموعة  م��ن  تبني  كما 
فر�ن�س  وكالة  مكاتب  من  جمعت 

بر�س.
وح�����اول�����ت ك����ل و�����ش����ائ����ل �لع������الم 
باقرب  �ل����ع����ب����ارة  ن���ق���ل  �ل���غ���رب���ي���ة 
تر�مب  ق��ال��ه  م��ا  �ىل  �شكل مم��ك��ن 
بع�شها  م����ف����رد�ت  و�����ش���ت���خ���دم���ت 
يف  لكن  �ملحلية.  باللهجات  �شوقي 
�آ�شيا تو�جه معظم و�شائل �لعالم 
�ليابان  با�شتثناء  ذلك،  يف  �شعوبة 
ب��ل��د ي�شبه  ع����ربة  �خ����ت����ارت  �ل���ت���ي 
�كتفت  �لتي  و�ل�شني  �ملياه  دور�ت 

بو�شف دول �شيئة.
ل���ك���ن �ل����ع����ب����ارة �لك��������رث ط���ر�ف���ة 
�ع�����ت�����م�����دت�����ه�����ا وك�������ال�������ة �لن������ب������اء 
ل  �ل���ذي  �لبلد  وه��ي  �لتايالندية 

يبي�س فيه �لطيور.

:ع��ودة  للهجرة«  »الدولية 
اإىل  النازحني  من   %  86
بالعراق الأ�صلية  مناطقهم 

•• نيويورك-وام:

للهجرة  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمة  �أع��ل��ن��ت 
عن عودة %86 من �لنازحني �إىل 
مناطقهم �لأ�شلية منذ بد�ية �لأزمة 

�لعر�قية يف نهاية عام 2013.
�أنه  �إىل  �أ����ش���ار  للمنظمة  ب��ي��ان  ويف 
�ملا�شية،  �لأرب����ع  �ل�����ش��ن��و�ت  وخ���الل 
�ل�شر�ع  ب�شبب  كثر�  �ل��ع��ر�ق  ت��اأث��ر 
�إىل  �أدى  د�ع�������س، مم���ا  ت��ن��ظ��ي��م  م���ع 
ماليني  �شتة  من  يقرب  ما  ت�شريد 

�شخ�س.
�أكرث  �أن  �ملنظمة  ب��ي��ان��ات  و�أظ��ه��رت 
عادو�  �شخ�س،  م��الي��ني  ث��الث��ة  م��ن 
بحلول  �لأ���ش��ل��ي��ة  م��ن��اط��ق��ه��م  �إىل 
ن��ه��اي��ة �ل���ع���ام �مل��ا���ش��ي، م��ن��ذ �إع���الن 
 9 د�ع�����س يف  �لنت�شار على  �ل��ع��ر�ق 
يز�ل  ل  ح��ني  يف  2017؛  دي�شمرب 
ه��ن��اك �أك����رث م��ن م��ل��ي��ون��ني ون�شف 

�ملليون م�شرد.
�أن��ه قد ع��اد ما يقرب من  ون��وه �إىل 
86 باملائة من �لعر�قيني �مل�شردين 
د�خليا �إىل مناطقهم �لأ�شلية عقب 
حت�����ش��ن �ل��و���ش��ع �لأم���ن���ي ف��ي��ه��ا بعد 
حتريرها، وب�شكل رئي�شي حمافظات 
�لدين،  و����ش���الح  ون��ي��ن��وى  �لأن����ب����ار 
�لأكرث ت�شرر� من  �ملحافظات  وهي 

�حتالل د�ع�س.
وذكر باأنه ل يز�ل مركز� �لإيو�ء يف 
�أن�شاأتهما  �للذ�ن  وق��ي��ارة،  علي  ح��اج 
ياأويّن  ل��ل��ه��ج��رة،  �ل��دول��ي��ة  �ملنظمة 
من  �شخ�س   71.000 م��ن  �أك���رث 
�مل�شردون  ويتلقى  د�خليا.  �مل�شردين 
جم���م���وع���ات �لإغ�����اث�����ة و�خل����دم����ات 
�لطبية و�لدعم �لنف�شي-�لجتماعي 
جمموعة  �إىل  �إ�شافة  �ملنظمة،  من 
م��ت��ن��وع��ة م���ن �خل����دم����ات �لأخ�����رى 
�إن�شانيني  ����ش���رك���اء  م����ن  �مل���ق���دم���ة 
�لعر�قيني  ب����اأن  و�أو����ش���ح  �آخ���ري���ن. 
�ل��ذي��ن م��ا ز�ل����و� م�����ش��ردي��ن ه��م من 
�إنهم  �ل��ف��ئ��ات ���ش��ع��ف��ا، ح��ي��ث  �أك�����رث 
�لعودة،  طريق  يف  عقبات  يو�جهون 
و�لتدمر  �لأ�����ش����ر�ر  �إىل  �إ����ش���اف���ة 
�لبنية  وعلى  منازلهم  على  �ل��و�ق��ع 
�لقيود  جانب  �إىل  �ملحلية،  �لتحتية 

�ملالية وغرها.

�لرئي�س تر�مب �شيعمل د�ئما من 
�أجل م�شلحة �ل�شعب �لمركي«.

كما يفعل يف كثر من �لأحيان عرب 
تويرت، رد تر�مب على هذ� �جلدل 
ي�����ش��ع��ه يف موقف  �ل����ذي  �جل���دي���د 
�لتو�شل  فيه  يحاول  بينما  �شعب 
�ىل حل و�شط يف �لكونغر�س حول 
وقال  �حل�شا�شة.  �ل��ه��ج��رة  ق�شية 
يف  ��شتخدمتها  �ل��ت��ي  “�للغة  �ن 
مل  لكنني  قا�شية  كانت  �لج��ت��م��اع 

��شتعمل هذه �لعبارة«.
�أك�����د ع�شو  وب���ع���د ب�����ش��ع دق����ائ����ق، 
جمل�س �ل�شيوخ �لدميقر�طي ديك 
�ن  �لجتماع،  �ل��ذي ح�شر  دورب��ن 
ت��ع��ب��ر حثالة  ����ش��ت��خ��دم  �ل��رئ��ي�����س 

�لدول عدة مر�ت.
خالل  �لم��رك��ي  �لرئي�س  و���ش��األ 

وقد  و�ل�شالم  و�ل��ع��د�ل��ة  و�حل��ري��ة 
�لتاريخ  ب��رج��ل غ���ّر م�����ش��ار  ����ش��اد 
لكنه جتاهل �لأ�شئلة �لتي طرحت 

�ليه ب�شاأن ت�شريحاته.
وعلى  ت��ق��ري��ب��ا  ن��ف�����ش��ه  �ل���وق���ت  يف 
ب��ع��د ب�����ش��ع��ة ك���ي���ل���وم���رت�ت، د�ف���ع 
ريك�س  �لأم��رك��ي  وزي��ر �خلارجية 
�لمركية  �ل��ق��ي��م  ع��ن  ت��ي��ل��ر���ش��ون 
و����ش���دد يف خ���ط���اب �جل��م��ع��ة على 

�لحرت�م و�لتنوع و�لختالف.
�لرئي�س  ن���ائ���ب  ق����ال  ج��ه��ت��ه،  م���ن 
�ل�����دمي�����وق�����ر�ط�����ي جو  �ل���������ش����اب����ق 
�أن  ي���ج���ب  ه���ك���ذ�  “لي�س  ب����اي����دن 
لكن  �ل��رئ��ي�����س.  وي��ت�����ش��رف  يتكلم 
خ�����ش��و���ش��ا، ل��ي�����س ه��ك��ذ� ي��ج��ب �أن 

يفكر �لرئي�س«.
تر�مب  دون����ال����د  �ل��رئ��ي�����س  و����ش���ع 

بالإجماع،  �شدة لهجته و�عتمد  يف 
لإد�نة ت�شريحات تر�مب. وطالب 
54 دول������ة �ف���ري���ق���ي���ة يف  ����ش���ف���ر�ء 
بيانهم �لوليات �ملتحدة ب�الرت�جع 
بالت�شريحات  منددين  و�لعتذ�ر، 
و�ملت�شمنة  و�لعن�شرية  �لفا�شحة 

كر�هية لالأجانب.
�ل�شنغال  م���ن  ك���ل  ����ش��ت��دع��ت  وق���د 
وب��وت�����ش��و�ن��ا �ل�����ش��ف��ر �لأم���رك���ي 

لديها للتعبر عن �حتجاجها.
�لرئي�س  �أمركا �لالتينية، دعا  يف 
دول  م��ادورو  نيكول�س  �لفنزويلي 
ل�شعوب  �ل��ب��ول��ي��ف��اري  �ل��ت��ح��ال��ف 
عن  �ل���ت���ع���ب���ر  �ىل  �م���رك���ي���ت���ن���ا 
ت�شامنها مع �لبلد�ن �لتي �عتدى 

عليها �لرئي�س تر�مب.
�خلارجية  وز�رة  د�ن��ت  هافانا  ويف 

�ىل  نحتاج  “ملاذ�  �ي�شا  �لج��ت��م��اع 
لكنه  �لهايتيني؟”.  م���ن  م���زي���د 
حاول �جلمعة �ي�شا تقدمي �شيغة 
“مل  وق��ال  لت�شريحاته.  خمتلفة 
�أقل �ي �شيء م�شيء عن �لهايتيني 
�أك���رث مم��ا ه��ي عليه ه��اي��ت��ي، وهي 

بلد م�شطرب غارق يف �لفقر«.
ب�شدة  ه����اي����ت����ي  ح����ك����وم����ة  د�ن���������ت 
و�مل�شينة  �لبغي�شة  �لت�شريحات 
�شتكون  منها  �لتاأكد  ح��ال  يف  �لتي 
وجهة  تعك�س  لأن��ه��ا  مقبولة  غ��ر 

نظر تب�شيطية وعن�شرية.
�ملتحدة  �لأمم  ق��ال��ت  جهتها  م��ن 
“معيبة”  ت��ر�م��ب  ت�شريحات  �ن 

و”عن�شرية«.
�أ�شدرت  �ي�شا،  �ملتحدة  �لمم  ويف 
�مل��ج��م��وع��ة �لف��ري��ق��ي��ة ب��ي��ان��ا نادر� 

�حل��امل��ني. ورب���ط ت��ر�م��ب مو�شوع 
بناء  مب�شروعه  �لأو����ش���اع  ت�شوية 
�ملك�شيك،  م��ع  �حل���دود  على  ج���د�ر 
�لدميوقر�طيون  يعار�شه  �ل���ذي 
حتقيق  �إىل  وب���الإ����ش���اف���ة  ب�����ش��دة. 
ه����ذ� �ل���وع���د �ل�����ذي ق��ط��ع��ه خالل 
تر�مب  يريد  �لنتخابية،  حملته 
�إلغاء دخول �لقرعة عرب �لبطاقة 
�خل�����������ش�����ر�ء و��������ش������الح �ل���ه���ج���رة 
�ل�شمل  مل  م���ن  ل��ل��ح��د  �ل�����ش��رع��ي��ة 

�لعائلي.
�لرئي�س  وق��ع  غريبة،  مقاربة  ويف 
ي���ن�������س على  ق���������ر�ر�  �لأم������رك������ي 
يناير  �ل��ث��اين  ك��ان��ون   15 �ع����الن 
مارتن  لذكرى  تكرميا  عطلة  يوم 
ت��ر�م��ب بحلم  و�أ���ش��اد  ل��وث��ر كينغ. 
�لنا�شط �حلقوقي �لأ�شود بامل�شاو�ة 

تر�مب  ت�شريحات  بحزم  �لكوبية 
�لعن�شرية و�ملهينة و�ل�شوقية.

�جتماع  يف  �ل��ن��ق��ا���ش��ات  مت���ح���ورت 
حول  �لأبي�س  �لبيت  يف  �خلمي�س 
�أو�شاع  لت�شوية  “د�كا”  ب��رن��ام��ج 
�ملهاجرين  �ل�����ش��ب��اب  �آلف  م��ئ��ات 
�لذين دخلو� �ىل �لوليات �ملتحدة 
تر�مب  و�أعلن  �شرعي،  ب�شكل غر 
�شبتمرب  �أيلول  يف  به  �لعمل  �لغاء 
قر�ر  تطبيق  �أرج����اأ  لكنه  �مل��ا���ش��ي. 
ل�  �شمح  �ل���ذي  ب��د�ك��ا  �لعمل  �ل��غ��اء 
�أور�ق  دون  م��ن  ���ش��اب  �أل���ف   690
ب�شكل  و�ل��در����ش��ة  بالعمل  ثبوتية 
مهلة  �لكونغر�س  لإعطاء  �شرعي، 
مار�س  �ذ�ر  ح��ت��ى  �أي  �أ���ش��ه��ر  �شتة 
�مل��ق��ب��ل م��ن �ج���ل �ع����د�د ح��ل د�ئم 
لهوؤلء �ملهاجرين �ملعروفني با�شم 

من  حم����ذر�ً  للمتابعة”،  ���ش��ر�م��ة 
�أنه �شي�شحب �لوليات �ملتحدة منه 

حال مل يتم تنفيذ مطالبه.
حمددة  عقوبات  بفر�س  �أم���ر  كما 
�لق�شائية  �ل�����ش��ل��ط��ة  رئ��ي�����س  ع��ل��ى 
�لإي��ر�ن��ي��ة ���ش��ادق لري��ج��اين، وهو 
�لإد�رة  حت��م��ل��ه��ا  ق��وي��ة  ���ش��خ�����ش��ي��ة 
�لحتجاجات،  ق���م���ع  م�������ش���وؤول���ي���ة 
وك������ذل������ك �����ش����د وح����������دة �حل������رب 
�لإلكرتونية �لإير�نية �لتي �تهمها 

بالرقابة �ل�شديدة على �لإنرتنت.
�لتفاق �لنووي �لإير�ين

�إن  �لأوروبيني يقولون  �لقادة  لكن 
�لإبقاء على �شفقة �لتفاق �لنووي 
�أك����رث منطقية  �أ���ش��ب��ح  �ل���و�ق���ع  يف 
على  �ل�������ش���وء  ي��ل��ق��ي  لأن������ه  �لآن، 
�لقادة �لإير�نيني، و�أعمالهم، بدًل 
م��ن �ل�����ش��م��اح ل��الإي��ر�ن��ي��ني بو�شف 
على  وحلفائها  �مل��ت��ح��دة  �ل��ولي��ات 

�أنهم “�لأ�شر�ر«.
�إن  �أوروبيون،  دبلوما�شيون  ويقول 
مل  �ل�شفقة  حول  �لتفاو�س  �إع��ادة 

بالنفتاح  و�لع�����رت�ف  �ل�����ش��م��ايل، 
ويف  �لكوريتني.  بني  �لدبلوما�شي 
�ملا�شي،  �لأ����ش���ب���وع  دي��ف��ي��د  ك��ام��ب 
قال تر�مب �إنه ياأمل يف �أن تتعدى 
�مل��ح��ادث��ات م��ا ه��و �أب��ع��د م��ن دورة 
�لأومل��ب��ي��ة. ويقول خرب�ء،  �لأل��ع��اب 
م�شار  �إن  �ل�����ش��ح��ي��ف��ة،  ب��ح�����ش��ب 
�شيطرة  خ��ارج  يكون  قد  �ملحادثات 
ت��ر�م��ب على �أي ح��ال. وق��ال كبر 
�أوباما  �شركة  يف  �آ�شيا  م�شت�شاري 
�لأم��ري��ك��ي��ة �إي��ف��ان م��ي��دي��رو���س، �إن 
“ق�شية كوريا �ل�شمالية قد تدخل 
من  �لرغم  وعلى  ج��دي��دة،  مرحلة 
كوريا  ب�شيا�شات  �جلميع  �شخرية 
�ل�شمالية، يجدر بنا طرح �ل�شوؤ�ل: 
ع��ن منحدر  ف��ع��اًل  ه��ل يبحث كيم 
�شيبدو  وك���ي���ف  ع��ل��ي��ه،  م��ت��ف��او���س 
وت�شاءل  �ل�������ش���ل���وك؟«.  ه����ذ�  م��ث��ل 
�لتي  ت��ر�م��ب،  �إد�رة  “هل  �أي�����ش��اً: 
�لأدو�ت  على  مفهوم  ب�شكل  رك��زت 
�لق�شرية حتى �لآن، ذكية مبا يكفي 

للرد على هذ� �لتطور؟« .

لإير�ن مهمة �شعبة ب�شاأن مطالب 
على  يق�شي  �أن  ���ش��اأن��ه  م��ن  �ت��ف��اق 
و�لتي  جميع “�ل�شروط �ملحددة”، 
��شتئناف  لإي���ر�ن  ميكن  مبوجبها 
�لأن�شطة مثل تخ�شيب �ليور�نيوم 
�لنووية  برب�جمها  ترتبط  و�لتي 
نيويورك  بح�شب  و�ل��ب��ال��ي�����ش��ت��ي��ة، 

تاميز.

مواجهة جونغ اأون
�أم���ا م��ع ك��وري��ا �ل�����ش��م��ال��ي��ة، فكانت 
�أكرث  �لأم��ري��ك��ي��ة  �لإد�رة  �شيا�شة 
“�لدبلوما�شية  ب�����ني  ت�������و�زن�������اً 
لكن  �لع�شكري”،  و�ل��ت��خ��ط��ي��ط 
�ملحادثات �لأخرة بني �لكوريتني، 

ميكن  م��ا  �أف�شل  و�إن  قائمة،  تكن 
من  �لتز�م  هو  تر�مب  به  ياأمل  �أن 
�ل��ع��م��ل ع��ل��ى �تفاق  ب���ب���دء  �أوروب�������ا 
مثل  �إن  وق��ال��و�  وم�شتقل.  ج��دي��د 
م�شاركة  ت��ت��ط��ل��ب  �خل���ط���وة  ه����ذه 
�ل�شني ورو�شيا �للتني وقعتا �أي�شاً 
على �لتفاق وكذلك �إير�ن نف�شها، 

وهو ما ��شتبعده �لبيت �لأبي�س.
�لأمريكية  �لإد�رة  تت�شارع  و�لآن، 
بعد  �لإير�نية  �حلكومة  مع  فجاأة 
تطور  وه��و  �لأخ���رة  �لحتجاجات 

�شيا�شي مل يتوقعه تر�مب.
يعرتف  �لأبي�س  �لبيت  �أن  ويبدو 
بال�شعف يف �شفوفه �لدبلوما�شية، 
�خلا�س  �مل���ب���ع���وث  ي����و�ج����ه  ح���ي���ث 

ع��ن ���ش��رورة �ل���ش��ت��ع��د�د ل��� “حرب 
وقائية” �شد كوريا �ل�شمالية.

�لبيت  يف  �مل���������ش����وؤول����ون  وي�����ش��ك��ك 
�لذي  �لن��ف��ت��اح  يف  ب�شدة  �لأب��ي�����س 
�جلنوبية،  ك��وري��ا  �إىل  ك��ي��م  ق��دم��ه 
�لكوريون �جلنوبيون على  �تفق  �إذ 
�ل�شمال،  م��ع  �مل��ح��ادث��ات  م��و����ش��ل��ة 
و�ل���ت���ي ت��ق��ت�����ش��ر ب��ال��ت��ب��ادلت على 
يف  �لأم���ن  مثل  �ل�شيقة  �لق�شايا 
�ل�شتوية  �لأومل��ب��ي��ة  �لأل���ع���اب  دورة 
ت�شانغ  ب��ي��ون��غ  ب���ل���دة  يف  �ل���ق���ادم���ة 

�لكورية �جلنوبية.
حما�شر�ً  تر�مب  يبدو  ذل��ك،  ومع 
“كومة  يف  �ل�������ش������ت������م������ر�ر  ب�������ني 
�لكوري  �لزعيم  على  �ل�شخرية” 

�لتي  تر�مب  ��شرت�تيجية  قّو�شت 
ق�شوى  ���ش��غ��وط  ف��ر���س  تت�شمن 
ي����ان����غ، مب����ا يف ذلك  ب���ي���ون���غ  ع���ل���ى 
�لتهديد ب�شربة ع�شكرية، لل�شغط 
على �لزعيم كيم جونغ �أون للتخلي 

عن تر�شانته �لنووية.
و�أر����ش���ل �ل��ب��ي��ت �لأب��ي�����س �جلرن�ل 
وهو  بوتينجر  وماثيو  ماكما�شرت 
متقاعد من �لبحرية، ولديه �أي�شاً 
خلفية يف �ل�شتخبار�ت �لع�شكرية، 
حيث  ف���ر�ن�������ش���ي�������ش���ك���و  �����ش����ان  �إىل 
كوريا  م��ن  بنظر�ئهما  �شيلتقيان 
�جلنوبية و�ليابان لبحث �نعكا�شات 

�حلو�ر بني �ل�شمال و�جلنوب.
علناً  ماكما�شرت  �جل��رن�ل  وحت��دث 

�سفراء 54 دولة افريقية يطالبونه بالرتاجع والعتذار

ترامب يواجه وابال من النتقادات بعد ت�صريحاته العن�صرية

م�سوؤولون اأمريكيون: نعيد النظر يف ال�سرتاتيجيات مدفوعة باعتبارات ع�سكرية

»النووي الإيراين« وتقارب الكوريتني يك�صفان �صعف دبلوما�صية ترامب
•• وا�صنطن-وكاالت:

دونالد  �لأم��ري��ك��ي،  �لرئي�س  ي�شع 
دبلوما�شي  نف�شه يف حت��ٍد  ت��ر�م��ب، 
ه�����ائ�����ل م������ع �إد�رت���������������ه وح���ل���ف���ائ���ه 
�لأوروبيني، وذلك بعد �أن قال �م�س 
للمرة  �شيمدد  �إن��ه  �جلمعة،  �لول 
�لأخ�������رة ت��ع��ل��ي��ق �ل��ع��ق��وب��ات على 
لإ�شالح  فر�شة  لإمهالهم  �إي���ر�ن 

�لتفاق �لنووي، و�إل �شيلغيه.

ا�سرتاتيجيات “ع�سكرية«
وعلى كل �جلهات، يقول م�شوؤولون 
�أمريكيون، �إن �إد�رة تر�مب ت�شطر 
�إىل �إعادة �لنظر يف �ل�شرت�تيجيات 
�إىل حد كبر  كانت مدفوعة  �لتي 
ويقول  “ع�شكرية”.  ب��اع��ت��ب��ار�ت 
�لأبي�س  �ل���ب���ي���ت  �إن  �ل����ك����ث����رون 
�حتمال  م��ع  للتعامل  م��وؤه��ل  غ��ر 
�نفر�ج �لعالقات بني �لكوريتني �أو 

�ل�شطر�بات �لأخرة يف �إير�ن.
بح�شب  �مل�������������ش������وؤول������ون،  و�أك������������د 
�أن  تاميز”،  “نيويورك  �شحيفة 
�لح��ت��ج��اج��ات �لأخ����رة يف �إي����ر�ن، 
تر�مب  ح�����ش��اب��ات  تعقيد  �إىل  �أدت 
حول �شيا�شته ب�شاأن �إير�ن وخا�شة 
فيما يتعلق بالتفاق �لنووي �لذي 
�إد�رة  قبل  م��ن  عليه  �لتفاو�س  مت 
بار�ك  �ل�شابق  �لأمريكي  �لرئي�س 

�أوباما. 
طهر�ن  ��شطر�بات  جعلت  وبينما 
�لأخرة تر�مب �أكرث ت�شميماً على 
فاإنها  �لإي��ر�ن��ي��ة،  �ل��ق��ي��ادة  معاقبة 
�لأوروبيني  �ل���ق���ادة  �ق��ت��ن��اع  ع���ززت 
�شفقة  ع��ل��ى  �حل���ف���اظ  ب�������ش���رورة 

�لتفاق �لنووي.
وو�ف�����ق ت���ر�م���ب ع��ل��ى ع����دم فر�س 
عقوبات �شاملة من �شاأنها �أن تفكك 
�لت��ف��اق �ل��ن��ووي �لإي���ر�ين. �إل �أنه 
�أ�شهر  �أرب���ع���ة  �لأوروب����ي����ني  �أع���ط���ى 
“�أكرث  �تفاق  على  للمو�فقة  فقط 

رو�صيا تن�صر �صواريخ اأر�س-جو يف �صبه جزيرة القرم
•• مو�صكو-وكاالت:

جديدة  فرقة  ن�شرت  رو�شيا  �أن  رو�شية  �أنباء  وك��الت  ذك��رت 
�شبه  �إ�س-004 يف  م��ن ط��ر�ز  �أر���س-ج��و  ب�شو�ريخ  م���زودة 
يف  �لع�شكري  للتوتر  ت�شعيد  يف  �ل�شبت  �م�س  �لقرم  جزيرة 

�ملنطقة.
�إىل  �أدى  4102 مما  يف  �لقرم  �شبه جزيرة  رو�شيا  و�شمت 
فر�س �لحتاد �لأوروبي و�لوليات �ملتحدة عقوبات �قت�شادية 

على مو�شكو و�إىل �لت�شبب يف و�شع متاأزم يف �ملنطقة.

لتزويد  تخطط  �إن��ه��ا  دي�شمرب  يف  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  وق��ال��ت 
�إنها  م�شوؤولون  قال  متطورة”،  دفاعية  “بقدر�ت  �أوكر�نيا 

ت�شمل �شو�ريخ جافلني �مل�شادة للدبابات.
فرقة  ن�شر  بعد  نوعها  من  �لثانية  هي  �لرو�شية  و�خل��ط��وة 
م�شلحة بنف�س نظام �لدفاع �جلوي يف �لقرم يف ربيع 2017 

قرب بلدة فيودو�شيا �ل�شاحلية.
�جلديدة  �لفرقة  مقر  �أن  �لرو�شية  �لإع���الم  وكالة  وذك��رت 
�شيكون قرب مدينة �شيفا�شتوبول و�شرت�قب �ملجال �جلوي 

فوق �حلدود مع �أوكر�نيا.

ونقلت وكالة �إنرتفاك�س لالأنباء عن فيكتور �شيفو�شتيانوف 
�لدفاع  نظام  �إن  قوله  �لرو�شية  �جل��وي��ة  �ل��ق��و�ت  يف  �لقائد 
�جلوي �جلديد م�شمم للدفاع عن حدود رو�شيا لكن ميكن 

تعديله لي�شبح معد�ً للهجوم يف �أقل من خم�س دقائق.
�لدفاع من طر�ز  �أنظمة  “�إن  �لرو�شية  �لدفاع  وتقول وز�رة 
�إ�س-400 ميكنها �أن ت�شقط �أهد�فاً جوية على مدى 400 

كيلومرت و�شو�ريخ بالي�شتية على مدى 60 كيلومرت�ً«.
�جلي�س  تر�شانة  دخلت  �لأنظمة  “تلك  �أن  �ل��وز�رة  و�أ�شافت 

�لرو�شي للمرة �لأوىل يف 2007«.

ترحيل 343 مهاجرًا حاولوا 
ال�صفر اإىل اأوروبا من ليبيا

•• طرابل�س-وكاالت:

بد�أت �ل�شلطات يف غرب ليبيا �لليلة �ملا�شية، بالتن�شيق مع حكومة �لرباط، 
�ل�شفر لأوروب��ا من  ل�343 مهاجر�ً مغربياً حاولو�  عملية ترحيل طوعي 

�ل�شو�حل �لليبية ب�شكل غر �شرعي.
و�أو�شحت م�شادر �أمنية �م�س �ل�شبت �أن 343 مغربياً كانو� يف مر�كز �إيو�ء 
�لد�ر  ملطار  طائرتني  منت  على  �شي�شافرون  �مل��ج��اورة،  وجنزور  بطر�بل�س 

�لبي�شاء. 
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تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 101495 

 با�شم  �شاميون جر�شي ليميتد 

�ململكة   ، ئ��ي  و�ي   5   5 ب��ي  ب��ي    ، �كرينجتون   ، �ل��ث��ام   ، در�ي���ف  �شايكي�شايد  وع��ن��و�ن��ه  

�ملتحدة. 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   156731  (                    بتاريخ  :    2011/10/16

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/10/23 وحتى تاريخ :     2027/10/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 98097 

 با�شم  �روجانت كات ليميتد     

�ململكة   ، ب��ي  كيو   8 دبليو1دبليو     � ل��ن��دن   ، ب��ورت��الن��د  �شرتيت  وع��ن��و�ن��ه  18 ج��ري��ت 

�ملتحدة. 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    95073     (                    بتاريخ  :    2009/5/24

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/7/30    وحتى تاريخ :  2027/7/30

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 100680 

 با�شم  ببلي�شي�س جروب ��س. �يه. 

وعنو�نه  133 �فينيو دي�س �شامب�س � �إلي�شي�س باري�س 75008 ، فرن�شا 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )        (                    بتاريخ  :    2012/4/9

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/10/3    وحتى تاريخ :  2027/10/3

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 100730 

 با�شم  ببلي�شي�س جروب ��س. �يه. 

وعنو�نه  133 �فينيو دي�س �شامب�س � �إلي�شي�س  باري�س 75008 ، فرن�شا 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   92416  (                    بتاريخ  :    2008/12/24

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/10/4  وحتى تاريخ :     2027/10/4

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 101256 

 با�شم  كالريدجيز هوتيل ليميتد 

وعنو�نه  30 �أولد بورلينجتون �شرتيت ، لندن ، دبليو1 ��س   3 �يه �آر ، �ململكة �ملتحدة . 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  127936  (                    بتاريخ  :    2011/1/5

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/10/18 وحتى تاريخ :     2027/10/18

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 101257 

 با�شم كالريدجيز هوتيل ليميتد 

وعنو�نه  30 �أولد بورلينجتون �شرتيت ، لندن ، دبليو1 ��س   3 �يه �آر ، �ململكة �ملتحدة . 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   156728  (                    بتاريخ  :    2011/10/16

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/10/18 وحتى تاريخ :     2027/10/18

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 101258 

 با�شم  كالريدجيز هوتيل ليميتد 

وعنو�نه  30 �أولد بورلينجتون �شرتيت ، لندن ، دبليو1 ��س   3 �يه �آر ، �ململكة �ملتحدة . 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )     (                    بتاريخ  :    2012/3/26

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/10/18 وحتى تاريخ :     2027/10/18

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 101260 

 با�شم  كالريدجيز هوتيل ليميتد 

وعنو�نه  30 �أولد بورلينجتون �شرتيت ، لندن ، دبليو1 ��س   3 �يه �آر ، �ململكة �ملتحدة . 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  127937  (                    بتاريخ  :    2011/1/5

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/10/18 وحتى تاريخ :     2027/10/18

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 100731 

 با�شم  ببلي�شي�س جروب ��س. �يه. 

وعنو�نه  133 �فينيو دي�س �شامب�س � �إلي�شي�س  باري�س 75008 ، فرن�شا 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   92417  (                    بتاريخ  :    2008/12/24

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/10/4  وحتى تاريخ :     2027/10/4

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 100732 

 با�شم  ببلي�شي�س جروب ��س. �يه. 

وعنو�نه  133 �فينيو دي�س �شامب�س � �إلي�شي�س  باري�س 75008 ، فرن�شا 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   92418  (                    بتاريخ  :    2008/12/24

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/10/4  وحتى تاريخ :     2027/10/4

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 98617 

 با�شم  وي�شتار بروبرتيز ليمتد 

�لعربية  �لإم���ار�ت  دب��ي، دول��ة   ، �ملنطقة �حل��رة جلبل علي   ، وعنو�نه  ���س.ب: 75250 

�ملتحدة. 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    97476    (                    بتاريخ  :    2009/10/27

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/8/9    وحتى تاريخ :  2027/8/9

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 99083 

 با�شم  موؤ�ش�شة �لنور�س �لعاملية 

 وعنو�نه  �س.ب: 3470  �أبو ظبي � دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  156722   (                    بتاريخ  :    2011/10/16

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/8/21  وحتى تاريخ :     2027/8/21

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 101261 

 با�شم  كالريدجيز هوتيل ليميتد 

وعنو�نه  30 �أولد بورلينجتون �شرتيت ، لندن ، دبليو1 ��س   3 �يه �آر ، �ململكة �ملتحدة . 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  127938  (                    بتاريخ  :    2011/1/5

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/10/18 وحتى تاريخ :     2027/10/18

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 99971 

 با�شم كارلوتا  ��س. �ر. �ل. 

وعنو�نه  فيا دي تيز�نو 169 ، 50012  جر��شينا ،  باجنو �يه ريبويل ) �ف �ل ( �يطاليا   

و�مل�شجلة حتت رقم  : )       (                    بتاريخ  :    2009/8/23

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/13    وحتى تاريخ :  2027/9/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 99972 

 با�شم  كارلوتا  ��س. �ر. �ل. 

وعنو�نه  فيا دي تيز�نو 169 ، 50012  جر��شينا ،  باجنو �يه ريبويل ) �ف �ل ( �يطاليا   

و�مل�شجلة حتت رقم  : )       (                    بتاريخ  :    2009/8/23

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/13    وحتى تاريخ :  2027/9/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 99973 

 با�شم  كارلوتا  ��س. �ر. �ل. 

وعنو�نه  فيا دي تيز�نو 169 ، 50012  جر��شينا ،  باجنو �يه ريبويل ) �ف �ل ( �يطاليا   

و�مل�شجلة حتت رقم  : )       (                    بتاريخ  :    2009/8/23

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/13    وحتى تاريخ :  2027/9/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 99974 

 با�شم  كارلوتا  ��س. �ر. �ل. 

وعنو�نه  فيا دي تيز�نو 169 ، 50012  جر��شينا ،  باجنو �يه ريبويل ) �ف �ل ( �يطاليا   

و�مل�شجلة حتت رقم  : )       (                    بتاريخ  :    2009/8/23

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/13    وحتى تاريخ :  2027/9/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 99810 

 با�شم  �شالتجر��س ، �نك. 

�ملتحدة  �لوليات  تك�شا�س 77027،  ، هيو�شتون،    �شاوث  ل��ووب  وي�شت  وعنو�نه   1510 

�لأمريكية.

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    (                    بتاريخ  :    2011/10/16

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/10  وحتى تاريخ :     2027/9/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 99812 

 با�شم  �شالتجر��س ، �نك. 

�ملتحدة  ، هيو�شتون،   تك�شا�س 77027، �لوليات  وعنو�نه    1510 وي�شت لووب �شاوث 

�لأمريكية.

 و�مل�شجلة حتت رقم  : ) 156724  (                    بتاريخ  :    2011/10/16

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/10  وحتى تاريخ :     2027/9/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 99978 

 با�شم  �شلن، �إنك. 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،77027 تك�شا�س  هيو�شتون،     ، �شاوث  ل��ووب  وي�شت   1510 وعنو�نه  

�لأمريكية.

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   96355  (                    بتاريخ  :    2009/8/23

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/13 وحتى تاريخ :     2027/9/13

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
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عربي ودويل

طفل  �آلف  ع�شرة  م��غ��ادرة   2011 منذ  �شجلت  �ن��ه  �ىل  �مل��ن��ت��دى 
�ملد�ر�س �لبتد�ئية ومئة �لف �لإعد�ديات و�لثانويات دون �حل�شول 
على �ي موؤهل در��شي. ويف موؤ�شر على تنامي �لياأ�س بلغت �لهجرة 
�ل�شرية خريف 2017 م�شتوى قيا�شيا غر م�شبوق منذ 2011.

ج��د� يف  يافعني  رم��ى حمتجون  �ملا�شيني  �لثنني و�خلمي�س  وب��ني 
�لغالب، حجارة وزجاجات حارقة على قو�ت �لمن �لتي ردت بالغاز 

�مل�شيل للدموع. وتويف حمتج يف طرببة.

مريكل ت�صتعد لت�صلم ولية رابعة �صعبة

الأمم املتحدة  حتذر من خطورة عدم حتقيق ال�ستقرار 

وثيقة دولية حتذر من عودة داع�س يف �صوريا والعراق

•• برلني-اأ ف ب:

����ش��ارة �ىل  �أمل��ان��ي��ا، يف  يف  “�ئتالف �خلا�شرين”  ت��رتدد ع��ب��ارة 
�أنغيال  �لأمل��ان��ي��ة  �مل�شت�شارة  تتح�شر  �ل��ت��ي  �ملقبلة  �حل��ك��وم��ة 
مركل لرتوؤ�شها خالل وليتها �لر�بعة و�لأخرة على �لرجح 

�لتي تبد�أها من موقع �شعف.
مركل  مع�شكر  �ليه  تو�شل  �ل��ذي  �ملبدئي  �لتحالف  ويفتح 
�أيام  خم�شة  بعد  �ل��دمي��وق��ر�ط��ي��ون  و�ل���ش��رت�ك��ي��ون  �ملحافظ 
ما  ت�شكيل  �أم��ام  مار�س  �آذ�ر  �أو�خ���ر  يف  �ملجال  �ملفاو�شات،  من 
بني �حلزبني �لكبرين  “حتالف كبر”  �أملانيا  بات ي�شمى يف 

�لرئي�شيني يف �لبالد.
وقال �ملحلل �ل�شيا�شي �لأملاين كارل رودولف كورت لقناة “ت�شي 

دي �ف” �إن “يف �حلقيقة، �لتحالف �لكبر هو حتالف �شغر 
لأنه ل ميثل �شوى %53 من �لناخبني” بناء على �لنتخابات 
�لحتاد  كان  �ل�شابق،  �لنو�ب  جمل�س  يف  �لأخ��رة.  �لت�شريعية 
�مل�شيحي �لدميوقر�طي �لذي تنتمي �ليه مركل وحلفاوؤها يف 
�لحتاد �مل�شيحي �لجتماعي بالإ�شافة �ىل �حلزب �ل�شرت�كي 

�لدميوقر�طي، ي�شغلون ثلثي �ملقاعد.
�شبتمرب،  �أيلول  يف  �أجريت  �لتي  �لأخ��رة  �لنتخابات  يف  لكن 
عاقب �لناخبون �لحز�ب �لتقليدية؛ ف�شجلت �مل�شت�شارة �إحدى 
للحزب  �لت�شويت  ن�شبة  تر�جعت  فيما   ،33% �لنتائج  �أ�شو�أ 

�ل�شرت�كي �لدميوقر�طي �ىل 20،5%.
وي��ع��ود ذل���ك �ىل ظ��ه��ور �ل��ي��م��ني �مل��ت��ط��رف �ل���ذي ح�شد نحو 
�لليرب�يل �ىل �لربملان  �لأ���ش��و�ت وع���ودة �حل��زب  %13 م��ن 

ح���ام���ال ب���رن���اجم���ا مي���ي���ن���ي���ا. �ع������رتف �حل������زب �ل����ش���رت�ك���ي 
�لكبر  �لتحالف  عاقبو�  �لناخبني  �أن  بالفعل  �لدميوقر�طي 
�ل�شابق )2013-2017( معلنا �إر�دته معاجلة �لو�شع عرب 
ت�شكيل جبهة معار�شة، قبل �أن يتخلى عن ذلك �أمام ��شتحالة 
ت�شكيل حكومة. و�نتهزت �ملعار�شة هذه �لفر�شة. �ذ قال �أحد 
ق���ادة �لي�شار �ل��ر�دي��ك��ايل دي��ت��م��ار ب��ارت�����س ق��رر �خل��ا���ش��رون يف 
دير  �لأملانية  �لأ�شبوعية  �ملجلة  و�شخرت  �للتقاء.  �لنتخابات 
“حتالف  ت�شمية  عليه  مطلقة  �لتحالف  من  م��وؤخ��ر�  �شبيغل 
�شكل  ع��ل��ى  وق�����ادة  �أح������ز�ب  م���ن  �مل���وؤل���ف  �ل��ع�����ش��ر �حلجري” 

دينا�شور�ت يف م�شهد �شيا�شي وطني م�شطرب.
�لذين  �لدميوقر�طي  �ل�شرت�كي  و�حل��زب  �ملحافظون  حكم 
خالل  �شويا  متناف�شة،  �شيا�شية  بر�مج  يتبنون  �أنهم  يفرت�س 

حني  يف  �لأخ���رة،  �ل12  �ل�شنو�ت  �أ�شل  من  �ل�شنو�ت  ثماين 
ظل  يف  �إ�شافية،  �شنو�ت  لأرب��ع  حتالفهم  لتجديد  يتح�شرون 
�لبديل  �ل��ذي ميثله حزب  �ملتطرف  �ليمني  قوة  تعزيز  خطر 
حديث  يف  باتزيلت  وي��رن��ر  �ل�شيا�شي  �ملحلل  وح���ّذر  لأمل��ان��ي��ا. 
�لتحالف  ه��ذ�  حكم  ��شتمر�ر  �أن  من  هاندل�شبالت  ل�شحيفة 
�نت�شار�ت  “�شيكون مبثابة هدية �ىل �لبديل لأملانيا لتحقيق 
�لذي  �لأم��ر  �ملقاطعات”،  يف  �لقادمة  �لنتخابات  يف  جديدة 
حول  �لن��ت��خ��اب��ي��ة  حملته  با�شتكمال  �حل���زب  ل��ه��ذ�  �شي�شمح 
�ن  ح��اول  ولكن بخطاب  بها  ي��ن��ادي  ك��ان  �لتي  ذ�ت��ه��ا  �لق�شايا 

يجعله خمتلفا.
ويعترب روؤ�شاء �لأحز�ب �لثالثة �لذين �أجرو� مفاو�شات حول 

�لتفاق �جلمعة، يف مو�قع �شعيفة يف �لد�خل.

�ل��ك��ث��ر م��ن �ل��ن��ف��وذ ع��ل��ى طاولة 
�مل��ف��او���ش��ات خ���الل حم���ادث���ات ما 
�حلكمة  م��ن  �شيكون  �ل��ن��ز�ع.  بعد 
�لتنظيمات  ه��زمي��ة  م���ن  �ل��ت��ع��ل��م 
�لإره����اب����ي����ة م��ث��ل د�ع���������س. يجب 
و�لتهديد  �لعنف  �أّن  تعلم  عليهم 
و�إذلل �لنا�س �لذين حكموهم لن 
ت�شّب ل�شاحلهم. عاجاًل �أم �آجاًل 

�شيخ�شرون.

باأمن ورفاه �شعبيهما. 

م�ساألة وقت
لن  �حل��وث��ي��ني  �أّن  ن��اظ��ر  ي�شيف 
�لعزلة  ه��ذه  مو�جهة  ي�شتطيعو� 
لفرتة طويلة �إذ �إّنها م�شاألة وقت 
جميع  ي��خ�����ش��رو�  �أن  ق��ب��ل  ف��ق��ط 
�أر�����ش���ي���ه���م. وح����ني ي�����ش��ل��ون �إىل 
ي��ب��ق��ى لديهم  ل���ن  �مل��رح��ل��ة  ه����ذه 

••الريا�س-وكاالت:

�شّدد �مل�شت�شار �ل�شيا�شي فهد ناظر 
ي�شتطيعون  ل  �حلوثيني  �أّن  على 
يعانون  �ل��ت��ي  �لعزلة  م��ن  �لنجاة 
منها. وكتب يف �شحيفة “ذي �ر�ب 
نيوز” �ل�شعودية �أّن �شنة 2017 
كانت حمورية بالن�شبة �إىل جهود 
�لإرهاب.  �لدويل ل�شرب  �ملجتمع 
فخالل �لعام �ملا�شي، خ�شر د�ع�س 
�شيطر  �ل���ت���ي  �لأر�������ش�����ي  م��ع��ظ��م 
و�ل���ع���ر�ق منذ  ���ش��وري��ا  ب��ني  عليها 
�شنة 2014. وبتعبر �آخر، خطا 
د�ع�س خطوة كبرة باجتاه مكانه 

�ل�شحيح: مزبلة �لتاريخ.
�لأخرة  �لتطور�ت  �إىل  بال�شتناد 
�ملرء  يت�شاءل  �ليمنية،  �ملعارك  يف 
ما �إذ� كانت �ل�شنة �حلالية حتمل 
للميلي�شيات  م�����ش��اب��ه��اً  م�����ش��ر�ً 
يجلب  مل  د�ع�����س،  مثل  �حلوثية. 
�ملوت  با�شتثناء  �شيئاً  �حل��وث��ي��ون 
�لتي  لل�شعوب  و�ل��ب��وؤ���س  و�ل��دم��ار 
حكموها. يف وقت هنالك �ختالف 

– على  �مل��ج��م��وع��ت��ني  ب���ني  م��ه��م 
مينيني  �حلوثيني  ك��ون  م�شتوى 
حول  م��ك��ان��اً  �شمانهم  و�إم��ك��ان��ي��ة 
عن  تخلو�  �إذ�  �ملفاو�شات  ط��اول��ة 
�ملناطق  من  و�ن�شحبو�  �شالحهم 
�لتي �شيطرو� عليها بالقوة – �إّل 
بارزة من  �أّن هنالك نقاط ت�شابه 

ناحية �أخرى.

هل ي�ستخل�سون الدرو�س؟
م����ن �حلكمة  �أّن�������ه  ن���اظ���ر  ي����وؤك����د 
للدرو�س  �حل��وث��ي��ني  ��شتخال�س 
وجمموعات  د�ع�������س  م�����ش��ر  م���ن 
�أّن  وذك��������ر  �أخ������������رى.  �إره�����اب�����ي�����ة 
�ليمنيني  �مل�����ش��وؤول��ني  م���ن  ع�����دد�ً 
�إىل  �إ�شافة  و�حلاليني،  �ل�شابقني 
ومر�قبي  و���ش��ح��اف��ي��ني  حم��ل��ل��ني 
ح���ق���وق �لإن���������ش����ان، ت���و����ش���ل �إىل 
روؤي�����������ة �حل����وث����ي����ني م������ن خ����الل 
ينظرون  �ل��ت��ي  ن��ف�����ش��ه��ا  �ل��ع��د���ش��ة 
دمرت  �إره��اب��ي��ة  جماعات  �إىل  بها 
�ل���ي���م���ن مب����ا ف���ي���ه���ا �ل����ق����اع����دة يف 
ود�ع�س.  �لعربية  �جل��زي��رة  �شبه 

�ل�شابق،  �ليمني  للرئي�س  قتلهم 
مو�ليتني  كانتا  كتيبتان  �ن�شمت 
ل�شالح �إىل �لتحالف �لعربي �شد 
�ل�شاحل  ط����ول  ع��ل��ى  �حل���وث���ي���ني 
�ليمني �لغربي. ويف �لوقت نف�شه، 
�لتحالف  �لإ�����ش����الح  ح����زب  دع����م 
من �أجل فك �حل�شار عن مدينة 
�لد�خلي  �لدعم  �إىل  �إ�شافة  تعز. 
�خل��ف��ي��ف ل��ل��ح��وث��ي��ني، ف�����اإّن لدى 
على  �أي�����ش��اً  �شعيفاً  دع��م��اً  ه����وؤلء 
�لغالبية  �إّن  �خل��ارج��ي.  �ل�شعيد 
�ملجتمع  يف  �ل��ق��وى  م��ن  �ل�شاحقة 
هادي  بالرئي�س  ت��ع��رتف  �ل���دويل 
متمتعان  �أن��ه��م��ا  ع��ل��ى  وح��ك��وم��ت��ه 
�لدولة  ه���ي  �إي������ر�ن  ب��ال�����ش��رع��ي��ة. 
�ل��وح��ي��دة �ل��ت��ي دع��م��ت �حلوثيني 
�لوقت  يف  وع�������ش���ك���ري���اً  ���ش��ي��ا���ش��ي��اً 
�لذي ما ز�ل �حلوثيون يفر�شون 
�ملجتمع  ����ش���ائ���ر  ع���ل���ى  �إر�دت������ه������م 

�ليمني. 

تكتيكات من حزب اهلل اأي�سًا
�مليلي�شيات  ه����ذه  �أخ������ذت  وف��ي��م��ا 

على  ������ش����ت����ول����و�  ف����احل����وث����ي����ون 
ربه  عبد  �لرئي�س  حكومة  �شلطة 
دولياً  بها  �ملعرتف  ه��ادي  من�شور 
مدنية  م��وؤ���ش�����ش��ات  و����ش��ت��ه��دف��و� 
مر�ر�ً و��شتخدمو� �لدو�ء و�لغذ�ء 
ح�شار�ً  وف��ر���ش��و�  ح��رب  كاأ�شلحة 
�ملناطق.  م���ن  ع����دد  ع��ل��ى  ق��ا���ش��ي��اً 
ملعاركهم  �لأط��ف��ال  �أي�شاً  وجندو� 
�لأر�شية  �لأل��غ��ام  ��شتخدمو�  كما 
�إىل  �لأط��ف��ال  مييل  �ل��ت��ي  بكثافة 

�لوقوع �شحية لها.

دعم �سعيف..
 داخليًا وخارجيًا

�لأ�شا�شي  �لعن�شر  هو  �لإرث  هذ� 
�ل��ذي جعل �ل��دع��م �ل��ذي يح�شل 
ع��ل��ي��ه �حل���وث���ي���ون ���ش��ع��ي��ف��اً خارج 
قتلهم  بعد  ���ش��ع��دة.  يف  قاعدتهم 
ع��ب��د �هلل  ع��ل��ي  �ل�����ش��اب��ق  حلليفهم 
�شالح وجد �حلوثيون �أنف�شهم من 
�ليمن،  د�خ��ل  �أو حلفاء  دع��م  دون 
وقد عنى ذلك �أنهم يقاتلون �ليوم 
�ل��ب��الد. بعد  على ع��دة جبهات يف 

•• وا�صنطن-وكاالت:

على  �لعر�ق  د�ع�س يف  تنظيم  بد� 
و�شك �لنهيار بعد حترير بلدتي 
ر�وة و�لقائم بالقرب من �حلدود 
�إذ  �مل��ا���ش��ي؛  نوفمرب  �ل�����ش��وري��ة يف 
معاقله  �لإره��اب��ي  �لتنظيم  خ�شر 
��شتوىل  �لتي  �لأخ��رة  �حل�شرية 
 2014 خ��الل  �ل��ع��ر�ق  يف  عليها 
وكذلك �لأر��شي �لتي كانت و�قعة 

حتت �شيطرته يف هذ� �لبلد. 
“فورين  مب��ج��ل��ة  ت��ق��ري��ر�ً  ول��ك��ن 
بولي�شي” �لأمريكية ك�شف وثيقة 
�لأمم  ����ش��ت��ع��ر���ش��ت��ه��ا  حت��ل��ي��ل��ي��ة، 
�لأخرة  �لجتماعات  يف  �ملتحدة 
د�ع�س،  ���ش��د  �ل�����دويل  ل��ل��ت��ح��ال��ف 
حم�������ذرة م����ن �ح���ت���م���ال���ي���ة ع����ودة 
على  �ل��و���ش��ع  �أن  حيث  �لتنظيم؛ 
تعقيد�ً،  �أك��رث  يبدو  �لو�قع  �أر���س 
�لد�ع�شيني  �أن  م��ن  �ل��رغ��م  وعلى 
ف���اإن ه��ذ� ل يعني  ي��ه��رب��ون،  �لآن 
�لإرهابي  �لتنظيم  �أن  بال�شرورة 
لن يقوم بتوحيد �شفوفه و�لعودة 

من جديد. 

جيوب داع�س ل تزال 
موجودة

دوبني،  ر�ي�����س  �ل�شحفي  وي�����ش��ر 
“فورين  ت����ق����ري����ر  �أع��������د  �ل��������ذي 
�ملعاقل  �أن  �إىل  بولي�شي”، 
�ل�شابقة لد�ع�س يف �شمال �لعر�ق 
و��شعة  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى  ت��ن��ط��وي 
م���ن �ل��ق�����ش��اي��ا �ل��ت��ي ي��ت��ع��ني على 

حيث يتّم �إنتاج معظم مو�دها من 
د�خ��ل معاقله يف لبنان. من جهة 
�مليلي�شيات  م�شوؤولو  حاول  ثانية، 
�حل��وث��ي��ة وخ�����ش��و���ش��اً ع��ب��د �مللك 
�حلوثي حماكاة �لنمط �خلطابي 
غر �مل�شوؤول لأمني عام حزب �هلل 
ح�شن ن�شر�هلل.  وي�شتغل �لرجالن 
�لتهديد�ت  لإط����الق  ف��ر���ش��ة  ك��ل 
�شد �لدول �ملج���اورة غر مباليني 

�شيا�شية  خم���اوف  على  وت��ن��ط��وي 
�إذ ت�شهد نوبات من عدم  و�أمنية؛ 
تتكون  لأن��ه��ا  �مل�شتمر  �ل���ش��ت��ق��ر�ر 
عرقياً  م��ت��ن��وع��ة  جم��ت��م��ع��ات  م���ن 
و�لأك����ر�د،  و�ل�شيعة  �ل�شنة  ت�شم 
�لكردية  للمنطقة  خ��الف��اً  وذل���ك 
�ملتجان�شة عرقياً �أو جنوب �لعر�ق 

�لذي يهيمن عليه �ل�شيعة. 
ت������د�ع������ي������ات ع��������دم �ل�����ش����ت����ق����ر�ر 

�ل�شيا�شي
من  �مل��خ��اوف  �أن  �لتقرير  ويعترب 
�ل�شيا�شي  �ل�شتقر�ر  حتقيق  عدم 
�لعو�مل  ُتعد من  �ملناطق  تلك  يف 
�لأمم  دف���ع���ت  �ل���ت���ي  �ل��رئ��ي�����ش��ي��ة 
�لتاأكيد على �حلاجة  �إىل  �ملتحدة 
�مللحة لتمويل �ل�شتقر�ر وتوجيه 
�لأمو�ل �مل�شتخدمة لت�شهيل عودة 
�ملناطق  �إىل  �لعر�قيني  �لنازحني 
و�ملعر�شة  ح�����ش��ا���ش��ي��ة  �لأك��������رث 
للخطر؛ وذلك ملو�جهة تهديد�ت 

عودة د�ع�س. 
ويختتم تقرير “فورين بولي�شي” 
�ملحللني  بع�س  قلق  �إىل  بالإ�شارة 
مل  �مل��ت��ح��دة  �لأمم  وثيقة  �أن  م��ن 
�أخرى  ���ش��اخ��ن��ة  م��ن��اط��ق  تت�شمن 
مثل حمافظة ديايل بالعر�ق �لتي 
ي��ع��ت��ربه��ا م��اي��ك��ل ن��اي��ت�����س، زميل 
بارز يف “معهد و��شنطن ل�شيا�شة 
�ل�شرق �لأدنة”، “�لأكرث خطورة” 
و���ش��ه��دت م���ع���دلت م��رت��ف��ع��ة من 
�ملبا�شرة  و�لهجمات  �لتفجر�ت 
�شد �ملدنيني و�لأهد�ف �لع�شكرية 

خالل 2017.  

ال�صراج يدين العتداء على 
منزل وزير الدفاع يف طرابل�س

•• طرابل�س-وكاالت:

�ملدعومة  �لليبية  �لوطني  �لوفاق  حلكومة  �لرئا�شي  �ملجل�س  رئي�س  �أد�ن 
وزير  مبهام  �ملفو�س  منزل  له  تعر�س  �ل��ذي  �لهجوم  �ل�شر�ج،  فايز  دولياً، 
�لدفاع �ملوقوف �ملهدي �لربغثي بجنزور غرب طر�بل�س. و�أكد �ل�شر�ج “�أن 
�لأجهزة �لأمنية بد�أت �لتحقيق ملعرفة مرتكبي هذه �جلرمية و�ملحر�شني 
�لإخباري  �لو�شط”  “بو�بة  م��وق��ع  “بح�شب  للعد�لة  وتقدميهم  عليها 
�أن  �جلمعة  �لأول  �م�س  ليل  بيان  يف  �لربغثي  �أعلن  جانبه،  ومن  �لليبي. 
�أن  �إىل  م�شر�ً  بجنزور”،  منزله  هاجمت  �لقانون  عن  خارجة  “جماعات 

�لهجوم �أ�شفر عن بع�س “�لأ�شر�ر �ملادية �لتي حلقت باملنزل«.
2017، �لربغثي،  �أوقف يف مايو  وكان �ملجل�س �لرئا�شي حلكومة �لوفاق 
وقائد �لقوة �لثالثة، جمال �لرتيكي، �إىل حني حتديد �مل�شوؤولني عن خرق 
�أوحيده  �ل��وز�رة  �لنار يف �جلنوب، كما يقوم وكيل  �إط��الق  �لهدنة، ووق��ف 
على  �لهجوم  يف  �لتحقيقات  �نتهاء  حلني  �لوزير  مبهام  �أوحيده  �هلل  عبد 
عقب  �أمنياً  �نفالتاً  ت�شهد  ليبيا  �أن  ويذكر  �جلوية.  �ل�شاطئ  بر�ك  قاعدة 
�لإطاحة بالزعيم �لليبي معمر �لقذ�يف وقتله يف عام 2011، �إ�شافة �ىل 
تنازع ثالث حكومات على �إد�رتها وهي �حلكومة �ملوؤقتة �ملنبثقة عن جمل�س 
�لنو�ب �ملنتخب، وحكومة �لوفاق �لوطني �ملدعومة دولياً، وحكومة �لنقاذ 

�ملنبثقة عن �ملوؤمتر �لوطني �لعام �ملنتهية وليته.

وفد برملاين اإ�صباين يبداأ زيارة اإىل فل�صطني 
•• مدريد-وكاالت:

بد�أ وفد برملاين �إ�شباين �م�س �ل�شبت، زيارة �إىل فل�شطني لالإطالع عن كثب 
على �لو�شع على �لأر�س وتعزيز �لتعاون.  وتوجه �لوفد، �لذي ي�شم نو�باً 
من �حلزب �ل�شعبي و�حلزب �ل�شرت�كي وحزب مو�طنون وحزب ن�شتطيع 
�ل�شد�قة مع فل�شطني  �لذي ميثل جانباً من جمموعة  �للتز�م  وحتالف 
وبيت  و�خلليل  ونابل�س  �هلل  ر�م  م��دن  وك��ذل��ك  �لقد�س  �إىل  �أ�شبوع  خ��الل 
�شيح�شلون  كانو�  ما  �إذ�  معرفة  �لنو�ب  وينتظر  �لغربية.  �ل�شفة  يف  حلم 
�أعلنوه  ملا  وفقاً  غ��زة،  قطاع  لدخول  �لالزمة  �لإ�شر�ئيلية  �لت�شاريح  على 
�لرئي�س  م��ع  �جتماعات  �ل��وف��د عقد  �أع��م��ال  ج��دول  وي�شمل  �ل��زي��ارة.  قبل 
وم�شوؤولني  �ملالكي،  ريا�س  �خلارجية  ووزي��ر  عبا�س،  حممود  �لفل�شطيني 
على  زيارتهم  �شت�شتمل  كما  ن��و�ب.  ومنهم  فل�شطينيني  وممثلني  �آخ��ري��ن 
مقر �لهالل �لأحمر بجانب تفقد م�شروعات لوكالة �لأمم �ملتحدة لغوث 

�لالجئني �لفل�شطينيني )�أونرو�( ومنظمات حقوقية. 

ق��و�ع��د ت�شرف د�ع�س  م��ن  ج���زء�ً 
و�لقاعدة يف بع�س �لنو�حي، تبنو� 
�أي�شاً تكتيكات �شيئة من جمموعة 
�هلل.  ح���زب  �أخ�����رى:  ميلي�شيوية 
لقد بات موثقاً جد�ً �إر�شال �حلزب 
مل�شاعدة  �ليمن  �إىل  م�شت�شارين 
�أجندتهم.  تقدمي  �حلوثيني على 
وي�شاعد حزب �هلل �حلوثيني �أي�شاً 
يف حمالتهم �لدعائية و�لإعالمية 

وحلفائها  �ل��ع��ر�ق��ي��ة  �حل���ك���وم���ة 
حماولة  يف  مو�جهتها  �لدوليني 
ل�شخ �لأمو�ل �لالزمة لال�شتقر�ر 
وقد  �حل�شا�شة.  �مل��ن��اط��ق  تلك  يف 
�ملتحدة  �لأمم  وث���ي���ق���ة  ح������ددت 
خم�س مناطق حررت موؤخر�ً من 
د�ع�����س وحت��ت��اج ب�شكل ع��اج��ل �إىل 
تطور  خطر  لتجنب  �ل�شتقر�ر؛ 

�لأمور �شريعاً ل�شالح د�ع�س. 
رئي�شة  غ����ر�ن����دي،  ل��ي��ز  وح������ذرت 
�لإمنائي  �ملتحدة  �لأمم  برنامج 
خ����ط����ورة عدم  م����ن  �ل�����ع�����ر�ق،  يف 

�لد�ع�شيون  وي��ت��ط��ل��ع  م���وج���ودة، 
�لذين يختبئون �إىل �شن هجمات 

و�إحد�ث �إ�شطر�بات«. 

مناطق معر�سة للخطر
�أن  �ملتحدة  �لأمم  وثيقة  وتو�شح 
“مهددة”  باأنها  �ملناطق  حت��دي��د 
ي�شتند �إىل جمموعة من �لعو�مل 
�لأمنية  �حل����و�دث  ع���دد  تت�شمن 
و�خل������الي������ا �ل���ن���ائ���م���ة �مل���ع���روف���ة 
جماعات  وج��ود  وكذلك  لد�ع�س، 
�شيا�شية د�عمة للتنظيم �لإرهابي 

حتقيق �ل�شتقر�ر يف هذه �ملناطق 
�لعنيف  �ل��ت��ط��رف  لأن  ���ش��ري��ع��اً؛ 
�أن  �أخ���رى وميكن  ق��د يظهر م��رة 
�لتي  �لع�شكرية  �ملكا�شب  ت�شيع 
حت��ق��ق��ت ����ش���د د�ع���������س. وع�����الوة 
�مل�شاركني  �أح����د  ق���ال  ذل����ك،  ع��ل��ى 
�لتحليلية  �لوثيقة  م�����ش��اور�ت  يف 
م�شوؤول  وه����و  �مل���ت���ح���دة،  ل�����الأمم 
�لأمريكية:  �خل��ارج��ي��ة  وز�رة  يف 
�لد�ع�شيني  �أن  من  �لرغم  “على 
ل ي�شيطرون حاليا على �أي �إقليم، 
ف������اإن ج���ي���وب �مل���ق���ات���ل���ني ل ت����ز�ل 

و�ل������رم������وز �ل���دي���ن���ي���ة �مل���ع���روف���ة 
بالرتويج لر�شائله. وحتتاج بع�س 
ومنها  خا�س  �هتمام  �إىل  �ملناطق 
تلعفر  يف  ت��ت��م��رك��ز�ن  م��ن��ط��ق��ت��ان 
�حلدود  م��ن  لقربهما  و�ل��ق��ائ��م؛ 
�ل�شورية �لتي ل يز�ل فيها جيوب 

لد�ع�س. 
وبح�شب “فورين بولي�شي”، ت�شمل 
�ملناطق �لأخرى �ملعر�شة للخطر 
بلد�ت قريبة من �حلويجة وطوز 
)�ملتنازع  و�ل�����ش��رق��ات  خ���ورم���ات���و 
ع��ل��ي��ه��ا ب���ال���ق���رب م����ن ك����رك����وك( 

م�ساألة وقت فقط قبل اأن يخ�سروا جميع اأرا�سيهم

تقرير: الهزمية م�صري احلوثيني املحتوم

تون�س حتيي الذكرى ال�صابعة لثورة مل تكتمل 
•• تون�س-اأ ف ب:

بعد �شبع �شنو�ت من �لثورة على �لدكتاتورية و�لف�شاد، جتد تون�س 
نف�شها يف خ�شم �حتجاج �جتماعي يرفع �ل�شعار�ت ذ�تها �لتي رفعتها 
�لتون�شيني  من  كثر  �شعور  و�شط  كر�مة”  حرية،  “عمل،  �لثورة 

بالياأ�س من حت�شن ظروف عي�شهم.
�لتقيناه يف مدينة  �لعمل  وهو عاطل عن  عاما(  وليد )38  يقول 
طرببة غرب �لعا�شمة قبيل �حياء تون�س �لذكرى �ل�شابعة للثورة 
�ليوم �لحد، “ل �شيء حتقق منذ �شبع �شنو�ت. �شحيح �ننا ح�شلنا 

على �حلرية لكننا �كرث جوعا مما كنا يف �ل�شابق«.
�ل�شبوع بني  �ملو�جهات هذ�  ليال من  و�شهدت مدينة طرببة عدة 
�شبان حمتجني وقو�ت �لمن، مثل كثر من �ملدن �لتون�شية حيث 
مت توقيف �كرث من 800 �شخ�س. و�ندلعت حركة �لحتجاج هذه 
ر�شوما  وفر�شت  �ل�شر�ئب  رفعت  �لتي   2018 ميز�نية  تبني  �ثر 
مت�س من �لقدرة �ل�شر�ئية �ملتدهورة �أ�شال ب�شبب �رتفاع �لت�شخم.

�لجتماعية  �لتعبئة  “هذه  �ن  مللوم  �ألفة  �ل�شيا�شية  �ملحللة  وت��رى 
ك�شفت غ�شبا ي�شعر به �ل�شكان �أنف�شهم �لذين ثارو� يف 2011 ومل 

يح�شلو� على �شيء من �حلقوق �لقت�شادية و�لجتماعية«.
وكانت �لثورة �لتون�شية نقطة �نطالق ما بات ي�شمى �لربيع �لعربي، 
بد�أت من مدينة �شيدي بوزيد �ملهم�شة يف 17 كانون �لأول دي�شمرب 
2010 حني �حرق �لبائع �ملتجول �ل�شاب حممد �لبوعزيزي نف�شه. 
�لربيع  �لوحيد من  �لناجي  �لبلد  تعترب  �لتي  تون�س  ولئن متكنت 

�لعربي، حتى �لن من دفع �نتقالها �لدميقر�طي، 
�لقت�شادي  �ل�����ش��ي��ق  يف  غ���ارق���ة  ب��ق��ي��ت  ف���اإن���ه���ا 
ت��ق��ري��ر ح��دي��ث للمنتدى  و�لج��ت��م��اع��ي. و����ش��ار 
�لتون�شي للحقوق �لقت�شادية و�لجتماعية �ىل 
حمرومون  �ملو�طنون  ولز�ل  م��رت  �ل�شنو�ت  �ن 
م��ن �حل��ق��وق �ل��ت��ي جت��ن��دو� لأج��ل��ه��ا يف 2011. 
�لرم�شاين  م�����ش��ع��ود  �مل��ن��ت��دى  رئ��ي�����س  وب��ح�����ش��ب 
ذ�ته  �لقت�شادي  �لنموذج  على  �أبقت  تون�س  ف��اإن 
�لثورة  قبل  قائمة  كانت  �لتي  ذ�تها  �مل�شاكل  مع 

م�شيفا �ن �لو�شع ما �نفك يتدهور.
وتابع �لتقرير �نه رغم �لجناز�ت �لدميقر�طية 
�لجتماعية  و�ل��ف��و�رق  و�ل��ب��وؤ���س  �لبطالة  “فان 

و�جلهوية تفاقمت«. 
ب�شدة بعدم �ل�شتقر�ر  �لتون�شي  وتاأثر �لقت�شاد 
�ل�شياحة وهي قطاع  �لثورة، وعانت  �لذي �عقب 
يف  تون�س  �شهدتها  �ع��ت��د�ء�ت  �نعكا�شات  ��شا�شي، 

�ىل  �لق��ت�����ش��ادي��ة،  �ل�شعوبات  �ز�ء  �ل�شلطات،  و�جت��ه��ت   .2015
2016 خط قرو�س  تون�س يف  �ل��ذي منح  �ل��دويل  �لنقد  �شندوق 
بقيمة 2،4 مليار يورو على �أربع �شنو�ت �شرط خف�س عجز �مليز�نية 
و�لعجز �لتجاري. ويتوقع �ن تتجاوز ن�شبة �لنمو 2 باملئة يف 2017 
35 باملئة، بح�شب منظمة  لكن بطالة �ل�شباب تبقى عالية وتفوق 
�لعمل �لدولية. كما تر�جعت ن�شبة �لتمدر�س �ىل 96 باملئة. و��شار 

مباحثات �صيا�صية يف تون�س 
بعد ال�صطرابات الجتماعية 

 •• تون�س-اأ ف ب:
�لحز�ب  م��ع  �جتماعا  �ل�شب�شي  ق��ائ��د  �ل��ب��اج��ي  �لتون�شي  �لرئي�س  يعقد 
�لزمة  من  �خل��روج  �شبل  لبحث  �مل��دين  �ملجتمع  منظمات  و�ه��م  �حلاكمة 
بعد �ل�شطر�بات �لجتماعية �لتي غذتها �إجر�ء�ت تق�شف وتخللتها �عمال 
عنف. وعاد �لهدوء �جمال �ىل �لبالد منذ م�شاء �خلمي�س با�شتثناء بع�س 
“ثورة �حلرية  �ل�شابعة ل  �حتجاجات نظمها فتية. وقبيل �حياء �لذكرى 
و�لكر�مة” �لحد، ت�شهد تون�س منذ ��شبوع حركة �حتجاج �جتماعي يف عدة 

مدن مع بدء تطبيق ميز�نية 2018 �لتي ت�شمنت زياد�ت يف �ل�شعار.
ثم حتول �لحتجاج �ىل �عمال �شغب بعد وفاة رجل �ثناء تظاهرة يف طرببة 
��شخا�س، بح�شب   803 �لعا�شمة. وخالل �لحتجاجات مت توقيف  غرب 
ما �فاد �ل�شبت �لعميد خليفة �ل�شيباين �ملتحدث با�شم �لد�خلية �لتون�شية. 
“مل ي�شجل �ي هجوم  وقال �ل�شيباين �نه خالل ليلة �جلمعة �ىل �ل�شبت 
على �أمالك عامة �و خا�شة«. وبح�شب مر��شلي فر�ن�س بر�س مل ت�شجل �ية 
تظاهرة �لليلة �ملا�شية يف معظم �ملدن با�شتثناء �شيدي بوزيد )و�شط( �لتي 
�نطلقت منها �شر�رة �لثورة �لتون�شية يف 17 كانون �لأول دي�شمرب 2010 
وتوجت بالإطاحة بالدكتاتور زين �لعابدين بن علي يف 14 كانون �لثاين 
2011. ونزل بع�س �ل�شبان �ىل �شو�رع �ملدينة �شرعان ما فرقتهم  يناير 
قو�ت �لمن م�شتخدمة �لغاز �مل�شيل للدموع. وي�شتبه يف �رتكاب �ملوقوفني 
�أعمال عنف و�شرقة ونهب، بح�شب �لد�خلية. وبح�شب �ل�شيباين فان نحو 

97 عن�شر� من قو�ت �لمن و�حلماية �ملدنية �أ�شيبو� بجروح.

قتلى وجرحى يف غارات 
بريف اإدلب اجلنوبي

•• اإدلب-وكاالت:

قتل 7 �أ�شخا�س على �لأقل، بينهم 
غ����ار�ت �شنتها  و�أط���ف���ال، يف  ن�����ش��اء 
�مل��ا���ش��ي��ة ط���ائ���ر�ت حربية  �ل��ل��ي��ل��ة 
�إدلب  بريف  �لهوية  معلومة  غر 
�شوريا،  غ��رب��ي  ���ش��م��ال  �جل��ن��وب��ي، 
�ل�شوري  �مل���ر����ش���د  �أف������اد  ح�����ش��ب��م��ا 

حلقوق �لإن�شان �م�س �ل�شبت. 
و��شتهدفت �ل�شربات �جلوية بلدة 
�إدلب  بريف  �لو�قعة  �ل�شبل  خ��ان 
لغار�ت  تعر�شت  و�لتي  �جلنوبي، 
�أخرى يف �لثاين من يناير �ملا�شي، 
 5 بينهم  �آخ��ري��ن،  قتلى   7 خلفت 

�أطفال، وفقاً لنف�س �مل�شدر. 
�لليلة  غ���ار�ت  �إىل  �ملر�شد  و�أ���ش��ار 
7مدنيني،  �إىل مقتل  �أدت  �ملا�شية 
وخلفت  و3ن�شاء،  3�أطفال  بينهم 
جرحى،   10 م����ن  �أك������رث  �أي�������ش���اً 

بع�شهم يف حالت خطرة.
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وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 99813 

 با�شم  تي � ريك�س كافيه ، �إنك .   

�ملتحدة  ، هيو�شتون،   تك�شا�س 77027، �لوليات  وعنو�نه    1510 وي�شت لووب �شاوث 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   (                    بتاريخ  :    2012/10/10 �لأمريكية. 

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/10  وحتى تاريخ :     2027/9/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 99814 

 با�شم  تي � ريك�س كافيه ، �إنك .   

�ملتحدة  ، هيو�شتون،   تك�شا�س 77027، �لوليات  وعنو�نه    1510 وي�شت لووب �شاوث 

�لأمريكية.

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   (                    بتاريخ  :    2012/10/10

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/10  وحتى تاريخ :     2027/9/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 99816 

 با�شم  لندريز تريدمارك ، �إنك. 

�ملتحدة  ، �لوليات  ،   تك�شا�س 77027  ، هيو�شتون  وعنو�نه  1510 وي�شت لووب �شاوث 

�لأمريكية.

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   96344 (                    بتاريخ  :    2009/8/23

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/10  وحتى تاريخ :     2027/9/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 102266 

 با�شم  لندريز تريدمارك، �إنك. 

�ملتحدة  ، �لوليات  ، هيو�شتون،    تك�شا�س 77027  وعنو�نه  1510 وي�شت لووب �شاوث 

�لأمريكية.

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  97480   (                    بتاريخ  :    2009/10/27

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/11/8  وحتى تاريخ :     2027/11/8

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 102268 

 با�شم  لندريز تريدمارك، �إنك. 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،  77027 تك�شا�س  هيو�شتون،    ، �شاوث  ل��ووب  وي�شت   1510 وعنو�نه  

�لأمريكية.

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   97481  (                    بتاريخ  :    2009/10/27

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/11/8 وحتى تاريخ :     2027/11/8

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 100280 

 با�شم  تي تي �ل �شيلترن ليميتد.   

وعنو�نه  �شيلترن هاو�س ، �شتوكينج لني ، هوغيندين فاللي ، 

هاي و�يكومب ، بوكينجقام�شر  �ت�س بي 14  4 �ن دي ، �ململكة �ملتحدة. 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    149204(                    بتاريخ  :    2011/8/24

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/23   وحتى تاريخ :  2027/9/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 100889 

 با�شم  كارلوتا  ��س. �ر. �ل. 

وعنو�نه  فيا دي تيز�نو 169 ، 50012  جر��شينا ،  باجنو �يه ريبويل ) �ف �ل ( �يطاليا   

و�مل�شجلة حتت رقم  : )       (                    بتاريخ  :    2008/12/24

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/10/8    وحتى تاريخ :  2027/10/8

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 99817 

 با�شم  لندريز تريدمارك ، �إنك. 

�ملتحدة  ، �لوليات  ،   تك�شا�س 77027  ، هيو�شتون  وعنو�نه  1510 وي�شت لووب �شاوث 

�لأمريكية.

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   156725 (                    بتاريخ  :    2011/10/16

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/10  وحتى تاريخ :     2027/9/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 99819 

 با�شم  لندريز تريدمارك ، �إنك. 

�ملتحدة  ، �لوليات  ،   تك�شا�س 77027  ، هيو�شتون  وعنو�نه  1510 وي�شت لووب �شاوث 

�لأمريكية.

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   96345 (                    بتاريخ  :    2009/8/23

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/10  وحتى تاريخ :     2027/9/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 99820 

 با�شم  لندريز تريدمارك، �إنك. 

�ملتحدة  ، �لوليات  ،   تك�شا�س 77027  ، هيو�شتون  وعنو�نه  1510 وي�شت لووب �شاوث 

�لأمريكية.

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    --(                    بتاريخ  :    2012/10/10

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/10  وحتى تاريخ :     2027/9/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 99822 

 با�شم  لندريز تريدمارك، �إنك. 

�ملتحدة  �ل��ولي��ات   ،  77027 تك�شا�س  هيو�شتون،    ، �شاوث  ل��ووب  وي�شت   1510 وعنو�نه  

�لأمريكية.

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   96351  (                    بتاريخ  :    2009/8/23

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/9/10 وحتى تاريخ :     2027/9/10

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 101496 

 با�شم  كوبر�تيفا �شنرت�ل �وي�شتي كاتارينين�شي  

وعنو�نه  �نرتنا�شيونال يونيت �ون �فينيد� كورونيل ماركو�س كوندير  رقم 1207� 5 �و.  

�ند�ر،  59/��س، �يتاجاي � �شانتا كاتارينا � �لرب�زيل.

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    92436    (                    بتاريخ  :    2008/12/24

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/10/23  وحتى تاريخ :  2027/10/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 101497 

 با�شم  كوبر�تيفا �شنرت�ل �وي�شتي كاتارينين�شي  

وعنو�نه  �نرتنا�شيونال يونيت �ون �فينيد� كورونيل ماركو�س كوندير  رقم 1207� 5 �و.  

�ند�ر،  59/��س، �يتاجاي � �شانتا كاتارينا � �لرب�زيل.

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    96388(                    بتاريخ  :    2009/8/23

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/10/23  وحتى تاريخ :  2027/10/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 100729 

 با�شم  كينزو ��س. �يه.  

وعنو�نه  1 ، رو دو بونت نيوف 75001 باري�س ، فرن�شا 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   97051(                    بتاريخ  :    2009/9/30

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/10/4  وحتى تاريخ :     2027/10/4

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 101989 

 با�شم  بينتار بروجيك  ��س دي �ن   بي �ت�س دي 

وعنو�نه  �لطابق �حلادي ع�شر، يوه تيوجن لي  بالز�، 55 جالن بوكيت بينتاجن،  55100 

كو�لملبور، ماليزيا

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    98885(                    بتاريخ  :    2009/12/28

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/11/1    وحتى تاريخ :  2027/11/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 101991 

 با�شم  بينتار بروجيك  ��س دي �ن   بي �ت�س دي 

وعنو�نه  �لطابق �حلادي ع�شر، يوه تيوجن لي  بالز�، 55 جالن بوكيت بينتاجن،  55100 

كو�لملبور، ماليزيا

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    97479(                    بتاريخ  :    2009/10/27

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/11/1    وحتى تاريخ :  2027/11/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 101992 

 با�شم  بينتار بروجيك  ��س دي �ن   بي �ت�س دي 

وعنو�نه  �لطابق �حلادي ع�شر، يوه تيوجن لي  بالز�، 55 جالن بوكيت بينتاجن، 

55100 كو�لملبور، ماليزيا 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )         (                    بتاريخ  :    2017/10/27

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/11/1    وحتى تاريخ :  2027/11/1

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 101413        

 با�شم  �إقبال ر�ي�س ميلز 

 وعنو�نه  في�شل �آباد رود ، �شينيوت ، �لباك�شتان. 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    (                    بتاريخ  :    2016/8/3

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/10/23  وحتى تاريخ :    2027/10/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 101414        

 با�شم  �إقبال ر�ي�س ميلز 

 وعنو�نه  في�شل �آباد رود ، �شينيوت ، �لباك�شتان. 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    156730(                    بتاريخ  :    2011/10/16

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/10/23  وحتى تاريخ :    2027/10/23

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

AQUARIUM AN UNDERWATER DINING ADVENTURE



األحد   14   يناير    2018  م   -   العـدد  12223  
Sunday  14   January   2018  -  Issue No   12223 17

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 103674 

 با�شم       ليفيتون مانيوفاك�شرينج كو.، �نك. 

وعنو�نه  25 � 59 ليتيل نيك باركو�ي ،  ليتيل نيك ، نيويورك 11362 ، 

 �لوليات �ملتحدة �لأمريكية .

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/11/28    وحتى تاريخ :  2027/11/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 103675 

 با�شم  ليفيتون مانيوفاك�شرينج كو.، �نك. 

وعنو�نه  25 � 59 ليتيل نيك باركو�ي ،  ليتيل نيك ، نيويورك 11362 ، 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية . 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   97508    (                    بتاريخ  :    2009/10/27

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/11/28    وحتى تاريخ :  2027/11/28

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 102650        

 با�شم  �شروود�س �إنرتنا�شيونال هولدينج ليميتد 

وعنو�نه  1 �يه �أورينتال رود ، ووكينج ، �شوري ، 

�جنلرت�  جي يو 22  7 �يه �ت�س ،  �ململكة �ملتحدة          

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    97485(                    بتاريخ  :    2009/10/27

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/11/14  وحتى تاريخ :  2027/11/14

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 102655 

 با�شم  نيربو كوربوري�شن 

وعنو�نه  3 � 9 ، هوجنو � ني�شي  3 � �شومي، كيتا � كو ، �و�شاكا� �شي ،  �و�شاكا ، �ليابان .

و�مل�شجلة حتت رقم  : )   97487  (                    بتاريخ  :    2009/10/27

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/11/14  وحتى تاريخ :     2027/11/14

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 102750 

 با�شم  كالو�شون كو�شتوم كيوز، �نك. 

وعنو�نه  11764 ماركو بيت�س در�يف ، جاك�شونفيل ، فلوريد� 32224 ،

 �لوليات �ملتحدة �لأمريكية.

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    98750 (                    بتاريخ  :    2009/12/17

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/11/15   وحتى تاريخ :  2027/11/15   

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 103144 

 با�شم  ت�شر�س �آند ديو�يت كو.، �نك. 

وعنو�نه  500 ت�شارلز �إيوينج بوليفارد ، �إيوينج ،  نيوجر�شي 08628 ،

 �لوليات �ملتحدة �لأمريكية

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  156736(                    بتاريخ  :    2011/10/16

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/11/25   وحتى تاريخ :     2027/11/25

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 104073 

 با�شم جيه �شي ديكو ��س �يه 

وعنو�نه    17 رو �شوير   92200 نويلي �شور �شني ،  فرن�شا

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  156739   (                    بتاريخ  :    2011/10/16

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/12/9  وحتى تاريخ :     2027/12/9

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 104074 

 با�شم  جيه �شي ديكو ��س �يه 

وعنو�نه    17 رو �شوير   92200 نويلي �شور �شني ،  فرن�شا

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  156740   (                    بتاريخ  :    2011/10/16

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/12/9  وحتى تاريخ :    2027/12/9

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 102656        

 با�شم بينكبري ، �نك. 

وعنو�نه  2212 دبليو. و��شنطن بوليفارد. لو�س �جنلو�س كاليفورنيا 90018 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية. 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    156733(                    بتاريخ  :    2011/10/16

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/11/14  وحتى تاريخ :  2027/11/14

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 102657        

 با�شم بينكبري ، �نك. 

وعنو�نه  2212 دبليو. و��شنطن بوليفارد. لو�س �جنلو�س كاليفورنيا 90018 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية. 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    130728(                    بتاريخ  :    2011/2/1

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/11/14  وحتى تاريخ :     2027/11/14

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 102658        

 با�شم  بينكبري ، �نك. 

وعنو�نه  2212 دبليو. و��شنطن بوليفارد. لو�س �جنلو�س كاليفورنيا 90018 

�لوليات �ملتحدة �لأمريكية. 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    156734(                    بتاريخ  :    2011/10/16

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/11/14  وحتى تاريخ :  2027/11/14

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 102659        

 با�شم  بينكبري ، �نك. 

وعنو�نه  2212 دبليو. و��شنطن بوليفارد. لو�س �جنلو�س كاليفورنيا 90018  �لوليات 

�ملتحدة �لأمريكية.

و�مل�شجلة حتت رقم  : )    130729(                    بتاريخ  :    2011/2/1

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/11/14  وحتى تاريخ :  2027/11/14

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 104640 

 با�شم  جيه �شي ديكو ��س �يه 

وعنو�نه    17 رو �شوير   92200 نويلي �شور �شني ،  فرن�شا 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  156743   (                    بتاريخ  :    2011/10/16

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/12/24  وحتى تاريخ :    2027/12/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 104641 

 با�شم  جيه �شي ديكو ��س �يه 

وعنو�نه    17 رو �شوير   92200 نويلي �شور �شني ،  فرن�شا

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  156744   (                    بتاريخ  :    2011/10/16

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/12/24  وحتى تاريخ :    2027/12/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 104642 

 با�شم  جيه �شي ديكو ��س �يه 

وعنو�نه    17 رو �شوير   92200 نويلي �شور �شني ،  فرن�شا

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  156745   (                    بتاريخ  :    2011/10/16

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/12/24  وحتى تاريخ :    2027/12/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 104643 

 با�شم  جيه �شي ديكو ��س �يه 

وعنو�نه    17 رو �شوير   92200 نويلي �شور �شني ،  فرن�شا 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  127942   (                    بتاريخ  :    2011/1/5

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/12/24  وحتى تاريخ :    2027/12/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223

تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 104644 

 با�شم  جيه �شي ديكو ��س �يه 

وعنو�نه    17 رو �شوير   92200 نويلي �شور �شني ،  فرن�شا

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  156746   (                    بتاريخ  :    2011/10/16

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/12/24  وحتى تاريخ :    2027/12/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 104645 

 با�شم  جيه �شي ديكو ��س �يه 

وعنو�نه    17 رو �شوير   92200 نويلي �شور �شني ،  فرن�شا 

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  156747   (                    بتاريخ  :    2011/10/16

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/12/24  وحتى تاريخ :    2027/12/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 104646 

 با�شم  جيه �شي ديكو ��س �يه 

وعنو�نه    17 رو �شوير   92200 نويلي �شور �شني ،  فرن�شا

و�مل�شجلة حتت رقم  : )  156748   (                    بتاريخ  :    2011/10/16

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/12/24  وحتى تاريخ :    2027/12/24

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
تعلن �إد�رة �لعالمات �لتجارية عن تقدم وكيل �لت�شجيل /

�خلدمات �ملتحدة للعالمات �لتجارية وبر�ء�ت �لخرت�ع

بن�شر طلب  جتديد مدة �حلماية للعالمة �لتجارية �لتالية:

 �ملودعة بالرقم 104076 

 با�شم  هاي � تيك �أوفي�س ��س. �آر. �ل. 

وعنو�نه  فيا فيك�شيا رومانا 685� 55100 �نرت�كويل )�ل يو( ، �يطاليا

و�مل�شجلة حتت رقم  : ) 97515(                    بتاريخ  :    2009/10/27

�نتهاء  ت��اري��خ  م��ن   �ع��ت��ب��ار�ً  �أخ���رى  �شنو�ت  مل��دة ع�شر  �ملفعول  ن��اف��ذة  و�شتظل �حلماية 

�حلماية يف :    2017/12/9  وحتى تاريخ :  2027/12/9

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�ساد

اإدارة العالمات التجارية   

الأحد  14  يناير 2018 العدد 12223
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الالعب الهندي معن �صاه يتاأهل بعد فوزه على امل�صنف الأول يف بطولة نادي اأبوظبي 
الدولية ال�صابعة ع�صرة لل�صباب وال�صابات للتن�س الأر�صي

بطولة  يف  �لثالث  �مل�شنف  �شاه  معن  �لهندي  �ل��الع��ب  ��شتطاع 
للتن�س  و�ل�شابات  لل�شباب  �ل�شابعة ع�شرة  �لدولية  �أبوظبي  نادي 
بنادي  �ل�شلبة  �خل��ارج��ي��ة  باملالعب  �أم�����س  م�شاء  �ختتمت  �لتي 
�شمو  برعاية  �أب��وظ��ب��ي  يف  �مل�شرف  مبنطقة  �لريا�شي  �أب��وظ��ب��ي 
�ل�شيخ نهيان بن ز�يد �آل نهيان، رئي�س جمل�س �أبوظبي �لريا�شي  
تاأهله  وج��اء   ، �لأول  �مل�شنف  رون��و  هولقر  �لدمناركي  باإق�شاء   ،
��شتمرت  و�لتي   5/7-5/7 �لأول  �مل�شنف  على  �ل�شعب  بفوزه 
و�شط ح�شور كبر من ع�شاق �لكرة �ل�شفر�ء لأكرث من �شاعتني 
ليو�جه �لربيطاين كونور توم�شن يف �ملبار�ة �لنهائية �لتي جرت 

�لعديد من  �لتي قدمت  �لناجحة  �لبطولة  �أم�س يف ختام  م�شاء 
�ملقيمني  با�شتثناء  �لم��ار�ت��ي  �لتن�س  لعبي  غياب  يف  �لو�عدين 
من �ل�شقاء و�لأ�شدقاء وقد جاء تاأهله للنهائي بعد فوزه على 

�لبولندي كارول بالوخ ب�شوطني نظيفني.
�لتي  و�ل�شباب  لل�شابات  �ل��زوج��ي  بطولة  مناف�شات  نهائي  �م��ا 
�أقيمت م�شاء �أم�س �لأول فقد �أ�شفرت عن تتويج �لزوجي �ملكون 
زهرة  وزميلتها  �ل��ث��ال��ث��ة  �مل�شنفة  روك�����ش��ن��در�  �ل��ربي��ط��ان��ي��ة  م��ن 
على  فوزهن  بعد  لذهبي  �لبطولة  بلقب  )موري�شيو�س(  ليننون 
ماريا  و�لرو�شية  بوغر�ت  �لفرن�شية  من  �ملكون  �لف�شي  �لزوجي 

دقيقة   80 من  لأك��رث  ��شتمرت  و�لتي   1-2 بنتيجة  كار�شكوفا 
حافلة بالندية و�ملتعة.

�ملكون  �لذهبي للزوجي  �لفوز  �ل�شباب فقد كان  �أما ختام زوجي 
من �لروماين ماتيل و�لدمناركي هولقر رونو �مل�شنف �لأول يف 
�لفرن�شي  �ل��زوج��ي  �لف�شي  �لثاين  �ملركز  وحقق  �ل�شباب  ف��ردي 

�ملكون من مارتني وثيو بنتيجة 1-2.
ويف ختام بطولة �لزوجي لل�شابات و�ل�شباب قامت �للجنة �ملنظمة 
�لبطولة  لالئحة  وفقا  و�ل��ف��ائ��ز�ت  �لفائزين  بتتويج  للبطولة 

�ملالية و�لعينية.

�لتي  �ل�شلة  ك��رة  بطولة  بلقب  ت��روج��ان  ف��ري��ق  ت���ّوج 
“مبادرة  من  �لثانية  �ملرحلة  فعاليات  �شمن  �أقيمت 
�لتي  �لر�ئدة  �لريا�شية  �ملبادرة  �لإيجابية”،  �ل��روح 
مع  بالتعاون  دب��ي  ل�شرطة  �لعامة  �لقيادة  �أطلقتها 
جمل�س دبي �لريا�شي وعدد من �لدو�ئر و�ملوؤ�ش�شات 
�حلكومية و�خلا�شة يف �إمارة دبي، و�أقيمت فعالياتها 
من  ع���دد  تنظيم  و���ش��م��ت   1 �ملحي�شنة  ح��دي��ق��ة  يف 
و�ل�شلة  �ل���ق���دم  ك����رة  م��ث��ل  �ل���ري���ا����ش���ات �جل��م��اع��ي��ة 

و�لطائرة.
ق�شم  رئي�س  �ل��ع��دي��دي  يو�شف  �لعميد  �شعادة  وق���ام 
وعادل  �ملن�شوري  علي  و�لعقيد  �لق�شي�س  �شرطة 
جمل�س  يف  �ملجتمعية  �لفعاليات  ق�شم  مدير  �لبناي 
دبي �لريا�شي بتتويج �لفرق �لفائزة وت�شليم �لكاأ�س 
و�مليد�ليات �إىل �شاحب �ملركز �لأول و�لثاين كما مت 
توزيع جو�ئز لأف�شل لعب و�أف�شل مدرب و�لفريق 

�ملثايل
على  تغلبه  بعد  �لأول  باملركز  ت��روج��ان  فريق  وف��از 
فريق و�و كافيه يف �ملبار�ة �لنهائية �لتي �أقيمت م�شاء 
�أول من �أم�س �جلمعة يف حديقة �ملحي�شنة 1 و�شط 
يف  كافيه  و�و  ف��ري��ق  وح��ل  كبر  ج��م��اه��ري  ح�شور 

�ملركز �لثاين.
و�شارك يف بطولة كرة �ل�شلة 8 فرق مت توزيعها على 
جمموعتني �شمت �ملجموعة �لأوىل فرق: تروجان، 
�ملجموعة  �شمت  فيما  ك���ويف،  وو�و  ب��ان��ي��اد،  جبيلي، 
ديفيندر،  �شكو�د،  ت��ون  تر�ن�شفريك،  ف��رق:  �لثانية 
�لأ�شابيع  م����د�ر  ع��ل��ى  �ل��ب��ط��ول��ة  و���ش��ه��دت  وط������و�ر، 

�ملا�شية مناف�شات قوية بني �لفرق يف جميع �ملباريات 
�لتي �أقيمت.

وك��ان��ت م��ب��ادرة �ل����روح �لإي��ج��اب��ي��ة ق��د �نطلقت من 
منطقة مردف يوم 29 مايو يف �لعام �ملا�شي �شمن 

�ملرحلة �لأوىل حيث مت تنظيم بطولة خما�شيات كرة 
�أب  حديقة  يف  �ل�شلة  ك��رة  ثالثيات  وبطولة  �ل��ق��دم 
بح�شور  �لفعاليتان  وحظيت  م��ردف  وحديقة  ت��اون 
جماهري كبر، حيث حر�س �جلمهور على �حل�شور 

بالأن�شطة  و�لتو�جد لال�شتمتاع  �ملناف�شات،  ومتابعة 
�لريا�شية و�ملبادر�ت �لتوعوية �لتي تقيمها �لدو�ئر 
و�ملوؤ�ش�شات �مل�شاركة، كما نظمت �شرطة دبي �لعديد 
و�لتي  �لقتالية  �لفنون  يف  لل�شغار  �لتدريبات  م��ن 

�شهدت م�شاركة عدد كبر من �لأطفال و�لنا�شئني.
�ل���روح  و����ش���ارك يف تنظيم ودع����م ف��ع��ال��ي��ات م���ب���ادرة 
�لإي���ج���اب���ي���ة ك���ل م���ن ���ش��رط��ة دب�����ي، وجم��ل�����س دبي 
�ل��ري��ا���ش��ي، وخ��دم��ة �لأم�����ني، وب��ل��دي��ة دب����ي، وهيئة 

وموؤ�ش�شة  �مل��ج��ت��م��ع،  تنمية  وه��ي��ئ��ة  ب��دب��ي،  �ل�شحة 
و�ملو��شالت  �لطرق  وهيئة  �لإ�شعاف،  خلدمات  دبي 
موؤ�ش�شة  �لب�شرية،  و�لتنمية  �ملعرفة  هيئة  دب��ي،  يف 
�لعمال يف  ل�����ش��وؤون  �ل��د�ئ��م��ة  �للجنة  ل��الإع��الم،  دب��ي 
�إم����ارة دب���ي، دب���ي �ل��ع��ق��اري��ة، �لحت����اد �ل��ع��ق��اري��ة، �آب 
تاون مردف، �شبكة �لإذ�عة �لعربية، وجمعية توعية 

ورعاية �لأحد�ث.
وق��دم��ت ك��اف��ة �جل��ه��ات �ل��د�ع��م��ة ل��ل��م��ب��ادرة خدمات 
�ملبادرة  ف��ع��ال��ي��ات  خ���الل  �مل�شتفيدين  �إىل  متنوعة 
�لتي يتم تنفيذها على �أربع مر�حل خمتلفة ومتتد 
ريا�شية  م��ن��اف�����ش��ات  تنظيم  وتت�شمن  ك��ام��ل،  ل��ع��ام 
هي  �ل��ع��ام،  �شهور  ط���و�ل  ب��دب��ي  خمتلفة  مناطق  يف 
 ، �ل�شناعية  و�لقوز  و�لرب�شاء   1 وحمي�شنة  م��ردف 
�أ�شهر   3 ومت تخ�شي�س فعاليات يف كل منطقة ملدة 
حيث مت تنظيم بطولت كرة �لقدم و�لكرة �لطائرة 
�لهمم  �أ���ش��ح��اب  �ل�شلة وري��ا���ش��ات  وك���رة  و�ل��ك��ري��ك��ت 
ملختلف  وتثقيفية  ت��وع��وي��ة  ح��م��الت  �إىل  ب��الإ���ش��اف��ة 

فئات �ملجتمع.
تر�شيخ  �إىل  �ليجابية”  “�لروح  م��ب��ادرة  وت��ه��دف 
�أفر�د �ملجتمع  �لت�شامح و�لتعاي�س و�حلو�ر بني  قيم 
�أ�شكال  ك��اف��ة  نبذ  م��ع  وتقبلهم  �لآخ��ري��ن  و�ح����رت�م 
و�لتمييز،  و�لع�شبية  و�لعنف  و�لكر�هية  �لتطرف 
من  و�ل�شتفادة  �لريا�شية  �لثقافة  ن�شر  �إىل  �إ�شافة 
�أوقات  ل�شتغالل  فعالة  �جتماعية  ك���اأد�ة  �لريا�شة 
�ل���ف���ر�غ مب��ا ي��ع��ود ب��ال��ن��ف��ع ع��ل��ى ك��ل �أف�����ر�د �ملجتمع 

مبختلف فئاتهم و�أعمارهم.

بالتعاون مع جمل�س دبي الريا�سي

ت���روج���ان يت���وج بط��اًل ل�صل���ة »مب���ادرة ال���روح الإيج���ابي���ة« 

يقوم �ملهند�س �أمين عبد �لوهاب �لرئي�س �لإقليمي لالأوملبياد 
�خلا�س �لدويل يف �لعا�شرة من �شباح �ليوم �لحد 14 يناير 
�لت�شويق  مل���در�ء  �ل��ق��اه��رة   ت�شت�شيفه   جت��م��ع   �أك���رب  بافتتاح 
لالأوملبياد  و�ل�شحة  و�مل��ب��ادر�ت  �ل�شر�كة  وتطوير  �لريا�شي 
�خل��ا���س  �ل���دويل م��ن 9 دول ع��رب��ي��ة  ميثلهم 23 م��دي��ر� ،  
و�لدول هي  م�شر ، لبنان ، تون�س ، �لعر�ق ، �لأردن ، �جلز�ئر 

، موريتانيا ، �ملغرب ، �لبحرين.
يناير   18 �خلمي�س  ي��وم  حتى  �لتجمع  ه��ذ�  �أع��م��ال  وت�شتمر 
باإلقاء  �لقليمي  �لرئي�س  يقوم  �لفتتاحية  �جلل�شة  وعقب    ،
حما�شرة هامة حول حركة �لوملبياد �خلا�س منذ �نطالقها 
�لذهبي  باليوبيل  و�لحتفال  تطورها  ومر�حل   1968 عام 

�حدثته من  وم��ا  تاأ�شي�شها  على  ع��ام   50 وم���رور  �ل��ع��ام  ه��ذ� 
5 مليون لعب ولعبه حول  تغر ج��ذري يف حياة �كرث من 
�لعامل، كما ي�شهد �ليوم �لأول قيام رغدة م�شطفى مدير �ملنح 
و�لعتماد با�شتعر��س ورقة حول �لعتماد و�ملنح، ويختتم �ليوم 
�لريا�شة  عام  مدير  �لدين  حميى  عماد  للدكتور  مبحا�شرة 

و�لتدريب بالرئا�شة �لقليمية بعنو�ن ملاذ� �لريا�شة. 
وت�����ش��ه��د �ل���ي���وم �ل���ث���اين �لث���ن���ني 15 ي��ن��اي��ر حم��ا���ش��رة ليلة 
�ل�شحية  �ل��رب�م��ج  ح��ول  �ل�شحية  �ل��رب�م��ج  مدير  �ل�شناوى 
وبرنامج �ملجتمعات �ل�شحية، وتلقى د. نان�شى لبيب حما�شرة 
حول �ل�شحة �لعقلية و�لعقول �لقوية، يعقبها حما�شرة عن 
�لدكتورة   تلقيها  و�ل�شحة  و�لتغذية  �ل�شحي  �لأك���ل  ع���اد�ت 

ن���ور �جل���ن���زوري، ث��م حم��ا���ش��رة ع��ن ب��ر�م��ج �ل��ل��ي��اق��ة �لبدنية 
،و�شحة �لأ�شرة و�أف�شل �ملمار�شات، ثم يلقي �لدكتور حممود 
�ليوم  ويختتم  �لبدنية،  �للياقة  �أه��م��ي��ة  ع��ن  حم��ا���ش��رة  ف��رج 
يلقيها   م�شر  يف  �ل�شحية  �ملمار�شات  �أف�شل  ع��ن  مبحا�شرة 

�أحمد �شرحان.
�لت�شالت  مدير  �هلل  ج��اب  لنهى  بورقة  �لثالثاء  ي��وم  ويبد�أ 
لعبى  من  ملجموعة  �لق�ش�س  من  جمموعة  فيها  ت�شتعر�س 
�لأومل���ب���ي���اد �خل���ا����س، وت���ق���وم ك���ل م���ن  دي��ن��ا ج���الل �ملتحدثة 
�ملتحدث  �ل�شناوي   �لالعبني  وعمر  با�شم  �ل�شابقة  �لر�شمية 
ب��احل��دي��ث عن  باملنطقة   �ل��الع��ب��ني  ب��ا���ش��م   �لر�شمي �حل���ايل 
مر�شي  م��ر�  تتحدث  كما  �خل��ا���س،  �لأومل��ب��ي��اد  م��ع  جتربتهم 

تتحدث  حيث  �مر  ولية  ب�شفتها  للعائالت  �ل�شابقة  �ملن�شقة  
عن جتربتها مع �لوملبياد �خلا�س ، كما تتحدث لعبة �شريك 
�شاركت موؤخر� �شمن فريق كرة �لقدم �لن�شائية �ملوحدة �لذي 
رغدة  ويعقبها   ، ب�شيكاغو  �لعاملية  �لكاأ�س  يف  للم�شاركة  ر�شح 

م�شطفى با�شتعر��س  ورقة حول برنامج �ل�شباب و�ملد�ر�س 
17 يناير يف �لتا�شعة �شباحا مبحا�شرة   ويبد�أ يوم �لربعاء 
للخبر �لعاملي زهر عمار حول �لت�شويق �لريا�شي، كما يلقي 
  ، �ل�شر�كة  ح��ول  تطوير  ورق��ة  �ل��وه��اب  عبد  �أمي��ن  �ملهند�س 
�ليوم بورقة ل�شريف �لفوىل مدير عام �لألعاب  ويختتم هذ� 

و�مل�شابقات حول �لألعاب و�ملناف�شة. 
�ما �ليوم �لأخر و�خلتامي من �يام �لدورة فيبد�أ يف �ل�شاعة 

�لتا�شعة  بورقه حول  �لعالمات �لتجارية، و ��شتخد�م �ل�شعار 
وتناول  �مل�شطلحات يف �لأوملبياد �خلا�س تلقيها نهى جاب �هلل، 
ثم ورقة  عن �لتوثيق و�لتقارير ملحمد �لزيدي مدير �لأعالم 
و�لأوملبياد  �لإع��الم  �مل�شري، ثم ورقه عن  بالوملبياد �خلا�س 
لالأوملبياد  �لإع���الم���ي  �مل�شت�شارى  �ل�����ش��ح��ات  ملحمد  �خل��ا���س 
�خلا�س �لدوىل، ثم تقوم �لكاتبة �ل�شحفية �لكبرة  فاطمة 
�شقر باحلديث حول جتربتها مع �لأوملبياد �خلا�س كاأعالمية 
وولية �أمر، ثم حما�شرتني حول و�شائل �لتو��شل �لجتماعي 
و�أهمية جمع وحتليل �لبيانات، ويختتم هذ� �ليوم بورقة عن 
مبادر�ت �لأوملبياد �خلا�س تلقيها نيبال فتونى مدير �ملبادر�ت 

بالرئا�شة �لإقليمية.

انطالق اأكرب جتمع ملدراء الت�صويق الريا�صي وتطوير ال�صراكة واملبادرات وال�صحة لالأوملبياد اخلا�س  الدويل  بالقاهرة مب�صاركة  9 دول عربية

�صلطان بن اأحمد القا�صمي يتوج الفائزين مبهرجان »ال�صارقة الريا�صية«
ت���وج �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب��ن �أح��م��د �ل��ق��ا���ش��م��ي رئي�س 
�لفائزين  �لأول  �أم�����س  ل��الإع��الم  �ل�شارقة  جمل�س 
�لدورة  مناف�شات  �شمن  �لأوىل  �لثالثة  ب��امل��ر�ك��ز 
�لريا�شية”  “�ل�شارقة  م��ه��رج��ان  م���ن  �ل��ث��ان��ي��ة 
 «  ATV �ل���  فئة   “ مناف�شات  ففي  �ل�شحر�وي. 
حل كل من �لإمار�تيني حممد �ل�شام�شي ومن�شور 
�أحمد يف �ملركز �لأول و�لثاين على �لتو�يل تالهما 
 UTV�جا�شم خليفة يف �ملركز �لثالث. �إما يف فئة �ل
فقد فاز �ملت�شابق �لإمار�تي ح�شني �لفال�شي باملركز 
ثانيا  �جل��ف��ايل  خ��ال��د  م��و�ط��ن��ه  ح��ل  فيما   .. �لأول 
�ل�شيخ  وت��وج  �لثالث.  �ملركز  �ملهري يف  �شيف  تاله 
�لفائزين  �ملت�شابقني  �لقا�شمي  �أحمد  بن  �شلطان 
�لتي  �ل�شباق  ج���ولت  يف  �لأوىل  �ل��ث��الث��ة  ب��امل��ر�ك��ز 
�شمت ثالث مناف�شات على �شعيد فئتي �لدر�جات« 
MX1 و MX2 » وفئة �ملركبات �ل�شحر�وية �ل� 

UTV . وقد �نتزع �جلنوب �أفريقي  ATV و�ل� 
مايكل دو�شرتي �ملركز �لأول �شمن فئة �لدر�جات 
يف  هت�شين�شن  د�نيال  �لربيطاين  تاله   MX1 �ل� 

�ملركز �لثاين و�ل�شكتلندي ر�يان بلر ثالثا.
وحل باملركز �لأول �شمن مناف�شات فئة �لدر�جات 
 .. �لربيطاين بني مينزيز  �ملت�شابق   ..  MX2 �ل� 
وثالثا  �ل�شطي  �هلل  عبد  �لكويتي  ثانيا  ح��ل  فيما 
�ملت�شابق �لأملاين تيكو لي�شكيه. ح�شر حفل �خلتام 
و�لتتويج �ل�شيخ �شقر بن حممد بن خالد �لقا�شمي 
ح�شن  وحممد  �لريا�شي  �ل�شارقة  جمل�س  رئي�س 
�ل�شارقة لالإعالم ور��شد  خلف مدير عام موؤ�ش�شة 
�لعوبد مدير قناة �ل�شارقة �لريا�شية بجانب عدد 
من روؤ�شاء ومدر�ء �جلهات �لر�عية للمهرجان من 
�ملكتب �لإعالمي حلكومة �ل�شارقة و�شركة �ل�شارقة 
للبيئة “بيئة” وهيئة �لإمناء �لتجاري و�ل�شياحي 

�ل�شيخ  وق���ال  �ل��ع��ق��اري��ة.  �أر�د  و���ش��رك��ة  �ل�شارقة  يف 
�ملوؤ�ش�شة  �أه���د�ف  �إن  �لقا�شمي  �أح��م��د  ب��ن  �شلطان 
�لأ�شعدة  �ل�شارقة على  �لرتويج لإم��ارة  تتجلى يف 
�لفعاليات  م��ن  للعديد  حا�شنة  باعتبارها  ك��اف��ة 
مت  �أن��ه  �إىل  لفتا   .. �ل��ع��ام  طيلة  و�لهامة  �ملتميزة 
�لتوجه لال�شتثمار يف �لريا�شة لتكون و�جهة تعك�س 
�أن �لأحد�ث  �لو�قع �حل�شاري لالإمارة ف�شال عن 
خمتلف  م��ع  ح��و�ر  �أم���ام  �لطريق  متهد  �لريا�شية 
من  مت�شابقني  وج��ود  �أن  وذك��ر  �لعاملية.  �لثقافات 
خمتلف �أنحاء �لعامل ي�شهم يف �لتعرف على ثقافة 
ف��ري��دة عن  ب��ه م��ن خ�شائ�س  �لإم����ارة وم��ا تتمتع 
�ل�شورة  حتويل  يف  ت�شهم  �ملناف�شات  �أن  كما  كثب 
�ملتقدم  �مل��دى  يعك�س  كبر  م�شهد  �إىل  �لتناف�شية 
�ل����ذي ت�����ش��ه��ده �ل��ري��ا���ش��ات �لإم���ار�ت���ي���ة. و�أك����د �أن 
�مل��ه��رج��ان ب��ات نقطة ج��ذب ل��ه��و�ة وحم���رتيف هذ� 

�لنوع من �ل�شباقات و��شتطاع خالل دورتيه �ملا�شية 
م�شرح  �إىل  �ل��ب��د�ي��ر  �شحر�ء  ي��ح��ول  �أن  و�حل��ال��ي��ة 
لبيئة  �لريا�شي  �لإع���الم  �أن��ظ��ار  لفت  كبر  ع��امل��ي 
�لفر�شة  و�أت����اح  �ملتميزة  �ل�����ش��ارق��ة  �إم����ارة  وطبيعة 

لل�شباب للتناف�س مع لعبني حمرتفني.
�لعام  ه��ذ�  دورة  �إن  �لعوبد  ر����ش��د  ق��ال  جانبه  م��ن 
تناف�شا  ت�شهد  لأن  خولها  متميز  بتنظيم  حظيت 
�ملناف�شات من  �أ�شماء لمعة على �شعيد  كبر� من 
خمتلف �أنحاء �لعامل .. م�شر� �إىل �أن هذ� �لنجاح 
�ل�شارقة  ق��ن��اة  حتققها  �ل��ت��ي  ل��ل��ن��ج��اح��ات  ي�����ش��اف 
�لأحد�ث  لهذه  وتنظيمها  رعايتها  يف  �لريا�شية 
يف �لإمارة مبا ي�شر �إىل �أنها تخطت دورها كناقل 
�إعالمي للمناف�شات و�لدور�ت �لريا�شية �لتي تقام 
على �ل�شعيد �ملحلي لت�شبح منظما لفعاليات جتمع 

متناف�شني يتمتعون بخربة كبرة وقدر�ت عالية.

ُمرِحبًا بتوقيع اتفاقية تواأم مع الحتاد الريا�سي البحريني يف اإطار توثيق التعاون بني الحتادين

حممد بن ثعلوب الدرعي ي�صتقبل وفد الحتاد البحريني لألعاب الدفاع عن النف�س
للم�شارعة  �لم���ار�ت  �حت��اد  رئي�س  �ل��درع��ي  ثعلوب  ب��ن  حممد  ��شتقبل 
و�جلودو مبكتبه مبقر �لحتاد مبنطقة �مل�شرف يف �أبو ظبي م�شاء �أم�س 
�لأول وفد �لحتاد �لبحريني لألعاب �لدفاع عن �لنف�س برئا�شة �ملهند�س 
عبد�لعزيز  عمر  �شم  و�ل��ذي  �لبحريني  �لحت��اد  رئي�س  �خلياط  �أحمد 
بوكمال نائب رئي�س �لحتاد رئي�س �للجنة �لإعالمية بالحتاد و�لبطل 
ع�شو   جا�شم  حممد  بح�شور  �لعريفي  نبيل  خالد  �ل�شابق  �لبحريني 
�مني �ل�شر �مل�شاعد ، ورحب �لدرعي بالوفد �لبحريني �ل�شقيق يف بلدهم 
�لثاين مرحبا بتوقيع �تفاقية تو�أم مع �لحتاد �لريا�شي �لبحريني �إطار 
�شتفتح  و�لتي  �لبلدين  �شباب  يخدم  مبا  �لحتادين  بني  �لتعاون  توثيق 

�آفاقا جديدة على م�شتوى �لتعاون �لجتماعي و�لريا�شي بني �لحتاديني 
�ل�شقيقني ترجمه لتوجيهات قيادة �لبلدين.

وقال حممد بن ثعلوب �لدرعي عقب �لجتماع بان هذه �لتفاقية �شتدعم 
�لتعاون �مل�شرتك فيما يخ�س �لعمل �لجتماعي، و�لريا�شي و�شت�شاهم يف 
توطيد �لعالقة بني �لطرفني وتبادل �خلرب�ت مبا يخدم �شباب �لبلدين 
و�لتاأهيل  �لتدريب  �ل�شقيقني يف ظل توجه �لحت��اد �جلديد يف جم��الت 
بني  �لريا�شة  على  ينعك�س  مما  �خل��رب�ت  وت��ب��ادل  �مل�شرتكة  و�ملع�شكر�ت 
على  �شتنعك�س  �لتي  �لرتتيبات  من  للكثر  �إ�شافة  �ل�شقيقني،  �لبلدين 
�لحتاد  رئي�س  �خل��ي��اط  �أح��م��د  �ملهند�س  وث��م��ن  ق��ري��ب��ا.  �لحت���اد  م�شرة 

�لبحريني �ل�شتقبال �لخوي �لر�ئع �لذي وجده �لوفد من قبل حممد 
بن ثعلوب �لدرعي وترحيبه �لفوري بتوقيع �تفاقية تعاون بني �لحتادين 
خمتلف  يف  �لإم��ار�ت��ي��ة  �لريا�شة  بطفرة  م�شيد�  �ل�شقيقني،  �لريا�شيني 
�ملجالت �لريا�شية، خا�شة �لألعاب �لفردية �لإمار�تية �لتي جتد بدورها 
�جل��ودو و�جلوجيت�شو  �لعاب  �أن مت ف�شل  بعد  �لبحرينية  �لقيادة  �هتمام 
و�لهتمام  �لرعاية  م��ن  ملزيد  و�ح���ده  مظلة  حت��ت  و�ليكينو  و�ل��ك��ار�ت��ي��ه 
لذلك ر�أى �لحت��اد ���ش��رورة �ل�شتفادة من خ��رب�ت �حت��اد �لم���ار�ت �لتي 
ينظمها  ظ��ل  �لتي  �لكبرة  �ل��ب��ط��ولت  خ��الل  م��ن  �لعاملية  م�شاف  بلغت 

�لحتاد و�لتي تركت �أ�شد�ء و��شعة على م�شتوى �ملنطقة و�لعامل.

مع  تن�شيقيا  �ج��ت��م��اع��ا  �مل��ح��رتف��ني  دوري  جل��ن��ة  ع��ق��دت 
�خلليج  �شوبر  كاأ�س  مبار�ة  ب�شاأن  �أبوظبي  �شرطة  ممثلي 
�لعربي �لتي �شتجمع فريقي �جلزيرة و�لوحدة يف �لثامنة 
��شتاد  ع��ل��ى  �جل����اري  ي��ن��اي��ر  م�����ش��اء �ل�����ش��ب��ت �مل���و�ف���ق 20 
ب��اأب��وظ��ب��ي. مت خ��الل �لج��ت��م��اع مناق�شة  ن���ادي بني ي��ا���س 
�خلطة �لأمنية للمبار�ة من حيث دخول �جلماهر، عدد 

�ملر�فق و�خل��دم��ات، مو�قف  �لأم��ن �خلا�شة،  �أف��ر�د �شركة 
�ل�شيار�ت و�لعديد من متطلبات �لأمن و�ل�شالمة.  وعقب 
نادي  ل�شتاد  ميد�نية  بزيارة  �لعمل  فريق  قام  �لجتماع، 
�لتفا�شيل  جميع  در����ش��ة  على  خاللها  حر�س  ي��ا���س،  بني 
�لنحو  على  �مل��ب��ار�ة  تنظيم  يف  ت�شاعد  �أن  �شاأنها  من  �لتي 

�لأمثل �لذي تتطلع له جلنة دوري �ملحرتفني.

املحرتفني توا�صل ا�صتعداداتها »لل�صوبر« باجتماع اأمني
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الفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة-الفجر:

حت���ت رع���اي���ة ���ش��م��و �ل�����ش��ي��خ ���ش��ل��ط��ان ب���ن حممد 
ن��ائ��ب حاكم  �ل��ع��ه��د،  �ل��ق��ا���ش��م��ي، ويل  �شلطان  ب��ن 
�ل�شارقة، �ختتمت م�شاء �لم�س �جلمعة، فعاليات 
�لريا�شية  �ل�شارقة  مهرجان  من  �لثانية  �ل��دورة 
در�ج�����ني عامليني،  �أرب���ع���ة  ب��ت��ت��وي��ج  �ل�������ش���ح���ر�وي، 
�أكرث من  تناف�شو� على رمال �شحر�ء �لبد�ير مع 
خم�شني مت�شابقاً عربياً وعاملياً �شمن ثالث فئات 

ريا�شية.
�ل�شارقة  ق��ن��اة  ت��ن��ّظ��م��ه  �ل����ذي  �مل���ه���رج���ان  و���ش��ه��د 
لالإعالم،  �ل�����ش��ارق��ة  ملوؤ�ش�شة  �لتابعة  �ل��ري��ا���ش��ي��ة، 
�أب���ط���ال �ل�شحر�ء«  ���ش��ع��ار »ك���ن و�ح�����د�ً م��ن  حت��ت 
كّل  مناف�شات  �إم��ار�ت��ي��ون  مت�شابقون  �شتة  ت�شّيد 
�ل�شحر�وية  �لتحمل للمركبات  ف��ئ��ة  ���ش��ب��اق��ات 
 ،UTV �ل����  وف��ئ��ة   ،”Buggy“ �ل����   ATV
�لقا�شمي،  �أح��م��د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  ت���ّوج  ح��ي��ث 
موؤ�ش�شة  رئي�س  لالإعالم،  �ل�شارقة  جمل�س  رئي�س 
باملر�كز  �لفائزين  لالإعالم، �ملت�شابقني  �ل�شارقة 
حّل  �إذ   ،ATV �ل����  ف��ئ��ة  ���ش��م��ن  �لأوىل  �ل��ث��الث��ة 
ك��ل م��ن �لم���ار�ت���ي���ني حم��م��د �ل�����ش��ام�����ش��ي باملركز 
خانة  حجز  �ل��ذي  �أحمد  من�شور  ومو�طنه  �لأول، 
�لو�شافة، فيما �كتفى جا�شم خليفة يف ثالث �ملر�كز 

بعد تناف�س كبر قدمه جميع �ملت�شابقني. 
تناف�شاً   ،UTV �ل���  فئة  مناف�شات  �شهدت  بينما 
كبر�ً بني �ملت�شابقني حيث فاز �ملت�شابق �لمار�تي 
ح�شني �لفال�شي، باملركز �لأول، فيما حّل مو�طنه 
�مل��ت�����ش��اب��ق خ��ال��د �جل��ف��ايل ب��امل��رك��ز �ل��ث��اين، لياأتي 
مر�كز  ث��ال��ث  ويقتن�س  �مل��ه��ري  �شيف  �مل��ت�����ش��اب��ق 

�لرتتيب بثقة وثبات. 
على  يهيمن  دو���ش��رت��ي  مايكل  �ف��ري��ق��ي  �جل��ن��وب 

MX1 �شباقات در�جات �ل�
رئي�س  �لقا�شمي  �أح��م��د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  وت���وج 
�لفائزين  لالإعالم، �ملت�شابقني  �ل�شارقة  جمل�س 
�لتي  �ل�����ش��ب��اق  ب��ج��ولت  �لأوىل  �ل��ث��الث��ة  ب��امل��ر�ك��ز 
�شّمت ثالث مناف�شات على �شعيد فئتّي �لدر�جات 
�ل�شحر�وية  �ملركبات  وفئة   ،MX2 و   MX1
�جلنوب  �ن��ت��زع  حيث   ،  UTV و�ل����   ،ATV �ل��� 
فئة  �شمن  �لأول  �ملركز  دو�شرتي  مايكل  �أفريقي 
زمنياً  �أن حقق توقيتاً  MX1بعد  �ل���   �ل��در�ج��ات 
�لرتتيب بجد�رة، فيما  مكّنه من �حتالل �شد�رة 
د�ن���ي���ال هت�شين�شن  �ل��ربي��ط��اين  �مل��ت�����ش��اب��ق  �أع��ق��ب��ه 

�أن��ه��ى �ل�شباق بثقة كبرة  �ل��ذي  �ل��ث��اين  �مل��رك��ز  يف 
ثالثاً  ب��ل��ر  ر�ي����ان  �ل���ش��ك��وت��الن��دي  تبعه  ب��ال��ف��وز، 

بفارق ب�شيط عن مناف�شيه. 
MX2 �لربيطاين مينزيز يتزّعم �شباقات �ل�

وحّل باملركز �لأول �شمن مناف�شات فئة �لدر�جات 
�ل� MX2، �ملت�شابق �لربيطاين بني مينزيز �لذي 
لياأتي  �حللبة،  م��ي��د�ن  على  مطلقة  �شيادة  �ن��ت��زع 
ب�شمة  وي�شع  �ل�شطي  �هلل  عبد  �لكويتي  �ملت�شابق 
عربية على �ل�شباق منتزعاً و�شافة �لرتتيب، فيما 
حّل ثالثاً �ملت�شابق �لأملاين تيكو لي�شكيه، �لذي �أوقع 

مناف�شيه يف �شباك جد�رته. 
وح�شر حفل �خلتام و�لتتويج كّل من �ل�شيخ �شقر 
ب��ن حم��م��د ب��ن خ��ال��د �ل��ق��ا���ش��م��ي، رئ��ي�����س جمل�س 
خلف،  ح�شن  حممد  و�شعادة  �لريا�شي،  �ل�شارقة 
م��دي��ر ع���ام م��وؤ���ش�����ش��ة �ل�����ش��ارق��ة ل���الإع���الم، ور��شد 
�لعوبد، مدير قناة �ل�شارقة �لريا�شية، �إىل جانب 
�لر�عية  ومدر�ء �جلهات  من روؤ�شاء  ح�شور عدد 
للمهرجان، من كّل من �ملكتب �لإعالمي حلكومة 
�ل�شارقة للبيئة بيئة، وهيئة  �ل�شارقة، �شركة 
بال�شارقة، و�شركة  و�ل�شياحي  �ل��ت��ج��اري  �لإمن���اء 

�أر�َد �لعقارية.
يف  �ل�شتثمار  �لقا�شمي:  �أحمد  بن  �شلطان  �ل�شيخ 
�لريا�شة يعك�س �لوجه �حل�شاري لإمارة �ل�شارقة 
�لثقافات  م���ع خم��ت��ل��ف  ومي���ّه���د حل����و�ر ح�����ش��اري 

�لعاملية
رئي�س  �لقا�شمي  �أح��م��د  ب��ن  �شلطان  �ل�شيخ  وق���ال 

جمل�س �ل�شارقة لالإعالم، رئي�س موؤ�ش�شة �ل�شارقة 
�لرتويج  يف  �ملوؤ�ش�شة  �أه���د�ف  تتجلى  لالإعالم:” 
باعتبارها  �لأ���ش��ع��دة  ك��اف��ة  �ل�����ش��ارق��ة على  لإم����ارة 
و�لهامة  �ملتميزة  �لفعاليات  م��ن  لعديد  حا�شنة 
طيلة �لعام، وقد عمدنا �إىل �أن ن�شتثمر يف �لريا�شة 
لإم���ارة  �حل�����ش��اري  �ل��و�ق��ع  تعك�س  و�ج��ه��ة  لتكون 
�ل�����ش��ارق��ة، ك��م��ا �أن ه��ك��ذ� �ح����د�ث ري��ا���ش��ي��ة متّهد 
�لعاملية،  �لثقافات  �أمام حو�ر مع خمتلف  �لطريق 
فوجود مت�شابقني من خمتلف �أنحاء �لعامل ي�شهم 
�لإم���ارة وم��ا تتمتع به من  �لتعّرف على ثقافة  يف 
�ألق وخ�شائ�س فريدة عن كثب، كما �أنها مناف�شات 
م�شهد  �إىل  �لتناف�شية  �ل�����ش��ورة  حتويل  يف  ت�شهم 
كبر يعك�س �ملدى �ملتقدم �لذي ت�شهده �لريا�شات 

و�لإمار�تية”.  
بات  لالإعالم:”  �ل�شارقة  جمل�س  رئي�س  و�أ���ش��اف 
�مل��ه��رج��ان ن��ق��ط��ة ج���ذب و�ع�����دة ل���ه���و�ة وحمرتيف 
�ل�����ش��ب��اق��ات، وق��د ��شتطاع وخالل  �ل��ن��وع م��ن  ه��ذ� 
�شحر�ء  ي��ح��ّول  �أن  و�حل����ايل  �مل��ا���ش��ي  �ل��ع��ام  دورة 
�لبد�ير �إىل م�شرح عاملّي كبر لفت �أنظار �لإعالم 
�ملتميزة،  �ل�شارقة  �إم��ارة  وطبيعة  لبيئة  �لريا�شي 
ك��م��ا �أن���ه �أت����اح �ل��ف��ر���ش��ة جل��م��وع �ل�����ش��ب��اب خلو�س 
مناف�شات �شريفة مع لعبني حمرتفني مبا ي�شمح 
�إ�شافات  يف تبادل �خلرب�ت فيما بينهم، ويك�شبهم 

مهمة على �شعيد هو�يتهم وريا�شتهم �ملف�شلة”.
�نتقلت  �لريا�شية  �ل�شارقة  ق��ن��اة  �ل��ع��وب��د:  ر����ش��د 
و�ل���دورة متّيزت  �إقامتها  �إىل  �لأح���د�ث  ر�شد  من 

�لعوبد،  ر����ش��د  ق��ال  جانبه  وم��ن   . لف��ت  بتنظيم 
مدير قناة �ل�شارقة �لريا�شية:« حظيت دورة هذ� 
تناف�شاً  ت�شهد  لأن  خولها  متميز  بتنظيم  �ل��ع��ام 
�للعبة من  �أ���ش��م��اء لم��ع��ة على �شعيد  م��ن  ك��ب��ر�ً 
�إىل  ي�شاف  �لنجاح  وه��ذ�  �ل��ع��امل،  �أن��ح��اء  خمتلف 
�ل�شارقة  ق��ن��اة  حتققها  �ل��ت��ي  �ل��ن��ج��اح��ات  �شل�شلة 
�لريا�شية يف رعايتها وتنظيمها ملثل هكذ� �حد�ث 
�شنوية يف �لإمارة مبا ي�شر �إىل �أنها تخّطت دورها 
�لريا�شية  و�ل���دور�ت  للمناف�شات  �إع��الم��ي  كناقٍل 
منّظماً  لت�شبح  �ملحلي،  �ل�شعيد  على  تقام  �لتي 
لفعاليات جتمع متناف�شني يتمتعون بخربة كبرة 

وقدر�ت عالية«. 
مالئمة  ببيئة  �لبد�ير  �شحر�ء  متتاز  و�أ���ش��اف:« 
مل��ث��ل ه��ك��ذ� م��ن��اف�����ش��ات وه����ذ� �أم����ر م��ّه��د �لطريق 
�أم��ام��ن��ا و�أم�����ام ج��م��ي��ع �مل��ت�����ش��اب��ق��ني �ل��ذي��ن تعترب 
م�شاركة �لبع�س منهم �لأوىل على �شعيد �ملنطقة 
�لعربية وهذ� بحد ذ�ته ي�شر �إىل �ملقومات �لرثية 
�ملجال  يفتح  مب��ا  �ل�شارقة  �إم���ارة  بها  تتمتع  �لتي 
�لأحد�ث،  هذه  من  �ملزيد  �إقامة  على  كبر  ب�شكل 
ببنية حتتية  �ل���دورة  ه��ذه  تدعيم  ل��ذ� عملنا على 
�ل�شالمة  م��ع��اي��ر  �أع��ل��ى  ع��ل��ى  ��شتملت  متكاملة 
للم�شاهمة  �ل�����ش��ي��اف��ة  خ��دم��ات  و�أرق�����ى  و�لأم������ان، 
ب��اخل��روج ب��احل��دث ب��اأب��ه��ى ح��ّل��ة ونتطلع ل���دور�ت 

قادمة �أكرث حما�شة وتناف�شية«.
وك����ان����ت �ل���ل���ج���ن���ة �مل���ن���ظ���م���ة ل���ف���ع���ال���ي���ات �حل����دث 
�ل�شحر�وي �لأبرز، �لذي �شارك فيه �أ�شماء لمعة 
تناف�شو�  وه��اوي��اً،  65 حم��رتف��اً  م��ن  �أك���رث  �شّمت 
فيما بينهم على حلبة �ل�شباق لنيل �للقب �لأغلى 
ل��ه��ذ� �ل��ن��وع م��ن �ل��ب��ط��ولت، ق���ّد وّف����رت جلمهور 
�ملهرجان خيار�ت ترفيه ومتعة تلبّي ذ�ئقة جميع 
�أفر�د �لعائلة، ��شتملت على دخول جمايّن جلميع 
�أفر�د �لعائلة، و�إقامة حفالت مو�شيقية لعدد من 

�أبرز �لعازفني و�ملو�شيقيني.
 �إىل جانب ذلك تخللت �لفعاليات عرو�س خا�شة 
�لريا�شية  �ل���ع���الم���ات  م��ن��ت��ج��ات  م���ن  ع����دد  ع��ل��ى 
ت��وف��ر لئ��ح��ة متنوعة  �ل�����ش��ح��ر�وي��ة، ف�شاًل ع��ن 
عربات  تقدمها  و�مل�شروبات  �مل��اأك��ولت  من  وغنية 
للمهرجان،  و�مل��ر�ف��ق��ة  بالكامل  �مل��ج��ّه��زة  �ل��ط��ع��ام 
ورك�����ن خ���ا����س ب���الأط���ف���ال، ي���ق���ام ب��اأع��ل��ى معاير 
م�شابقات  عقد  �إىل  بالإ�شافة  و�لأم���ان،  �ل�شالمة 
تقدم جو�ئز عينية ونقدية للجمهور و�لعديد من 

�ملفاجاآت �لأخرى.

بن غليطة ي�سهد تدريبات الأبي�س ال�سغري

احتاد الكرة بداأ تنفيذ اإ�صرتاتيجية املنتخبات ودوري املناطق ينطلق اليوم
بطولة ودية لالأبي�س ال�سغري تعوي�سًا لعدم امل�ساركة يف الت�سفيات الآ�سيوية

•• دبي –الفجر: 

�حتاد  رئي�س  غليطة  بن  م��رو�ن  �ملهند�س  �شعادة  �شهد 
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب �لوطني  �ل�����ش��ب��اح��ي��ة  �ل��ت��دري��ب��ات  �ل���ك���رة، 
�ملع�شكر  �شمن   2002 و   2001 مو�ليد  للنا�شئني 
بدبي  �لكرة  �ل�شغر يف مقر �حتاد  �لد�خلي لالأبي�س 
و�لذي كان قد بد�أ قبل ثالثة �أيام مب�شاركة 37 لعبا 
مت �إ�شتدعائهم من قبل �ملدرب �لكرو�تي فردو ميلني، 
�شمن �لعمل �مل�شتمر من قبل �إد�رة �ملنتخبات و�ل�شوؤون 
�ملقبلة  �إ�شتعد�د� لال�شتحقاقات  �لكرة  �حتاد  �لفنية يف 
�ملع�شكر،  لهذ�  �لأ�شا�شي  و�لهدف  �لوطنية.   ملنتخباتنا 
قيام �جلهاز �لفني للمنتخب بقيادة  ميلني، وم�شاعده 
�لوطني عبد �لرحمن �حلد�د، باملقارنة بني �لالعبني 
�ملو�شعة  �ل��ق��ائ��م��ة  لإن��ت��ق��اء �لأف�����ش��ل منهم م��ن خ���الل 
�لإم����ار�ت  �شتمثل  م�شغرة  قائمة  لإع����د�د  �مل�شتدعاة، 
من  �كتوبر  يف  �شتقام  �لتي  لل�شباب  �آ�شيا  ت�شفيات  يف 
لالأبي�س  �ل�شباحية  �لتدريبات  ح�شر   .2019 �لعام 
�إد�رة  جمل�س  ع�شو  �ليماحي  عبيد  حممد  �ل�شغر 
�ل�شام�شي  رئي�س جلنة �حلكام، وعبيد مبارك  �لحتاد 
عامر  ور��شد  �لفنية،  و�ل�شوؤون  �ملنتخبات  �إد�رة  مدير 

�لبدو�وي رئي�س ق�شم مر�كز �لتدريب يف �لحتاد. 
�لكرة  �حت���اد  رئ��ي�����س  �ل�شام�شي،  م��ب��ارك  عبيد  و���ش��ك��ر 
و�ل�شوؤون  �ملنتخبات  وجلنة  �لإد�رة  جمل�س  و�أع�����ش��اء 

�لفنية، على تو��شلهم �لد�ئم ووقوفهم على �حتياجات 
�لقادمة  لال�شتحقاقات  وجتهيزها  �لوطنية  �ملنتخبات 
�ملثالية  بال�شورة  �ملنتخبات  ه��ذه  تاأهيل  ي�شمن  مب��ا 

�لتي متكنها من �ملناف�شة على م�شتوى �ملنطقة و�لقارة 
بالإ�شافة �إىل �ل�شتحقاقات �لدولية �ملختلفة. 

ا�سرتاتيجية وا�سحة 
من  �ملعتمدة  �لإ�شرت�تيجية  �إط��ار  يف  �ل�شام�شي،  وق��ال 
قبل جمل�س �إد�رة �لحتاد و�ملقدمة من جلنة �ملنتخبات 
�ل�شتمر�ر  ب�����ش��رورة  و�ل��ق��ا���ش��ي��ة  �ل��ف��ن��ي��ة،  و�ل�������ش���وؤون 
خمتلف  يف  �ل��وط��ن��ي��ة  �ملنتخبات  وحت�����ش��ر  جتهيز  يف 
�لفنية  و�ل�شوؤون  �ملنتخبات  �إد�رة  فاإن  �لعمرية،  �لفئات 
يف �لحتاد تعكف خالل �لفرتة �ملا�شية و�حلالية على 
�إ�شتعد�د�   ،1999 م��و�ل��ي��د  �ل�شباب  منتخب  ت��اأه��ي��ل 
�أندوني�شيا  يف  �آ�شيا  كاأ�س  نهائيات  يف  �ملقبلة  مل�شاركته 
ب��رن��ام��ج م��و���ش��وع لهذ�  2018، م��ن خ���الل  �أك��ت��وب��ر 

�ملنتخب يت�شمن مباريات ودية وجتمعات دورية. 
و�ل�شوؤون  �ملنتخبات  م��دي��ر  و�أ����ش���اف  وديــة  بطولة 
�لنا�شئني  منتخب  م�شاركة  �إعتمد  �لحت��اد  �أن  �لفنية، 
�لت�شفيات  يف  ي�����ش��ارك  مل  )�ل����ذي   ،2002 م��و�ل��ي��د 
�لآ���ش��ي��وي��ة �لأخ�����رة و�ل��ت��ي �أق��ي��م��ت يف دول����ة جم���اورة 
لأ�شباب معلومة للجميع(، يف دورة ودية دولية تقام يف 
11 فرب�ير �لقادم  �إىل   4 �لإم���ار�ت خ��الل لفرتة من 
مب�شاركة منتخبات بلجيكا، و�ليابان، و�لت�شيك، �إ�شافة 

خمتلف  من  �لإنتهاء  مت  حيث  �لوطني،  منتخبنا  �إىل 
لها  �شيكون  و�لتي  �لودية  �لبطولة  لهذه  �ل�شتعد�د�ت 
كونها  وتاأهليهم  �لالعبني  �إع��د�د  �إيجابي مهم يف  �أث��ر 
كروية  م��د�ر���س  متثل  منتخبات  مع  قوياً  حمكاً  متثل 
�ملنتخبات  �إع��د�د  عن  حديثه  �ل�شام�شي  وتابع  مهمة.  
جيد  �إع����د�د  على  ج���اري  �لعمل  �أن  �ل�شنية،  �لوطنية 
ملنتخب مو�ليد 2003، حتت 15 �شنة، و�لذي �شارك 
�ل�شني، وجاري  �شابق يف دورة ودي��ة دولية يف  يف وق��ت 
حاليا جتهيز هذ� �ملنتخب للم�شاركة يف بطولة ودية يف 
�إيطاليا يف �شهر �إبريل من هذ� �لعام �إ�شتعد�د� لبطولة 

غرب �آ�شيا حتت 15 �شنة. 

اإنطالق دوري املناطق 
مناف�شات   �ل��ي��وم جم���دد�ً   �شتنطلق  �أخ���ري  ناحية  م��ن 
�لكرة  �حت���اد  ينظمه  و�ل���ذي  �ملناطق  منتخبات  دوري 
مب�����ش��ارك��ة خ��م�����س م��ن��ت��خ��ب��ات مت��ث��ل )�أب���وظ���ب���ي، دبي 
�ل�شارقة، �لفجرة، ر�أ�س �خليمة( حيث �شي�شهد �ليوم 
�أبوظبي ودبي،  لقائني بني  �لقادم،  �لأ�شبوع  �لأول من 
و�لفجرة و�ل�شارقة، وت�شعى �إد�رة �ملنتخبات و�ل�شوؤون 
�أف�شل و�أح�شن  �لفنية من خالل هذ� �ل��دوري لإنتقاء 
مو�ليد  �لنا�شئني  منتخب  لت�شكيل  �لكروية  �مل��و�ه��ب 
يف ت�شفيات  لالإمار�ت  ممثال  �شيكون  و�لذي   2004

كاأ�س �آ�شيا �شبتمرب 2019. 

بعد مناف�سات خا�سها اأكرث من 65 مت�سابقًا

“ال�صارقة الريا�صية ال�صحراوي” يتّوج اأربعة دراجني عامليني يف ختام مناف�صات دورته الثانية بالبداير
ثالثة مراكز اأوىل ت�سيف لالإمارات اإجنازًا رفيعًا على �سعيد ريا�سة ال�سحراء 
�سلطان بن اأحمد القا�سمي: املهرجان حّول �سحراء البداير اإىل نقطة جذب عاملية لهذه الريا�سات 
را�سد العوبد: اأملع الأ�سماء تناف�ست على الفوز بلقب الدورة الثانية ونتطلع اإىل دورات قادمة اأكرث حما�سًا

وفاز  نيوزيلند�  يف  تاألقه  باوتي�شتا  روب��رت��و  �ل�شباين  و��شل 
تغلبه  بعد  للرجال  للتن�س  �أوك��الن��د  بطولة  يف  �لثاين  بلقبه 
�لثاين  �مل�شنف  ب��وت��رو  دي��ل  م��ارت��ن  �لأرج��ن��ت��ي��ن��ي خ���و�ن  على 

مبجموعتني لو�حدة بو�قع 6-1 و4-6 و5-7.
وكان ديل بوترو تاأهل لنهائي �لبطولة بف�شل قوة �شرباته 

�لنهائي  بقبل  مناف�شه  ع��ج��ز  �ل��ت��ي  �مل��ت��م��ي��زة  �لأم��ام��ي��ة 
�ل�شباين ديفيد فرير يف �لت�شدي لها.

�لبطولة  بلقب  ف��از  باوتي�شتا  �خلام�س  �مل�شنف  وك��ان 
ب�شبب  �ملا�شي  �لعام  ن�شخة  لكنه غاب عن   2016 يف 

�لأرجنتيني  ملناف�شه  ي�شمح  �ليوم مل  �أن��ه  �إل  �ملر�س 
�للعب  �أو  لإي��ق��اع��ه  بالو�شول  �ل��ط��ول  ف��ارع 

باوتي�شتا  وح�����ش��م  ب��ط��ري��ق��ت��ه. 
 31 يف  �لأوىل  �مل��ج��م��وع��ة 

ك�شر  �أن  ب��ع��د  دق��ي��ق��ة 
بوترو  دي�����ل  �إر������ش�����ال 

ثالث مر�ت.
بوترو  دي����ل  وق�����ال 
له  �����ش����ب����ق  �ل�����������ذي 

�لتتويج بلقب �أمريكا 
قدم  “روبرتو  �ملفتوحة 

وهو  ل��ل��غ��اي��ة..  ج��ي��د�  �أد�ء 
�شريع �حلركة وهذ� ما ز�د مهمتي 

�شعوبة«.
و�أ�شار ديل بوترو �أي�شا �إىل �أنه خا�س معظم مبارياته 

من  �ليوم  عانى  لكني  �لليل  خ��الل  �لبطولة  يف  �ل�شابقة 
حر�رة �جلو و�لرطوبة. وم�شت �ملجموعة �لثانية �شجال ومل 

يتمكن �أي لعب من �لتفوق حتى �ل�شوط �لعا�شر عندما جنح 
�شربة  باوتي�شتا  �أر�شل  بعدما  و�حل�شم  �لتقدم  يف  بوترو  ديل 

خلفية يف �ل�شبكة لت�شتمر �ملبار�ة ملجموعة ثالثة فا�شلة.
ويف �ملجموعة �لثالثة ك�شر باوتي�شتا �ر�شال مناف�شه يف �ل�شوط 
11 ليتقدم 6-5 ثم حافظ على �ر�شاله ليحقق �لفوز 

بعد �أقل قليال من �شاعتني.
وق������������ال ب����اوت����ي���������ش����ت����ا 
كانت  “�ملبار�ة 
ه����ائ����ل����ة �ل������ي������وم.. 
ب������ذل������ت ق���������ش����ارى 
ج���������ه���������دي ط����������و�ل 
�شعرت  لكني  �لأ�شبوع 
�أد�ء  �أق����دم  �أك���ن  �أن��ن��ي مل 
�شعرت  �أن����ن����ي  �إل  ج����ي����د�. 
ب���اأن �أد�ئ����ي ك���ان جيد� 

�ليوم«.

ن�����اد�ل �مل�شنف  �أك����د �ل���ش��ب��اين ر�ف���اي���ل 
مناف�شات  خلو�س  جاهزيته  عامليا،  �أول 
بطولة ��شرت�ليا �ملفتوحة يف كرة �مل�شرب 
�نه  �لثنني، على رغم  �لتي تنطلق غد�ً 
مل ي�شارك يف �أي دورة ر�شمية منذ ختام 
لإ�شابة  ن��اد�ل  وتعر�س  �ملا�شي.  �ملو�شم 
�ملا�شرتز  بطولة  ع��ن  �أبعدته  �لركبة  يف 
ت�شرين  يف  �مل��ا���ش��ي  للمو�شم  �خل��ت��ام��ي��ة 
ن��وف��م��رب، بعدما ك��ان ق��د �شمن  �ل��ث��اين 
�إنهاء �لعام يف �شد�رة ت�شنيف �ملحرتفني 

منذ  �لأوىل  ل����ل����م����رة 
ومنذ   .2014

غ�����ي�����اب�����ه، مل 
ي�����������������ش��������ارك 
“�ملاتادور” 
��������������ش�������������وى 
دورة  يف 

ك���وي���ون���غ 

�لأ�شبوع،  �ل�شتعر��شية �ل�شرت�لية هذ� 
تعد  �ل���ت���ي  ب���ري���زب���ني  دورة  ع���ن  وغ�����اب 
�ل�شرت�لية  للبطولة  حت�شر  مبثابة 
�ل���ث���اين يناير  ك���ان���ون   15 ب���ني  �مل��ق��ام��ة 
ملبورن،  يف  ن���اد�ل  وي�����ش��ارك  منه.  و28 
�أوىل �لبطولت �لأربع �لكربى للمو�شم، 
للمرة �لأوىل يف م�شرته من دون خو�س 
ي�شعى  �ن��ه  علما  قبلها،  ر�شمية  دورة  �أي 
 ،2009 ب��ع��د  ف��ي��ه��ا  �ل���ث���اين  ل��ق��ب��ه  �ىل 
17 يف �ل���ب���ط���ولت �ل����ك����ربى.  ويف  و�ل����� 
�نه  على  ن��اد�ل  �شدد  �ل�شبت،  ت�شريحات 
م�شتعد خلو�س غمار بطولة ملبورن، 
�مل�شنف  �ل��ل��ق��ب  وم��ن��اف�����ش��ة ح��ام��ل 
روجيه  �ل�شوي�شري  عامليا  ثانيا 
ف����ي����درر �ل������ذي ت��غ��ل��ب ع��ل��ي��ه يف 
ناد�ل  �ملا�شي. وقال  �لعام  نهائي 
��شرت�ليا  بطولة  يف  �شارك  �ل��ذي 
للمرة �لأوىل عام 2004، “هذه 
�لتي  �لأوىل يف م�شرتي  �مل��رة 
�أح�شر فيها �ىل هنا من دون 
ر�شمية.  م��ب��ار�ة  �أي  خ��و���س 
بالن�شبة  ه��ذ� و���ش��ع ج��دي��د 
باأنني  “�أ�شعر  �أ�شاف  �إيل«. 
قمت بتمارين جيدة خالل 
�آمل  �أ�شبوع.  ون�شف  �أ�شبوع 
�أ�شعر  �أك���ون ج��اه��ز�.  �ن  يف 

ب�شكل  �أل����ع����ب  ب���اأن���ن���ي 
بع�س  �أف�����������ش�����ل 
�ل�����������������ش��������يء«. 

ون��������ظ��������ر� 

ناد�ل بطلب  �لقليلة، تقدم  لتح�شر�ته 
خا�س من منظمي �لبطولة �ل�شرت�لية، 
ول���ق���ي جت����اوب����ا م���ن���ه���م. و�ل���ط���ل���ب كان 
ع��ب��ارة ع��ن خ��و���س م��ب��ار�ة �شد �مل�شنف 
�أحد  على  تييم  دومينيك  عامليا  خام�شا 
م��الع��ب �ل��ت��م��ري��ن يف م��ل��ب��ورن، م��ع كل 
نقاط،  ت�شجيل  حكم،  “م�شتلزماتها”: 
“�أردت  ناد�ل  و�أو�شح  �لكر�ت«.  و”فتيان 
�ن �ألعب مبار�ة ت�شبه �ملباريات �لتناف�شية. 
لعبت يف كويونغ مرة. �لنادي يف كويونغ 
جيد لكن �لظروف خمتلفة متاما هنا... 
�أخ���رى. حتدثت  ق��ررن��ا �ن نلعب م��ب��ار�ة 
�ىل منظمني بطولة ��شرت�ليا �ملفتوحة، 
خلو�س  �لفر�شة  منحي  على  وو�ف��ق��و� 
مترين �أقرب �ىل مبار�ة«. �أ�شاف “قمنا 
بذلك. كان مترينا جيد�، و�شعور� جيد� 
ل��ك��ل��ي��ن��ا )ه����و وت���ي���ي���م(«. وي��ح��ت��اج ن����اد�ل 
على  ��شرت�ليا  يف  �لنهائي  رب��ع  بلوغ  �ىل 
�شد�رة  فيدرر  ينتزع  �أل  لي�شمن  �لأق��ل 
ن����اد�ل  �ل��ع��امل��ي م��ن��ه. �ل �ن  �ل��ت�����ش��ن��ي��ف 
�ن  وه��و  �آخ���ر،  هدفا  عينيه  ن�شب  ي�شع 
ي�����ش��ب��ح ث��ال��ث لع����ب م��ن��ذ ب����دء تطبيق 
ن���ظ���ام �لح������رت�ف ي���ح���رز ل��ق��ب ك���ل من 
�ل��ب��ط��ولت �لأرب���ع �ل��ك��ربى مرتني على 
�لأقل، بعد �ل�شرت�ليني رود ليفر وروي 

�إمير�شون.

باوتي�صتا يتوج بلقب بطولة اأوكالند للتن�س 

نادال جاهز لبطولة ا�صرتاليا املفتوحة 

دبي جولف تفتتح مالعب بادل تن�س جديدة يف نادي الإمارات 
للجولف ونادي خور دبي للجولف واليخوت 

ل�مجموعة  �ل��ت��اب��ع��ة  �لرتفيهية  �ل����ذر�ع  جولف”  “دبي  �أع��ل��ن��ت 
�ثنني  على  حمفظتها  ت�شتمل  و�لتي  �لأ�شول،  لإد�رة  “و�شل” 
من �أهم نو�دي �جلولف يف �ل�شرق �لأو�شط وهما “نادي �لإمار�ت 
للجولف” و”نادي خور دبي للجولف و�ليخوت”، عن ��شتعد�دها 
لفتتاح ثالثة مالعب بادل تن�س جديدة خالل �ل�شهر �جلاري، 
وذلك يف خطوة جديدة تتيح �لفر�شة جلميع ع�شاق ريا�شة بادل 
�ملطابقة  �جل��دي��دة  �ملالعب  �شمن  �للعبة  ه��ذه  للممار�شة  تن�س 

ملو��شفات �ملالعب �لعاملية.

هذ� وتعترب ريا�شة بادل تن�س ريا�شة جديدة يف �ملنطقة، �إل �أنها 
تلقى �شعبية و��شعة عاملياً، وتتطلب ممار�شتها  ��شتخد�م م�شارب 
�أ�شغر حجماً من  �أر���س ملعب  �أوت��ار على  �شلبة ل حتتوي على 
�لتن�س  ريا�شتي  بني  جتمع  يجعلها  مما  �ل��ع��ادي،  �لتن�س  ملعب 

و�ل�شكو�ت�س.
بالتعاون مع  تن�س �جل��دي��دة  ب���ادل  �ف��ت��ت��اح م��الع��ب  يتم  و���ش��وف 
�ملناف�شات  م��ن  �شل�شلة  تنظم  و�ل��ت��ي  ر�كيت”،  “ريل  �أك��ادمي��ي��ة 
و�لأن�شطة، كما يتيح نظام ت�شنيف �لأكادميية  �إمكانية �حل�شول 

على �لع�شوية وت�شجيل �لالعبني، �إىل جانب و�شع تقييم يحدد 
�مل�شرب  ��شتخد�م  م��ه��ار�ت  فيها  مبا  �لالعبني  ق��در�ت  م�شتوى 
تن�س  ب��ادل  ريا�شة  لهو�ة  �ملمكن  �أن��ه من  ذك��ره  و�للعب. �جلدير 
�للعب �شمن مالعب بادل تن�س �جلديدة لدى نو�دي دبي جولف 
،ومن  12 ظهر�ً  �ل�شاعة  ولغاية  �شباحاً   7 �ل�شاعة  يوم من  كل 
حلزم  وفقاً  وذل��ك  م�شاًء،   11 �ل�شاعة  ولغاية  ع�شر�ً   3 �ل�شاعة 
حمددة ، كما ميكنهم �لت�شجيل �شمن �لع�شوية �ل�شنوية بتكلفة 

�إمار�تي.  درهم   1،050



   

 

 

تلقت بطاقتي يان�صيب كاإكرامية فربحت 50 األف دولر
ف���ازت ب��ائ��ع��ة يف �أح���د م��ت��اج��ر ولي���ة م��ري��الن��د �لأم��ري��ك��ي��ة مببلغ 
كبر من �ملال يف �ليان�شيب، بعد �أن منحها �أحد �لزبائن بطاقتي 

يان�شيب كاإكر�مية لها. 
بينما كانت فرونيكا �شبيكي�س )41 عاماً( تعمل يف متجر "�شود� 
�ملا�شي، قّدم لها زبون  �ل�شهر  بوب" يف منطقة باركفيل يف نهاية 
مبنا�شبة  ك��اإك��ر�م��ي��ة  يان�شيب  بطاقتي  با�شتمر�ر  �ملتجر  ي��رت��اد 
�لأعياد.  وبعد �أن حّكت فرونيكا �لبطاقة �لأوىل، �أ�شيبت بال�شدمة 
وقد  �أمريكي.  دولر   50000 مبلغ  ربحت  باأنها  �كت�شفت  بعدما 
وجهت فرونيكا �ل�شكر و�لمتنان للزبون �لذي �أتاح لها �لفر�شة 
�شتغر جمرى  باأنها  قالت  �لتي  �لكبرة،  �جلائزة  بهذه  �لفوز  يف 
ربحته يف حتقيق  �لذي  �ملبلغ  ��شتثمار  وتنوي فرونيكا  حياتها.  
حلمها �لذي طاملا ر�ودها ب�شر�ء منزل جديد، وفق ما ورد يف موقع 

)يو بي �آي( �لإلكرتوين. 

ُك�صرت رقبتها مرتني ب�صبب عط�صة!
كان يوماً عادياً بالن�شبة لل�شيدة مونيكا جفري، �إذ كانت م�شتلقية 
�أمٌر يتكرر مع �جلميع  يف �لفر��س وتتحدث يف هاتفها، ثم حدث 

ماليني �ملر�ت.. عط�شٌة قوية.
ر�أ�شها وحترك رقبتها  �لناجمة عن �لعط�شة يف رفع  �لهزة  �شببت 
�إ�شابة فقر�ت �لرقبة �لأوىل  ب�شورة حادة ومفاجئة، ما نتج عنه 

و�لثانية، لي�شقط ذقن �ملر�أة على كتفها.
ومل ت�شتطع مونيكا �لتي كانت جتل�س وحيدة يف �ملنزل مع طفلها 
لتت�شل بزوجها وحت��دث��ه عن  ر�أ���ش��ه��ا،  �أن حت��رك  �ل���ولدة،  حديث 

طريق مكرب �ل�شوت، لياأتي برفقة �مل�شعفني.
 14 مل��دة  و�شعه  ت��وّج��ب  مونيكا  رقبة  ح��ول  بطوق  �لأم���ر  لينتهي 
�أ�شبوعاً، وبالفعل تعافت مونيكا بعد مرور هذه �لفرتة، با�شتثناء 

بع�س �لآلم �لتي كانت توخزها من حني لآخر.
�أن��ه بعد 6 �شنو�ت م��ن ه��ذ� �حلادث  لكن �لأع��ج��ب م��ن ذل��ك، ه��و 
�لغريب، تكرر �لأمر مرة �أخرى منذ نحو ثالثة �أ�شابيع، �إذ تقول 
جفري لبو�بة �لأخبار �لأ�شرت�لية: "كنت يف �لعمل حينما �شعرت 
ببع�س �لت�شلب يف رقبتي". وتابعت: "مل يكن �أمر�ً مفزعاً.. فقط 
�لقليل من �لأمل، حتى �أنني كنت �أمزح مع زمالئي يف �لعمل �لذين 
كانو� يطلقون �لدعابات حول �إ�شابتي �ل�شابقة، لكن فجاأة �رمتت 

ر�أ�شي �إىل �لور�ء.. وتكررت �ملعاناة من جديد".

ير�صد �صبحًا يف �صجن 
ت�شجياًل م�شور�ً  �لتقط  �أنه  �لأ�شباح  �دعى رجل مهتم مبطاردة 
�آخر �شجني مت �شنقه يف �شجن كورنو�ل  ير�شد فيه ظهور �شبح 
بيف  وزوجته  عاماً(   32( فرغ�شون  طوين  وك��ان  �لربيطاين.  
م�شكون  �شجن  باأنه  ي�شاع  �ل��ذي  كورني�س  �شجن  زي��ارة  ق��رر�  قد 
وبعد  د�خله.   �لبالد  �شنق معظم جمرمي  و�ل��ذي مت  بالأ�شباح، 
�أن تاأكد� من خلوه من �لزو�ر، دخل �لزوجان �إىل �أروقة �ل�شجن 
بهدف ��شتك�شافه. ومل مت�س �شوى دقائق قليلة حتى ظهر لهما 
د�خل  به  �لإع���د�م  تنفيذ حكم  �شجني مت  لآخ��ر  �أن��ه  يعتقد  �شبح 
طوين،  �لتقطه  �ل���ذي  �مل�شور  �لت�شجيل  �أظ��ه��ر  وق��د  �ل�شجن.  
�شطوع �أ�شو�ء بي�شاء قبل �أن يظهر طيف خميف وهو يعرب �أحد 
�أروقة �ل�شجن �خلاوية.  ويعتقد طوين باأن �لطيف �لذي ر�آه هو 
�شبح �ل�شجني وليام هامبتون، �لذي كان �آخر �شجني مت �إعد�مه 
�شاهدو�  �أي�شاً  باأنهم  �ل�شجن  موظفي  بع�س  و�أك��د  �ل�شجن.  يف 

�ل�شبح يف منا�شبات عديدة. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جنت من الختطاف والقتل بف�صل اآي فون 
ك�شفت طالبة جامعية �أمريكية عن كيفية جناتها من �لختطاف و�ملوت على يد رجل م�شلح ب�شكني، عرب ت�شغيل 

ميزة جي بي �إ�س على هاتفها وم�شاركة موقعها مع �شديق لها.
تعر�شت جيال غالدن )21( عاماً لالختطاف حتت تهديد �ل�شالح من قبل تيموثي ويل�شون )28 عاماً( يف مر�آب 

لل�شيار�ت تابع ملركز جتاري بولية جورجيا �لأمريكية يف وقت متاأخر من �لليل. 
ويظهر ت�شجيل م�شور �لتقطته كامر� مر�قبة حلظة �إجبار ويل�شون للفتاة على �لدخول �إىل �شيارتها بعدما هددها 

ب�شكني، و�نطلق ب�شيارتها �إىل مكان مهجور وقام باغت�شابها.
وتقول �لتقارير باأن جيال تو�شلت ملختطفها ليرتكها و�شاأنها �إل �أنه مل ي�شتجب لها و��شتمر يف فعلته �ل�شنيعة. وبعد 
�أن قام باغت�شاب �لفتاة قرر ويل�شون �أن ي�شطو على �إحدى حمطات �لوقود وقاد �شيارة فري�شته مل�شافة 1000 ميل 

باجتاه ولية مي�شيغان. 
و��شتغلت جيال �لفر�شة وطلبت من خمتطفها �أن ت�شتخدم هاتفها مل�شاعدته يف حتديد موقع حمطة �لوقود �لتي 
ينوي �شرقتها، حيث جنحت يف �إر�شال موقعها على �خلريطة ل�شديقها تامر بريانت، و��شتمرت بتبادل �لر�شائل مع 

�شديقها خل�شة بينما �ن�شغل خمتطفها بقيادة �ل�شيارة نحو حمطة �لوقود. 
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الكلبة تنجز الأعمال املنزلية
�أظهر ت�شجيل م�شور مثر للده�شة تد�ولته �لعديد من مو�قع �لتو��شل 
من  �لعديد  ت���وؤدي  وه��ي  �شنو�ت  ث��الث  �لعمر  م��ن  تبلغ  كلبة  �لجتماعي، 

�لو�جبات يف منزل �شاحبتها �لأ�شرت�لية. 
�ملنزل  �أر�شية  تنظف  وه��ي  م�شورة  مقاطع  ع��دة  يف  بوت�س  �لكلبة  وتظهر 
�لثلج،  على  �لتزلج  ومتار�س  �لغ�شالة  يف  �ملالب�س  وت�شع  يدوية،  مبم�شحة 

بالإ�شافة �إىل م�شاركة �شاحبتها يف متارين �ليوغا. 
وقالت �شاحبة �لكلبة ماري )17 عاماً( يف تعليقها على �لفيديو بعد ن�شره 
بالأعمال  �لقيام  حت��ب  كلبتها  ب��اأن  �إن�شتغر�م،  موقع  على  �شفحتها  على 

�ملنزلية وتتحلى بالن�شاط و�حليوية ب�شكل د�ئم. 
برو�ج  حظيت  م���اري،  ن�شرتها  �ل��ت��ي  �لفيديو  مقاطع  ب���اأن  بالذكر  ي��ج��در 
كبر على �لإنرتنت وح�شلت على عدد كبر من �مل�شاهد�ت جتاوز عددها 

300.000 م�شاهدة، وفقاً ملا �أوردته �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.

كلب متهور يهاجم اأ�صدا
�نت�شر مقطع فيديو على مو�قع �لتو��شل �لجتماعي، يظهر كلب متهور 
قام مبهاجمة �أ�شد. ذكرت �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية، �أن �لأ�شد كان يف 
بكلب �شغر  وفوجئ  بجو�ره،  تقف  زوجته  وكانت  تنز�نيا،  �إح��دى حد�ئق 
دفع  �لأم��ر  نحوه،  ينبح  و�أخ��ذ  �لأ�شد،  بالقرت�ب من  �لكلب  قام  يهاجمه. 

�لأ�شد �إىل �لبتعاد عنه، ومل يحاول �لأخر مهاجمته.

م�صاربة عائلية تنتهي بحادثة ماأ�صاوية
�شدد  �أن  بعد  زوجته،  �شقيق  يد  و�قعة مقتل مو�طن على  �لطائف  �شهدت 
�أودت بحياته د�خل منزل  �إثر م�شاربة وقعت بينهما،  له طعنة يف �شدره، 
�لقاتل، فيما با�شرت �جلهات �لأمنية تلك �لو�قعة، و�شبطت �لقاتل �لذي 

جرى ت�شليمه لل�شرطة.
بني  ن�شب  ا  �أ�شريًّ خالًفا  ف��اإن  )�شبق(،  عليها  ح�شلت  �لتي  �لتفا�شيل  ويف 
�لو�قع  �لأول، وهو  د�خ��ل منزل  25 عاًما  �شقيقته  29 عاًما وزوج  مو�طن 
يف �حلوية �شمال �لطائف، ف�شدد طعنة نافذة �إىل �شدر زوج �شقيقته بعد 

م�شاربة وقعت بينهما، �أودت بحياته على �لفور.
وبا�شرت �جلهات �لأمنية بالطائف �لو�قعة، ومت �شبط �لقاتل وت�شليمه مع 
�ل�شالح �مل�شتخدم يف �جلرمية لل�شرطة، �لتي ت�شتوقفه حالًيا حلني �تخاذ 
�لإج��ر�ء�ت من حيث ت�شليم �أور�ق��ه للجهة �ملخت�شة ل�شتكمال �لإجر�ء�ت 

دي كابريو ي�صارك يف 
فيلم جديد لتارانتينو 
�إعالمية يف هوليوود  �أفادت تقارير 
كابريو  دي  ل��ي��ون��اردو  �ل��ن��ج��م  ب����اأن 
���ش��ي�����ش��ارك يف ب��ط��ول��ة ف��ي��ل��م جديد 
تار�نتينو  ك���وي���ن���نت  �إخ���������ر�ج  م����ن 
ت�شارلز  جر�ئم  حول  �أحد�ثه  ت��دور 
�ملجرمني  �أخ���ط���ر  �أح�����د  م��ان�����ش��ون 
�لقرن  خ��الل  �ملتحدة  �ل��ولي��ات  يف 
فار�يتي  جم��ل��ة  ل��ك��ن  �ل��ع�����ش��ري��ن. 
وموقع )ديدلين دوت كوم( قال �إن 
دي كابريو لن يوؤدي دور مان�شون بل 
�نح�شرت  ممثل  �شخ�شية  �شيج�شد 
عنه �لأ�شو�ء بعد �أن طعن يف �ل�شن. 
على  �حل��ائ��ز  تار�نتينو  و�شي�شارك 
�لفيلم  �إن���ت���اج  �لأو���ش��ك��ار يف  ج��ائ��زة 

�لذي مل ي�شتقر على ��شمه بعد.
حلبكة  ت��ف��ا���ش��ي��ل  ع����ن  ي��ع��ل��ن  ومل 
يف  ق����ال  ت��ار�ن��ت��ي��ن��و  �أن  �إل  �ل��ف��ي��ل��م 
فيلمه  �إن  �ل��ث��اين  ت�شرين  نوفمرب 
لي�س �شرة ذ�تية ولكن ق�شة تدور 
�أحد�ثها يف �شيف عام 1969 عندما 
مان�شون  �أتباع  ت�شم  ع�شابة  نفذت 
و�أطلق عليها ��شم "عائلة مان�شون" 
�شل�شلة جر�ئم قتل ب�شعة يف جنوب 
مان�شون  وت��ويف  كاليفورنيا.  ولي��ة 
�ل����ث����اين عن  يف ن���وف���م���رب ت�����ش��ري��ن 
83 عاما وك��ان يق�شي عقوبة  عمر 
�إد�نته  ب��ع��د  �ل�����ش��ج��ن م���دى �حل��ي��اة 
باإ�شد�ر �أو�مر لأفر�د ع�شابته بقتل 
�ملمثلة  بينهم  م��ن  �أ�شخا�س  ت�شعة 
���ش��ارون ت��ي��ت. وم��ن �مل��ق��رر �أن ُيز�ح 
�إنتاج  من  وه��و  �لفيلم،  عن  �ل�شتار 
من  �لتا�شع  يف  بيكت�شرز(،  )���ش��وين 
بعد  �أي   2019 ع���ام  �آب  �أغ�شط�س 
مرور خم�شني عاما على مقتل تيت 
�أو  طعنا  �إم��ا  �أ�شدقائها  من  و�أربعة 

بالر�شا�س.

حتول الزفاف اإىل 
معركة ب�صبب الطعام

�إىل معركة  حت��ول حفل زف��اف يف �لهند 
حقيقية بني عائلتي �لعري�س و�لعرو�س، 

بعد خالف على مائدة �لطعام. 
�لزفاف،  �ل�����ش��ج��ار، خ���الل ح��ف��ل  ووق����ع 
�لذي �أقيم يف �شالة �أعر��س بولية �أوتار� 
بر�دي�س �شمايل �لهند، يف وقت �شابق من 

هذ� �ل�شهر. 
عن  نتج  �ل�شجار  �إن  ع��ي��ان،  �شهود  وق��ال 
�ملُ����ق����دم يف حفل  خ����الف ع��ل��ى �ل���ط���ع���ام 
�لزفاف، وما لبث هذ� �خلالف �أن حتول 

�إىل �شجار جماعي بني �لطرفني.
بالأيدي  �لفيديو، عر�كاً  ويظهر مقطع 
فيه  ����ش��ت��خ��دم  �ل��ع��رو���ش��ني،  عائلتي  ب��ني 
�جلانبان ما وقع يف �أيديهم من طاولت 
�ل�شجار،  خ���الل  ذل���ك  ون��ح��و  وك��ر����ش��ي 

ح�شب �شحيفة ديلي ميل �لربيطانية.

يدمر ال�صراف الآيل لأنه اأعطاه اأكرث مما ي�صتحق  
 �عتاد �مل�شوؤولون عن �لبنوك مو�جهة غ�شب �لعمالء عند 
�أقل من م�شتحقاتهم،  �إعطائهم  حدوث خطاأ ي�شفر عن 
�أك���رث مم��ا ي�شتحق ع��ن طريق  �ل��ع��م��ي��ل  ي��اأخ��ذ  وع��ن��دم��ا 
�أو  �أن يكون خلوًقا ويعيد ما لي�س من حقه،  �إم��ا  �خلطاأ 

ين�شحب يف هدوء كاأن �شيًئا مل يكن.
من  يبلغ  �أوليك�شيك،  مايكل  يدعى  �أمريكي  �شاب  وفاجاأ 
�للكمات  بتوجيه  ق��ام  عندما  �جلميع  ع��اًم��ا،   23 �لعمر 
ملاكينة �شر�ف �آيل حمدًثا تلفيات كبرة بها، بحجة �أنها 
�شرفت له نقوًد� �أكرث مما ينبغي له، ح�شبما ذكر موقع 
فلوريد� تود�ي �لأمريكي. و�تهمته �شرطة مدينة كوكاو 
بولية فلوريد�، بتخريب من�شاآت عامة، بعد �أن ت�شبب يف 
�إذ  دولر،  �آلف  ب�5  ق��درت  �لآيل  �ل�شر�ف  ملاكينة  تلفيات 
ك�شفت �لتحقيقات عن �لتقاط كامر�ت �ملر�قبة �شوًر� له 
�أثناء �رتكابه �جلرمية وتخريبه للماكينة. وحاول �ل�شاب 
�لأيل  �ل�شر�ف  ماكينة  له  �لتابعة  �لبنك  مع  �لتو��شل 
مو�شًحا  منه  ب��در  عما  �لبنك  ملدير  يعتذر  ك��ي  �مل��دم��رة 
�أنه ما فعل ذلك �إل لغ�شبه من �ملاكينة �لتي �شرفت له 
�لكثر من �لأمو�ل �لتي مل يكن يعرف ماذ� �شيفعل بها.

مّل النتظار ففتح باب الطائرة وقفز!
ت�شبب مو�طن بولندي بحالة من �لذعر يف �أحد �ملطار�ت 
�لإ�شبانية عندما فتح باب �لطائرة �ملتو�جد فيها ليهرب 
 Ryanair منها فجاأة. وحول �حلادثة �لغريبة قالت �شركة
للطر�ن: وقعت �حلادثة يف �أحد �ملطار�ت �لإ�شبانية حيث 
�لتي كانت متجهة يف رحلة من  �إح��دى طائر�تنا  هبطت 
�إ���ش��ب��ان��ي��ا. وب��ع��د هبوط  �إىل م��دي��ن��ة ملقا ج��ن��وب��ي  ل��ن��دن 
�ملطار،  �أر����س  على  �ل��زم��ن  م��ن  م��دة  و�نتظارها  �لطائرة 
تفاجاأ طاقم �لطائرة و�لركاب ب�شخ�س قام بفتح خمرج 
�لهرب.  حم��اول  �جل��ن��اح  �إىل  منه  ليقفز  فيها  �ل��ط��و�رئ 
 The Irish ج��ري��دة  �أوردت���ه���ا  �ل��ت��ي  للمعلومات  ووف��ق��ا 
من  �حل��ال��ة  ب��ه��ذه  ت�شبب  �ل���ذي  �ل�شخ�س  ف���اإن   Times
�لهلع قفز من خمرج �لطو�رئ وبقي على جناح �لطائرة 
حتى ��شتطاع �لطاقم وعنا�شر �ملطار �إقناعه بالعودة �إىل 
�لغريب هو  �لت�شرف  ه��ذ�  ور�ء  �ل��د�ف��ع  وك��ان  �ل��ط��ائ��رة. 
�أر�س  على  �ل��ط��ائ��رة  �نتظار  بعد  �لنف�س  ب�شيق  �شعوره 
للركاب باخلروج منها،  ي�شمح  �أن  ملدة طويلة قبل  �ملطار 
وخ�شو�شا �أنه كان يعاين من �لربو، وكان قد ��شتكى �أثناء 
جتدر  مزعجة.  تنف�س  �شيق  لنوبة  تعر�شه  من  �لرحلة 
�لإ�شارة �إىل �أن �ل�شلطات �لإ�شبانية قامت باعتقال �لرجل 
�ملذكور بعد �حلادثة، ووجهت �إليه �لتهم مبخالفة قو�نني 

�ل�شالمة �لعامة يف �لبالد.

ا�صرتى طاقم اأ�صنان طمعًا يف ابت�صامة جذابة
ملا  ن��ظ��ر�ً  �لإن���رتن���ت،  ع��رب  �لت�شوق  �إىل  �ل��ك��ث��رون  يلجاأ 
�ل��وق��ت و�جلهد،  ي��وف��ره م��ن خ��ي��ار�ت متنوعة، وت��وف��ر 
ب�شائعه،  ��شتالم  عند  �أم��ل،  بخيبة  ي�شاب  �لبع�س  لكن 
بعد �شر�ئها. �أر�د �شاب بريطاين �حل�شول على �بت�شامة 
جذ�بة، و��شرتى طاقم �أ�شنان من �إحدى �شركات �لتجارة 
ن��دم على  م��ا  �شرعان  لكنه  �لغاية،  لهذه  �لإن��رتن��ت  ع��رب 
�أ�شنان، ُي�شبه تلك �مل�شتخدمة  ذلك، عندما ��شتلم طاقم 

يف �مل�شاهد �لكوميدية. طفلة تلعب بجانب �سورة من الكرتون لرئي�س الوزراء التايالندي برايوث ت�سان اأو�سا خالل الحتفال بيوم الطفل يف بيت احلكومة يف بانكوك.     )رويرتز(

�صرير يتعلم 
�صناعة التحف 

ميلك �أعمى �أمريكي قدرة عجيبة 
على �إنتاج �أعمال فنية مده�شة على 
�شناعتها  تعلم  �أن  ب��ع��د  �خل�����ش��ب، 
على موقع يوتيوب.  وفقد كري�س 
�إ�شابته مبر�س  في�شر ب�شره، بعد 
نادر ب�شبب خملفات �حليو�نات يف 
 ،2008 �لأول(  )ت�شرين  �أك��ت��وب��ر 
وهو مر�س مُيكن �أن يبقى خاماًل 
ويعتقد  �ل���ظ���ه���ور،  ق��ب��ل  ����ش���ن���و�ت 
عندما  �لعدوى  �لتقط  �أنه  كري�س 
�إن�شايد  موقع  ح�شب  طفولته،  يف 
هذ�  ق�شة  ينقل  �ل���ذي  �إي��دي�����ش��ن، 

�لفنان �ملتميز.

اأ�صمن زوجني 
يف العامل؟

يعاين زوجان �أمريكيان من بد�نة 
مفرطة، ويتجاوز جمموع وزنيهما 
�أثقل  من  ليكونا  كيلوغرماً،   600
�أنهما  ل��درج��ة  �ل��ع��امل،  يف  �لأزو�ج 
�لعناية  ع��ل��ى  ق���ادري���ن  ي���ع���ود�  مل 
�لزوجان على  باأنف�شهما.  وتعرف 
قبل  م��ي��زوري،  ولي���ة  يف  بع�شهما 
نحو 11 عاما، يف مركز للعالج من 
نحو  وزنهما  ك��ان  عندما  �لبد�نة، 
كيلوغر�م  و270  كيلوغر�م   350

على �لتو�يل.
�لهو�ية  ب���اأن  �ل���زوج���ان،  وي��ع��رتف 
تناول  ه���ي  �مل�������ش���رتك���ة،  �مل��ف�����ش��ل��ة 
�لطعام، ما جعل �لأمور تخرج عن 
�ل�شيطرة، ليزيد وزنهما مع مرور 

�لوقت.

نام يف ال�صيارة وزار 3 دول دون اأن يدري!
ليلة  ح��ف��ل��ة  حت���دي���د�ً  �أك����رث  ب�شكل  �أو   .. �ل�����ش��ن��ة  ر�أ�����س 
متالأ  حيث  ك��ل��ه،  �ل��ع��امل  ينتظرها  �ل��ت��ي  �ل�شنة،  ر�أ����س 
وُترفع  و�ل���ب���ي���وت،  �ل�������ش���و�رع  و�لأف��������ر�ح  �لإح���ت���ف���الت 
�لأم��ن��ي��ات م��ن ك��ل م��ك��ان يف �لأر�����س حتى ي��ك��ون �لعام 
�جل��دي��د �أك���رث ف��رح��اً وخ���ر�ً، ول��ك��ن يف خ�شم ك��ل هذ� 
�ل�شخب و�لإحتفال، ياأخذ �لبع�س هذ� �لأمر �إىل مكان 
ت�شنع  �شوف  ق�ش�شاً  ي�شنع  ما  �ملبالغة  من  فيه  �آخ��ر، 
�لكثر من �ل�شحك و�لفرح، �أو �حلزن، لكننا �شنظل يف 
�أجو�ء �لفرح و�لطر�فة. �شاحب �لق�شة �لتي �شتعلق يف 
كان  بالأربعني من عمره،  نرويجي  �ل��ذ�ك��رة، هو رجل 
ينتظر �لإحتفال بليلة ر�أ�س �ل�شنة على �أحّر من �جلمر، 
�لكحول  فكرثة  �لنهاية،  يف  معه  �نقلبت  �لأم���ور  لكن 
�لتي �شربها هذ� �لرجل، �أفقدته �لوعي متاماً، وجعلته 
غ��ر م���درك على �لإط���الق مل��ا ح��دث م��ع��ه، حيث ذهب 
برحلة طويلة �شاركها مع 400 �شخ�س �آخر، ل يعرف 
�أوروبية خمتلفة،  بلد�ن  �أياً منهم، عرب خاللها ثالثة 
من كوبنهاغن يف �لد�منارك، مرور�ً بال�شويد، و�أخر�ً 
�إىل �لعا�شمة �لرنويجية �أو�شلو، وذلك بح�شب ما نقلته 
هيئة �لإذ�عة �لربيطانية “بي بي �شي”. هذ� �لرنويجي 

�لذي �شارك بهذه �لرحلة �لطويلة عرب �لدول �لأروبية 
�لثالث، كان يف حالة �شديدة من �لثمالة، حتى �أنه مل 
يدِر طو�ل �لرحلة �أين هو ومن هم كل هوؤلء �لأ�شخا�س 
حوله، �أو حتى ماذ� يفعل معهم، وزيادة على ذلك، تكبد 
هذ� �لأربعيني �لرنويجي، وهو �أ�شا�شاً من �شكان مدينة 
�أو�شلو، فاتورة �شيارة �أجرة بلغت �أكرث من 3 �آلف جنيهاً 
��شرتلينياً، �إذ قطع ما يقارب 600 كيلومرت�ُ، و�أو�شله 
�شائق �شيارة �لأجرة �أخر�ً �إىل منزله يف �أول �أيام �لعام 
�شت  م��ن  �أك���رث  ��شتغرقت  رح��ل��ة  بعد   ،2018 �جل��دي��د 
�شاعات ون�شف. وكان هذ� �لثمل قد تنقل من �لعا�شمة 
�لدمناركية كوبنهاغن، مرور�ً بج�شر “�أوري�شند” �لذي 
�لطريق  �إىل  ث��م  �ل�����ش��وي��دي��ة،  “ماملو”  مب��دي��ن��ة  ي�شل 
�ل�شاحلي مبدينة غوتنربغ غرب �ل�شويد، وبعدها على 
حدود دولة �لرنويج، وكان بعد هذه �لرحلة �ل�شاقة قد 
فرغت بطارية �شيارة �لأجرة �أمام منزل �لرجل، �لذي 
�لتاك�شي ودخل منزله لينام،  مل يرغب يف دفع فاتورة 
وهو �لأمر �لوحيد �لذي كان يفكر فيه بعد هذ� �ل�شقاء 
كله، لكن �شائق �شيارة �لأجرة كان قد �ت�شل بال�شرطة 

بعد �أن رف�س دفع �ملال.

ملن قال اإلتون جون: 
جتعليني �صعيدًا؟

�أبدى �لنجم �ل�شبعيني  �إلتون جون  ر�أيه بالفنانة  كاميال كابيلو  �لبالغة من �لعمر 
20 عاماً حيث قال �أنه يعتقد �ن عامها �شيكون جيد�ً جد�ً حيث �أنها �إن�شانة مرحة، 

وتابع �نها متتلك �شوتاً عظيماً و�شلوكاً عظيماً.
و�أ�شاف �نه يحب كاميال، و�إذ� �لتقيا يوماً �شيقول لها �أنها جتعله �شعيد�ً، و�أغنياتها 

جتعله يبت�شم ويريد �أن ينه�س ويرق�س.
و��شتدرك �ن كاميال متتلك حيوية كبرة.

ومن �لطبيعي �ن تفتخر كاميال بكالم �إلتون وعربت عن ذلك عرب �شفحتها على 
�أحد مو�قع �لتو��شل �لإجتماعي، فقالت �نها ل ت�شدق �أن �إلتون يعرف �إ�شمها حتى 

فهي مل تتوقع ذلك.


