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اأكد اأن هجوم اأرامكو عمل حربي ي�صتهدف االقت�صاد الدويل 

بومبيو: روحاين بائ�س و�إير�ن ال ت�ستجيب �إال للقوة

�الإمار�ت تغيث 50 �ألف من مت�سرري 
�لفي�سانات يف والية �لنيل �الأبي�س �ل�سود�نية

•• اأبوظبي -وام:

بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل 
وبدعم من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ومتابعة مبا�شرة من �شمو ال�شيخ من�شور بن زايد 
اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير �شوؤون الرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة 
بن زايد اآل نهيان للأعمال الإن�شانية مل�شاعدة ال�شعب ال�شوداين ال�شقيق والوقوف 
الفي�شانات  بالبلد من جراء  اأملت  التي  ال�شعبة  الظروف  اإىل جانبه يف مواجهة 
وال�شيول .. توا�شل دولة الإمارات عرب فريق املوؤ�ش�شة تقدمي امل�شاعدات الغذائية 
والإيوائية لع�شرات الآلف يف عدد من الوليات ال�شودانية ملواجهة اآثار وتداعيات 
الفي�شانات وال�شيول ، حيث من املتوقع اأن ي�شل اإجمايل عدد امل�شتفيدين اإىل 30 

األف اأ�شرة �شودانية اأي حوايل 150 األف �شخ�س.
)التفا�شيل �س 5(

لرت�صيخ مكانة االإمارات يف اأرقى املراتب و�صمن اأعلى موؤ�صرات التناف�صّية العاملية

حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد يناق�سان 
مو�سوعات تتعلق برفعة �لوطن و�سعادة �ملو�طن

•• دبي-وام:

نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
اأخاه  ال���وزراء حاكم دب��ي رع��اه اهلل  ال��دول��ة رئي�س جمل�س  رئي�س 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
�شمو  بح�شور  ام�س  ظهر  امل�شلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 

ال�شيخ طحنون بن زايد اآل نهيان م�شت�شار المن الوطني.
تناول اللقاء الذي عقد يف ا�شرتاحة �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد 
املو�شوعات  ع��دد من  بحث  دب��ي  يف  باملرموم  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
املتعلقة مب�شرية التنمية ال�شاملة التي ت�شمل كافة جنبات الدولة 

يف �شوء اخلطط وال�شرتاتيجيات املعتمدة.
 )التفا�شيل �س 2(

عيال زايد حققوا حلمه.. بالعزمية واالإرادة ال م�صتحيل يف قامو�س االإمارات

حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد: �سعود �بن �الإمار�ت هز�ع �ملن�سوري 
�إىل �لف�ساء خطوة تاريخية نحو �مل�ستقبل وحمطتنا �لقادمة هي �ملريخ 

•• الإمارات- الفجر:

قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي 
رعاه اهلل يف تغريدة على ح�شاب �شموه ال�شخ�شي يف )تويرت(: قبل اأكرث من عامني، اأطلقت واأخي حممد بن 
زايد برنامج الإمارات لرواد الف�شاء واليوم نحتفل بانطلق اأول رائد ف�شاء اإماراتي يف مهمة تاريخية اإىل 

حمطة الف�شاء الدولية... اجناز اإماراتي نفخر به ونهديه للأمتني العربية والإ�شلمية
و�شول هزاع املن�شوري للف�شاء هو ر�شالة لكل ال�شباب العربي .. باأننا ميكن اأن نتقدم .. ونتحرك للأمام 
.. ونلحق بالآخرين .. حمطتنا القادمة هي املريخ عن طريق م�شبار الأمل الذي �شممه ونفذه �شبابنا بكل 

اقتدار.
من جانبه قال �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
هزاع  الإم���ارات  اب��ن  �شعود  واع��ت��زاز  فخر  بكل  تابعت  )ت��وي��رت(:  يف  ال�شخ�شي  �شموه  ح�شاب  على  امل�شلحة 
املن�شوري اإىل حمطة الف�شاء الدولية.. حدث ير�شخ ثقتنا يف �شبابنا الذين يحملون راية الوطن ..خطوة 
تاريخية تعزز طموحاتنا الواعدة نحو امل�شتقبل ..ندعو اهلل عز وجل لهزاع بالتوفيق يف مهمته والعودة �شاملا 

اإىل الوطن.

بعد طلبه من الرئي�س االأوكراين اإجراء حتقيق يف �صاأن بايدن 

حتقيقات عزل تر�مب.. زلز�ل �سيا�سي يهز و��سنطن
•• وا�شنطن-وكالت:

اظهر م�شمون املكاملة الهاتفية بني الرئي�شني المريكي 
والوكراين والتي ن�شرها البيت البي�س اأم�س الربعاء 
اأن دونالد ترامب طلب فعل من فولودميري زيلين�شكي 

التحقيق يف �شاأن خ�شمه جو بايدن.
 25 التي جرت يف  املكاملة  لزيلين�شكي يف  ترامب  وق��ال 
متوز يوليو ثمة حديث كثري عن جنل بايدن وعن اأن 
بايدن اأوقف التحقيق، ويريد اأنا�س كثريون ان يعرفوا 
املزيد عن هذا املو�شوع، من هنا �شيكون رائعا اأن جتروا 
ت��رام��ب على نظريه  واق���رتح  ال�����ش��اأن.  حتقيقا يف ه��ذا 
الوكراين اأن يتعاون يف هذا ال�شياق مع حماميه رودي 

جولياين ووزير العدل المريكي بيل بار.
واأطلق الدميقراطيون يف وا�شنطن اخلطوة الأوىل يف 
اإجراءات عزل الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب ب�شبهة 
اأنه طلب من نظريه الأوكراين التحقيق حول خ�شمه 
ال�شيا�شي جو بايدن، يف خطوة نادرة اأحدثت زلزاًل يف 

وا�شنطن لكن فر�شها بالنجاح تبقى �شئيلة.
نان�شي  الدميوقراطية  النواب  جمل�س  رئي�شة  واأعلنت 
قائلة  ال�����ش��دد،  ه���ذا  ر���ش��م��ي يف  ف��ت��ح حت��ق��ي��ق  بيلو�شي 
على  للح�شول  ب�شعيه  اليمني  بق�شم  نكث  ت��رام��ب  اإن 

م�شاعدة دولة اأجنبية لتقوي�س تر�شح بايدن.
معقدة  عملية  يف  خ��ط��وة  اأول  تعد  ال��ت��ي  والج�����راءات 
البيت  م��ن  ت��رام��ب  اإخ���راج  ك��ب��رية يف  ل تتمتع بفر�س 
الأمريكية  ال�شيا�شة  يف  الأبي�س، فتحت ف�شًل جديداً 
حمفوفاً باملخاطر، قبل 14 �شهراً فقط على انتخابات 

الرئا�شة والكونغر�س.
ت��رام��ب يف نيويورك  ب��رج  ال��ت��ط��ورات م��ن  على  ومعلقاً 
ندد  املتحدة،  ل��لأمم  العامة  اأم��ام اجلمعية  كلمته  بعد 
ب�”حملة  ب���الج���راءات وو���ش��ف��ه��ا  ال��رئ��ي�����س الأم��ري��ك��ي 
�شاأنها  من  اأن  الوقت  نف�س  يف  م�شيفاً  نتنة”،  مطاردة 

تعزيز فر�س فوزه يف انتخابات 2020.
اإن  وا���ش��ن��ط��ن  ���ش��ح��ايف يف  م��وؤمت��ر  بيلو�شي يف  وق��ال��ت 
ترامب ك�شفت عن احلقائق امل�شينة  رئا�شة  “ت�شّرفات 
القومي  لأم��ن��ن��ا  وخ��ي��ان��ت��ه  لق�شمه  ال��رئ��ي�����س  خل��ي��ان��ة 
وخيانته لنزاهة انتخاباتنا«. واأ�شافت »لذلك، اأعلن اأّن 

جمل�س النواب يفتح حتقيقاً ر�شمياً لعزل الرئي�س«.
ق��ادة احل��زب الدميوقراطي  وكانت بيلو�شي وع��دد من 
قد امتنعوا لأ�شهر عن القيام بتلك الجراءات مف�شلني 

الرتكيز على معركة النتخابات املقبلة.
لكن مزيجاً من اتهامات جديدة قالت اإن ترامب عر�س 
الدميوقراطي  اإي��ذاء  اأوكرانيا م�شاعدة يف مقابل  على 
التاأييد  ارتفاع  الأبي�س، مع  البيت  اإىل  بايدن مناف�شه 
اإج����راءات ع��زل، رجحت الكفة  يف ق��واع��د احل��زب لبدء 

على ما يبدو.
اأحد فوق  الرئي�س. ل  بيلو�شي »يجب حما�شبة  وقالت 

القانون«.
ع��زل، ف�شيحة  اإج����راءات  ببدء  املطالبات  م��ن  زاد  وم��ا 
عن م�شعى مفرت�س من ترامب لل�شغط على الرئي�س 
الأوكراين املنتخب فولودميري زيلن�شكي، لفتح حتقيق 
مار�س  ال��ذي  هانرت  بايدن وجنله  بحق  ف�شاد  ب�شبهات 

اأعماًل يف الدولة الواقعة ب�شرق اأوروبا.

•• نيويورك-وكالت:

العتداء على  اأن  الأربعاء  بومبيو،  ، مايك  الأمريكي  وزي��ر اخلارجية  اأك��د 
اأرام��ك��و ه��ج��وم على الق��ت�����ش��اد ال��ع��امل��ي. وق���ال يف ن���دوة ب��ع��ن��وان الحت���اد يف 
اإي��ران هي املعتدية ولي�شت �شحية باأي �شكل من  اإن  اإي��ران،  مواجهة نووي 

الأ�شكال، معترباً اأنها ل ت�شتجيب اإل للقوة.
كما اتهم بومبيو طهران ببث الفو�شى عن طريق دعمها للأ�شد واحلوثيني 

يف اليمن وميلي�شيات �شيعية يف العراق«.
اأنه مع بدء ا�شرتاتيجية الرئي�س الأمريكي دونالد ترمب، �شد  واأ�شار اإىل 

طهران، اأوقفنا اأرباح اإيران و�شاعفنا ال�شغوط على النظام.
ودع���ا، وزي���ر اخل��ارج��ي��ة الأم��ريك��ي، امل�����ش��وؤول��ني الإي��ران��ي��ني اإىل اأن ي�شعوا 

م�شالح ال�شعب اأول.
احلر�س  على  �شارمة  عقوبات  بفر�س  وا�شنطن  ق��ي��ام  اإىل  ن��وه  ذل���ك،  اإىل 

الثوري الإيراين، م�شيفاً اأن العامل يدرك جدية الوليات املتحدة.

حماولت  ب��دء  اإىل  دفعتها  اإي���ران  على  الأم��ريك��ي��ة  ال�شغوط  اأن  اإىل  واأمل���ح 
اإيران  تزيد  الدولية  وامل��واق��ف  العقوبات  اأن  واأ���ش��اف  املنطقة.  يف  تخريب 

وميلي�شياتها عزلة حول العامل.
ت��ك��ذب، واإن م��زاع��م الرئي�س الإي���راين ح�شن روح���اين عن  اإي���ران  اإن  وق��ال 
هزمية طهران للإرهاب غريبة. كما و�شف روحاين باأنه بائ�س، م�شددا على 

اأن طهران ل ت�شتجيب اإل للقوة.
وذكر بومبيو اأن عددا كبريا من الدول اأبدى ا�شتعداده ملواجهة تهديد اإيران 
للملحة والأمن الدويل. واأو�شح اأن الدبلوما�شية الأمريكية لفتت انتباه 

املجتمع الدويل اإىل خطر اإيران على ال�شلم الدويل.
اإىل ذلك اأعلن فر�س الوليات املتحدة الأربعاء عقوبات على �شركات �شينية 
ومدرائها بتهمة “نقل نفط من اإيران عن علم يف انتهاك للحظر الأمريكي 
على هذا البلد. واأو�شح بومبيو اأن فر�س العقوبات هو بداية تنفيذ لتهديد 
الرئي�س دونالد ترمب، الذي تعهد الثلثاء ب�ت�شديد العقوبات طاملا ا�شتمر 

�شلوك اإيران التهديدي. 

ج����زي����رة ي��اب��ان��ي��ة 
�ل��وج��ود م��ن  تختفي 

•• طوكيو-وام:

تقع  كانت  يابانية  جزيرة  اختفت 
500 م��رت م��ن �شاحل  ب��ع��د  ع��ل��ى 
�شاروفوت�شو يف حمافظة هوكايدو 
ال�شمالية وفقا مل�شح خفر ال�شواحل 
الذي عزا ال�شبب اىل عوامل احلت 
يف  باملياه  متاما  لغمرها  اأدت  التي 

موقع ا�شبح مياها �شحلة.
وهذه اأول حالة اختفاء تام لإحدى 
النائية،  احل���دودي���ة  ال��ي��اب��ان  ج���زر 
جزيرة.   484 ع��دده��ا  يبلغ  ال��ت��ي 
اليابان  ت��ف��ق��د  اأن  امل��ح��ت��م��ل  وم���ن 
حوايل 0.03 كيلومرت مربع من 
مياهها الإقليمية بعد �شرب اإ�شايف 
ي�شتغرق عامني على الأقل ملعرفة 
اأ�شبحت  قد  كانت اجلزيرة  اإذا  ما 

يف عداد مرتفعات املد املنخف�س.
وتعريف اجلزيرة مبوجب اتفاقية 
الأمم املتحدة لقانون البحار باأنها 
اأر�س،  منطقة طبيعية مكونة من 
املاء  ف��وق  وتكون  باملياه،  وحماطة 
امل��د وتبقى ف��وق املياه  عند ارت��ف��اع 

عند املد املنخف�س.
وميكن ا�شتخدام املرتفعات كنقاط 
اأ�شا�شية حل�شاب املياه الإقليمية اإذا 
تتجاوز  ل  م�شافة  على  تقع  كانت 
كلم(من   22( بحريا  ميل   12
اأو جزر  ال��رئ��ي�����ش��ي  ال���رب  ���ش��واح��ل 

�أحكام بال�سجن �سد �سقيق بوتفليقة وم�سوؤولني �آخرين
•• اجلزائر-وكالت:

فجر  اجل��زائ��ر،  يف  الع�شكري  الق�شاء  اأ���ش��در 
عاما   15 ال��ن��اف��ذ  بال�شجن  حكما  الأرب���ع���اء، 
بحق كل من �شقيق الرئي�س ال�شابق، ال�شعيد 
التاآمر  بتهمة  اآخرين،  وم�شوؤولني  بوتفليقة، 

�شد �شلطة الدولة واجلي�س.
واأوردت �شحيفة النهار اجلزائرية اأن الأحكام 
وزعيمة  بوتفليقة،  ال�شعيد  ���ش��د  ح�����ش��وري��ا 

حزب العمال، لويزة حنون،  والفريق املتقاعد 
حممد مدين واللواء املتقاعد ب�شري طرطاق.
ال��ع�����ش��ك��ري��ة يف مدينة  امل��ح��ك��م��ة  ق�����ش��ت  ك��م��ا 
بال�شجن  حكما  العا�شمة،  جنوبي  البليدة، 
الدفاع  وزي��ر  �شد  غيابيا،  عاما   20 النافذ، 
ن���زار. و�شدر  خ��ال��د  املتقاعد  ال��ل��واء  الأ���ش��ب��ق 
نزار،  �شد جن��ل  اأي�����ش��ا،  غيابيا  ذات���ه،  احل��ك��م 
ف���ري���د بن  الأع�����م�����ال  اإىل رج�����ل  ب���الإ����ش���اف���ة 

حمدين.

م�سرع دو�ع�س ب�سربة �أمريكية جنوبي ليبيا
•• طرابل�س-وكالت:

اأعلنت القيادة الأمريكية يف اأفريقيا مقتل 11 اإرهابيا 
تابعني لتنظيم داع�س يف ق�شف جوي ا�شتهدف مدينة 
ن�شرته  ب��ي��ان  واأ����ش���ار  الأرب���ع���اء.  ليبيا،  م���رزق ج��ن��وب��ي 
اإىل  في�شبوك،  يف  الر�شمية  �شفحتها  ع��ل��ى  ال��ق��ي��ادة 
تنظيم  اإىل  ينتمون  اإره��اب��ي��ني  ا�شتهداف  الق�شف  اأن 

داع�س.
العملية  ف��اإن  غيلر،  ويليام  العمليات،  قائد  وبح�شب 
جاءت لتحييد قدرات الإرهابيني الع�شكرية، واحليلولة 

دون اإحلاق الأذى باملواطنني املدنيني الليبيني.
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اأخبـار الإمـارات

•• عجمان-وام:

الأعلى  املجل�س  النعيمي ع�شو  را�شد  بن  ال�شيخ حميد  ال�شمو  اأكد �شاحب 
حاكم عجمان اأن دولة الإمارات العربية املتحدة تر�شم م�شتقبل جديدا و 
واعدا للمنطقة بدخولها عامل الف�شاء وتهيئتها الظروف والبيئة املحفزة 
على ال�شتك�شاف والبتكار واعتمادها على �شباب وبنات الوطن يف الرتقاء 
باملجالت العلمية والبحثية وذلك يف ظل حكمة القيادة الر�شيدة واملتطلعة 
اإىل حا�شر وم�شتقبل باهر بقيادة �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل 
نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
“رعاه اهلل”  دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن  ال�شيخ حممد  ال�شمو  و�شاحب 

القائد الأعلى للقوات امل�شلحة .
2019 يعترب  العام  اإن اخلام�س والع�شرين من �شبتمرب من  وقال �شموه 
يوما ا�شتثنائيا حلدث عظيم يف تاريخ دولتنا من اأجل �شنع م�شتقبل واعد 
العلمية  الكت�شافات  م��ن  ع��امل  اإىل  وال��دخ��ول  الف�شاء  جم��ال  يف  ومبهر 
وامل�شاهمة يف خدمة الب�شرية مما ير�شخ مكانة دولتنا عامليا ويدعم م�شرية 

التطوير والتنمية التي ت�شهدها على كافة ال�شعد.
و�شلطان  املن�شوري  بتاأهيل هزاع  الإم��ارات حتتفي  دولة  اأن  �شموه  واأ�شاف 
العلمية  وقدراتهم  باإجنازهم  وت�شيد  اإماراتيني  ف�شاء  رائدي  اأول  النيادي 
والعملية وتثق بكفاءة املن�شوري والذي ينطلق اإىل حمطة الف�شاء الدولية 
�شمن مهمة علمية يف حمطة الف�شاء الدولية ملدة ثمانية اأيام ل�شتك�شاف 
القمر واملريخ والقيام بتجارب ودرا�شات علمية لتكوين مرجع علمي عربي 
موثق . وعرب �شاحب ال�شمو حاكم عجمان عن �شعادته بانطلق مهمة اأول 
رائد ف�شاء اإماراتي اإىل حمطة الف�شاء الدولية �شمن برنامج “الإمارات 
لرواد الف�شاء” والذي يعمل على اإعداد كوادر وطنية موؤهلة واإعداد وتدريب 
رواد الف�شاء الإماراتيني واإر�شالهم اإىل الف�شاء للقيام مبهام علمية ترثي 

املجتمع الدويل مبعلومات وحلول للتحديات املختلفة.
الإم���ارات منارة علمية  دول��ة  �شتجعل من  املهمة  ه��ذه  اأن  اإىل  �شموه  ولفت 
جاذبة للكفاءات واملهارات ال�شتثنائية ومفتاح اأمل و�شعادة للمنطقة والأمة 

العربية والإ�شلمية.
باإجنازها  تفخر  الإم���ارات  دول��ة  اأن  ال�شمو حاكم عجمان  واأ���ش��اف �شاحب 
التاريخي وحتقيق حلم القادة املوؤ�ش�شني يف و�شول اأبناء الوطن وال�شحراء 

واملعرفة  العلم  جمالت  يف  الإماراتية  بالإجنازات  وتعتز  الف�شاء  قمة  اإىل 
وحتقيق  العلمية  ال�شتك�شافات  يف  ال���دويل  املجتمع  وم�شاركة  وال��ب��ح��وث 
نه�شة علمية يف جمال الف�شاء وتلبية متطلبات امل�شتقبل واحلا�شر. واأ�شار 
الإماراتي  الف�شاء  قطاع  منو  على  اإيجابية  علمة  الرحلة  اأن  اإىل  �شموه 
الذي يعتزم اإر�شال رحلة غري ماأهولة اإىل املريخ عام 2021 لتتزامن مع 

الذكرى اخلم�شني لقيام الدولة.
والتقدير  بال�شكر  النعيمي  را�شد  بن  حميد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  وتوجه 
يف  اإماراتية  علمية  نه�شة  ت�شييد  يف  و�شاهم  اأ�ش�س  من  كل  اإىل  والمتنان 
جمال الف�شاء على راأ�شهم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم 
نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�شاحب 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
الأعلى للقوات امل�شلحة على تاأ�شي�س برنامج الإمارات لرواد الف�شاء ومركز 
الوطن للخو�س يف  للف�شاء ودعمهما اللحمدود لأبناء  را�شد  حممد بن 

املهام العلمية وحتقيق الإجنازات البحثية النافعة.
رحلتهما  ويكلل  الإم��ارات��ي��ني  الف�شاء  رائ���دي  يحفظ  اأن  اهلل  �شموه  ودع��ا 

بالتوفيق والنجاح ويردهما �شاملني غامنني.

•• دبي-وام:

الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم،  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  التقى 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل اأخاه �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 

زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ظهر ام�س 
بح�شور �شمو ال�شيخ طحنون بن زايد اآل نهيان م�شت�شار الأمن الوطني.

را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ا�شرتاحة  يف  عقد  ال��ذي  اللقاء  تناول 
التنمية  املتعلقة مب�شرية  املو�شوعات  باملرموم يف دبي بحث عدد من  اآل مكتوم 

وال�شرتاتيجيات  اخلطط  �شوء  يف  ال��دول��ة  جنبات  كافة  ت�شمل  التي  ال�شاملة 
اأف�شل النظم  املعتمدة، التي تهدف اإىل تطوير القدرات والكفاءات وا�شتحداث 
مزيد  حتقيق  يف  املتمثل  الأ���ش��م��ى  ال��ه��دف  خلدمة  العاملية  املعايري  اأرق���ى  وف��ق 
اأف�شل  وتنميتها، و�شمان  الغايل واحلفاظ على مكت�شباته  لوطننا  الرفعة  من 

الراحة  له  ت�شمن  التي  املعطيات  وتاأكيد  للمواطن  الكرمية  احلياة  م�شتويات 
القطاعات،  �شتى  يف  ومت��ي��زه  لنجاحه  ال��لزم��ة  امل��ق��وم��ات  ومتنحه  وال�����ش��ع��ادة، 
و�شوًل اإىل تر�شيخ مكانة دولة الإمارات يف اأرقى املراتب و�شمن اأعلى موؤ�شرات 

التناف�شّية العاملية.

•• عجمان-وام:

ويل  النعيمي  حميد  بن  عمار  ال�شيخ  �شمو  اأك��د 
حلظة   2019 �شبتمرب   25 اأن  عجمان  عهد 
تاريخية وعلمة بارزة ومميزة يف م�شرية دولة 
الإمارات العربية املتحدة حيث انطلق اأول رائد 
الدولية  ال��ف�����ش��اء  اإىل حم��ط��ة  اإم���ارات���ي  ف�����ش��اء 
اإىل  ل��رائ��د ف�����ش��اء ع��رب��ي  يف رح��ل��ة ه��ي الأوىل 

املحطة.
وقال �شموه اإن انطلق اأول رائد ف�شاء اإماراتي 
برنامج  ���ش��م��ن  ال��دول��ي��ة  ال��ف�����ش��اء  اإىل حم��ط��ة 
�شاحب  اأطلقه  ال���ذي  الف�شاء  ل���رواد  الإم����ارات 
نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س ال��وزراء حاكم دبي 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  اهلل” و�شاحب  “رعاه 
القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د 

الأعلى للقوات امل�شلحة وبداأ عام 2017 �شيعيد 
الأمل لل�شباب العربي با�شتعادة اأجماد اأجدادهم 
الذين برعوا يف علوم الفلك حيث �شيكون لهذا 
الإجناز دور يف ا�شتعادة املجد العربي جمددا يف 
واإ�شافة  باملعارف  الب�شرية  واإث��راء  العلوم  نطاق 

بعد جديد يف عامل اليوم .
واأ�شاف �شموه اأن اإعلن مركز حممد بن را�شد 
ليكون  امل��ن�����ش��وري  ه���زاع  اخ��ت��ي��اره  ع��ن  للف�شاء 
رائ���د ال��ف�����ش��اء الأ���ش��ا���ش��ي و���ش��ل��ط��ان ال��ن��ي��ادي يف 
الدولية  الف�شاء  حمطة  اإىل  الن��ط��لق  َمهمة 
خطوة مهمة على طريق حتقيق اأهداف برنامج 
لتدريب  يهدف  ال��ذي  الف�شاء  ل���رواد  الإم����ارات 
الإماراتيني  ال��ف�����ش��اء  رواد  م��ن  ف��ري��ق  واإع�����داد 
علمية  مب��ه��ام  للقيام  ال��ف�����ش��اء  اإىل  واإر���ش��ال��ه��م 
خم��ت��ل��ف��ة. وق����ال ���ش��م��وه “ اإن���ن���ا ن��ح��م��د اهلل اأن 
به  ونفاخر  نفخر  ال��ذي  الإجن���از  ه��ذا  لنا  حقق 

�شنعت  ر�شيدة  قيادة  لنا  هياأ  ال��ذي  اهلل  ونحمد 
ه��ذا الإجن���از وذل��ك بثبات يف النهج وو���ش��وح يف 
الروؤية ويف مفهوم القيادة وتبعاتها لبناء الدولة 
بها  وال�شري  املتينة  ق��واع��ده��ا  واإر���ش��اء  احلديثة 

نحو اأرقى مراتب التقدم والزدهار ».
والروؤية  الثاقبة  النظرة  اأن  اإىل  �شموه  واأ���ش��ار 
الر�شيدة  لقيادتنا  الكبري  وال��ط��م��وح  العميقة 
ل��ي�����س احللم  اإىل ح��ق��ي��ق��ة وه����و  ح���ول���ت احل���ل���م 
للإماراتيني فقط بل هو حلم من اأجل غد اأف�شل 

للعامل العربي باأ�شره وللإن�شانية جمعاء.
امل��ج��ال ل  ه��ذا  دولتنا يف  اأن طموح  �شموه  واأك���د 
حت��ده ح��دود ول تقف اأم��ام��ه ح��واج��ز ول تعيق 
ت��ق��دم��ه ع��وائ��ق ف��ق��د و���ش��ع��ت ق��ي��ادت��ن��ا احلكيمة 
اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور  ط��م��وح 
نهيان “طيب اهلل ثراه” يف و�شول اأبناء الإمارات 
اإىل الف�شاء هدفا وغاية م�شريا اإىل اأن الإمارات 

اإىل  الو�شول  املقبلني  العقدين  ت�شتهدف خلل 
القمر وا�شتك�شاف املريخ والنيازك.

الإجناز  ه��ذا  اإن  عجمان  عهد  ويل  �شمو  وق���ال 
بالإجنازات  الإم��ارات احلافل  �شجل  اإىل  ي�شاف 
قطار  الإم������ارات  فم�شرية  امل�����ش��رف��ة  ال��ت��اري��خ��ي��ة 
ي��ت��وان��ى عن  م���ا ول  ع��ن��د ح���د  ي��ت��وق��ف  اأزيل ل 
امل�شي قدما لتحقيق الأه��داف العظمى يف بناء 
واإع��م��ار الأر���س وك��ل ذل��ك ل ياأتي ومل ي��اأت من 
فراغ واإمنا من قيادة ر�شيدة متلك روؤية وا�شحة 
يف  �شعبها  م�شلحة  وت�شع  وامل�شتقبل  للحا�شر 
باأبنائه  اإل  ال��وط��ن  ي��زده��ر  ول  اأول��وي��ات��ه��ا  قمة 
املعرفية  وح�شيلتهم  اجل��اد  وعملهم  املخل�شني 

وقيمهم واأخلقهم.
اآمنة  رحلة  والنيادي  للمن�شوري  �شموه  ومتنى 
وعودة ظافرة واأن يرفع اهلل علم الإمارات دائما 

عاليا خفاقا يف الأر�س وال�شماء.

•• الفجرية -وام:

حمد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك���د 
املجل�س  ال�شرقي ع�شو  بن حممد 
الأعلى حاكم الفجرية اأن انطلق 
حمطة  اإىل  امل����ن���������ش����وري  ه��������زاع 
ال��دول��ي��ة ح���دث تاريخي  ال��ف�����ش��اء 
�شجل  ����ش���م���ن  ف�����ارق�����ة  وحم����ط����ة 
باتت  التي  الإم��ارات��ي��ة  الإجن����ازات 

ملهمة ل�شعوب العامل.
وهناأ �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية 
ال�شعب الإماراتي والعربي باإجناز 
م�شرياً  امل��ن�����ش��وري،  الف�شاء  رائ���د 
باأبنائها  تفخر  الإم�����ارات  اأن  اإىل 
وهم يوؤكدون اليوم اأن ل م�شتحيل 
م��ع ث��ق��اف��ة ال��ع��م��ل وال��ت��م��ي��ز التي 

ن�شاأوا عليها.
“وكالة الإمارات للف�شاء”  وكانت 
نظمت م�شاء ام�س يف مركز وزارة 
الثقافة وتنمية املعرفة بالفجرية، 
حمد  بن  عبداهلل  ال�شيخ  بح�شور 

ب��ن ���ش��ي��ف ال�����ش��رق��ي رئ��ي�����س احتاد 
واللياقة  الج�شام  لبناء  الم���ارات 
توثق  ت��ع��ري��ف��ي��ة  جل�شة  ال��ب��دن��ي��ة، 
رائد  ك���اأول  املن�شوري  ه��زاع  رحلة 
اإىل  اإماراتي وعربي ينطلق  ف�شاء 

حمطة الف�شاء الدولية.�س
�شا�شة  ع���ل���ى  احل�������ش���ور  و����ش���اه���د 
انطلق  حل���ظ���ات  ك���ب���رية  ع���ر����س 
على  “املن�شوري”  الف�شاء  رائ���د 
الرو�شية  ال��ف�����ش��اء  م��رك��ب��ة  م���ن 
15 من حمطة  اإ�س  “�شويوز” اإم 
جمهورية  يف  الف�شائية  بايكونور 
الف�شاء  حمطة  اإىل  ك��ازاخ�����ش��ت��ان 
ال��دول��ي��ة، يف رح��ل��ة ت�شتمر مل��دة 8 

اأيام للعمل على جتارب علمية.
طموح  امل��ن�����ش��وري  مهمة  وجت�����ش��د 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  املغفور له 
ث���راه - يف  ن��ه��ي��ان - ط��ي��ب اهلل  اآل 
و�شول اأبناء الإمارات اإىل الف�شاء، 
وقد اآمن بقدراتهم واهتم بدخول 
دول��ة الإم����ارات ه��ذا القطاع، وهو 

ال��ن��ه��ج ال�����ذي ت��ب��ن��ت ال��ع��م��ل على 
الر�شيدة،  ال��دول��ة  ق��ي��ادة  حتقيقه 
التنفيذية  خ���ط���وات���ه  ق��م��ة  وب���ل���غ 
باإطلق الربنامج الوطني للف�شاء 
يف اأبريل 2017 من قبل �شاحب 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
“رعاه  دبي  ال��وزراء حاكم  جمل�س 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  اهلل” 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 

للقوات امل�شلحة .
الف�شاء  رائ��������د  رح����ل����ة  وت������اأت������ي 
اليوم  املن�شوري  ه���زاع  الإم���ارات���ي 
يف  الر�شيدة  قيادتنا  روؤي��ة  لتج�شد 
يف هذا ال�شياق، وتوؤكد مب�شمونها 
واأه��داف��ه��ا ع��زمي��ة ���ش��ب��اب الوطن 
مقعد  ت����ب����وء  ع���ل���ى  وا������ش�����راره�����م 
الريادة العاملية يف املجالت كافة .. 
وت�شجيل ب�شمة اإماراتية خا�شة يف 

�شجل الإجنازات العاملية.

•• اأم القيوين-وام:

�شعود  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  اأك���د 
املجل�س  ع�����ش��و  امل���ع���ل  را�����ش����د  ب����ن 
الأع���ل���ى ح��اك��م اأم ال��ق��ي��وي��ن ان���ه يف 
يعانق  وطموح  جميد  تاريخي  ي��وم 
الف�شاء و روؤية قيادية فذة وخطط 
و برامج و ا�شرتاتيجيات ل�شت�شراق 
الف�شاء، ي�شجل ابن الإمارات هزاع 
و  اإماراتياً  ف�شائياً  رقماً  املن�شوري 
عربياً يف �شجل تاريخ وعامل �شناعة 
م�شاريعنا  ب���داي���ة  م��ع��ل��ن��اً  ال��ف�����ش��اء 
امل����ج����الت وفق  ك���اف���ة  ال��ع��ل��م��ي��ة يف 
واخلربات  وامل��ه��ارات  املعايري  اأرق���ى 
ال��ع��امل��ي��ة وب���ك���ف���اءة ع��ال��ي��ة يف اإط����ار 
ج�شدت  ط��م��وح��ة  ف�شائية  ب��رام��ج 
اأبناء  ل��دى  الوطنية  الإرادة  معاين 
املوؤ�ش�س  القائد  زرعها  التي  الوطن 
نهيان-  اآل  �شلطان  بن  زاي��د  ال�شيخ 
الربنامج  اإىل  بالإ�شافة  اهلل  رحمه 
اطلقه  ال������ذي  ل��ل��ف�����ش��اء  ال���وط���ن���ي 
بن  حم��م��د  ال�شيخ  ال�شمو  ���ش��اح��ب 
را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
دبي  ح��اك��م  ال����وزراء  جمل�س  رئي�س 
“رعاه اهلل” و�شاحب ال�شمو ال�شيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات 
امل�شلحة يف عام 2017 و الذي اأعلن 
من خلله عن ا�شتقطاب الكفاءات 

الوطنية ال�شابة .
واعرب �شموه عن الفخر والعتزاز 
ف�شاء  رائ��د  ك��اأول  املن�شوري  بهزاع 
ينطلق اإىل حمطة الف�شاء الدولية 
ك�شريك  الإم������ارات  دول����ة  دخ����ول  و 
املاأهولة  الف�شاء  رح���لت  يف  ف��اع��ل 
منا�شبة  احل����دث  ه���ذا  ان  م�شيفا 
خللها  من  ندعوا  وعلمية  وطنية 
���ش��ب��اب ال���وط���ن ب����اأن ي��ك��ون��وا القوة 

الداعمة لهذه الربامج.

واو�شح �شاحب ال�شمو ال�شيخ �شعود 
الإمارات  برامج  ان  املعل  را�شد  بن 
الف�شائية من خلل اإطلق خليفة 
ل�شتك�شاف  الأم����ل  وم�����ش��ب��ار  ���ش��ات 
علمية  ب�����ربام�����ج  ح���ف���ل���ت  امل�����ري�����خ 
ان  معتربا  م�شبوقة  غ��ري  وثقافية 
ه��ذه اخل��ط��وة �شمن خطط اخرى 
على اأمل الو�شول اإىل كوكب املريخ 
الذكرى  م��ع  ت��زام��ن��ا   2021 ع���ام 
اخلم�شني لتاأ�شي�س الدولة ، لتعانق 
للعامل  نوؤكد  و  الف�شاء  احتفالتنا 
باأن عهد براجمنا الف�شائية وبقيادة 
ي��ع��د واق��ع��اً ملمو�شاً  ال��وط��ن  اأب��ن��اء 
يف اإط�����ار ال���ش��ت��ث��م��ار ال��ف�����ش��ائ��ي و 
وت�شدر   ، ال�شناعية  املجمعات  بناء 
�شتى  يف  العاملية  التناف�شية  درج��ات 
وال�شناعية  القت�شادية  امل��ج��الت 
احلكيمة  القيادة  ظ��ل  يف  والعلمية 
ال�����ش��ي��خ خليفة  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 

الدولة  رئي�س  نهيان-  اآل  زاي��د  ب��ن 
اأ�شحاب  اأخ�����وان�����ه  و  اهلل  ح��ف��ظ��ه 
ال�شمو اأع�شاء املجل�س الأعلى حكام 
الإمارات ، واأبناء الوطن املقتدرين.

املنا�شبة  ب����ه����ذه   “ ����ش���م���وه  وق�������ال 
بخال�س  نتقدم  اأن  ي�شرنا  العظيمة 
مقام  اإىل  وال���ت���ربي���ك���ات  ال���ت���ه���اين 
خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و  ����ش���اح���ب 
الدولة  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن 
ال�شمو  و���ش��اح��ب  اهلل”  “حفظه 
مكتوم  اآل  را���ش��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
جمل�س  رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب 
اهلل”  “رعاه  دب����ي  ح��اك��م  ال�������وزراء 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و�شاحب 
اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د 
نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة 
املجل�س  اأع�����ش��اء  ال�شمو  واأ���ش��ح��اب 
الأعلى حكام الأم��ارات و اإىل �شعبنا 

الويف بهذا الإجناز العظيم«.

عمار �لنعيمي : �نطالق رحلة �أول ر�ئد ف�ساء �إمار�تي حلظة تاريخية تعيد �الأمل لل�سباب �لعربي

حاكم �أم �لقيوين : رحلة �ملن�سوري ت�سجل رقما حاكم �لفجرية : رحلة �ملن�سوري توؤكد �أن ال م�ستحيل مع ثقافة �لتميز �الإمار�تية
ف�سائيا �إمار�تيا وعربيا يف �سجل تاريخ وعامل �لف�ساء

لرت�صيخ مكانة االإمارات يف اأرقى املراتب و�صمن اأعلى موؤ�صرات التناف�صّية العاملية

حممد بن ر��سد وحممد بن ز�يد يناق�سان مو�سوعات تتعلق برفعة �لوطن و�سعادة �ملو�طن

حاكم عجمان : �الإمار�ت تر�سم �ليوم م�ستقبال جديد� وو�عد� بدخولها عامل �لف�ساء

حممد بن ر��سد ي�سكل جمل�س �إد�رة 
موؤ�س�سة دبي لال�ستثمار�ت �حلكومية

•• دبي-وام: 

اأ�شدر �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء رعاه اهلل ب�شفته 
لل�شتثمارات احلكومية  دبي  موؤ�ش�شة  اإدارة  بت�شكيل جمل�س   2019 ل�شنة   30 رقم  املر�شوم  دب��ي،  لإم��ارة  حاكما 
ال�شيخ  اآل مكتوم نائبا للرئي�س، و�شمو  ال�شيخ حمدان بن حممد بن را�شد  برئا�شة �شموه، وع�شوية كل من �شمو 
مكتوم بن حممد بن را�شد اآل مكتوم، و�شمو ال�شيخ اأحمد بن �شعيد اآل مكتوم، ومعايل حممد اإبراهيم ال�شيباين، 

وذلك ملدة ثلث �شنوات قابلة للتجديد.
ويعمل بهذا املر�شوم من تاريخ �شدوره، وين�شر يف اجلريدة الر�شمية.

 �لهوية  ت�سدر تاأ�سري�ت حتمل �سعار طموح ز�يد 
•• اأبوظبي-وام: 

ال�شعار مركز حممد بن  تاأ�شريات حتمل �شعار طموح زايد وداخل  الهيئة الحتادية للهوية واجلن�شية  اأ�شدرت 
ف�شاء  رائ��د  اأول  انطلق  مبنا�شبة  وذل��ك  والإجنليزية  العربية  باللغتني  املن�شوري  ه��زاع  وا�شم  للف�شاء  را�شد 
اإماراتي حملقاً وعلم الإمارات يرفرف على من املركبة الرو�شية �شويوز اإم ا�س 15 ام�س من قاعدة بايكونور 
الف�شائية يف كازاخ�شتان. وتهنيء الهيئة القيادة الر�شيدة وال�شعب المارتي بهذا احللم الذي حتقق يف 25 من 
�شبتمرب هذا التاريخ لن ين�شاه الإماراتيون فهو حمفور يف قلوبهم كون الفكرة اطلقها املغفور له ال�شيخ زايد بن 
�شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه عام 1976 عند ا�شتقباله لثلثة رواد ف�شاء اأمريكيني واأمامه جم�شم ملركبة 

ف�شائية ليوؤرخ لبداية ع�شر الف�شاء فكانت ب�شماته نربا�شا لتحقيق هذا احللم..
الطلبة  وابتعثت  الكبري  الوطني  امل�شروع  لهذا  حتتية  بنية  بناء  اأج��ل  من  الإمكانات  كل  الر�شيدة  القيادة  و�شخرت   

الإماراتيني للدرا�شة والتدريب يف مراكز حمطات الف�شاء العاملية.
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اأخبـار الإمـارات
رحلة �ملن�سوري.. نقطة حتول مف�سلية يف �مل�سروع �لوطني للف�ساء •• اأبوظبي-وام:

رائد  اأول  املن�شوري  ه��زاع  انطلق  جديد  تاريخي  اجن��از  يف 
ف�شاء اإماراتي ب�طموح زايد يف رحلته التاريخية اإىل حمطة 
لكتابة ق�شة جناح جديدة  ب��اإرادة وعزمية  الدولية  الف�شاء 

لوطن الريادة والتميز والجناز.
وعلى من املركبة الف�شائية �شويوز اأم اأ�س 12 من حمطة 
امل��ن�����ش��وري يف  ت��وج��ه  ك��ازاخ�����ش��ت��ان  الف�شائية يف  ب��اي��ك��ون��ور 
اإىل حمطة الف�شاء الدولية �شمن فريق  التاريخية  رحلته 
ي�شم رائدة الف�شاء الأمريكية جي�شيكا مري ورائد الف�شاء 

الرو�شي اأوليغ �شكريبو�شك.
ملهمة  املبا�شر  البث  فعالية  يف  وم�شاركون  م�شوؤولون  واأك��د 
ه����زاع امل��ن�����ش��وري اإىل حم��ط��ة ال��ف�����ش��اء ال��دول��ي��ة ال��ت��ي مت 
للمعار�س  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  اليوم  م�شاء  تنظيمها 
يف ت�شريحات خا�شة لوكالة اأنباء الإم��ارات "وام" اإن مهمة 

ه���زاع امل��ن�����ش��وري ت��ع��د ث��م��رة دع���م ق��ي��ادة ال���دول���ة الر�شيدة 
م�شرية  يف  ال���رائ���د  ودوره�����م  ب��ق��درات��ه��م  والإمي�����ان  لل�شباب 

التنمية والزدهار بكافة القطاعات.
وقالت �شيخة امل�شكري الرئي�س التنفيذي للبتكار يف وكالة 
دولة  تعي�شها  ال��ت��ي  ال��ل��ح��ظ��ات  ه���ذه  اأن  للف�شاء  الإم�����ارات 
الإمارات تعترب نقطة حتول مف�شلية يف م�شروعها الف�شائي 
يف  وت��غ��ر���س  ال��وط��ن  �شباب  ط��ري��ق  ت�شيء  �شعلة  باعتبارها 
نحو  العمل  وموا�شلة  خميلتهم  لتحفيز  الإل��ه��ام  نفو�شهم 
اإىل  اإم��ارات��ي  اأول  اأن �شعود  اإىل  واأ���ش��ارت  اأحلمهم.  حتقيق 
م�شرية  يف  �شتتلحق  ال��ت��ي  ال��ت��ط��ورات  ب��اك��ورة  ه��و  الف�شاء 
فالطموحات  الإم����ارات  ل��دول��ة  الوطني  الف�شائي  القطاع 

الأر�س  على  عمل  وف��رق  اأف��ك��ار  جم��رد  بالأم�س  كانت  التي 
�شيعاد النظر فيها و�شريتفع �شقفها الذي لن يحدها �شوى 
الإم���ارات  دول���ة  اإىل  بالتهنئة  امل�شكري  وتقدمت  الف�شاء. 
قيادة وحكومة و�شعبا على هذا الإجناز الوطني الذي يب�شر 
مبزيد من النجاحات التي �شت�شهم يف تطوير علوم الف�شاء 
الف�شائية  اخلريطة  على  ال��دول��ة  ومكانة  ح�شور  وتعزيز 
النوعية مل تكن  القفزات  اأن هذه  واأ�شافت  اإقليميا وعامليا. 
ب�شبابها  الر�شيدة  القيادة  اأولتها  التي  الثقة  ل��ول  لتتحقق 
اأو جهد مقت�شب بل هي دليل  فهي لي�شت نتاج عمل فردي 
على اأن دولة الإمارات ا�شتطاعت على مدى عقود اأن توؤ�ش�س 
بجيل  ثمارها  توؤتي  وب��داأت  متفردة  وعلمية  تعليمية  لبيئة 

من اخلريجني والكفاءات ليكونوا جزءا من منظومة التميز 
وهم ذاتهم �شيكونون �شفراءنا نحو امل�شتقبل.

وتابعت "اإن املرحلة املقبلة تلقي بالكثري من امل�شوؤوليات على 
ومواجهة  ال���دوؤوب  العمل  موا�شلة  �شوى  علينا  فما  عاتقنا 
الفنية وال�شتمرار يف  واملهارات  باملعرفة  العلمية  التحديات 
خططنا  حتقيق  نحو  والدفع  التعليمية  موؤ�ش�شاتنا  تطوير 

الطموحة التي �شن�شهد قطافها يف وقت قريب جدا".
م��ن ج��ان��ب��ه اأك����د ال��دك��ت��ور ع����ارف ���ش��ل��ط��ان احل���م���ادي نائب 
اأن  والتكنولوجيا  للعلوم  التنفيذي جلامعة خليفة  الرئي�س 
اأر���س دولة  اإم��ارات��ي ومقيم على  املن�شوري فخر لكل  ه��زاع 
الإمارات وو�شوله اإىل الف�شاء يعترب دليل على ما ي�شتطيع 

ال�شباب الإماراتي اأن يحققه يف ظل دعم القيادة الر�شيدة.
لي�س  للتميز  وع��زمي��ة  اإرادة  يحمل  ال��وط��ن  �شباب  اإن  وق��ال 
وميثل  العاملي  امل�شتوى  على  بل  املحلي  امل�شتوى  على  فقط 
على  وال��ق��ادر  الطموح  الإم��ارات��ي  ال�شباب  املن�شوري  ه��زاع 
بعدد  �شيقوم  الف�شاء  اإىل  رحلته  وخ��لل  امل�شتحيل  حتقيق 

من املهام العلمية وهو ما �شيعود بالفائدة على طلبتنا.
الف�شاء  رائد  �شقيقة  املن�شوري  �شم�شة  توجهت  جهتها  من 
الإماراتي هزاع املن�شوري بال�شكر اإىل قيادة الدولة الر�شيدة 
عن  معربة  الوطن  و�شباب  املن�شوري  ه��زاع  يف  ثقتهم  على 
حمطة  اإىل  ال��ت��اري��خ��ي��ة  �شقيقها  مهمة  مبتابعة  �شعادتها 
الرباعم  من  الكبري  احل�شور  ه��ذا  و�شط  الدولية  الف�شاء 
اأن  وبينت  للمعار�س.  الوطني  اأبوظبي  مركز  يف  وال�شباب 
الف�شاء  معانقة  ال�شغر  منذ  حلمه  ك��ان  امل��ن�����ش��وري  ه���زاع 
الوطن  اأر���س  اإىل  ال�شرب  بفارغ  عودته  ننتظر  اأننا  م�شيفة 

فهو القدوة واملثل الأعلى ل�شباب الوطن.

��ستطالع .. م�ستويات وعي عالية للمجتمع �الإمار�تي بقطاع �لف�ساء �لوطني
•• دبي-وام:

للف�شاء  الإم��ارات  ووكالة  والإح�شاء  للتناف�شية  الحتادية  الهيئة  ك�شفت 
ام�س عن نتائج ا�شتطلع هو الأول من نوعه على م�شتوى دولة الإمارات 
الربنامج  ع��ن  ���ش��رائ��ح��ه  امل��ح��ل��ي مبختلف  ان��ط��ب��اع��ات اجل��م��ه��ور  ل��ر���ش��د 
والوعي  اله��ت��م��ام  م��ن  عالية  م�شتويات  اأظ��ه��ر  وال���ذي  للدولة  الف�شائي 
املئوية  روؤيتها  وحتقيق  الدولة  م�شرية  دع��م  يف  واأهميته  الف�شاء  مبجال 
انطلق  يوم  بالتزامن مع  ال�شتطلع  نتائج  الك�شف عن  وياأتي   .2071
الدولية  الف�شاء  حمطة  اإىل  اإم��ارات��ي  ف�شاء  رائ��د  اأول  املن�شوري  ه��زاع 
 19 رق��م  ال��دول��ة  بذلك  لت�شبح  الإم���ارات  تاريخيا لدولة  اإجن���ازا  ليحقق 
التي �شت�شهم يف الأبحاث العلمية عن طريق بيانات �شيقدمها رائد الف�شاء 
و�شتكون مرتبطة بج�شم الإن�شان وحياته و�شمل ال�شتطلع كل الإمارات 
يف الدولة من املواطنني وغري املواطنني الذكور والإناث يف عينة مطابقة 
دميوغرافيا وتتكون من اأفراد املجتمع والطلبة وو�شل عددها اإىل 3727 

م�شاركا يف ال�شتطلع.
الف�شاء  ب��رن��ام��ج  جت��اه  عالية  وت��وق��ع��ات  ط��م��وح��ات  ع��ن  النتائج  وك�شفت 
تركز  امل�شاركون  توقع  حيث  الرئي�شية  ال�شرتاتيجية  ومهماته  الإماراتي 
القدرات  ت��ط��وي��ر  بينها  م��ن  الرئي�شية  امل��ج��الت  م��ن  ع���دد  ع��ل��ى  ال��ق��ط��اع 
بن�شبة  الأر����س  ملراقبة  الأق��م��ار  وت�شغيل  واإر���ش��ال   90.5 بن�شبة  العلمية 
وتطوير قدرات الإطلق بن�شبة %90.4 واإر�شال املهام الف�شائية   90.5
اإىل  بالإ�شافة   .89.3% بن�شبة  الف�شاء  رواد  واإر���ش��ال   89.3% بن�شبة 
ذلك، ر�شد ال�شتطلع وعي املجتمع باملوؤ�ش�شات الف�شائية الوطنية حيث 
ت�شدرت وكالة الإم��ارات للف�شاء ومركز حممد بن را�شد للف�شاء ومعهد 
م�شدر للعلوم والتكنولوجيا ومركز ال�شارقة لعلوم الف�شاء املراكز الأوىل 

من بني اأكرث املوؤ�ش�شات الوطنية يف املجال انت�شارا بني اجلمهور.
ك��م��ا اأظ��ه��ر ال���ش��ت��ط��لع اأن درج���ة ال��وع��ي ل���دى ف��ئ��ة الطلبة ح���ول قطاع 
فئة  انطباعات  م��ن  اأع��ل��ى  كانت  ال��دول��ة  يف  الوطنية  وموؤ�ش�شاته  الف�شاء 
اأفراد املجتمع - فوق 18 عاما - مما ي�شري اإىل جناح جهود هذه املوؤ�ش�شات 

واجلهات  وعلومه  الف�شاء  قطاع  على  الط��لع  وح��ب  الهتمام  غر�س  يف 
وبرامج  باأن�شطة  الطلبة  وعي  ن�شبة  و�شلت  حيث  القطاع  بهذا  املرتبطة 
وكالة الإمارات للف�شاء اإىل %96.1 يف حني جتاوز ر�شا الطلبة عن اأداء 
املوؤ�ش�شات الف�شائية الوطنية ن�شبة ال�%85 جلميع املوؤ�ش�شات. وقال �شعادة 
الدكتور حممد نا�شر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للف�شاء..” بات 
حجم  حيث  م��ن  املنطقة  م�شتوى  على  الأك���رب  ال��ي��وم  الف�شائي  ال��ق��ط��اع 
اإليها يف ظل الدعم اللحمدود من  الطموح وامل�شاريع وهي مكانة و�شل 
القيادة الر�شيدة وبف�شل جناح خمتلف اخلطط احلكومية الرامية لتعزيز 

م�شاهمة هذا القطاع احليوي يف منو الدولة.
القطاع  باأهمية  ال��دول��ة  جمتمع  اإدراك  ال�شتطلع  نتائج  توؤكد  واأ���ش��اف 
الف�شائي يف تعزيز رفاهية الدولة ودوره الكبري يف دعم خمتلف القطاعات 
احليوية كما اأن م�شتويات الوعي العالية لدى فئة الطلبة بالتحديد جاءت 
لتربهن على الرتكيز الكبري الذي و�شعه القطاع على هذه الفئة جلذبها 
اإىل العمل يف خمتلف م�شاريعه يف امل�شتقبل القريب وذلك عرب ت�شجيعهم 

على درا�شة املواد العلمية التي تعترب اأ�شا�شية للتميز فيه.
ال��ع��ام للهيئة  امل��دي��ر  ل��وت��اه ح�شن  ع��ب��داهلل نا�شر  ���ش��ع��ادة  ق��ال  م��ن جانبه 
الحتادية للتناف�شية والح�شاء ان دولة الإمارات تعي�س هذه الأيام حلظات 
الف�شاء  اإىل حمطة  تاريخية  تد�شني مهمة  نرتقب من خللها  تاريخية 
الدولية لت�شطر ق�شة جناح جديدة يف م�شريتها نحو الريادة العاملية تكتب 
الإم��ارات.. واأ�شاف  واأم��ال �شعب دولة  اإماراتي يج�شد تطلعات  بقلم �شاب 
لهذا اأ�شعر بالفخر جتاه بنتائج هذا ال�شتطلع والتي ياأتي ثمرة تعاون بني 
فريق عمل الهيئة مع وكالة الإمارات للف�شاء والذي اأظهر متيز ووعي فئة 
الطلبة يف الدولة جتاه قطاع الف�شاء مما يوؤكد على حكمة القيادة الر�شيدة 
امل�شتقبل. واأكد  التنمية وقادة  ال�شباب ليكونوا ورواد  يف دعم ومتكني فئة 
تقدمي  اإىل  دائما  ت�شعى  والإح�شاء  للتناف�شية  الحتادية  الهيئة  اأن  لوتاه 
الإح�شاءات والبيانات احلديثة التي توائم تطلعات القيادة الر�شيدة نحو 
املتقدمة  العلوم  القطاعات  والأخ�س  املعرفة  اقت�شاد  اإىل  الذكي  التحول 

مثل الطاقة املتجددة وعلوم البيانات وا�شتك�شاف الف�شاء.

نهيان بن مبارك : م�سروع �الإمار�ت �لف�سائي يحمل �آمال �لعرب و�مل�سلمني و�الأ�سدقاء يف �لعامل
•• اأبوظبي-وام:

اأك������د م���ع���ايل ال�����ش��ي��خ ن���ه���ي���ان بن 
الت�شامح  وزي���ر  نهيان  اآل  م��ب��ارك 
الف�شائي  الإم������ارات  م�����ش��روع  اأن 
اإىل  ن�شل  يجعلنا  ���ش��وف  ال���ذي   ،
املريخ ، ل يحمل اآمال الإماراتيني 
فقط ، ولكنه يحمل معه بكل فخر 
وامل�شلمني،  العرب  اآم��ال   ، واعتزاز 
واآمال جميع الأ�شدقاء ، يف العامل 

كله.
ملعاليه  ت�������ش���ري���ح  يف  ذل�����ك  ج�����اء 
الف�شاء  رائ���د  ان��ط��لق  مبنا�شبة 
الإم��������ارات��������ي ه��������زاع امل���ن�������ش���وري 
�شلطان   ، زم��ي��ل��ه  ي��دع��م��ه  ،ال�����ذي 
حمطة  نحو  رحلته  يف   ، ال��ن��ي��ادي 
ن�س  يلي  وفيما  الدولية  الف�شاء 

م�شرية  يف  كامل  واإ�شهام   ، وتقدم 
النماء يف العامل . اإن هذه املنا�شبة 
الوطنية الرائعة ، التي نعتز فيها ، 
باإجنازات اثنني من اأبناء الإمارات 
منا�شبة  ه���ي  اإمن�����ا   ، امل��خ��ل�����ش��ني 
 ، وال�شعادة  الفخر  عن  فيها  نعرب 
نتطلع  ومبا   ، للم�شتقبل  بروؤيتنا 
اإل��ي��ه ل��ت��ك��ون الإم�����ارات دائ��م��اً ، يف 
العامل  م�����ش��رية  ال��ق��ل��ب يف  م��وق��ع 
، نفتخر  املنا�شبة  ه��ذه  .. نحن يف 
ون��ع��ت��ز ب���روؤي���ة ال��ق��ائ��د امل��وؤ���ش�����س ، 
املغفور له الوالد ال�شيخ زايد ، كما 
احلكيمة  بالقيادة  ونفتخر  نعتز 
ال�شيخ  ال���وال���د  ال�����ش��م��و  ل�����ش��اح��ب 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
واأخيه  اهلل”،  “حفظه  ال����دول����ة 
���ش��اح��ب ال�����ش��م��و ال�����ش��ي��خ حممد 

الإم���ارات يف  �شباب  ، مكانة  بذلك 
اعتزازه  وي��وؤك��د   ، بلدهم  م�شرية 
ب����ق����ادت����ه ،  ب����ال����وط����ن ، وف�����خ�����ره 
وبتاريخه ، وبثقافته ، واعياً متاماً 
، اأنه ميثل يف هذه املبادرة الرائدة 
وطموحات  اآم������ال  ف��ق��ط  ل��ي�����س   ،
�شعب الإمارات ، يف م�شتقبٍل زاهر 
، واإ�شهاٍم فاعل يف اإجنازات التطور 
يف العامل ، بل اإنه يج�شد يف الوقت 
�شعوب  وط��م��وح��ات  اآم����ال   ، نف�شه 
امل��ن��ط��ق��ة ال��ع��رب��ي��ة ك��ل��ه��ا ، وذل���ك 
 ، �شلطان  وم��ع��ه  ه���زاع  اأن  باعتبار 
منذ  للف�شاء  ع��رب  رواد  اأول  هما 
اأك���رث م��ن ث��لث��ني ع��ام��اً ، بعد اأن 
ال�شعودية  العربية  اململكة  ك��ان��ت 
املجال.  ه��ذا  يف  �شباقة   ، ال�شقيقة 
والعتزاز  لل�شعادة  ي��دع��و  مل��ا  اإن���ه 

، يدفعنا اإىل اأن نتقدم بتحية وفاء 
 ، البوا�شل  جنودنا  اىل   ، واإج���لل 
واإىل �شهدائنا الأبرار ، الذين هم 
حرا�س ، هذا الَعلم املجيد ، قائلني 
اإن رحلة الف�شاء هذه ، هي  لهم ، 
امتداد قوي ، ملا ميثلونه لنا جميعاً 
، من م�شدر للإلهام ، وما يوؤكدون 
عليه با�شتمرار ، من انتماء ووفاء 
اهلل  حفظ   . العزيز  ال��وط��ن  لهذا 
هزاع املن�شوري ، و�شلطان النيادي 
والتوفيق يف  النجاح  ، وكتب لهما 
وجع����لهم   ، التاريخية  رح����لتهم 
دائ��������������م��اً ، من��������������وذج��اً وق�����دوة ، يف 
�شباب  ، جلميع  والق����دام  امل��ب��ادرة 

الوطن .
اأن   ، ���ش��ب��ح��ان��ه وت���ع���اىل  اأدع�����و اهلل 
، ع��زي��زة كرمية  يحفظ الإم����ارات 

الت�شريح..
اإنه من دواعي الفخر والعتزاز   «
هزاع  ان��ط��لق  ال��ي��وم  ن�شهد  اأن   ،
املن�شوري ، رائد الف�شاء الإماراتي 
 ، ال��دول��ي��ة  الف�شاء  حمطة  اإىل   ،
يحمل معه الفخر والعتزاز بهوية 
ال��وط��ن وت���راث���ه ، وي��ج�����ش��د قدرة 
اأبناء الوطن على املبادرة والبتكار 
، ويوؤكد املكانة املرموقة للإمارات 
وحر�شها   ، ال����ع����امل  م�������ش���رية  يف 
وال�شراكات  ال��ع��لق��ات  ب��ن��اء  ع��ل��ى 
الناجحة مع كافة دوله و�شعوبه . 
اإننا اليوم ، اإمنا نعتز ونفتخر باأن 
 ، اأبناء زاي��د الواعدين  واح��داً من 
واحداً من اأبناء هذا البلد الأ�شيل 
، ينطلق يف رحلته التاريخية ، اإىل 
يج�شد   ، الدولية  الف�شاء  حمطة 

رئي�س  ن��ائ��ب  اآل مكتوم  را���ش��د  ب��ن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�����وزراء 
واأخيه  اهلل” ،  “رعاه  دب��ي  ح��اك��م 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زاي��د 
للقوات  الأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
اأ�شحاب   ، واإخ���وان���ه���م   ، امل�����ش��ل��ح��ة 
املجل�س  اأع�شاء   ، ال�شيوخ  ال�شمو 
الإمارات  حكام   ، للإحتاد  الأعلى 
الإمارات  ب�شعب  ونفتخر  نعتز   ..
امل��ع��ط��اء ، احل��ري�����س دائ��م��اً ، على 
والإ�شهام   ، ال��ع��امل  على  الن��ف��ت��اح 
املهمة  امل��ب��ادرات  كافة  ، يف  الن�شط 
ف��ي��ه. ب��ل اإن��ن��ي اأق����ول اأي�����ش��اً ، اإن 
 ، ال��رائ��ع��ة  الوطنية  املنا�شبة  ه��ذه 
علم  اأن   ، فيها  نقول  منا�شبة  هي 
الإمارات، وهو يرفرف يف الف�شاء 

حقاً ، اأن هزاع و�شلطان ، يحملون 
التاريخية  رح��ل��ت��ه��م  يف   ، م��ع��ه��م 
الذي   ، امل��ج��ي��د  الإم�������ارات  َع��ل��م   ،
ال��ك��رمي��ت��ني ولأول  ب��ي��دي��ه  رف��ع��ه 
املغفور   ، العظيم  امل��وؤ���ش�����س   ، م��ره 
ال�شيخ زايد بن �شلطان  الوالد  له 
اآل نهيان ، طيب اهلل ثراه – اإنهم 
علمات   ، كذلك  معهم  يحملون 
ودلئ���������ل ، ع�����ن ث���ق���اف���ة ال����دول����ة 
، اعتزاز  ، يحملون معهم  وتراثها 
واأبنائها   ، الإم����ارات  ب��ق��ادة   ، كبري 
يف  الكبرية  وباإجنازاتها   ، وبناتها 
كل املجالت ، بل وما متثله دولتنا 
ح�شارٍي  من�����وذٍج  م���ن   ، ال���ع���زي���زة 
فريد ، يتميز باملحبة العميقة بني 
ي�شاحب  ومب��ا   ، وال�شعب  القيادة 
ذلك ، من �شلٍم وا�شتقراٍر وتنميٍة 

، ب��ق��ادت��ه��ا واأب��ن��ائ��ه��ا وب��ن��ات��ه��ا ، يف 
ظ���ل َع��ل��م��ه��ا امل���رف���وع وامل�������ش���رف ، 
�شواء   ، جميعاً  لنا  يج�شد  وال���ذي 
، حب  الف�شاء  اأو يف  الأر����س  على 
الوطن ، والولء له ، والعمل على 
الإجناز الدائم ، والعطاء امل�شتمر 
، والنفتاح على العامل ، من اأجل 
حتقيق كل الأهداف والطموحات 

بالتزامن مع انطالق اأول رائد ف�صاء اإماراتي

�الأر�سيف �لوطني يفتح �أمام �لطلبة �سفحة من طموحات �الإمار�ت �لتي تعانق �ل�سماء وتتطلع لل�سد�رة 

جمال �صند ال�صويدي:

�إر�سال �أول ر�ئد ف�ساء �إمار�تي �إىل �ملحطة �لدولية عالمة تاريخية فارقة

•• ابوظبي-الفجر:

بعنوان  اأبوظبي  مدار�س  يف  للطلبة  حما�شرات  الوطني  الأر�شيف  نظم 
ال��ذي يتحقق يف  )طموح  زاي��د( ويتناول فيها املخت�شون حلم الإم��ارات 
-باإذن  له  املغفور  طموح  املحا�شرات  وا�شتعر�شت  الف�شاء،  اإىل  الو�شول 
اهلل- ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان؛ اإذ مل يكن ا�شتقباله لرواد الف�شاء 
يف �شبعينيات القرن املا�شي جمرد ا�شتقبال بل كان تخطيطاً للم�شتقبل، 
واليوم وبف�شل القيادة الر�شيدة يتحقق حلم زايد، وبهذا ال�شدد قدمت 
املحا�شرات للطلبة معلومات عن برنامج الإمارات لرواد الف�شاء، وجاءت 
هذه املحا�شرات لكي تبعث احلما�س يف نفو�س الطلبة ملزيد من التح�شيل 

العلمي والتطلع نحو م�شتقبل حتظى به دولة الإمارات العربية املتحدة 
بال�شدارة. 

وحّثت حما�شرات الأر�شيف الوطني الطلب وال�شباب على متابعة رحلة 
النخراط  على  لهم  ت�شجيعاً  الف�شاء  اإىل  املن�شوري  هزاع  الف�شاء  رائد 
يف جم���الت الف�شاء متا�شياً مع ال�شرتاتيجية الوطنية للف�شاء 2030 
اإىل دع��م حتقيق روؤي���ة الإم�����ارات يف جم��ال ع��ل��وم الف�شاء  ت��ه��دف  ال��ت��ي 

وتقنياته.
الطلبة  ت�شجيع  يف  زاي��د(  )طموح  الوطني  الأر�شيف  حما�شرات  ورك��زت 
ترتقي  التي  القيادة احلكيمة  روؤى  يواكب  الذي  العلمي  التح�شيل  على 
بالإن�شان وت�شري بالبلد نحو مزيد من التطور والتقدم والزدهار وهي 

الهتمام  على  اأي�شاً  الطلبة  وحثت  عاملياً،  ال�شدارة  حتقيق  اإىل  تتطلع 
بعلوم الف�شاء اإذ اإن انطلق رائد الف�شاء الإماراتي هزاع املن�شوري لي�س 

اإل احللقة الأوىل يف �شل�شلة الهتمام بعلوم الف�شاء وتقنياته.
الوطني  الأر�شيف  يقتنيه  للطلبة عما  وا�شعاً  �شرحاً  املحا�شرات  وقدمت 
اإىل  الو�شول  يف  زاي��د  ال�شيخ  بطموح  علقة  ذات  �شور  من  وثائقه  بني 
لرواد  ث���راه-  اهلل  طيب   – ا�شتقباله  م���قدمتها  يف  وي������اأتي  الف������شاء، 
اإىل  الو�شول  يف  زاي��د  ال�شيخ  طموح  ب��داأ  وحي�����نذاك  الأج��ان��ب،  الف�شاء 
مف�شلية  تاريخية  م����حطة  املرحلة  ه��ذه  يف  الإم���ارات  وتعي�س  الف�شاء، 
الف�شاء  رائ���د  رح��ل��ة  جت�شد  اإذ  الإجن����ازات  م��ن  م��زي��د  نحو  م�شريتها  يف 
بعد م�شرية  يتحقق  كبرياً  الف�شاء حلماً  اإىل  املن�شوري  ه��زاع  الإم��ارات��ي 

عقود من العمل والت�شميم واجلهود، و�شهور طويلة ق�شاها رائد الف�شاء 
التقدم  م�شرية  رك��اب  يف  ت��اأت��ي  التي  الرحلة  لهذه  ا���ش��ت��ع��داداً  الإم��ارات��ي 

والزدهار وتطلعات الإمارات نحو ال�شدارة.
الف�شاء  نحو  الإم����ارات  تطلعات  يف  الوطني  الأر���ش��ي��ف  اهتمام  ويتجلى 
وعملها الدوؤوب لتخّط �شفحة جديدة يف �ِشفِر تطورها وازدهارها باقتناء 
الف�شاء  بعلوم  الوثيقة  العلقة  ذات  الكتب  العديد من  الإم��ارات  مكتبة 
ومنها: م�شبار الأمل وم�شروع الإمارات ل�شتك�شاف املريخ، العامل العربي 
الف�شاء،  اإىل  الأ�شطورة  من  العربية:  الرحلت  اأ�شهر  الف�شاء،  وبحوث 
رحلة اإىل املريخ، ال�شباق اإىل الف�شاء، العامل العربي وبحوث الف�شاء... 

وغريها.

•• ابوظبي-الفجر:

اأكد �شعادة الأ�شتاذ الدكتور جمال �شند ال�شويدي، مدير عام مركز الإمارات 
ف�شاء  رائ��د  اأول  اإر�شال  يف  النجاح  اأن  ال�شرتاتيجية،  والبحوث  للدرا�شات 
تاريخ  يف  لي�س  فارقة  علمة  يعد  الدولية  الف�شائية  املحطة  اإىل  اإماراتي 
دولة الإمارات العربية املتحدة فقط، واإمنا يف تاريخ املنطقة والعامل العربي 
ودون��ه �شعوبات وحتديات  �شهًل  اأم��راً  لي�س  الف�شاء  اإىل  فالو�شول  اأي�شاً. 

الت�شميم والإرادة ميكن  الر�شيدة، فاإن  كبرية؛ ولكن وكما عودتنا قيادتنا 
اأن يحققا املعجزات.

اإن هذا الإجناز ي�شكل  وقال �شعادة الأ�شتاذ الدكتور جمال �شند ال�شويدي، 
يف  العاملي  ال�شباق  غمار  خو�س  نحو  الإم����ارات  توجه  يف  متقدمة  خطوة 
اأن طموح الإم��ارات كي تكون واحدة من الدول  ا�شتك�شاف الف�شاء، ويوؤكد 

الكربى يف هذا املجال اأ�شبح واقعاً وحقيقة قائمة.
الإمارات  دول��ة  اأن  ال�شويدي  �شند  جمال  الدكتور  الأ�شتاذ  �شعادة  واعترب 

ببلوغها  حققت  حيث  اأجم��اده��ا،  قمة  ال��ع��ام  ه��ذا  تعي�س  املتحدة  العربية 
الف�شاء اإجن��ازاً فريداً ي�شاف اإىل اإجن��ازات اأخرى غري م�شبوقة. واأ�شاف: 
اأن الإمارات بهذا الإجناز التاريخي تكون قد ا�شتطاعت اأن تر�شخ مكانتها يف 
جمال الف�شاء، فهي وبف�شل اجلهود الكبرية التي بذلت على مدار �شنوات 
اأن تكون بالفعل  من التخطيط، متتلك القدرات واملقومات التي تتيح لها 
من  فهي  الف�شائية،  والفعاليات  للأن�شطة  رئي�شياً  وعاملياً  اإقليمياً  مركزاً 
ناحية متتلك بنية حتتية تكنولوجية ومعلوماتية يف جمال الف�شاء، ومن 

ناحية ثانية لديها جمموعة من الربامج الطموحة التي ت�شتثمر يف بناء 
“الإمارات  كربنامج  الف�شاء،  ا�شتك�شاف  جم��ال  يف  للعمل  املوؤهلة  ال��ك��وادر 
لرواد الف�شاء”، الذي مّكن رائَدي الف�شاء الإماراتيني اللذين نفتخر بهما 
اإىل  الدولة  �شفرَيي  يكونا  لكي  واأّهلهما  الإجن���از،  ه��ذا  حتقيق  من  جميعاً 
الف�شاء اخلارجي، لتنفيذ مهام علمية تخدم الإمارات، كما تخدم الب�شرية، 
وحتقق حلم املغفور له، باإذن اهلل تعاىل، ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان، 

طيب اهلل ثراه.
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اأخبـار الإمـارات
عجمان حتتفل بانطالق 

رحلة هز�ع �ملن�سوري
•• عجمان-وام:

نظمت وكالة الإمارت للف�شاء بالتعاون مع مركز حممد بن را�شد للف�شاء 
و مركز عجمان الثقايف التابع لوزارة الثقافة وتنمية املعرفة فعالية البث 
املن�شوري ايل حمطة  هزاع  الإماراتي  الف�شاء  رائد  انطلق  ملهمة  احلي 
و  و طلبة  الم����ارات  اب��ن��اء  م��ن  اأع��دادغ��ف��رية  ال��دول��ي��ة ح�شرتها  الف�شاء 

طالبات املدار�س.
بداأت الفعالية بعر�س فيلم وثائقي عن تاريخ رحلت الف�شاء منذ بداياتها 

مرورا بالتطورات التي �شاحبته ثم اخلطط امل�شتقبلية لغزو الف�شاء .

�سرطة دبي تهنئ ر�ئد �لف�ساء هز�ع �ملن�سوري وتبارك �سعب وحكومة �الإمار�ت هذ� �الإجناز �لتاريخي

قال  وكما  ال��ك��ون..  اىل  باأحلمنا 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  ���ش��اح��ب  ���ش��ي��دي 
حممد بن را�شد: “اأحلمنا تعانق 
راأ�شنا  يرفعون  و�شبابنا  الف�شاء.. 

عربياً  ومتيزكم  تاألقكم  وبانتظار 
وع����امل����ي����اً، وم���واك���ب���ة اإجن���ازات���ك���م 

الإم���ارات  برنامج  �شمن  العلمية 
لرواد الف�شاء.

•• دبي-الفجر:

ترفع القيادة العامة ل�شرطة دبي 
والتربيكات  التهاين  اآي���ات  اأ�شمى 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م��ق��ام  اىل 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 
و�شاحب  اهلل-  ح��ف��ظ��ه  ال���دول���ة- 
ال�شمو ال�شيخ حممد بن را�شد اآل 
مكتوم، نائب رئي�س الدولة رئي�س 
جمل�س ال��وزراء حاكم دب��ي- رعاه 
ال�شيخ  ال�����ش��م��و  و����ش���اح���ب  اهلل- 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  ب���ن زاي�����د  حم��م��د 
عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى 
للقوات امل�شلحة، واإخوانهم اأ�شحاب 
الأعلى  امل��ج��ل�����س  اأع�����ش��اء  ال�����ش��م��و 

ترتقي  ك���م���ا  اخل����ط����وة،  ه�����ذه  اإن 
ريادي  مل�شتقبل  �شبابنا  بتطلعات 
احللقات  ت�شتكمل  ف��اإن��ه��ا  زاه�����ر، 
والبتكارية  ال��ع��ل��م��ي��ة  وال���ربام���ج 
اأ����ش�������ش���ت لها  والإب����داع����ي����ة ال���ت���ي 
قيادتنا الر�شيدة واأ�شرفت وتابعت 
كل خطواتها.. فمن �شناعة اأقمار 
م�شبار  اإىل    % 100 اإم���ارات���ي���ة 
املريخ .. اإىل رواد ف�شاء مواطنني 
�شيدي:  ق����ال  ك��م��ا  والأه���������م..   ..
�شقف  ال�����ذي ل  الإن�������ش���ان  ل��دي��ن��ا 
وهاهم   . ال�شماء  اإل  لطموحاته 
ال�شباق  ي��ب��دوؤون  الإم����ارات  �شباب 
الب�شر  لإي�����ش��ال  ال��ع��امل��ي  ال��ع��ل��م��ي 
اإىل الكوكب الأحمر خلل العقود 

للحتاد حكام الإمارات واإىل �شعب 
هذا  مبنا�شبة  الإم���ارات،  وحكومة 
الذي  الإجن��از احل�شاري اجلديد 
القيادة  لإجن������ازات  ت��ت��وج��اً  ي���اأت���ي 
لنهجها يف  وا���ش��ت��م��راراً  ال��ر���ش��ي��دة 
احلا�شر  وق���راءة  املا�شي  تاأ�شيل 
اإىل  و�شوًل  امل�شتقبل  وا�شت�شراف 

رحاب ف�شاء الكون.
منت�شبي  ك����ل  وب���ا����ش���م  وب���ا����ش���م���ي 
�شرطة دبي نتقدم باأحر التربيكات 
�شباب  وك����ل  ون��ح��م��ل  وال���ت���ه���اين، 
الوطن باقة من الأماين اإىل رائد 
املن�شوري،  ع��ل��ي  ه����زاع  ال��ف�����ش��اء 
كاأول رائد ف�شاء اإماراتي معتزين 
�شي�شل  ال����ذي  ب��ت��األ��ق��ه وط��م��وح��ه 

املقبلة، من خلل م�شروع “املريخ 
2117”، الذي يت�شمن برناجماً 
وطنياً لإعداد كوادر علمية بحثية 
اإم���ارات���ي���ة يف جمال  ت��خ�����ش�����ش��ي��ة 
اأول  ب���ن���اء  و  امل����ري����خ،  ا���ش��ت��ك�����ش��اف 
الكوكب  ع��ل��ى  ب�شرية  م�شتوطنة 
الأحمر خلل 100 عام، لتحقيق 
احل��ل��م ال��ب�����ش��ري الأق����دم والأه����م، 

وهو الو�شول اإىل كواكب اأخرى.
بهذا  نفتخر  دب��ي  �شرطة  يف  اإن��ن��ا 
���ش��اه��م يف  ال���ذي  الإجن����از العظيم 
الف�شاء  اإىل  زاي����د  ح��ل��م  حت��ق��ي��ق 
ونفتخر  اأي����ادي����ك����م  ع���ل���ى  ون�������ش���د 
ودمتم  ع��ال��ي��اً...  عالياً  بتحليقكم 
للوطن..  ذخ������راً  زم��لئ��ك��م  وك����ل 

على  يرتكز  وم�شتقبلنا  لل�شماء.. 
اأ�شا�س علمي را�شخ«.

نعي�س  دب�������ي  �����ش����رط����ة  يف  اإن������ن������ا 
ننفذ  ال����ر�����ش����ي����دة  ق���ي���ادت���ن���ا  م�����ع 
نهجها  ع���ل���ى  ون�������ش���ري  اأوام������ره������ا 
وا�شت�شرافها  تطلعاتها  ون��واك��ب 
كل  ون��رى  ونتلم�س  للم�شتقبل... 
حقيقة،  احل��ل��م  ي�شري  ك��ي��ف  ي���وم 
متاألقاً،  ح�شاريا  واقعاً  واحلقيقة 
ل��ي�����س حم��ل��ي��اً وح�����ش��ب، ب��ل عربيا 
وع��امل��ي��اً ك��م��ا ق���ال ���ش��ي��دي �شاحب 
را�شد:  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
يف  ع����ال����ي����ا  حت����ل����ق  “الإمارات 
ال��ف�����ش��اء.. و���ش��ب��اب��ن��ا مي��ث��ل��ون كل 

ال�شباب العربي«.

�إطالق قلم حرب خم�س�س ملركز حممد بن ر��سد للف�ساء 
�حتفاء باإر�سال هز�ع �ملن�سوري �إىل حمطة �لف�ساء

مبنا�صبة انطالق اأول رائد ف�صاء اإماراتي اإىل حمطة الف�صاء الدولية

�أحمد بن �سعفار: هز�ع �ملن�سوري يحمل علم �الإمار�ت لريفرف عاليا خفاقا بني �لنجوم

�الأحبابي: رحلة �ملن�سوري تر�سخ م�ساهمة �لدولة يف م�سرية �ملعرفة �الإن�سانية

•• دبي - وام:

ك�شفت علمة مونتيغرابا عن اإطلق 
ملركز  ت�شميمه خ�شي�شا  قلم حرب مت 
احتفاء  ل��ل��ف�����ش��اء  را����ش���د  ب���ن  حم��م��د 
ل��ه��زاع املن�شوري  ب��اإر���ش��ال الإم����ارات 
اإماراتي  ف�����ش��اء  رائ���د  اأول  ل��ي��ك��ون 
ال���ف�������ش���اء  حم����ط����ة  اإىل  ي���������ش����ل 

الدولية.
رائد  رحلة  تنطلق  اأن  املقرر  وم��ن 
الف�شاء الإماراتي هزاع املن�شوري 

الف�شاء  حم����ط����ة  اإىل 
ال�������دول�������ي�������ة ام���������س 
لي�شبح اأول اإماراتي 
ينطلق اإىل الف�شاء 
�����ش����م����ن م���������ش����روع 
ي�����دي�����ره وي���ن���ف���ذه 
م���رك���ز حم��م��د بن 
للف�شاء  را�����ش����د 
ال������������ذي ي����ت����وىل 
م�شوؤولية  اأي�شا 
العديد  تطوير 
امل�شاريع  م��ن 
الأخ������������������رى 

ل��رواد الف�شاء  منها برنامج الإم��ارات 
 ”2117 “املريخ  روؤي�������ة  وت���ط���وي���ر 
الكوكب  على  ب�شرية  م�شتوطنة  لبناء 
املن�شوري  ه��زاع  اختيار  ومت  الأح��م��ر. 
اأول  ليكون  املتقدمني  اآلف  ب��ني  م��ن 
اإم�����ارات�����ي ح��ي��ث خ�شع  رائ�����د ف�����ش��اء 
لرحلة  ا���ش��ت��ع��دادا  مكثفة  ل��ت��دري��ب��ات 
رائد  رحلته  يف  و�شريافقه  الن��ط��لق 
�شلطان  ال��ب��دي��ل  الإم���ارات���ي  ال��ف�����ش��اء 
نقطة  ت�����ش��ك��ل  خ����ط����وة  يف  ال����ن����ي����ادي 
ت��اري��خ الإم�����ارات وتر�شخ  حم��وري��ة يف 

روؤيتها امل�شتقبلية الواعدة.
الذي   - ال��ق��ل��م  ت�شميم  وي��ح��م��ل 
مونتيغرابا  ���ش��رك��ة  اب��ت��ك��رت��ه 

 - ال��ف��اخ��رة  ال�شلع  ق��ط��اع  ال���رائ���دة يف 
�شكل �شاروخ مزدان بعلم الإمارات على 
الأنبوب و�شعار مركز حممد بن را�شد 
ر�شمت  بينما  ال��غ��ط��اء  ع��ل��ى  للف�شاء 
حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  ���ش��ورة 
بن را�شد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال�������وزراء ح���اك���م دبي 
اهلل” على راأ�س القلم امل�شنوع  “رعاه 
اإىل  القلم  الذهب وقد مت تقدمي  من 
ليتم  للف�شاء  را�شد  بن  حممد  مركز 
عر�شه يف املركز احتفاء بهذه املنا�شبة 
متجر  يف  عر�شه  مت  اأن  بعد  اخلا�شة 
العربية  الإم���ارات  يف  “مونتيغرابا” 

املتحدة طوال �شهر يوليو 2019.
•• دبي-الفجر:

الرئي�س  ���ش��ع��ف��ار  ب���ن  اأح���م���د  اك����د 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي مل���وؤ����ش�������ش���ة الإم���������ارات 
اإمباور  امل��رك��زي  ال��ت��ربي��د  لأن��ظ��م��ة 
تاريخية  نقلة  ميثل  اليوم  ه��ذا  اإن 
نوؤكد  الف�شاء،  ل��لإم��ارات يف قطاع 
و�شفرينا،  ول��دن��ا  بانطلق  فخرنا 
رائد الف�شاء، هزاع املن�شوري، اإىل 
حامل  ال��دول��ي��ة،  الف�شاء  حمطة 
علم الإمارات لريفرف عاليا خفاقا 

بني النجوم، وليحقق طموح زايد. 
فهزاع املن�شوري انطلق على طريق 
جديد يحمل اآمال كثرية ورحلت 
الطريق  وي���ن���ري  ق����ادم����ة،  ع���دي���دة 
القطاع  ه���ذا  يف  الإم������ارات  ل�شباب 
�شكرا  ب���الإم���ارات..  املهم واحل��ي��وي 

وعدت �شاملا.
وان���ط���لق���ا م����ن ه������ذا، ف���اإن���ن���ا ويف 
اأننا  نثبت  امل�شيئة،  اللحظات  هذه 
قادرون على امل�شاركة وبقوة يف اإثراء 
والإ�شهام  ال��دويل،  العلمي  املجتمع 

احل�شارية  ال��ن��ه�����ش��ة  اإح����ي����اء  يف 
اأن���ه ل  ال��ع��رب��ي��ة، ون��وؤك��د  للمنطقة 
اأي  الإم��ارات��ي��ني يف  ح���دود لطموح 

زمان ومكان.
وحتقيق هذا احللم وجت�شيده على 
ال��واق��ع، ج��اء بف�شل حر�س  اأر����س 
كل  توفري  على  الر�شيدة،  قيادتنا 
اللزمة  وال����ظ����روف  الإم����ك����ان����ات 
اإجنازاتهم  رحلة  ملوا�شلة  ل�شبابنا 
اإق��ل��ي��م��ي��ا وع���امل���ي���ا يف الأر��������س ويف 

ال�شماء.

•• اأبوظبي - وام:

وكالة  ع��ام  م��دي��ر  الأح��ب��اب��ي  نا�شر  املهند�س حممد  ال��دك��ت��ور  ���ش��ع��ادة  اأك���د 
اإىل  اإم��ارات��ي  رائ��د ف�شاء  اأول  املن�شوري  ه��زاع  اأن مهمة  للف�شاء  الإم���ارات 
حمطة الف�شاء الدولية هو اإجناز وطني وب�شمة اإماراتية بامتياز يف جمتمع 
الف�شاء الدويل وحلظة فخر لكل اإماراتي وعربي. وقال "لقد اأثبت ال�شباب 
الإماراتي قدرته على حتقيق احللم ومعانقة الف�شاء وجدارته بثقة قيادتنا 
الر�شيدة التي اآمنت به وقدمت له الدعم لي�شل اإىل القمة والريادة ولري�شخ 
يف  يحتذى  ومثال  الف�شاء  قطاع  اأ�شا�شي يف  الإم���ارات كلعب  مكانة  بثقة 
 .. ال�شا�شع  الف�شاء  من   .. "اليوم  واأ�شاف  وال�شتدامة.  والبتكار  املعارف 
ومن على من حمطة الف�شاء الدولية ميثل هزاع املن�شوري دولة الإمارات 

ال�شابة ويعلن بداية ع�شر جديد من الريادة واملناف�شة الدولية والإجنازات 
التاريخية التي اأ�شبحت �شمة �شعب الإمارات يف خمتلف املجالت و�شيكون 
منارة وقدوة للأجيال الإماراتية القادمة ودافعا كبريا لل�شباب للخو�س يف 

غمار علوم الف�شاء وا�شتك�شافه.
واأ�شاد الأحبابي باجلهود الكبرية التي بذلها مركز حممد بن را�شد للف�شاء 
لنجاح برنامج الإمارات لرواد الف�شاء منذ بدايته وتوجه بال�شكر اإىل فريق 

العمل على الإدارة الناجحة لهذا الربنامج الوطني الطموح.
اإمتام  الوطن بعد  اأر���س  اإىل  املن�شوري  ه��زاع  ع��ودة  " نرتقب ب�شرب  وتابع 
مهامه واأبحاثه على من حمطة الف�شاء الدولية .. هذه املهام التي �شت�شهم 
تطوير امل�شاريع الف�شائية امل�شتقبلية لدولة الإمارات كما �شرت�شخ م�شاهمة 

الدولة يف م�شرية املعرفة الإن�شانية".

�سلطان �جلابر : �نطالق هز�ع �ملن�سوري �إىل �لف�ساء �إجناز يج�سد �إميان �لوطن بقيادته �مللهمة�سارة �الأمريي: �الإمار�ت تكتب ف�سال جديد� يف ��ستك�ساف �لف�ساء
•• دبي - وام:

اأك�����دت م��ع��ايل ����ش���ارة ب��ن��ت يو�شف 
للعلوم  ال���دول���ة  وزي�����رة  الأم�����ريي 
اأن دول��ة الإم���ارات دخلت  املتقدمة 
اإىل  م��رح��ل��ة ج���دي���دة يف رح��ل��ت��ه��ا 
رائ���د  اأول  مب�����ش��ارك��ة  امل�����ش��ت��ق��ب��ل، 
اإم���ارات���ي يف رح��ل��ة مركبة  ف�����ش��اء 
حمطة  اإىل   15 اأم.اأ��������س  ���ش��وي��وز 
انطلقت  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة  ال��ف�����ش��اء 

الأربعاء 25 �شبتمرب.
اإن م�شاركة  الأم��ريي  �شارة  وقالت 
رائ�����د ال��ف�����ش��اء الإم�����ارات�����ي ه���زاع 
“طموح  م���ه���م���ة  يف  امل����ن���������ش����وري 

•• اأبوظبي-وام: 

بن  �شلطان  ال��دك��ت��ور  م��ع��ايل  ق���ال 
اأح��م��د اجل��اب��ر وزي���ر دول���ة رئي�س 
يعد   : ل��لإع��لم  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
ان���ط���لق ه�����زاع امل��ن�����ش��وري ك����اأول 
حمطة  اإىل  اإم���ارات���ي  ف�شاء  رائ���د 
عظيما  اإجن���ازا  ال��دول��ي��ة،  الف�شاء 
يقف خلفه الطموح امللهم لقيادتنا 
بقيادته  الوطن  واإمي��ان  الر�شيدة، 
م�شاف  يف  الإم���ارات  و�شعت  التي 
املجالت  ك��ل  امل��ت��ق��دم��ة يف  ال����دول 
وتعك�س  الف�شاء،  ع��ل��وم  فيها  مب��ا 

بعدا  الف�شاء  يف  املن�شوري  مهمة 
و�شت�شاهم  ا�شرتاتيجيا  م�شتقبليا 
م����ن خلل  ال��ب�����ش��ري��ة  يف خ���دم���ة 
والبحوث  التجارب  من  ال�شتفادة 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��م اإج����راوؤه����ا يف 

الف�شاء اخلارجي.
لقيادتنا  نبارك   : معاليه  واأ�شاف 
الإم���ارات  دول��ة  ول�شعب  الر�شيدة 
ال��ذي يج�شد طموح  ه��ذا الإجن���از 
ال�شيخ  له  املغفور  املوؤ�ش�س  ال��وال��د 
طيب  نهيان،  اآل  �شلطان  بن  زاي��د 
نحو  تطلعاتنا  ويعك�س  ث���راه،  اهلل 
ت��ن��م��وي��ة عملقة  ن��ق��لت  حت��ق��ي��ق 

ب�شواعد اإماراتية. 
الفخر  ع�����ن  م���ع���ال���ي���ه  واأع������������رب 
الوطنية،  املهمة  ب��ه��ذه  والع��ت��زاز 
م����ت����ق����دم����ا ب����خ����ال���������س ال����ت����ه����اين 
ل��ه��زاع امل��ن�����ش��وري واأع�����ش��اء فريق 
التوفيق  ل���ه���م  م��ت��م��ن��ي��ا  ال���ع���م���ل، 
املهمة  ه����ذه  اإمت������ام  يف  وال�������ش���داد 
و�شت�شاف  العامل  �شيوؤرخها  التي 
الوطنية  الإجن��������ازات  ���ش��ج��ل  اإىل 
ل��دول��ة الإم������ارات. واأ����ش���اد معاليه 
الوطنية  الإع���لم  و�شائل  بجهود 
التوا�شل  و���ش��ائ��ل  يف  والنا�شطني 
ب�شكل  اأ�شهمت  والتي  الجتماعي 

كبري يف ت�شليط ال�شوء على دخول 
دولة الإمارات ع�شر الف�شاء.

للف�شاء،  الإم���������ارات  ب���رن���ام���ج  يف 
لنحقق اليوم اأحد اأحلمنا الكثرية 
يف دول���ة الإم�����ارات، ب��اإر���ش��ال هزاع 
املن�شوري اأول رائد ف�شاء اإماراتي 

يف مهمة اإىل املحطة الدولية.
للعلوم  ال����دول����ة  وزي�������رة  وه����ن����اأت 
و�شعب  الر�شيدة  القيادة  املتقدمة 
املنا�شبة،  ب���ه���ذه  الإم��������ارات  دول�����ة 
موؤكدة اأن اأبناء الإمارات ي�شنعون 
ال�شمو  �شاحب  ق��ال  كما  ال��ت��اري��خ، 
نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
الأعلى للقوات امل�شلحة باأن الرحلة 
القادمة �شت�شنع تاريخاً جديداً يف 

الإمارات  دول��ة  �شغف  زايد” توؤكد 
ج��دي��د يف اجلهود  ف�����ش��ل  ل��ك��ت��اب��ة 
الف�شاء،  ل���ش��ت��ك�����ش��اف  ال���ع���امل���ي���ة 
�شاحب  وروؤى  ت��وج��ه��ات  وتعك�س 
اآل  ال�شيخ حممد بن را�شد  ال�شمو 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
، ل�شتئناف احل�شارة، وت�شري  اهلل 
الطموحات  �شقف  اأن  اإىل  بو�شوح 
الإماراتية ل حدود له ول يعرتف 

بكلمة م�شتحيل.
اخلطوة  ه�����ذه  ت����اأت����ي  واأ�����ش����اف����ت 
العمل  من  �شنوات  بعد  التاريخية 
اجلاد واملتوا�شل لكوادرنا الوطنية 

�شماء ال��وط��ن وت��وؤك��د دخ��ول دولة 
الف�شاء  اكت�شاف  ع��امل  الإم�����ارات 

ب�شواعد اأبنائها.

�لقبي�سي: �إطالق �أول ر�ئد �إمار�تي �إىل �لف�ساء حدث وطني تاريخي 
•• اأبوظبي -وام:

اأمل عبداهلل  الدكتورة  اأكدت معايل 
الوطني  املجل�س  رئي�شة  القبي�شي 
رائد  اأول  م�����ش��ارك��ة  اأن  الحت������ادي 
اإىل حمطة  اإماراتي يف رحلة  ف�شاء 
الدولية تعد مرحلة مهمة  الف�شاء 
العربية  الإم������ارات  دول����ة  ت��اري��خ  يف 
وطموح  حلم  يحقق  حيث  امل��ت��ح��دة 
زايد والآباء املوؤ�ش�شني والعرب نحو 

بناء م�شتقبل مزدهر.
اآيات  اأ�شمى  املنا�شبة  ب��ه��ذه  ورف��ع��ت 
التهاين والتربيكات وم�شاعر الفخر 
احلكيمة  ال���ق���ي���ادة  اإىل  والع����ت����زاز 

ول�شعب الإمارات.
احلدث  ه���ذا  "اإن  م��ع��ال��ي��ه��ا  وق��ال��ت 
ميثل  العظيم  ال��ت��اري��خ��ي  ال��وط��ن��ي 
اأوىل خ��ط��وات دول���ة الإم����ارات نحو 

اآفاق جديدة وير�شم خارطة طريق 
لهذا  امل�����ش��رق  امل�شتقبل  نحو  الأم���ل 
ال���ق���ط���اع ال������ذي ت���ت���م ق���ي���ادت���ه عرب 

كفاءات وطنية �شابة".
ح�شورها  خ��لل  معاليها  ووج��ه��ت 
ح��ف��ل الإط������لق ام�����س م���ن حمطة 
كلمة  ك���ازاخ�������ش���ت���ان  يف  ب���اي���ك���ون���ور 
هزاع  الإماراتيني  الف�شاء  لرائدي 
معربة  النيادي  و�شلطان  املن�شوري 
بيكانور  يف  بتواجدها  �شعادتها  عن 
معهما لت�شهد حلظة تاريخية ل�شعب 
الف�شاء  بان�شمامه لأ�شرة  الإمارات 
طموحات  "ميثلن  حيث  ال��دول��ي��ة 

�شعب الإمارات للم�شتقبل".
لي�شت  ال��ف�����ش��اء  ب��رام��ج  اأن  واأك�����دت 
جم���رد ف��خ��ر وط��ن��ي، ول��ك��ن��ه��ا متثل 
مب�شتقبل  الإم������ارات  ال���ت���زام  درج����ة 
الف�شاء  رواد  واأن  جمعاء،  الب�شرية 

م�شرية  اليوم  يكملون  الإم��ارات��ي��ني 
اإخوانهم الذين يتحملون م�شوؤولية 
ت�����ت�����ج�����اوز ح�������دوده�������م ال����وط����ن����ي����ة، 
اأين ما  وي�شاهمون يف خدمة الب�شر 
كانوا ومهما كانت جن�شيتهم، واأنهم 
"مثال حي على قيم زايد وطموحاته 
ال��ل��ي جت����اوزت رخ����اء ورف��ع��ة �شعبه 
ال��ب�����ش��ري��ة جمعاء".  ورف��ع��ة  ل��رخ��اء 
واأ�شارت الدكتورة اأمل القبي�شي اإىل 
الف�شاء  ملحطة  اليوم  "انطلقة  اأن 
م�شقة  فيها  رح��ل��ة  ب��داي��ة  ال��دول��ي��ة 
وت�شحيات، واأن فرحنا بهذا الإجناز 
ل يجب اأن ين�شينا امل�شوؤولية املقبلة، 
رايات  ترفع  اللي  هي  فالت�شحيات 

الأوطان وترفع قدر �شعوبها".
واأ����ش���اف���ت اأن�����ه اأث���ن���اء اإق���ام���ة هزاع 
الف�شاء  حم���ط���ة  يف  امل����ن���������ش����وري 
���ش��ي��ك��ون �شفري قيم  ف��اإن��ه  ال��دول��ي��ة 

زايد يف الف�شاء و�شيعتز بحمل علم 
على  �شيحمل  اأي�����ش��ا  ول��ك��ن��ه  ب����لده، 
عاتقه وزملئه من رو�شيا والوليات 
املتحدة م�شوؤولية اكت�شاف م�شتقبل 

اأف�شل للب�شرية يف حدود الف�شاء.
وتابعت اأن رواد الف�شاء الإماراتيني 
ي�����وؤك�����دون ا���ش��ت��ث��م��ار الإم����������ارات يف 
الكبرية  ،ب��اجل��ه��ود  منوهة  ال�شباب 
ال��ت��ي ق��دم��ه��ا وم�����ازال ي��ق��دم��ه��ا كل 
من مركز حممد بن را�شد للف�شاء 
اأجل  من  للف�شاء  الإم���ارات  ووكالة 
اإع��داد جيل واعد من �شباب الوطن 

.
واأ������ش�����ارت م���ع���ايل ال����دك����ت����ورة اأم����ل 
الإم������ارات  دول����ة  اأن  اإىل  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
حت���ق���ق ال����ي����وم ت���ق���دم���ا ع��ظ��ي��م��ا يف 
اليوم  ه��ذ  "يف  الف�شاءحيث  جم��ال 
نعي�س  وال����ش���ت���ث���ن���ائ���ي  ال���ت���اري���خ���ي 

حلظات تاريخية بانطلق اأول رائد 
الف�شاء  حمطة  اإىل  اإماراتي  ف�شاء 
اأن��ن��ا قادرون  ال��دول��ي��ة، ون��وؤك��د على 
دولتنا  واأن  اأح��لم��ن��ا،  حتقيق  على 
ق����ادرة ب����اإذن اهلل ع��ل��ى ق��ي��ادة جهود 
م�شتقبل  وبناء  احل�شارة  ا�شتئناف 
لأجيالنا املقبلة، واأن تلهم الآخرين 
ن��ق��اط ال�����ش��وء والآم�����ال امل��م��ك��ن��ة يف 
النموذج  بناء  خ��لل  من  م�شتقبلنا 
وال���ق���دوة و���ش��ن��اع��ة الأم����ل وحتفيز 
الكامنة  الطاقات  واإط��لق  القدرات 
�شعورنا  اأي�شاً  هكذا  ال�شعوب،  ل��دى 
الإم�����ارات وهم  اأب��ن��اء  �شاهدنا  ح��ني 
ينطلقون لأول رحلة ايل الف�شاء".

"رواد  اأن  اإىل  م��ع��ال��ي��ه��ا  واأ������ش�����ارت 
اأجيال  �شيلهمون  الإم�����ارات  ف�شاء 
مقبلة ليتج�شد حلم القائد املوؤ�ش�س 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل 

نهيان الذي حلم لدولتنا بالو�شول 
للف�شاء حني التقى وفد وكالة نا�شا 
من  وك��ان   ،1976 ع��ام  الأمريكية 
برحلت  ق��ام��وا  ف�شاء  رواد  بينهم 
"طيب  ي��درك  ك��ان  القمر، فقد  اإىل 
�شيثمر  غ��ر���ش��ه  م���ا  اأن  ثراه"  اهلل 
العظام  ال���ق���ادة  اإن  ي���وم���اً..وق���ال���ت 
يتجاوز  ا�شرتاتيجياً  فكراً  ميتلكون 
امل�شتقبل  وي�شعون  واملكان،  الزمان 
ويخططون  ح�����ش��اب��ات��ه��م  يف  دائ���م���اً 
املوؤ�ش�س  ال��ق��ائ��د  اأن  اإىل  ل��ه��م��وه��ة 
اأن  علمنا  ثراه" هو من  اهلل  "طيب 
القدرة  م��ن  اأه��م  والإ���ش��رار  الإرادة 
واملوارد والإمكانات املادية، وهو من 
تتحول  كيف  �شعبنا  اأب��ن��اء  يف  غر�س 
واقع  اإىل  ال���ش��رتات��ي��ج��ي��ة  ال���روؤي���ة 

حقيقي.
وذك��������رت م����ع����ايل ال����دك����ت����ورة اأم����ل 

ي�شنع  "امل�شتقبل  اأن  ال��ق��ب��ي�����ش��ي 
نفتخر  اإماراتية  واأي��د  بروؤية  اليوم 
روؤو�شنا  ب�����اأن  ون�����ش��ع��ر  ب���ه���ا،  ون��ع��ت��ز 
ف��ق��ط خططنا  ول��ي�����س  ال�����ش��م��اء  يف 
والتخطيط  فبالأحلم  واأحلمنا، 
الدول  نخبة  اإىل  الإم����ارات  انتقلت 
الف�شاء  ق���ط���اع  يف  ت�����ش��ت��ث��م��ر  ال���ت���ي 
حتتية  وبنية  �شخمة  با�شتثمارات 
الدولة  ارت��ق��اء  يف  اأ�شهمت  متقدمة 
الكامل،  الف�شائي  الت�شنيع  ملرحلة 
وك��وادر مواطنة على م�شارف كتابة 
الف�شاء،  رواد  �شجلت  يف  اأ�شمائهم 

ومنظومة ت�شريعية متطورة،.
ونبهت اإىل اأن هذه القلع وال�شروح 
اأنه  ت��وؤك��د  والتكنولوجية  العلمية 
الإمارات"  اأر����س  على  م�شتحيل  ل 
ف�����ش��ك��راً ل��ق��ي��ادت��ن��ا ال���ر����ش���ي���دة على 
امللهمة  التاريخية  ال��روؤي��ة  جت�شيد 

ل�شناعات  متكاملة  منظومة  ع��رب 
املواطن  يف  وال���ش��ت��ث��م��ار  ال��ف�����ش��اء 
الإماراتي، وت�شليحه بالعلم واملعرفة 
للتحدي  اأهل  جعلته  التي  والإرادة 
اأي�شاً  وكذلك  العاملية،  والتناف�شية 
دخلت  وبالفعل  راأي��ن��اه  م��ا  نن�شى  ل 
ب�����ش��ك��ل ر�شمي  م���ن خ��لل��ه دول��ت��ن��ا 
الف�شاء  ل�شتك�شاف  العاملي  ال�شباق 

اخلارجي".
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اأخبـار الإمـارات

دور �لعب�ادة .. يف د�ر �لت�س�ام�ح

اأر�شا  الم����ارات  حكومة  اأه��دت��ن��ا 
حيث  احلالية  الكاتدرائية  لبناء 
ك��ان��ت الأر�����س يف ال��ب��داي��ة بعيدة 
املدينة، وحينما  ع��ن  م��ا  ح��د  اإىل 
اأق����رب، وف��رت��ه��ا لنا  اأر���ش��ا  طلبنا 

حكومة الإمارات بكل ترحيب.

اإذ  ع��ام��ا   33 ن��ح��و  ق��ب��ل  بع�شها 
ت�شم منطقة و�شط قلب اأبوظبي، 
اأهمها  ال��ك��ن��ائ�����س  م���ن  ال���ع���دي���د 
كاتدرائية الأنبا انطونيو�س التي 

بنيت عام 1983 .
وحتدث الأ�شقف اأباكري ل� “وكالة 

بينما تعتزم اأبوظبي ت�شييد   .. “
العام  يف  ج��دي��د  هندو�شي  معبد 

املقبل.
كوكاين،  ج���وب���ال  ال�����ش��ي��د  واأك������د 
امل�����دي�����ر ال�����ع�����ام ل��������دار ال����ع����ب����ادة 
الهندو�شي يف دبي ل� “وكالة اأنباء 

اكت�شافها  التي مت  الكنائ�س  اأقدم 
وتعود   1992 ع���ام  امل��ن��ط��ق��ة  يف 
والثامن  ال�����ش��اب��ع  ال��ق��رن��ني  اإىل 

امليلدي.
ت�شييد  مت  احل��دي��ث،  الع�شر  ويف 
العديد من الكنائ�س ودور العبادة 

دبي  خ�����ور  بي����ن  دب��ي،  قل����ب  ويف 
ي�����قع  ال����قدمي،  دبي  بر  �ش�����وق  و 
دار العب�����ادة اله�����ندو�شي الذي مت 
بت������شريح   1958 عام  ت�ش����ييده 
را�ش���د  ال�شي�����خ  له  املغف������ور  من 
اهلل  “رحمه  مكتوم  اآل  �شعيد  بن 

اأنباء الإمارات” عن حكاية ت�شييد 
ال��ك��ات��درائ��ي��ة، وق���ال : يف الفرتة 
التي ع�شت فيها بالإمارات ما بني 
هناك  ك��ان   ،2004 و   1999
جم���م���ع جل��م��ي��ع ال���ك���ن���ائ�������س من 
العامل، كلها يف مكان واحد، وقد 

•• اأبوظبي -وام : 

ال���ت���ي  الإم�����������������ارات  يف  جت����ت����م����ع 
2019 عاما للت�شامح  خ�ش�شت 
الأدي�������ان  مل��خ��ت��ل��ف  ال���ع���ب���ادة  دور 
الت�شامح  ق��ب��ة  وامل��ع��ت��ق��دات حت��ت 
قيادة  ت���وا����ش���ل  ح��ي��ث  وال�������ش���لم 
الدولة الر�شيدة برئا�شة �شاحب 
زايد  ب��ن  خليفة  ال�����ش��ي��خ  ال�����ش��م��و 
حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان  اآل 
املوؤ�ش�س  ال��وال��د  خطى  تتبع  اهلل 
املغفور له ال�شيخ زايد بن �شلطان 
اآل نهيان - طيب اهلل ثراه - الذي 

طاملا نادى بال�شلم والتعاي�س.
وت�شم الإم��ارات العربية املتحدة 
بع�شا من اأقدم املعامل التاريخية 
الدينية يف منطقة �شبه اجلزيرة 
اأب���رزه���ا م��ع��ب��د منطقة  ال��ع��رب��ي��ة 
الدور الأثرية يف اإمارة اأم القيوين 
الذي اكت�شفته البعثة البلجيكية 
قبل 30 عاما ف�شل عن كني�شة 
ودي������ر ����ش���ري ب���ن���ي ي���ا����س اإح�����دى 

الإمارات” على ما تتميز به دولة 
الإم��ارات من حرية يف املمار�شات 
ال���دي���ن���ي���ة وامل����ع����ت����ق����دات، وق�����ال 
هنا  اأع���ي���ادن���ا  ب��ج��م��ي��ع  “نحتفل 
بالدعم  ونحظى  امل��ع��ب��د،  ه��ذا  يف 
تقوم  التي  ال�شرطة  املطلوب من 
بتنظيم املرور نتيجة الزدحامات 
الكربى، حيث  الأعياد  يف فرتات 
 200 اإىل  امل�����ش��ل��ني  ع���دد  ي�����ش��ل 

األف �شخ�س«.
واأ����ش���اف ك��وك��اين : “ الإم�����ارات 
 22 ه��ي وط��ن��ي، جئت هنا بعمر 
وكما  عاما،   68 اأبلغ  والآن  عاما 
ت��رون، ل يوجد قيود متنعنا من 

ممار�شة معتقداتنا«.
يف  م�شتمرة  الإم�����ارات  وم���ازال���ت 
م���ب���ادرات ت��لح��م الأدي�����ان، حيث 
تراخي�س  باإ�شدار  اأبوظبي  بداأت 
لبناء  وت�����ش��ت��ع��د  الأدي��������ان،  ل����دور 
اأكرب معبد هندو�شي يف 2020، 
وت�شتعر�س ت�شميم “بيت العائلة 

الإبراهيمية«

حاكم �ل�سارقة ي�ستقبل �أع�ساء جمل�س �إد�رة �حتاد كتاب و�أدباء �الإمار�ت
•• ال�شارقة -وام: 

ا�شتقبل �شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان بن حممد 
�شباح  ال�����ش��ارق��ة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�شو  القا�شمي 
جمل�س  اأع�شاء  القا�شمي،  �شلطان  الدكتور  دارة  يف  ام�س 

اإدارة احتاد كتاب واأدباء الإمارات.
وا���ش��ت��ه��ل ���ش��م��وه يف ب��داي��ة ال��ل��ق��اء، ب��ال��رتح��م ع��ل��ى فقيد 
رئي�س  ال�شايغ  حبيب  الكاتب  والثقافية  الأدبية  ال�شاحة 
جمل�س ادارة الحتاد، قائل : نعزي اأنف�شنا ونعزي الأدباء 
بوفاة  العربي  وال��وط��ن  الإم��ارات��ي��ني  واملثقفني  وال��ك��ت��اب 

يف  الفقيد  جهود  �شموه  مثمنا   ،“ ال�شايغ  حبيب  الكاتب 
اإثراء ال�شاحة الثقافية بالكثري من الإ�شدارات والكتابات 
القيمة بالإ�شافة اإىل جهوده يف دعم ال�شوؤون الأدبية ون�شر 
الثقافة العربية ومناق�شة الق�شايا الوطنية، داعيا اأع�شاء 

املجل�س اإىل ا�شتكمال م�شرية العطاء الثقايف والأدبي.
ع�����ددا من  الإدارة  اأع�������ش���اء جم��ل�����س  م���ع  ���ش��م��وه  وب���ح���ث 
الإماراتيني  بالكتاب  تعنى  ال��ت��ي  الثقافية  امل��و���ش��وع��ات 
اأف�شل اخلدمات والبيئات املحفزة  و�شبل دعمهم وتوفري 
لهم وزيادة الأن�شطة الثقافية والأدبية مبا يخدم املثقفني 
اأه��م��ي��ة دع��م الكتاب  والأدب�����اء الإم��ارات��ي��ني. واأك���د �شموه 

من�شوراتهم  ودعم  الأدبية  املواهب  واكت�شاف  الإماراتيني 
والإقليمية  املحلية  الأ�شعدة  خمتلف  اإىل  بها  والو�شول 
والعاملية. كما دعا �شموه احتاد كتاب واأدب��اء الإم��ارات اإىل 
احتادات  م��ع  الثقايف  وال��ت��ب��ادل  ال��ت��ع��اون  تو�شيع جم��الت 
تبادل  ال��ع��رب��ي مب��ا ي�شهم يف  ال��وط��ن  اأق���ط���ار  ال��ك��ت��اب يف 
اخلربات وال�شتفادة من التجارب ودعما للثقافة العربية. 
اإدارة احتاد كتاب واأدباء  اأع�شاء جمل�س  من جهتهم ثمن 
الإمارات توجيهات �شاحب ال�شمو حاكم ال�شارقة ودعمه 
للكاتب  بالو�شول  الإم��ارات��ي��ني  والكتاب  ل��لأدب��اء  الكبري 

واملثقف الإماراتي اإىل اأف�شل امل�شتويات.

�الإمار�ت تغيث 50 �ألف من مت�سرري �لفي�سانات يف والية �لنيل �الأبي�س �ل�سود�نية

اأمني عام االأمم املتحدة بح�صور دونالد ترامب: 

وثيقة �الإخوة �الإن�سانية �سهادة موؤثرة على �الحرت�م �ملتبادل

•• اأبوظبي -وام:

بتوجيهات �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة 
“حفظه اهلل” وبدعم من �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�شلحة ومتابعة مبا�شرة 
الوزراء  نائب رئي�س جمل�س  نهيان  اآل  زايد  ال�شيخ من�شور بن  �شمو  من 
اآل نهيان للأعمال  زايد  الرئا�شة رئي�س موؤ�ش�شة خليفة بن  �شوؤون  وزير 
يف  جانبه  اإىل  وال��وق��وف  ال�شقيق  ال�شوداين  ال�شعب  مل�شاعدة  الإن�شانية 
الفي�شانات  ج���راء  م��ن  ب��ال��ب��لد  اأمل���ت  ال��ت��ي  ال�شعبة  ال��ظ��روف  م��واج��ه��ة 
وال�شيول .. توا�شل دولة الإمارات عرب فريق املوؤ�ش�شة تقدمي امل�شاعدات 
ال�شودانية  ال��ولي��ات  م��ن  ع��دد  يف  الآلف  لع�شرات  والإي��وائ��ي��ة  الغذائية 
ملواجهة اآثار وتداعيات الفي�شانات وال�شيول ، حيث من املتوقع اأن ي�شل 
 150 اأي حوايل  �شودانية  اأ�شرة  األف   30 اإىل  امل�شتفيدين  اإجمايل عدد 

األف �شخ�س.
وثمن معايل الدكتور اإبراهيم البدوي وزير املالية والتخطيط القت�شادي 
- خ����لل ل��ق��ائ��ه ���ش��ع��ادة ح��م��د حم��م��د ح��م��ي��د اجل��ن��ي��ب��ي ���ش��ف��ري الدولة 
الكبري  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  دور   - ال�شودان  جمهورية  ل��دى 
“نتطلع يف  ووقوفها مع ال�شعب ال�شوداين يف تقدمي امل�شاعدات .. وقال 
املرحلة القادمة اإىل النتقال من مرحلة امل�شاعدات اإىل مرحلة التعاون 

ال�شرتاتيجي يف جمال التكامل القت�شادي بني البلدين«.
ال�شيول  من  للمت�شررين  دعم  قافلة  الإن�شانية  خليفة  موؤ�ش�شة  و�شريت 
والفي�شانات التي حلقت بولية النيل الأبي�س التي تقع و�شط ال�شودان 
وتعد من اأكرث الوليات ت�شررا و�شملت امل�شاعدات 10 اآلف �شلة غذائية 
حتتوي العنا�شر الغذائية الأ�شا�شية اإ�شافة اىل 358 خيمة مت توزيعها 

على املت�شررين الذين فقدوا منازلهم.
وايل  الطريفي  اأحمد  حيدر  ال��ل��واء  الإم��ارات��ي  الوفد  ا�شتقبال  يف  وك��ان 

ولية النيل الأبي�س املكلف واأع�شاء حكومته.
وقال م�شدر م�شوؤول يف وفد موؤ�ش�شة خليفة بن زايد اآل نهيان للأعمال 
الن�شانية اإن امل�شاعدات تاأتي بتوجيهات من قيادتنا الر�شيدة لتقدمي يد 
العون لل�شعب ال�شوداين .. م�شيفا نحن اليوم ننفذ املرحلة الثالثة من 
الإغاثة ومتواجدون يف ولية النيل الأبي�س والقرى التابعة لها، و�شاهدنا 
الدمار الكبري الذي حلق باملنطقة ومعاناة ال�شكان، حيث عملنا جنباً اإىل 
جنب مع مفو�شية العون الإن�شاين يف ال�شودان ال�شقيق على اإغاثة اأكرث 

من 50 األف �شخ�س يف هذه املنطقة املنكوبة.
الأوىل يف منطقتي  املرحلة  نفذ  الإغ��اث��ي  الفريق  اأن  اإىل  امل�شدر  واأ���ش��ار 
اإيواء  خيمة  و400  غذائي  ط��رد  اآلف   4 توزيع  ومت  وودرم��ل��ي  اجليلي 
ومت  اجل��زي��رة  ولي��ة  يف  الثانية  واملرحلة  منازلهم،  فقدت  التي  للعوائل 

توزيع 6 اآلف طرد غذائي مع 200 خيمة اإيواء.
من جانبه قال وايل ولية النيل الأبي�س اإن اجلهود الإن�شانية وم�شاندة 

دولة الإمارات ودعمها املتوا�شل لل�شعب ال�شوداين حمل تقدير وثناء من 
ال�شعب ال�شوداين الذي تربطه علقة ود واحرتام متبادل مع الإمارات 

قيادة وحكومة و�شعباً.
نهيان للأعمال  اآل  زايد  بن  اأع�شاء فريق موؤ�ش�شة خليفة  ال��وايل  و�شكر 
وتكبدهم  الدعم  لتقدمي  ف��رتة  منذ  ال�شودان  يف  وتواجدهم  الإن�شانية 
امل�شاق وتعب ال�شفر للوقوف مع اإخوانهم املت�شررين .. م�شيدا بدعمهم 

الكبري واملتوا�شل.
من جانبهم اأعرب امل�شتفيدون عن �شعادتهم بامل�شاعدات التي تقدمها لهم 
الظروف  الإن�شانية يف هذه  للأعمال  نهيان  اآل  زايد  بن  موؤ�ش�شة خليفة 
اأهل  اأنها جاءت يف الوقت املنا�شب من  ال�شعبة التي ميرون بها. واأك��دوا 
اخلري يف دولة الإمارات موجهني ال�شكر اإىل �شاحب ال�شمو ال�شيخ خليفة 
بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة “حفظه اهلل” وموؤ�ش�شته الإن�شانية على 

هذه املكرمة التي كانت حمل تقدير كبري.

•• نيويورك-وام:

املقبول  اإنه من غري   ، املتحدة  العام للأمم  اأنطونيو غوتري�س الأم��ني  قال 
ب�شبب  والتخويف  التمييز  النا�س  يواجه  اأن  والع�شرين  احل��ادي  القرن  يف 
اأمرا ل  اأ�شبح  اأن ا�شطهاد الأقليات الدينية يف العامل  معتقداتهم، م�شيفا 
والدول  الإن�شانية مكفول،  الكامل حلقوقهم  النطاق  اأن  اإىل  يحتمل، لفتا 

ملزمة بتنفيذ �شيا�شات ت�شمن احرتام هوياتهم واأنهم ي�شعرون باأنهم جزء 
كامل من املجتمع ككل.

واأ���ش��ار غ��وت��ري���س - خ��لل اج��ت��م��اع ح��ول احل��ري��ة الدينية ع��ق��ده الرئي�س 
الأمريكي دونالد ترامب يف الأمم املتحدة - اإىل اأنه يف وقت �شابق من هذا 
العام، وقع قدا�شة البابا فرن�شي�س بابا الكني�شة الكاثوليكية و ف�شيلة الإمام 
على  م��وؤث��رة  �شهادة  ال�شريف  الأزه���ر  �شيخ  الطيب  اأح��م��د  ال��دك��ت��ور  الأك���رب 

الحرتام املتبادل يف اإ�شارة اإىل “ وثيقة الأخوة الإن�شانية “. واأ�شاف الأمني 
العام اأن جميع الديانات حول العامل ا�شتهدفت خلل ال�شنوات املا�شية �شواء 
اإىل ما تتعر�س له  اأم م�شيحيني .. م�شريا  اأم م�شلمني  اأتباعها يهودا  كانت 
ا�شتهداف  البلدان حيث مت  الدينية من عمليات تطهري يف بع�س  الأقليات 
جمتمعات باأكملها ب�شبب عقيدتها .. داعيا اإىل بذل املجتمع الدويل ق�شارى 

جهده لتجنب التطهري الديني للمجتمعات.

والإجراء  التدبري  امل�شطهدة هو  الأقليات  اإع��ادة توطني  اأن  اأن��ه رغم  واأك��د 
موجودة  كانت  التي  املجتمعات  ه��ذه  اختفاء  قبول  ميكن  ل  لكن  املنا�شب 
الذين  اأولئك  رف�س  �شرورة  على  و�شدد  منطقتها.  من  ال�شنني  اآلف  منذ 
اخلوف  ون�شر  النق�شام  لإذك��اء  خاطئة،  مفاهيم  لبناء  الدين  ي�شتخدمون 
لتقييد متتع  والهوية  الدين  ا�شتغلل  .. حمذرا من حم��اولت  والكراهية 

الآخرين بكامل احلقوق اأو تربير عدم امل�شاواة.

�الإمار�ت تقدم �سحنة �أدوية وم�ستلزمات طبية مل�ست�سفى �لر�زي يف �أبني 
•• اأبني - وام:

الهلل  الإن�شانية هيئة  ذراعها  الإم��ارات ممثلة يف  دولة  قدمت 
مل�شت�شفى  طبية  م�شتلزمات  و  اأدوي���ة  �شحنة  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر 
العاجلة  ال�شتجابة  حملة  �شمن  اأب��ني  مبحافظة  العام  ال��رازي 

التي تنفذها يف املحافظات اليمنية املحررة.
ال��رازي -  و ثمن الدكتور حممد ال�شريف نائب مدير م�شت�شفى 
خلل ت�شلمه ال�شحنة - الدعم املقدم من دولة الإم��ارات �شمن 
من  ع��دد  تنفيذ  �شمنها  وج���رى  ال��ه��لل  ميولها  ال��ت��ي  احلملة 
امل�شاريع باملحافظة مبجالت الإغاثة والنظافة ورفد امل�شت�شفيات 

بالأدوية.
و اأكد اأن هذه ال�شحنة من الأدوية �شت�شهم يف رفع وترية اخلدمات 
الطبية التي يقدمها م�شت�شفى الرازي ملر�شاه يف مناطق زجنبار 
التي مل تتوان يوما  الإم��ارات  وخنفر.. وعرب عن �شكره لدولة 

عن دعم ال�شعب اليمني يف املجالت كافة.
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اأخبـار الإمـارات
حاكم �لفجرية يقدم و�جب �لعز�ء بوفاة �ل�سيد عبد�هلل �لها�سمي

•• اأبوظبي-وام:

قدم �شاحب ال�شمو ال�شيخ حمد بن حممد ال�شرقي ع�شو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية 
، يرافقه ال�شيخ مكتوم بن حمد ال�شرقي واجب العزاء بوفاة املغفور له ال�شيد عبداهلل بن 
حممد الها�شمي. واأعرب �شاحب ال�شمو حاكم الفجرية - خلل زيارته جمل�س العزاء يف 
منطقة الكرامة باأبوظبي - عن خال�س تعازيه و�شادق موا�شاته لأبناء وذوي الفقيد، داعياً 
اهلل العلي القدير اأن يتغمده بوا�شع رحمته واأن ي�شكنه ف�شيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه 
ال�شرب وال�شلوان. رافق �شموه خلل تقدمي واجب العزاء .. ال�شيخ عبد اهلل بن حمد بن 
�شيف ال�شرقي رئي�س الحتاد الإماراتي لبناء الأج�شام والقوة البدنية ومعايل �شعيد حممد 
الزحمي مدير  �شامل  و�شعادة  الفجرية  ال�شمو حاكم  ل�شاحب  امل�شت�شار اخلا�س  الرقباين 

مكتب �شمو ويل عهد الفجرية .

عبد�هلل بن ز�يد يلتقي رئي�س بوركينا فا�سو يف نيويورك
•• نيويورك-وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ال��ت��ق��ى 
اخلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
وال��ت��ع��اون ال����دويل ف��خ��ام��ة رو�س 
رئي�س  ك��اب��وري  كري�شتيان  م��ارك 
وذلك  فا�شو  بوركينا  جمهورية 
ال�  الدورة  على هام�س اجتماعات 
للأمم  العامة  اجلمعية  من   74

املتحدة يف نيويورك.
بحث  ال�����ل�����ق�����اء  خ���������لل  ج���������رى 

حممد  ال�شيخ  ال�شمو  و���ش��اح��ب 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�شد  بن 
ال���دول���ة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال����وزراء 
و�شاحب  اهلل  رع�����اه  دب����ي  ح���اك���م 
اآل  ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 
اأب��وظ��ب��ي نائب  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
امل�شلحة  ل��ل��ق��وات  الأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 
ومتنياتهم لبوركينا فا�شو التقدم 

والنماء.
م���ن ج��ان��ب��ه ح��م��ل ف��خ��ام��ة رو�س 
�شموه  ك��اب��وري  كري�شتيان  م��ارك 

ال���ع���لق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة ب���ني دول���ة 
و�شبل  فا�شو  وبوركينا  الإم����ارات 
امل�شرتك يف  التعاون  اأوج��ه  تعزيز 
القت�شادية  منها  كافة  امل��ج��الت 
وال�شتثمارية والتجارية والطاقة 

والت�شالت.
ون��ق��ل ���ش��م��و ال�����ش��ي��خ ع���ب���داهلل بن 
اللقاء  م�شتهل  يف  نهيان  اآل  زاي��د 
�شاحب  حت���ي���ات  ف���خ���ام���ت���ه  اإىل 
اآل  زايد  ال�شيخ خليفة بن  ال�شمو 
اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�س  نهيان 

ال�شمو  ����ش���اح���ب  اإىل  حت���ي���ات���ه 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  خليفة  ال�شيخ 
و�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن 
ال�شمو  و�شاحب  مكتوم  اآل  را�شد 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حممد 
املزيد  الإم���ارات  لدولة  ومتنياته 

من التطور والزدهار.
واأكد �شمو ال�شيخ عبداهلل بن زايد 
املتميزة  العلقات  على  نهيان  اآل 
ال��ت��ي جت��م��ع ب��ني دول���ة الإم����ارات 
وبوركينا فا�شو واحلر�س امل�شتمر 

ع��ل��ى ت��ع��زي��زه��ا وت���ط���وي���ر اأوج����ه 
من  العديد  يف  امل�شرتك  التعاون 

املجالت.
م���ن ج��ان��ب��ه اأك�����د ف��خ��ام��ة رو����س 
حر�س  كابوري  كري�شتيان  م��ارك 
التعاون  اأوجه  بلده على تطوير 
امل���������ش����رتك وت����ع����زي����ز ال���ع���لق���ات 
ال��ث��ن��ائ��ي��ة م���ع دول����ة الإم�������ارات .. 
الرائدة  ال��دول��ة  مب��ك��ان��ة  م�شيدا 
ع���ل���ى ال�������ش���ع���ي���دي���ن الإق���ل���ي���م���ي 

والدويل.

عبد�هلل بن ز�يد يلتقي رئي�س مفو�سية �الحتاد �الأفريقي
•• نيويورك-وام:

والتعاون  اخلارجية  وزي��ر  نهيان  اآل  زاي��د  بن  عبداهلل  ال�شيخ  �شمو  التقى 
الأفريقي  الحت���اد  مفو�شية  رئي�س  حممد  فاكي  مو�شى  معايل  ال���دويل 
وذلك على هام�س اأعمال الدورة ال� 74 من اجلمعية العامة للأمم املتحدة 
الإماراتية  العلقات  تعزيز  �شبل  بحث  اللقاء  خ��لل  ج��رى  نيويورك.  يف 

الأفريقية وتنمية اأوجه التعاون امل�شرتك على خمتلف الأ�شعدة.
الإقليمية  الق�شايا  م��ن  ع��دد  جت��اه  النظر  وج��ه��ات  اجل��ان��ب��ان  ت��ب��ادل  كما 

والدولية ذات الهتمام امل�شرتك خ�شو�شا تطورات الأو�شاع يف ليبيا.
دولة  اللقاء حر�س  خ��لل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  واأك���د 
الحتاد  دول  م��ع  امل�����ش��رتك  ال��ت��ع��اون  اأوج���ه  وتنمية  تعزيز  على  الإم�����ارات 
حممد  فاكي  مو�شى  معايل  اأ�شاد  جانبه  من  كافة.  املجالت  يف  الأفريقي 
بدور دولة الإمارات الداعم للدول الأفريقية ومفو�شية الحتاد الأفريقي 
.. موؤكدا حر�س املفو�شية على تعزيز علقات التعاون امل�شرتك مع دولة 
اإبراهيم الها�شمي وزي��رة دولة  الإم��ارات. ح�شر اللقاء .. معايل رمي بنت 
للدولة  الدائمة  املندوبة  ن�شيبة  زكي  و�شعادة لنا  الدويل  التعاون  ل�شوؤون 

لدى الأمم املتحدة .

جمل�س �لعمل �لفل�سطيني باأبوظبي 
يحتفي بعام �لت�سامح

•• اأبوظبي-وام:

ينظم جمل�س العمل الفل�شطيني باأبوظبي حتت رعاية 
معايل ال�شيخ نهيان بن مبارك اآل نهيان وزير الت�شامح 
�شماحة  مب�شاركة  الت�شامح  بعام  للحتفال  فعالية   ..
والديار  للقد�س  ال��ع��ام  امل��ف��ت��ي  ح�����ش��ني،  حم��م��د  ال�شيخ 
رئي�س  ح��ن��ا،  اهلل  عطا  امل��ط��ران  و���ش��ي��ادة  الفل�شطينية، 

اأ�شاقفة �شب�شطية للروم الأرثوذك�س.
تاأتي الحتفالية اإ�شهاما من جمل�س العمل الفل�شطيني 
يف تر�شيخ مفهوم الت�شامح بالتزامن مع اإعلن �شاحب 
الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ خليفة  ال�شمو 
لنهج  وامتدادا  الت�شامح  عاما  اهلل” 2019  “حفظه 
“طيب  نهيان  اآل  �شلطان  ب��ن  زاي���د  ال�شيخ  ل��ه  امل��غ��ف��ور 

للت�شامح  رم���زا  الإم�����ارات  م��ن  ج��ع��ل  ثراه” ال���ذي  اهلل 
العاملي، مبا ي�شكل اإ�شافة للجهود الكبرية التي ترعاها 
امل�شتوى  على  الت�شامح  مفهوم  لتعزيز  الإم���ارات  دول��ة 

الإقليمي والعاملي.
بجامعة  ���ش��ت��ق��ام  ال��ت��ي  الح��ت��ف��ال��ي��ة  خ���لل   - و�شيلقى 
ال�����ش��ورب��ون اأب��وظ��ب��ي ي���وم 5 اأك��ت��وب��ر امل��ق��ب��ل - ك��ل من 
�شماحة ال�شيخ حممد ح�شني و�شيادة املطران عطا اهلل 
حنا كلمة عن مفهوم الت�شامح الذي ميثل ج�شر توا�شل 
منفتحة  بيئة  يف  وثقافاته  ال��ع��امل  �شعوب  ب��ني  وت���لق 

وقائمة على الحرتام ونبذ التطرف وتقبل الآخر.
الت�شامح  اأوب��ري��ت  الحتفالية  برنامج  �شيت�شمن  كما 
ب��ال��ت��ع��اون م��ع ال��دك��ت��ور ف��ت��ح اهلل اأح��م��د ، اأ���ش��ت��اذ ق�شم 

الأ�شوات والبحوث يف بيت العود العربي، اأبوظبي.

عبد�هلل بن ز�يد يلتقي عدد� من وزر�ء �خلارجية يف نيويورك
•• نيويورك -وام:

بن  ع��ب��داهلل  ال�شيخ  �شمو  ال��ت��ق��ى 
اخلارجية  وزي���ر  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د 
نيويورك  يف  ال�����دويل  وال���ت���ع���اون 
الدول  خارجية  وزراء  م��ن  ع���ددا 
 74 ال�������  ال����������دورة  امل���������ش����ارك����ة يف 
املتحدة  ل��لأمم  العامة  للجمعية 

يف نيويورك.
خوريه  معايل  �شموه  التقى  وق��د 
والعبادة  اخلارجية  وزي��ر  ف��اوري 
الأرج���ن���ت���ي���ن���ي وم����ع����ايل ج����ريوم 
والكوت وزير اخلارجية والتجارة 
الدولية يف باربادو�س ومعايل اينه 
اإريك�شون �شوريدي وزير خارجية 
الرنويج ومعايل لويجي دي مايو 
وزي���ر خ��ارج��ي��ة اإي��ط��ال��ي��ا ومعايل 
ي��ا���ش��ي��ك ت�����ش��اب��وت��و ف��ي��ت�����س وزير 
خ��ارج��ي��ة ب��ول��ن��دا وم��ع��ايل نا�شر 

وهذه الدول.
ك��م��ا ج���رى اأي�����ش��ا ت��ب��ادل وجهات 
الأو�شاع  م�شتجدات  جتاه  النظر 
ع������دد من  وب����ح����ث  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
الق�شايا الإقليمية والدولية ذات 

وزير خارجية باك�شتان.
وت�������ش���م���ن���ت جم����م����ل ال����ل����ق����اءات 
العلقات  ت���ع���زي���ز  ����ش���ب���ل  ب���ح���ث 
امل�شرتك  التعاون  الثنائية واأوجه 
ومنها  امل���خ���ت���ل���ف���ة  امل�����ج�����الت  يف 

دول����ة ل�����ش��وؤون ال��ت��ع��اون ال���دويل 
وم����ع����ايل ال���دك���ت���ور ���ش��ل��ط��ان بن 
دولة ومعايل  وزير  اأحمد اجلابر 
ع��م��ر ب��ن ���ش��ل��ط��ان ال��ع��ل��م��اء وزير 
دولة للذكاء الإ�شطناعي و�شعادة 

ال�شوؤون اخلارجية  وزير  بوريطة 
وال������ت������ع������اون ال�����������دويل امل���غ���رب���ي 
موغريني  ف��ي��دي��ري��ك��ا  وم���ع���ايل 
الأوروبي  الحتاد  خارجية  وزيرة 
قري�شي  حم���م���ود  ����ش���اه  وم���ع���ايل 

الهتمام امل�شرتك ومنها املدرجة 
على جدول اأعمال الدورة ال� 74 
املتحدة.  للأمم  العامة  للجمعية 
ح�����ش��ر ال����ل����ق����اءات.. م���ع���ايل رمي 
ب��ن��ت اإب���راه���ي���م ال��ه��ا���ش��م��ي وزي���رة 

وال�شتثمارية  الق���ت�������ش���ادي���ة 
وال�������ت�������ج�������اري�������ة وال�����ث�����ق�����اف�����ي�����ة 
الغذائي  والأم���ن  والدبلوما�شية 
والتعليمية  امل��ت��ج��ددة  وال��ط��اق��ة 
الإم����ارات  دول���ة  ب��ني  وال�شياحية 

الدائمة  املندوبة  ن�شيبة  لنا زكي 
املتحدة  الأمم  ل�����دى  ل���ل���دول���ة 
و�شعادة عمر �شيف غبا�س م�شاعد 
وزير اخلارجية والتعاون الدويل 

لل�شوؤون الثقافية.

يف اإطار جهود الوزارة لتعزيز جاذبية مهنة التمري�س كمهنة ا�صرتاتيجية

وز�رة �ل�سحة ووقاية �ملجتمع تطلق برنامج �لتدريب �لعملي خلريجي �لتمري�س
•• دبي-الفجر:

الربنامج  موؤخراً  املجتمع  ووقاية  ال�شحة  ب��وزارة  التمري�س  اإدارة  اأطلقت 
التدريبي العملي خلريجي التمري�س، والذي يعد من املتطلبات الأ�شا�شية 
لإمتام امتحان مزاولة مهنة التمري�س يف الدولة مب�شاركة 20 طالباً من 
�شمن  الدولة  جامعات  يف  التمري�شية  العلوم  بكالوريو�س  برامج  خريجي 
فرباير  حتى   2019 �شبتمرب  م��ن  متتد  ال��ت��ي  الربيعية  ال��ربن��ام��ج  دورة 

متتابعة.  اأ�شهر   6 ملدة   2020

 5 و�شبق اإطلق ال��دورة عقد برنامج توجيهي اأويل للملتحقني على مدى 
اأيام �شملت تعريفهم مبتطلبات الربنامج، وعقد لقاء مع املدربني املوؤهلني، 
ال�شحة ووقاية  لوزارة  التابع  ال�شحية )وريد(  املعلومات  بنظام  وتعريفهم 

املجتمع و ذلك بالتعاون مع اإدارة نظم املعلومات ال�شحية.

ا�صتعدادًا المتحان مزاولة مهنة التمري�س
الربنامج  اأن  اإىل  التمري�س  اإدارة  مدير  البلو�شي  �شمية  الدكتورة  واأ�شارت 
بكالوريو�س  للراغبني من خريجي برامج  اإىل توفري تدريب عملي  يهدف 

العلوم التمري�شية التابعة ملختلف اجلامعات يف الدولة، وذلك حتت اإ�شراف 
مدربني موؤهلني وقادة من موجهي الأداء الإكلينيكي. حيث يلتحق املتدرب 
والرعاية  الأطفال  ورعاية  واجلراحية  العامة  التمري�شية  الرعاية  باأق�شام 

التخ�ش�شية �شمن جدول زمني حمدد.
املر�شية  ل��ل��ح��الت  التحليلي  التفكري  ح���ول  ع��م��ل  ور����س  لعقد  ب��الإ���ش��اف��ة 
الأ�شاليب  اأن  اإىل  منوهة  التمري�س.  مهنة  م��زاول��ة  لمتحان  وال�شتعداد 
للكفاءات  الأويل  التقييم  ت�شمل  الربنامج  ف��رتة  خ��لل  املتبعة  التعليمية 

التمري�شية تطابق معايري اإطار” دونا رايت«.

التمري�س مهنة ا�صرتاتيجية 
واأكدت د �شمية اإيلء الوزارة اأولوية لتعزيز جاذبية مهنة التمري�س، لكونها 
من اأهم املهن ال�شرتاتيجية والرئي�شية يف نظم الرعاية ال�شحية التي تلعب 
دوراً هاماً يف الرعاية الوقائية والتعزيزية ملواجهة الأمرا�س املزمنة واملعدية. 
ولذلك ت�شتهدف وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع زيادة ن�شبة التوطني يف مهنة 
التمري�س، لتوفري رعاية �شحية متميزة تلئم بيئة وثقافة الدولة، الأمر 
الذي ي�شتلزم الرتقاء امل�شتمر مبمار�شات وم�شارات التمري�س بحيث تواكب 

اأف�شل املعايري العاملية.
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر: 

لتعزيز  املتوا�شلة  ج��ه��وده��ا  اإط���ار  يف 
ال���ت���ن�������ش���ي���ق امل���������ش����رتك م�����ع اجل���ه���ات 
التحول  ع��ج��ل��ة  ل���دف���ع  الحت�����ادي�����ة 
الرقمي يف الدولة، عقدت وزارة املالية 
موؤخراً ور�شة عمل للجهات الحتادية 
الذكية  ال�����ش��ا���ش��ات  ب��ن��ظ��ام  ل��ل��ت��ع��ري��ف 
وذلك يف مقر الوزارة باأبوظبي. ح�شر 
ور�شة العمل عدد من م�شوؤويل وزارة 
املالية، اإ�شافة اإىل ممثلني عن كل من 
اخلارجية،  ووزارة  ال��داخ��ل��ي��ة،  وزارة 
وهيئة  وال�����ش��ن��اع��ة،  ال��ط��اق��ة  ووزارة 
واملقايي�س،  ل��ل��م��وا���ش��ف��ات  الإم�������ارات 
واملجل�س  للف�شاء  الإم�����ارات  ووك��ال��ة 

الوطني للإعلم.
نبذة  املالية  وزارة  عمل  ف��ري��ق  وق���دم 
ال�شتباقية  ال���������وزارة  م�������ش���رية  ع����ن 
ال��رق��م��ي��ة وتبني  ال���ث���ورة  م��واك��ب��ة  يف 
تطبيقات الذكاء ال�شطناعي، قبل اأن 
التقارير  بنظام  تعريف احل�شور  يتم 
الذكية )تابلو( وا�شتخداماته املتعددة 
يف وزارة املالية، اإ�شافة اإىل ا�شتعرا�س 
�شا�شة التقارير الذكية، حيث مت اإعلم 
احلا�شرة  الحت��ادي��ة  اجلهات  ممثلي 
�شا�شة  متابعة  من  �شيتمكنون  باأنهم 
حتتوي  والتي  بهم  اخلا�شة  التقارير 
على بياناتهم املالية ب�شهولة و�شرعة، 
حيث يتم عر�س هذه البيانات ب�شكل 
بيانية تو�شيحية  حي مرفقة بر�شوم 
متابعة  م����ن  اجل����ه����ات  ه������ذه  مت���ك���ن 
العلقة.  ذات  املالية  امل��وؤ���ش��رات  كافة 
وحر�س فريق عمل الوزارة مع نهاية 
كافة  على  الإجابة  على  العمل  ور�شة 

ا�شتف�شارات واأ�شئلة احلا�شرين.
اأ����ش���ارت �شعادة  ع��ل��ى ذل����ك؛  وت��ع��ل��ي��ق��اً 
الوكيل  الأم�����������ريي  حم���م���د  م������رمي 
املالية  الإدارة  ل���������ش����وؤون  امل�������ش���اع���د 

حر�س  اإىل  امل��ال��ي��ة  وزارة  يف  ال��ع��ام��ة 
ال������وزارة ع��ل��ى دع���م م�����ش��رية التحول 
الذكية  امل���ب���ادرات  واع��ت��م��اد  ال��رق��م��ي 
الذكاء  ت��ط��ب��ي��ق��ات  ت��ب��ن��ي  م���ن خ����لل 
الهيئات  م�شتوى  على  ال�شطناعي 
واجلهات الحتادية ومبا يتما�شى مع 
الإم����ارات  ا�شرتاتيجية  م�شتهدفات 
التي   2031 ال���ش��ط��ن��اع��ي  ل��ل��ذك��اء 
للحكومة  ال���ت���ال���ي���ة  امل���رح���ل���ة  مت���ث���ل 
ال��ذك��ي��ة. وق��ال��ت الأم����ريي: “ يعترب 
نظام التقارير الذكية “تابلو” اإحدى 
اعتمدتها  ال���ت���ي  ال���ذك���ي���ة  امل�����ب�����ادرات 
ال������وزارة وال���ت���ي ت��ع��م��ل ع��ل��ى معاجلة 
امل��دخ��ل��ة وحت��ل��ي��ل��ه��ا ليقدم  ال��ب��ي��ان��ات 
تقارير وخمرجات تدعم عملية �شنع 

القرار.« 
من  “انطلقاً  الأم�����ريي:  واأ���ش��اف��ت 
تبني  جم��ال  يف  عاملياً  الرائد  موقعها 
والتطبيقات  اخل����دم����ات  واع���ت���م���اد 
ب�شكل  امل��ال��ي��ة  وزارة  ت�شعى  ال��ذك��ي��ة، 
م�شتمر للتوا�شل والتعاون والتن�شيق 
م�����ع خم���ت���ل���ف اجل�����ه�����ات وال���ه���ي���ئ���ات 
الحتادية واملحلية، وذلك اإمياناً منها 
ب��اأن تفعيل ه��ذا ال��ت��ع��اون ه��و املحرك 

يف  امل�شتدام  النمو  لتحقيق  الرئي�شي 
اتخاذ  اأن  حيث  ال��ت��غ��ري،  �شريع  ع��امل 
الثورة  مل��واك��ب��ة  ا���ش��ت��ب��اق��ي��ة  خ���ط���وات 
الرقمية وت�شجيع اجلهات احلكومية 
على اعتماد التقنيات املالية املتطورة، 
مكانة  لتاأكيد  الأم��ث��ل  امل��ق��ارب��ة  ميثل 
الدولة الريادية يف خمتلف القطاعات 
وامل��ي��ادي��ن.« ورك���ز ف��ري��ق ع��م��ل وزارة 
ال����وزارة  رح��ل��ة  ا�شتعرا�شه  يف  امل��ال��ي��ة 
نحو الذكاء ال�شطناعي على �شرورة 
ات���ب���اع ن��ه��ج ت��دري��ج��ي ي��ن��ت��ق��ل خطوة 
التكنولوجي  بخطوة ليواكب التطور 
اعتمدها  التي  املقاربة  وهي  احل��ادث، 
ال������������وزارة م�����ن خ������لل ال���ع���م���ل على 
اليدوية  ال��ع��م��ل��ي��ات  ب���اأمت���ت���ة  ال���ب���دء 
بوت  ال�شات  تقنية  وتفعيل  امل��ت��ك��ررة، 
يف م��وق��ع ال�����وزارة، وم���ن ال��ع��م��ل على 
وتلك  املالية  البيانات  وتوحيد  دم��ج 
للحكومة  الب�شرية  ب��امل��وارد  اخلا�شة 
وزارة  بيانات  من  وغريها  الحت��ادي��ة 
نهاية  م��ع  البيانات  بحرية  يف  املالية 
عملية  تنطلق  اأن  قبل  احل��ايل،  العام 
حيث   2020 يف  الآيل  التعلم  تنفيذ 
القدرة  للأنظمة  الآيل  التعلم  يوفر 

من  تلقائياً  والتح�شني  التعلم  على 
يركز  كما  ال�شابقة،  ال��ت��ج��ارب  خ��لل 
برامج  ت��ط��وي��ر  ع��ل��ى  الآيل  ال��ت��ع��ل��م 
اإىل  الو�شول  التي ميكنها  الكمبيوتر 

البيانات وا�شتخدامها.
اعتمدت  امل��ال��ي��ة  وزارة  اأن  اإىل  ي�����ش��ار 
عام  “تابلو”  الذكية  التقارير  نظام 
للأعمال  ذكية  من�شة  وهو   ،2016
تدعم �شناع القرار من خلل تقدمي 
يتم  دقيقة  وخمرجات  وتقارير  روؤى 
ب��ع��د م��ع��اجل��ة وحتليل  ا���ش��ت��خ��راج��ه��ا 
كافة البيانات املدخلة. ويتميز اجلهاز 
ب�����ش��ه��ول��ة ال����ش���ت���خ���دام، ح��ي��ث ميكن 
ب�شهولة  التحكم  لوحة  م��ع  التعامل 
الكمبيوتر  اأج��ه��زة  خ��لل  م��ن  وي�شر 
والهواتف  الذكية  اللوحية  والأجهزة 
النظام  �شاهم  اعتماده  ومنذ  الذكية. 
ن��وع��ي��ة دعمت  اإجن�������ازات  يف حت��ق��ي��ق 
ال�������وزارة م���ن خ����لل لوحات  اأع���م���ال 
التحكم املتعددة التي يقدمها النظام 
النقدي،  ال��ر���ش��ي��د  حت��ل��ي��ل  وت�����ش��م��ل 
امل�����وازن�����ة، وم���ك���ات���ب خدمة  وت��ن��ف��ي��ذ 
ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا امل���ع���ل���وم���ات، وخ���دم���ات 

الدرهم الإلكرتوين.

�نتخابات �لوطني.. حمالت تك�سر �لنمطية با�ست�سر�ف �مل�ستقبل
•• اأبوظبي-وام:

الحتادي  الوطني  املجل�س  ملر�شحي  النتخابية  الربامج  من  عدد  ك�شرت 
بناء  موا�شيع  على  ال��رتك��ي��ز  خ��لل  م��ن  الن��ت��خ��اب��ي��ة،  احل��م��لت  منطية 
اقت�شاد املعرفة، والبتكار، وتعزيز البحث العلمي وتفعيل تقنيات اجليل 
�شكل  ما  والف�شاء،  ال�شطناعي،  كالذكاء  ال�شناعية  ال��ث��ورة  من  ال��راب��ع 
الربامج  تلك  وعك�شت  ال��دول��ة.  يف  النتخابي  للم�شهد  حقيقية  اإ�شافة 
يف  املواطنني  من  كبرية  �شريحة  ل��دى  الربملانية  الثقافة  وتنامي  تطور 
يف  ال��ربمل��اين  والعمل  ال�شيا�شية  امل�شاركة  مل�شرية  تعزيزا  يعد  ما  ال��دول��ة، 
الجتماعي  التوا�شل  و�شائط  ت�شهده  ال��ذي  ال��ت��زاح��م  ظ��ل  ويف  ال��دول��ة. 

برزت   ،2019 الحت��ادي  الوطني  املجل�س  ملر�شحي  النتخابية  بالربامج 
تلك احلملت التي بدت اأكرث مواءمة وان�شجاما مع التطلعات امل�شتقبلية 
حلكومة الإمارات. و�شلطت العديد من الربامج النتخابية التي تقدم بها 
مر�شحون �شباب على وجه التحديد، على مو�شوع ال�شتثمار يف الإن�شان 
الن�سء اجلديد  الف�شاء عرب م�شاعفة جهود توعية  الإماراتي يف جمال 
باأهمية م�شاريع ا�شتك�شاف الف�شاء مبا يرثي اختياراتهم امل�شتقبلية ويعزز 
مكانة الدولة يف هذا القطاع ال�شرتاتيجي. ولفتت برامج املر�شحني من 
الوطنية  الإماراتية  الكوادر  تنمية  يف  قدما  ال�شري  �شرورة  على  ال�شباب 
لرفد قطاع الف�شاء بالكفاءات يف اإطار ال�شعي اإىل خلق بدائل اقت�شادية 
الوطنية  املقدرات  تنمية  اإىل جانب  تنموية جديدة،  وم�شروعات  مبتكرة 

يف تكنولوجيا الف�شاء لتعزيز اإ�شهام هذا القطاع يف دعم القت�شاد القائم 
على املعرفة.

ويف �شياق مت�شل، راأى العديد من املر�شحني يف تقنيات الت�شال من اجليل 
البيوت  ل��رّب��ات  وخ�شو�شاً  متعددة  عمل  فر�س  خللق  فر�شة  اخلام�س” 
وذوي الهمم وكبار ال�شن وال�شباب وكل من يف�شل العمل من املنزل او عن 

بعد دون الإنقا�س يف الإنتاجية.
اإىل ذل����ك.. ب���رزت ال��دع��وة اإىل ت��ع��زي��ز ال���ش��ت��ف��ادة م��ن خم��رج��ات الثورة 
الرقمية عرب تد�شني تطبيقات خدمية نوعية يف خمتلف املجالت .. منها 
مقرتح اإطلق تطبيق الربملان الإماراتي الذكي ليكون من�شة تتيح متابعة 
تفا�شيل ونقا�شات اجلل�شات مبا�شرة من اأي مكان عرب الهواتف النقالة، مع 

اإمكانية ا�شتخدام التطبيق كقناة توا�شل رئي�شية بني الأع�شاء واملواطنني، 
والقرتاحات  امللحظات  تقدمي  تتيح  اآلية  توفري  �شاأنه  الذي من  الأم��ر 

ب�شكل تفاعلي ومبا�شر.
الذين  املر�شحني  من  العديد  اهتمام  على  ال�شطناعي  الذكاء  وا�شتحوذ 
الكوادر  وخ��ربات  معارف  تطوير  اإىل  تهدف  ومقرتحات  باأفكار  تقدموا 

الوطنية وتعزيز قدرتها للتعامل مع املتغريات الوظيفية امل�شتقبلية.
الذكاء  جمال  يف  وتدريبية  تعليمية  برامج  توفري  اأن  املر�شحون  واعترب 
ال�شطناعي ويف خمتلف املراحل الدرا�شية بات اأمرا ملحا من اأجل حتقيق 
تطلعات دولة الإم��ارات يف اأن ت�شبح مركز الذكاء ال�شطناعي يف العامل 

بحلول عام 2030.

•• منطقة الظفرة – لطيفة جابر

 يعتمد عدد  من مر�شحي املجل�س 
و�شائل  ع��ل��ى  الحت�������ادي  ال���وط���ن���ي 
الو�شول  يف  الجتماعي  التوا�شل 
البعيدة  امل��دن  يف  خا�شة  للناخبني 
اإليها   ال���و����ش���ول  ي�����ش��ع��ب  ال���ت���ي  او 
وذلك لعر�س براجمهم النتخابية 
على الأه��ايل وجذب اأكرب عدد من 
القرتاع  بدء  قبل  اإليهم  الأ�شوات 
وجهات  وتختلف  والر�شمي   املبكر 
الظفرة   منطقة  يف  ال�����ش��ك��ان  ن��ظ��ر 
ح����ول ت��ل��ك ال��و���ش��ي��ل��ة ح��ي��ث يرى 
بع�شهم اأنها ناجحة وحتقق النت�شار 
والقدرة  التكلفة  ق��ل��ة  م��ع  الأك����رب 
فيما  ال�شكان  جميع  خماطبة  على 
تكون  اأن  ميكن  اأن��ه��ا  البع�س  ي��رى 
بديل ويجب العتماد ب�شكل اأ�شا�شي 
كونها  امل���ب���ا����ش���رة  ال����ل����ق����اءات  ع���ل���ى 
الأ�شح يف معرفة قدرة املر�شح على 

ومعرفة  ال�شكان  احتياجات  تلبية 
اهتماماتهم .  ويحر�س املر�شحون 
على ابتكار و�شائل لعر�س براجمهم 
التوا�شل  و�شائل  ع��رب  النتخابية 
الجتماعي ل�شمان و�شول ر�شالتهم 
اإىل اأكرب عدد من الناخبني وب�شكل 
����ش���ه���ل وب�������ش���ي���ط ي�����ش��م��ن جت����اوب 
يف  املبا�شر  وتاأثريها  معها  ال�شكان 
اأحمد  ���ش��امل  وي��وؤك��د   . اختياراتهم 
امل���زروع���ي م��ن ���ش��ك��ان ال��ظ��ف��رة اأنه 
�شيختار املر�شح الذي لديه خربة يف 
جمال العمل امليداين مثل التعليم 
حيث يكون اأقرب اإىل تنفيذ برامج 
م�شتندة على واقع حقيقي يلم�س 
اح��ت��ي��اج��ات امل��ن��ط��ق��ة وي�����ش��اه��م يف 
ت��ط��وي��ره��ا ف��ع��ن��دم��ا ي��ت��ح��دث عن 
على  ال��ي��ق��ني  ل��دي��ن��ا  ي��ك��ون  التعليم 
مقدرته على اختيار ال�شرتاتيجية 
امل��ن��ا���ش��ب��ة ل���ذل���ك ع��ل��ى ع��ك�����س من 
لي�س لديه خربة يف جمال التعليم 

ويتحدث عن تطوير التعليم 
اأهايل  اأح���د  وي��وؤك��د علي احل��م��ادي 
“ال�شو�شيل  اأن  ال��ظ��ف��رة  م��ن��ط��ق��ة 
الو�شيلة  الآن  اأ���ش��ب��ح��ت  ميديا” 
الأكرث انت�شارا والأقل كلفة بالن�شبة 
للمر�شحني خا�شة يف الو�شول اإىل 

املناطق التي ي�شعب الو�شول اإليها 
واللتقاء ب�شكل مبا�شر مع �شكانها 
حيث يقوم كل مر�شح بتحديد نقاط 
ب��رن��اجم��ه الن��ت��خ��اب��ي ����ش���واء عرب 
مقاطع فيديو اأو من�شورات مكتوبة 
الأهايل  م��ن  ع��دد  اأك���رب  اإىل  وبثها 

التوا�شل  ي�شمن  ما  وهو  وال�شكان 
مع عدد كبري من ال�شكان ب�شهولة 
من  ناجحة  تعترب  الو�شيلة  وه��ذه 
وجهة نظره يف التاأثري على ال�شكان 
املقارنة  للناخب  تتيح  واأنها  خا�شة 

بني املر�شحني واختيار الأف�شل .

�شكان  من  �شلطان  يو�شف   وي�شري 
التوا�شل  و����ش���ائ���ل  اأن  ال���ظ���ف���رة 
للعديد  ناجحة  تعترب  الجتماعي 
من املر�شحني ولكن تاأثريها حمدد 
املر�شح  ك��ان  اإذا  خا�شة  اآخ���ر  ل��ع��دد 
يفتقد اإىل برنامج قوي مو�شحا اأن 

جناح املر�شح يف الو�شول للناخبني 
ويتيح  الأف�����ش��ل  ه��و  مبا�شر  ب�شكل 
مبا�شر  ب�شكل  ال��ت��وا���ش��ل  لل�شكان 
امل��ر���ش��ح مم���ا ي�شاهم  و���ش��ري��ح م���ع 
على  خ����لف  ن���ق���اط  اأي  اإزال�������ة  يف 
اأنها  ك���م���ا  الن���ت���خ���اب���ي  ال���ربن���ام���ج 

التغذية  م��ع��رف��ة  ل��ل��م��ر���ش��ح  ت��ت��ي��ح 
على  وال��ع��م��ل  ل��ربن��اجم��ه  العك�شية 
يتنا�شب  مب��ا  وت��ط��وي��ره��ا  تعديلها 
والناخبني  ال�شكان  اهتمامات  م��ع 
اإىل  الو�شول  تعذر  حالة  يف  ولكن 
بع�س املناطق واللتقاء باأهلها فان 
و�شائل التوا�شل الجتماعي تعترب 
بديل ل غنى عنه للو�شول اإىل هذه 

ل�شريحة من ال�شكان .
وي���وؤك���د ع���ب���داهلل احل����م����ادي   اأحد 
املر�شح  �شيختار  اأن��ه  الظفرة  �شكان 
الذي يحر�س على اللتقاء املبا�شر 
م���ع ال��ن��اخ��ب��ني واأن�����ه اأ���ش��ب��ح لديه 
ق���ن���اع���ه مب����ن ���ش��ي��خ��ت��ار ب���ن���اء على 
مقابلت متت بينه وبني املر�شحني 
قبل فرتة وا�شتطاع من خللها اأن 
توجهاته   وحت�شم  اختياراته  يحدد 
واأنه يرف�س اأن يعطي �شوته ملر�شح 
يبث براجمه من بعيد عرب و�شائل 

التوا�شل الجتماعي .

•• اأبوظبي-الفجر: 

اختتمت ام�س اأعمال الدورات التدريبية التي نظمتها جمعية ال�شحفيني 
برعاية  بوا�شنطن  لل�شحفيني  ال��دويل  املركز  مع  بالتعاون  الإم��ارات��ي��ة 
ات�شالت عن ا�شتخدام و�شائل التوا�شل الجتماعي لدعم جودة ال�شحافة 
يف مقر نادي املرا�شلني الأجانب يف موؤ�ش�شة تو فور فيفتي فور يف اأبوظبي 
 25 24 و  23 �شبتمرب، وفى فندق �شانغريل دبي يومي  22 و  يومي 

�شبتمرب.
اأعمال ال��دورات التدريبية الأ�شتاذ عبد اهلل ر�شيد ع�شو جمل�س  وافتتح 
اجلمعية،  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب  املعينى  وف�شيلة  اجلمعية،  اإدارة 
اأول الرئي�س للت�شال املوؤ�ش�شي  اأحمد بن على نائب  وبح�شور الدكتور 
للجمعية،  العام  ال�شر  اأم��ني  نقي  الرحمن  عبد  والإع��لم��ي  بات�شالت، 
ال�شام�شي  اإدارة اجلمعية، وح�شن عمران  وعمران حممد ع�شو جمل�س 

ع�شو املكتب التنفيذي لفرع اأبوظبي.
وقال الأ�شتاذ عبد اهلل ر�شيد، اأن برنامج الدورات املكثف �شمل العديد من 
املحا�شرات التي ت�شرح وتو�شح الكثري عن الإعلم الرقمي احلديث وما 
ابرزت  كما  ميديا،  وال�شو�شيال  الجتماعي  التوا�شل  و�شائل  من  ت�شمله 
املحا�شرات عن كيفية ا�شتخدام هذه الو�شائل خلدمة اهداف ال�شحافة 

فى ظل و�شائل التكنولوجيا احلديثة.
اأي��ام ال��دورة الأرب��ع��ة ك��ان مكررا  واأ���ش��اف ر�شيد اأن الربنامج على م��دار 
ال�شحفية  املوؤ�ش�شات  كافة  ميثلون  ال�شحفيني  من  كبري  عدد  ل�شتفادة 
اجلامعات  م��ن  الإع���لم  كليات  وطالبات  وط��لب  بالدولة  والإع��لم��ي��ة 
الإم���ارات���ي���ة، وك���ان ال��ه��دف م��ن تنظيم ه���ذه ال�����دورات وه���و رف���ع كفاءة 
للطلب  عملي  تدريب  واأي�شاً  املهني،  مب�شتواهم  والرتقاء  ال�شحفيني 
والحتكاك  ال�شحفيني  م��ع  ودجم��ه��م  الإع����لم،  كليات  م��ن  والطالبات 

بالواقع ال�شحفي.
كليات  ال�شحفيني وطلب وطالبات  الكبري من  باحل�شور  ر�شيد  واأ�شاد 
الإعلم من جامعة الإمارات وجامعة عجمان والكلية الإماراتية الكندية 
التدريب،  ال��دور الكبري يف جناح  القيوين، وال��ذي كان له  باأم  اجلامعية 
كليات  وط��ال��ب��ات  ط��لب  م��ن  و100  ال�شحفيني  م��ن   144 مب�شاركة 

الإعلم، باجماىل ح�شور 238 من ال�شحفيني والطلب. 
للت�شال  للرئي�س  الأول  ال��ن��ائ��ب  ع��ل��ي،  ب��ن  اأح��م��د  د.  اأ���ش��ار  جانبه  م��ن 
املوؤ�ش�شي يف “جمموعة ات�شالت”، اإىل التطور الكبري الذي �شهده قطاع 
اإع��لم جديد،  بظهور  واملتمثل  املا�شية  القليلة  ال�شنوات  الإع��لم خلل 
منوهاً اإىل اأن و�شائل الت�شالت احلديثه والتوا�شل الجتماعي اأ�شبحت 

اأهم اأذرع اأو اأدوات هذا الإعلم.
موؤكداً على اأن هذه الو�شائل ت�شدرت امل�شهد الإعلمي، اأ�شافه ايجابيه 

وهامه للإعلم التقليدي وذات تاثري مهم، بحيت اأ�شبحت هذه الو�شائل  
ت�شكل %70 من م�شادر املعلومات التي ي�شتقي منها اجلمهور املحلي يف 

دولة الإمارات الأخبار واملعلومات.
ولفت بن علي اإىل بع�س التحديات التي رافقت هذا التطور، حيث باتت 
والغري  امل�شللة  الأخبار  لن�شر  من�شات  الأحيان  بع�س  يف  الو�شائل  هذه 
واأن  اأكرث وعياً،  اأن يكون  ال�شباب  اجندات معاديه، منا�شداً  موثقه وذات 
وغري  امل�شللة  وت��ل��ك  ال�شادقة  الأخ��ب��ار  ب��ني  التمييز  على  ق���ادراً  ي��ك��ون 

ال�شادقة.
وقال حممد الأمري اخلبري الإعلمي، اأن ال�شرد الق�ش�شي عرب و�شائل 
اإىل  تنقله  ال��ت��ي  الأدوات  م��ن  مبجموعة  يتميز  الج��ت��م��اع��ي  ال��ت��وا���ش��ل 
تعامله مع  امل�شتمع يف  اأو  امل�شاهد  اأو  القارئ  مرحلة خمتلفة عما عهده 
و�شائل التوا�شل التقليدية، اإذ ميكن ل�شارد الق�شة التفاعل مبا�شرة مع 
اجلمهور عرب البث املبا�شر على في�شبوك، وميكنه اإ�شراك املتلقي معه يف 
خطوات �شناعة الق�شة، ومزجت من�شات و�شائل التوا�شل التكنولوجيا 
مع البلغة اللغوية فبات ال�شحفي قادرا على اإطلع اجلمهور على مكان 
ق�شته با�شتخدام خا�شية حتديد املواقع على الق�ش�س املنتجة لتطبيق 

ان�شتغرام مثل اأو تويرت. 
اإدراك  الإعلميني  على  ف��اإن  الرقمي،  للأمن  بالن�شبة  الأم��ري  واأ���ش��اف 
حت�شني  ميكننا  ال��ت��ي  اخلبيثة  وال��ربجم��ي��ات  للقرا�شنة  اأه����داف  اأن��ه��م 
التي  املنا�شبة  الأدوات  معرفة  عند  ب�شهولة  منهم  ومعلوماتنا  ح�شاباتنا 
كذلك  م�شوؤول  اأنه  اإدراك  الإعلمي  وعلى  العمل،  ور�شة  يف  ن�شتعر�شها 
في�شبوك مثل بحجب  على  امل�شتخدمني  بيئة  التحكم يف  على حماولة 
التي  اأجهزته  تاأمني  ال�شحفي  التعليقات، كما على  امل�شيئة من  الكلمات 
ي�شتخدمها للتغريد اأو ن�شر املواد �شواء كانت على ح�شاباتها اأو ح�شابات 

موؤ�ش�شته.
وقال ن�شري ع�شمت مدير حترير الأخبار والقت�شاد يف �شبكة ياهو نيوز، 
العميق”  “الزيف  امل�شاركني مفهوم فيديوهات  الور�شة طرحت على  اأن 
الذكاء  تقنيات  با�شتخدام  حتى  �شحتها  م��ن  التحقق  ي�شتحيل  ال��ت��ي 
ال�شناعي. و�شرح املدربان للم�شاركني كيفية التعامل مع الزيف بتوظيف 

مزيج من الأدوات التقليدية لل�شحفيني والأدوات الإلكرتونية.
كما �شهدت الور�شة عر�شا لكيفية تعامل ال�شحف العاملية مع التعليقات 
اآمنة  م�شاحة  بناء  وكيفية  الجتماعي،  التوا�شل  �شبكات  ع��رب  امل�شيئة 
اإ�شاءة لو�شائل الإعلم  للقراء واملتابعني للتفاعل مع الإعلميني بدون 

والعاملني فيها. 
وفى نهاية التدريب قام عبد اهلل ر�شيد، وف�شيلة املعينى، والدكتور اأحمد 
بن على، وعمران حممد، بت�شليم �شهادات م�شاركة لل�شحفيني وطلب 

اجلامعات، كما مت اإهداء درع اجلمعية اإىل املحا�شرين بالدورة.

اللقاءات املبا�صرة اأقرب للناخبني

مر�سحون يعتمدون على و�سائل �لتو��سل �الجتماعي يف طرح بر�جمهم يف �لظفرة

بح�صور244 من ال�صحفيني وطالب اجلامعات

�ل�سحفيني و�ملركز �لدويل لل�سحفيني يختتمان تدريب 
دعم و�سائل �لتو��سل �الجتماعي جودة �ل�سحافة

حادث ت�سادم بني حافلة 
ومركبات باأبوظبي

•• اأبوظبي-الفجر:

ال�شاعة  7 مركبات وحافلة تقل طالبات  يف نحو  اأدى حادث ت�شادم وقع بني 
عنه  ونتج  ال��داخ��ل،  باجتاه   ، املقطع  ج�شر  بعد  �شباحاً  دقيقة  و35  التا�شعة 
اإ�شابة 5 طالبات و�شفت بالب�شيطة حيث نقلن اإىل امل�شت�شفى وتلقني العلج 

اللزم وغادرن اإىل منازلهن  .
واأرجع املقدم جابر �شعيدان املن�شوري رئي�س ق�شم حتقيق احلوادث اجل�شيمة 
باإدارة مرور اأبوظبي ، اأ�شباب احلادث اإىل عدم ترك م�شافة كافية بني املركبات، 
الآمنة  بالقيادة  اللتزام  اإىل  املركبات  ، ودعا قائدي  الطريق  والن�شغال بغري 
والنتباه ، واللتزام بقوانني وقواعد ال�شري لتجنب وقوع احلوادث املرورية؛ 
حفاظاً على �شلمة م�شتخدمي الطرق. وكان مركز  القيادة والتحكم يف اإدارة 
العمليات بقطاع العمليات املركزية ب�شرطة اأبوظبي تلقى بلغاً اأم�س الأربعاء 
ب�شاأن احل���ادث ،وع��ل��ى ال��ف��ور حت��رك��ت ���ش��ي��ارات الإ���ش��ع��اف،  ودوري����ات ال�شرطة 

املخت�شة اإىل املوقع وتعاملت مع احلادث على وجه ال�شرعة.

متا�صيًا مع جهودها لدفع عجلة التحول الرقمي يف الدولة

وز�رة �ملالية تعقد ور�سة عمل مو�سعة للتعريف بنظام �ل�سا�سات �لذكية

يو�صف �صلطانعلى احلمادىعبداهلل احلمادي �صلع�صامل اأحمد املزروعيبراهيم احلو�صني



اخلميس    26   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12741  
Thursday   26   September   2019  -  Issue No   1274108

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/النت�شار للكمبيوتر

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1514724 
تعديل وكيل خدمات/ا�شافة نوح را�شد علي �شامل اجلنيبي

تعديل وكيل خدمات/حذف حمد �شيف عبيد بن هده ال�شويدي
تعديل ا�شم جتاري من/النت�شار للكمبيوتر

 AL INTISAR COMPUTERS
اىل/ا�شتديو بريزي�شن

STUDIO PRECISION
تعديل ن�شاط/ا�شافة ت�شوير احلفلت واملنا�شبات )7420005(

تعديل ن�شاط/ا�شافة ا�شتديو ت�شوير )7420003(
تعديل ن�شاط/حذف ا�شلح اجهزة احلا�شب اليل و�شيانتها )9511001(

تعديل ن�شاط/حذف تركيب معدات واجهزة المن واملراقبة و�شيانتها )4321009(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ال�شخ�س  �شركة  الطبي  املاأمون  ال�ش�����ادة/مركز  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب الواحد ذ.م.م   رخ�شة رقم:1955406 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيخ ذياب بن طحنون بن حممد ال نهيان %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/فاطمة �شرحان علي �شرحان الكعبي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ فاطمة �شرحان علي �شرحان الكعبي من 100% اىل %50

تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�شاحة 1*3.5 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/مركز املاأمون الطبي �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
AL MAMOON MEDICAL CENTER -  SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/مركز املاأمون الطبي ذ.م.م
AL MAMOON MEDICAL CENTER LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كليف لند للرعاية ال�شحة واملنزلية �شركة 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�شخ�س الواحد ذ.م.م   رخ�شة رقم:1727088 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة ال�شيخ ذياب بن طحنون بن حممد ال نهيان %50

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة فاطمة �شرحان علي �شرحان الكعبي %50
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/حذف فاطمة �شرحان علي �شرحان الكعبي

تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�شاحة 1*1 اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/كليف لند للرعاية ال�شحة واملنزلية �شركة ال�شخ�س الواحد ذ.م.م
CLAVELAND HOME HEALTH CARE -  SOLE PROPRIETORSHIP LLC

اىل/كليف لند للرعاية ال�شحة واملنزلية ذ.م.م
CLAVELAND HOME HEALTH CARE LLC

القت�شادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
املثايل  ال�ش�����ادة/ال�شلوب  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لل�شيانة العامة
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1481130 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة عبدالرحمن �شامل را�شد �شامل املزروعي %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حمد حممد �شالح علي ال�شعدي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/احلرية لجهزة الكمبيوتر 

CN   قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م رخ�شة رقم:1075435 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة روحيل روؤوف حممد عبدالروؤوف %49
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف كا�شف عبدالروؤوف حممد عبدالروؤوف
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف ا�شد عبدالروف حممد عبدالروؤف
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
ذ.م.م   للمقاولت  ال�ش�����ادة/تك�شل  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1167546 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة امبيلي �شونيل كومار %24

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة احمد عبداهلل �شيف �شعيد ال�شام�شي %51

تعديل ن�شب ال�شركاء
ابهيل�س موثوكاتيل �شودهاكاران من 49% اىل %25

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف عبداهلل احمد عبداهلل �شامل ال علي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية 
القت�شادية خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان 
الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث 

�شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(
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اإعــــــــــالن
جنوب  ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

�شيناء لل�شيانه العامه
CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:1122521 

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة �شعيد عمر �شعيد العا�س املري %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف احمد م�شعود �شليمان علي ال�شحي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/مطعم كباب وكفته

CN   قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2257961 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

ا�شافة مطر �شعيد عتيق خلف احلمريي %100
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع

حذف هدى حمدان �شعيد را�شد املر�شدي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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اإعــــــــــالن
لعمال  لون  ال�ش�����ادة/كذا  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN   قد تقدموا الينا بطلب الديكور رخ�شة رقم:1011293 
تعديل وكيل خدمات/ حممد مبارك غامن �شعيد املزروعي

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
ا�شافة حمرو�س حممد ال�شيد حممد %100

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع
حذف حممد مبارك غامن �شعيد املزروعي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة 
هذا  ن�شر  تاريخ  من  يوماً  ع�شر  اأربعة  خلل  القت�شادية  التنمية 
العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26 

�لت�سكيل �ملثايل للمقاوالت �لعامة - ذ م م
مبوجب قرار اجتماع اجلمعية العمومية غري العادية،امل�شدق لدى 
لتدقيق  دلتا  مكتب/  يعلن    2019/09/24 بتاريخ  العدل  الكاتب 

احل�شابات عن حل وت�شفية �شركة:
الت�صكيل املثايل للمقاوالت العامة - ذ م م
ال�شادرة من دائرة التنمية القت�شادية-ابوظبي بالرقم

التقدم  مطالبة  او  اعرتا�س  اي  لدية  من  فعلى   CN-1141492

فاك�س    037378999 رقم  هاتف   املعني  امل�شفى  مكتب  اإىل 
037378989 �س.ب  202075 – مدينة العني – �شناعية هيلي 

بناء عبد اهلل حممد علي ال�شحي واخرون مكتب رقم )3( واإح�شار 
امل�شتندات الثبوتيه، وذلك خلل مدة اأق�شاها 45 يوما من تاريخ 

هذا العلن

�إع��������الن ت�سفي�����ة �سرك��������ة 

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/راية  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

اخلليج للمقاولت العامة
رخ�شة رقم:CN 1096840 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/كافترييا 

عيال الفريج
رخ�شة رقم:CN 2057511 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26 

اإعــــــــــالن
ال�ش�����ادة/هايد  بان  القت�شادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

بارك لند �شكيب
رخ�شة رقم:CN 1170758 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/موؤ�ش�شة 

النجم الخ�شر الزراعية
رخ�شة رقم:CN 1158873 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�شة
العلن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�شبوع من  التنمية القت�شادية خلل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�شاء املدة حيث �شت�شتكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26 

 اإعـــالن �شطب قيد
 - كوربوري�شن  ماناج  ال�شادة/�شركة  باأن  القت�شاد  وزارة  تعلن 
اأبوظبي )اجلن�شية: جزر فريجن الربيطانية( قد تقدمت بطلب 
�شطب قيد فرع ال�شركة يف اإمارة ابوظبي )العنوان: �س.ب:52049 
- �س.الكورني�س - ب:ال�شيخ حمد بن طحنون ال نهيان - ابوظبي 
ال�شركات  �شجل  يف   )4163( رقم  حتت  واملقيدة  �س.ب:52049(   -
رقم  الحتادي  القانون  لحكام  وتنفيذا  الوزارة.  يف  الجنبية 
القرار  و  وتعديلتة  التجارية  ال�شركات  �شاأن  يف   2015 ل�شنة   )2(
اجراءات  دليل  اعتماد  �شاأن  يف  2010م  ل�شنة   )377( رقم  الوزاري 
واملناطق  باخلارج  املوؤ�ش�شة  املن�شاآت  ومكاتب  لفروع  الرتخي�س 
العرتا�س  يف  احلق  ا�شحاب  ال�شادة  من  يرجى   . بالدولة  احلرة 
ان يتقدموا باعرتا�شهم اىل الوزارة يف ميعاد ل يتجاوز �شهر من 
اإدارة الت�شجيل  تاريخ الن�شر على العنوان التايل: وزارة القت�شاد 

التجاري �س.ب:)901( - ابوظبي.
 ادارة الت�شجيل التجاري

االمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ماك�شيما لتجارة الدوات املنزليه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2754826 
تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/ا�شافة حممود حنفي علي احمد %49

تعديل ال�شركاء تنازل وبيع/�شعيد مرهون م�شلم را�شد اليحيائي من مالك اىل �شريك
تعديل ن�شب ال�شركاء/ �شعيد مرهون م�شلم را�شد اليحيائي من 100% اىل %51

تعديل لوحة العلن/اجمايل من م�شاحة null*null اىل 1*1
تعديل �شكل قانوين/من موؤ�ش�شة فردية اىل �شركة ذات م�شوؤولية حمدودة

تعديل ا�شم جتاري من/ماك�شيما لتجارة الدوات املنزليه
MAXIMA FOR HOUSEWARE TRADING

اىل/ماك�شيما لتجارة الدوات املنزليه ذ.م.م
MAXIMA FOR HOUSEWARE TRADING  LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�شادية بان ال�ش�����ادة/ترو فاليو لتجارة الطلء واجلب�س

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�شة رقم:2758750 
تعديل ا�شم جتاري من/ترو فاليو لتجارة الطلء واجلب�س

TRUE VALUE PAINTS & GYPSUM TRADING
اىل/ور�شة ترو فاليو لعمال اجلب�س

TRUE VALUE GYPSUM WORKSHOP
تعديل عنوان/من العني املنطقة ال�شناعية ال�شفرة 269334 ال�شيد �شعد �شعيد �شحيه 
�شيف  عمري  ال�شيد   325752  325752 ال�شفرة  ال�شناعية  املنطقة  العني  اىل  واخرين 

مع�شد �شيف واخرين
تعديل ن�شاط/ا�شافة اعمال اجلب�س )4330010(

تعديل ن�شاط/حذف بيع الطلء والدهانات - بالتجزئة )4752035(
تعديل ن�شاط/حذف بيع املنتجات اجلب�شية - بالتجزئة )4752015(

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العلن مراجعة دائرة التنمية القت�شادية 
خلل اأربعة ع�شر يوماً من تاريخ ن�شر هذا العلن وال فان الدائرة غري م�شوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�شاء هذه املدة حيث �شت�شتكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 317140    بتاريخ: 2019/09/16
با�ش��م : رويال ريت�س لتجارة املواد الغذائية �س.ذ.م.م.

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

وجممدة  حمفوظة  وخ�����ش��راوات  ،ف��واك��ه  اللحم  ،خل�شات  وال�شيد  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���ش��م��اك  اللحوم 
وجمففة ومطهوة ، هلم )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�شكر،البي�س واحلليب ومنتجات احلليب 

، الزيوت والدهون املعدة للأكل .
 الواقعة بالفئة : )29(

و�شف العلمة : عبارة الكلمات اللتينية التالية: )Royal Rich (  حيث كتبت  الكلمة Royal  بخط 
كبري و ب�شكل  اأفقي  يف الأعلى،و من حتتها كلمة   Rich   باأقل حجم و باللون الأحمر،تعلوهما �شورة يف 
�شكل ن�شف دائرة  باللون الأحمر و الأ�شفر و هي يف �شكل غروب ال�شم�س، و كامل العلمة كتبت على خلفية 

بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، و جممل العلمة مميز و مبتكر ..
ال�شرتاطات: ل توجد.

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

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 317142    بتاريخ: 2019/09/16
با�ش��م : ج�شيم كوماجنوتو كاندييل اترو

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

والأغرا�س  املياه  وتوريد  والتهوية  والتجفيف  والتربيد  والطهي  البخار  وتوليد  والتدفئة  للإنارة  اأجهزة 
ال�شحية . 

 الواقعة بالفئة : )11(
و�شف العلمة : عبارة عن الكلمة اللتينية التالية :  DARKICK  وقد كتبت باللون الأبي�س و ب�شكل 
اأفقي و خط كبري �شمن م�شتطيل باللون الأ�شود و كامل العلمة كتبت على خلفية بي�شاء كما مو�شح يف 

ال�شكل و جممل العلمة مميز و مبتكر.
ال�شرتاطات: ل توجد.

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

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 
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•• راأ�س اخليمة – الفجر 

ت�شت�شيف اإمارة راأ�س اخليمة العر�س 
الذي   »6 الحت���اد  »ح�شن  الع�شكري 
�شهر  خ��لل  امل�شلحة  ال��ق��وات  تنظمه 
نوفمرب املقبل، برعاية �شاحب ال�شمو 
ال�شيخ �شعود بن �شقر القا�شمي، ع�شو 

املجل�س الأعلى حاكم راأ�س اخليمة.

 جاهزية االمارة  :
�شعود  بن  حممد  ال�شيخ  �شمو  ورح��ب 
راأ�س  عهد  ويل  القا�شمي،  �شقر  ب��ن 
اخليمة، با�شت�شافة هذا احلدث املهم 
الذي ي�شهم يف اإبراز القدرات القتالية 
العالية للقوات امل�شلحة وقوة اأبطالها 
ملختلف  ال���ت�������ش���دي  ع���ل���ى  وق���درت���ه���م 
التهديدات يف كل الظروف دفاعاً عن 

مبادئ احلق والعدل وال�شلم.
ع��ل��ى ح���ر����س �شاحب  ���ش��م��وه  واأك������د 
ب����ن �شقر  ����ش���ع���ود  ال�������ش���ي���خ  ال�������ش���م���و 
القا�شمي، ع�شو املجل�س الأعلى حاكم 
راأ�س اخليمة، على تقدمي �شبل الدعم 
ك��اف��ة ل��ه��ذا احل����دث ال��وط��ن��ي الكبري 
واملتطلبات  الو�شائل  خمتلف  وتوفري 
للدور  ت���ق���دي���راً  ال����لزم����ة لإجن����اح����ه 
القوات  به  تقوم  ال��ذي  ال�شرتاتيجي 
وال�شتقرار  الأم��ن  تعزيز  يف  امل�شلحة 
يف دول���ة الإم�����ارات وامل��ن��ط��ق��ة ون�شرة 
اأن  �شموه  واأو�شح  العربية.   الق�شايا 
اأمت ا�شتعداد  اإم��ارة راأ���س اخليمة على 
ل�شتقبال  ومرافقها  اأجهزتها  بكافة 
وف��ق خطة  وذل��ك  الع�شكري،  العر�س 

متكاملة ت�شع كافة الإمكانات وال�شبل 
حتت ت�شرف اللجنة املنظمة للعر�س 
م�شاهمة  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ع�����ش��ك��ري، 
ك��ل اجل��ه��ات داخ���ل الإم����ارة يف اإجناح 
ا�شت�شافة  اأن  ع��ل��ى  م�����ش��دداً  احل����دث، 
وواجباً  �شرفاً  تعد  الع�شكري  العر�س 
الإيفاء  على  اجلميع  يحر�س  وطنياً 
به من خلل ح�شد الهمم والعمل من 
قواتنا  ر�شالة  واإي�شال  اإجن��اح��ه  اأج��ل 
له  الوطن  هذا  ب��اأن  ال�شامية  امل�شلحة 

درع يحميه.
 

روؤية القيادة:
وي����اأت����ي ه����ذا احل�����دث ال��ك��ب��ري �شمن 
بها  ت��ق��وم  ع�شكرية  ت��دري��ب��ات  �شل�شلة 

القوات امل�شلحة يف كل اإم��ارات الدولة 
الر�شيدة  القيادة  روؤي��ة  مع  ان�شجاماً 
ال���ق���وات  دور  ت���ع���زي���ز  اإىل  ال���رام���ي���ة 
واإظهار  البوا�شل  واأف���راده���ا  امل�شلحة 
القتالية  ك��ف��اءت��ه��م  ال��ت��ط��ور يف  م���دى 
ببطولتهم  وال��ت��ع��ري��ف  وامل���ي���دان���ي���ة 
تراب  حماية  يف  املتفوقة  وق��درات��ه��م 
اأر����س  ال��وط��ن وك���ل م��ن يعي�س ع��ل��ى 

دولة الإمارات.
ال���ر����ش���ي���دة، و�شلت  ال���ق���ي���ادة  وب���دع���م 
رجالها  ب����ع����زم  امل�������ش���ل���ح���ة  ال������ق������وات 
وولئهم اإىل درجة عالية من الكفاءة 
املهام  خمتلف  تنفيذ  يف  والحرتافية 
امل��ل��ق��اة ع��ل��ى ع��ات��ق��ه��م وامل�����ش��اه��م��ة يف 
رفعة الوطن و�شلمة اأرا�شيه، لتكون 

القوات امل�شلحة الدرع احلامي للوطن 
الأخ���وة  ع��ن  ال��دف��اع  ���ش��رف  وتتقا�شم 
وت��ق��ف م���ع ال�����ش��ق��ي��ق يف حم��ن��ت��ه، ويف 
اإىل بقاع  ال��وق��ت ذات����ه حت��م��ل الأم����ل 
الأر�س لت�شبح عنواناً للعزة وال�شرف 
حتمي  التي  الر�شيدة  القوة  ومتتلك 
وحقه  الإن�شان  كرامة  وت�شون  احل��ق 

يف العي�س ب�شلم واأمن.

 قواتنا البا�صلة :
ويهدف العر�س الع�شكري اإىل اإظهار 
القدرات املتطورة لقواتنا امل�شلحة وما 
يتمتع به اأفرادها من �شجاعة واإقدام 
ميدانية،  وخ����ربات  وم���ه���ارات  وت��ف��ان 
معدات  من  متتلكه  ما  اإىل  بالإ�شافة 

درعاً  منها  جعل  م��ا  حديثة  وتقنيات 
وتعزز  م��ك��ت�����ش��ب��ات��ه  حت���م���ي  ل���ل���وط���ن 
يف  الحت��اد  م�شريته  وت�شون  التنمية 
التي  والتهديدات  التحديات  مواجهة 

تع�شف باملنطقة والعامل اأجمع.
من جانبه اأكد رئي�س اللجنة املنظمة 
“ح�شن  اأن  ال���ع�������ش���ك���ري  ل���ل���ع���ر����س 
من  العديد  على  الحتاد 6” ي�شتمل 
الفعاليات واملحاور على راأ�شها العر�س 
ت�شكيلت  ملختلف  امل�شرتك  الع�شكري 
التكامل  اإب��راز  امل�شلحة بهدف  القوات 
بالإ�شافة  ب��ي��ن��ه��ا  ف��ي��م��ا  والن�����ش��ج��ام 
مثل  م��ي��دان��ي��ة  ع��م��ل��ي��ات  ت��ن��ف��ي��ذ  اإىل 
�شورة  تعك�س  التي  احلية  امل��داه��م��ات 
القتالية  والإمكانات  للقدرات  واقعية 

عمليات  تنفيذ  يف  امل�شلحة  ل��ق��وات��ن��ا 
الأمن الداخلي، م�شرياً اإىل اأن عر�س 
هذا العام يتميز بتو�شيع م�شاركة كافة 
عرب  اأك��رب  بحجم  القتالية  ال��وح��دات 
امل�شرتكة بني  العمليات  الرتكيز على 

جميع الوحدات.

 عام الت�صامح:
وقال: “اإننا يف عام الت�شامح ن�شتذكر 
جهود القائد املوؤ�ش�س املغفور له ال�شيخ 
زايد بن �شلطان اآل نهيان “طيب اهلل 
امل�شلحة  ق���وات���ن���ا  ت��ط��وي��ر  يف  ثراه” 
والو�شول  ب��ه��ا  والرت���ق���اء  وت��ق��دم��ه��ا 
املتطورة  املرحلة  ه��ذه  اإىل  بقدراتها 
املتطور  امل�����ش��ت��وى  اإن  وع����ت����اداً.  ع����دة 

امل�شلحة،  ق��وات��ن��ا  اإل��ي��ه  ال���ذي و���ش��ل��ت 
الثاقبة  للنظرة  جت�شيداً  اإل  ه��و  م��ا 
للوالد املوؤ�ش�س ودعم ومتابعة قيادتنا 
التقدم  من  املزيد  لتحقيق  الر�شيدة 

والزدهار«.
 ”6 الحت�������اد  “ح�شن  اأن  واأو������ش�����ح 
ت��ن��ف��ذه وح�����دات رئ��ي�����ش��ة م���ن القوات 
ال��ربي��ة وال��ب��ح��ري��ة واجل��وي��ة وحر�س 
القوة  اإظ��ه��ار  بهدف  وذل��ك  الرئا�شة، 
على  القدرة  ذات  ال�شاربة  الع�شكرية 
القيام مبهام التدخل ال�شريع مبرونة 
وك��ف��اءة ع��ال��ي��ة، وك��ذل��ك ال��ق��درة على 
العمليات  م���ن  وا����ش���ع  ن���ط���اق  ت��ن��ف��ي��ذ 
الع�شكرية للدفاع عن الوطن وحماية 
اأم��ن��ه ب��ال��ت��ع��اون ال��وث��ي��ق م��ع الأجهزة 

الأمنية الأخرى.
احلمرا  م��ن��ط��ق��ة  اأن  اإىل  اأ����ش���ار  ك��م��ا 
���ش��ت��ح��ت�����ش��ن ال���ع���ر����س ال��ع�����ش��ك��ري ما 
يعطي اجلمهور فر�شة الو�شول اإليها 
الدولة  مناطق  خمتلف  من  ب�شهولة 
التحتية  البنية  توفر  اإىل  بالإ�شافة 
اأن���ه���ا توفر  ال����لزم����ة ل��ل��ع��ر���س ك��م��ا 
الظروف املواتية لتطبيق �شيناريوهات 
القوات  وم��ن��اورات  الع�شكري  العر�س 

امل�شاركة ب�شورة فعالة.

 م�صاركة اجلمهور :
دعوة  املنظمة  اللجنة  رئ��ي�����س  ووج���ه 
عامة ومفتوحة اإىل اجلمهور الكرمي 
امل�شلحة م�شاعر  القوات  اأبناء  مل�شاركة 
والع����ت����زاز  ال����وح����دة  وروح  ال���ف���خ���ر 
امل����ق����دام حامي  ال���ب���ا����ش���ل  ب��ج��ي�����ش��ه��م 
ومكت�شباته  واأم����ن����ه  ال����وط����ن  ح���م���ى 
وال�شلم واملحبة  الأمل  �شعلة  وحامل 
�شيفاً  غ��دا  حتى  العامل  اإىل  والتعاون 
يف اخلارج ودرعاً يف الداخل و�شهماً يف 

قلب كل حاقد. 
املنظمة للعر�س  اللجنة  واأ�شاد رئي�س 
يف  اجلماهريي  باحل�شور  الع�شكري 
والذي  ال�شابقة  اخلم�شة  ال��ع��رو���س 
اأن  اإىل  ي�����ش��ري  م����ا  ال���ت���وق���ع���ات  ف�����اق 
ت��ل��ك ال���ع���رو����س ح��ق��ق��ت اأه���داف���ه���ا يف 
ب���ني القوات  ال��ت��لح��م  اإظ���ه���ار م���دى 
واملقيمني  الإم����ارات  و�شعب  امل�شلحة 
اأعداد  يف  زي���ادة  متوقعاً  اأر���ش��ه��ا،  على 
اجلمهور هذا العام نظراً للإثارة التي 

حققتها العرو�س ال�شابقة.

•• راأ�س اخليمة - الفجر 

د�شن اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �شرطة راأ�س اخليمة، ) 
خمترب البتكار ( بالتعاون مع مركز البتكار بوزارة الداخلية، بح�شور الدكتور 
و�شعادة  براأ�س اخليمة،  العليا  التقنية  لكليات  التنفيذي  املدير  الأن�شاري  يحي 
املدراء العامون، وكبار ال�شباط وموظفي ال�شرطة، وومثلي الدوائر واملوؤ�ش�شات 
والهيئات بالإمارة، وطلبة وطالبات كليات التقنية العليا، وذلك مبجمع كليات 

التقنية الُعليا براأ�س اخليمة.
ب��اأن هذا  راأ����س اخليمة،  ع��ام �شرطة  اأك��د قائد  الب��ت��ك��ار،  افتتاح  خمترب  ول��دى 
راأ�س  اإم���ارة  يف  والأم���ان  ب��الأم��ن  ال�شعور  موؤ�شر  وتعزيز  دع��م  ي�شتهدف  املخترب 

اخل��ي��م��ة، وذل���ك م��ن خ���لل ملم�شة اح��ت��ي��اج��ات ج��م��ه��ور اإم����ارة راأ�����س اخليمة 
وحتقيق تطلعاتهم عرب تعزيز اخلدمات الأمنية املقدمة لهم، مثمناً جهود وزارة 
الداخلية، التي تبّنت خطط عمل حتفز جميع منت�شبيها على البتكار للرتقاء 
قام  ثم  معاً،  والأم��ن��ي  ال�شرطي  العمل  يف  املقدمة  واخل��دم��ات  الأداء  مب�شتوى 
العمليات  العميد عبد اهلل علي منخ�س مدير عام  �شعادته بجوله يرافقه فيها 
ال�شرطية بالنابة ومالك موؤ�شر ال�شعور بالأمن والأمان على خمتلف امل�شاركني 

للتعرف عن قرب على املقرتحات وامللحظات التي تخدم موؤ�شر الأمان.
واأو�شح العميد علي حممد القر�شي مدير اإدارة الإ�شرتاتيجية وتطوير الأداء 
ب�شرطة راأ�س اخليمة، وامل�شت�شار �شيف ال�شفريي خبري وم�شت�شار الأداء املوؤ�ش�شي 
القيادة  �شعي  مدى  على  كلمتهما  خلل  اخليمة  راأ���س  ب�شرطة  وال�شرتاتيجي 

العامة ل�شرطة راأ�س اخليمة، نحو حتقيق الأهداف ال�شرتاتيجية التي تطمح 
العاملية  التناف�شية  �شلم  الدولة يف  املتمثلة يف تعزيز مكانة  الداخلية،  لها وزارة 
الإمارات  دولة  ت�شبح  بكفاءة ومتيز حتي  والعمل  املبذولة  ببذل اجلهود  وذلك 
واأماناً. واأ�شاد الرائد يو�شف عبد اهلل الطنيجي  اأمناً  اأف�شل دول العامل  اإحدى 
رئي�س ق�شم التميز املوؤ�ش�شي - رئي�س وحدة البتكار بالقيادة العامة ، مبخترب 
املروري،  ال�شبط  تعزيز  ع��رب  الإم����ارة  بيئة  حت�شني  ي�شتهدف  ال��ذي  الب��ت��ك��ار، 
والتواجد الأمني الفّعال، وتعزيز التوعية الأمنية ور�شد ال�شائعات ، واحلفاظ 
الهمم،  واأ���ش��ح��اب  املواطنني  بكبار  واله��ت��م��ام  ال�شياح،  وت��اأم��ني  املمتلكات  على 
وتطوير اخلدمات والهتمام بالرعاية اللحقة، وذلك بالرتكاز على اأربعة ) 4 
( حماور رئي�شية هي املحور الإعلمي، واملحور املروري، واملحور اجلنائي الأمني، 

واملحور املجتمعي، لتحقيق جميع هذه التطلعات، م�شيفاً باأن خمترب البتكار قد 
�شهد عملية ترابط وترا�شل واإت�شال فكري بني جميع احل�شور من امل�شاركني، 
من خلل اإ�شراك اجلميع يف طرح اأكرب عدد من الأفكار التطويرية والإبداعية، 
وتوليدها وفرز الأفكار الإبتكارية منها ليتم تقييمها وتطبيقها مبا يدعم ويعزز 
موؤ�شر ال�شعور بالأمن والأم��ان. وخرج خمترب البتكار، مبجموعة من الأفكار 
واملقرتحات الإبداعية التي مت توليدها لتدعم املوؤ�شر الوطني وحتقق التوجه 
ال�شرتاتيجي ل�شرطة راأ�س اخليمة )2017 – 2021(، بهدف حتويلها من 
اأفكار اإىل م�شاريع ومبادرات تخدم التطوير والتح�شني امل�شتمر بالقيادة العامة، 
مع فرز جمموعة من الأفكار كم�شرعات للأداء املوؤ�ش�شي �شمن اإطار ال�شعي اإىل 

جعل دولة الإمارات من اأكرث دول العامل اأمناً واأماناً.
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اخليمة  راأ��������س  م�����ش��ت�����ش��ف��ى  اأع����ل����ن 
عافية  ب����رن����ام����ج  اإط������لق������ه  ع�����ن 
فحو�شات  امل��وظ��ف��ني،م��ت�����ش��م��ن��ا  
�شباحاً   9 م��ن  للجمهور  جمانية 
�شبتمرب   29 ً ي��وم  4ع�شرا  ولغاية 
العاملي  ال��ي��وم  م��ع  بالتزامن  وذل��ك 
للقلب، الذي ي�شادف 29 �شبتمرب 

احلايل.
وي��ت�����ش��م��ن ال���ربن���ام���ج ج������ولت يف 
ال�������ش���رك���ات ، ح���ي���ث ت���ق���ام ن�����دوات 
جانب  اإىل  ����ش���ح���ي���ة،  ت��ث��ق��ي��ف��ي��ة 
ا����ش���ت�������ش���ارة اأخ�������ش���ائ���ي الأم����را�����س 
القلبية، والتوعية بدور ال�شغوطات 

ويقدم  ال��ع��م��ل.  ب��ظ��روف  املرتبطة 
فحو�شات  اخليمة  راأ���س  م�شت�شفى 
جم���ان���ي���ة جُت�������رى حت�����ت اإ������ش�����راف 
القلبية،  الأم�����را������س  اأخ�����ش��ائ��ي��ي 
وت��ت�����ش��م��ن ق��ي��ا���س ال��ط��ول وال����وزن 
ال�شّكر،  وم�شتويات  ال���دم  و�شغط 
الكهربائي  التخطيط  ج��ان��ب  اإىل 
ال�������ش���رورة؛ وذل����ك يف  ع��ن��د  للقلب 
بالعيون”  ال��ع��ن��اي��ة  “مركز  مبنى 
من  �شبتمرب   29 ي��وم  بامل�شت�شفى 
ال�شاعة  ولغاية  �شباحاً   9 ال�شاعة 

ع�شراً.  4
 360 “ا�شتبيان  ل��ن��ت��ائ��ج  ووف���ق���اً 
والتي  للعافية”،  ال�شنوي  العاملي 
العام  م���ن  ���ش��اب��ق  ُن�����ش��رت يف وق����ت 

احل�����ايل، ف����اإن ه��ن��اك ح��اج��ة ب���ارزة 
بال�شحة  امل��ت��ع��ل��ق  ال���وع���ي  ل��ت��ع��زي��ز 
اأو�����ش����اط  يف  ���ش��ي��م��ا  ل  ال���ق���ل���ب���ي���ة، 

املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  ���ش��ك��ان 
ال��ذي��ن ت���رتاوح اأع��م��اره��م ب��ني 35 
و49 ع���ام���اً.  وب��ح�����ش��ب م��ا ورد يف 
من  امل���ئ���ة  يف   22 اأن  ال���ش��ت��ب��ي��ان 
امل��وظ��ف��ني ي��واج��ه��ون ���ش��غ��وط��ات ل 
ما  .  وغالباً  حُتتمل خلل عملهم 
اأهم  اأح���د  ال�شغوطات  ه��ذه  ت�شكل 
العوامل امل�شببة للأمرا�س القلبية 
مع  ترافقها  على   الوعائية،علوة 
وجود  وع��دم  العائلية،  امل�شوؤوليات 
بالنف�س،  للهتمام  ال��ك��ايف  ال��وق��ت 
ومن���ط احل���ي���اة اخل���ام���ل وال���ع���ادات 

الغذائية ال�شارة.
الدكتور  ق����ال  ذل����ك،  ع��ل��ى  وت��ل��ي��ق��ا 
اآرون جويال، املدير الطبي امل�شاعد 

يف  القلبية  اجل��راح��ة  ق�شم  ورئي�س 
م�شت�شفى راأ�س اخليمة، والذي قدم 
ال�شحية:  التوعية  ن���دوات  بنف�شه 
“لقد اأظهرت الدرا�شات، اإىل جانب 
ن�شاهدها  ال��ت��ي  ال��ف��ردي��ة  الأم��ث��ل��ة 
اأن الأمرا�س القلبية  خلل عملنا، 
من  ال�شباب  �شريحة  حتى  ت�شيب 
املتحدة.  العربية  الإم����ارات  �شكان 
اأي�����ش��اً ع��ل��ى ارتفاع  وي��ن��ط��ب��ق ذل���ك 
نتائج  اأظ��ه��رت  حيث  ال���دم،  �شغط 
يف  ال�شحي”  ال���وط���ن���ي  “امل�شح 
اأن املر�س  امل��ا���ش��ي  ال��ع��ام  الإم����ارات 
ان��ت�����ش��اره لدى  اأع��ل��ى درج����ات  يبلغ 
الأ�شخا�س الذين ترتاوح اأعمارهم 
بني 30 و44 �شنة، والذين ينتمون 

بغالبيتهم اإىل فئة املوظفني، ولهذا 
هذه  اإىل  ت��رك��ي��زن��ا  وج��ه��ن��ا  ال�شبب 
حول  لتوعيتها  ب��ال��ت��ح��دي��د  ال��ف��ئ��ة 

ال�شحة القلبية.«
التي  ال���ع���اف���ي���ة  ب����رام����ج  وت����ه����دف 
اخليمة  راأ�����س  م�شت�شفى  ينظمها 
ال�شحية  للتعديلت  الرتويج  اإىل 

يف من��ط احل��ي��اة، وذل���ك وف��ق نظام 
الأطراف،  بالنفع على جميع  يعود 
ي��ع��زز م���ن ���ش��ح��ة املوظفني  ح��ي��ث 
واإن��ت��اج��ي��ة ب��ي��ئ��ة ال��ع��م��ل، م��ا ي���وؤدي 
الرعاية  تكاليف  تقليل  اإىل  ب��دوره 
ال�شنوية  وال����ش���رتاك���ات  ال�شحية 
للموؤ�ش�شات.  ال�����ش��ح��ي  ل��ل��ت��اأم��ني 

وي��ت��وىل ال��ربن��ام��ج الإ����ش���راف على 
ال�شوؤون املتعلقة بال�شحة والعافية 
ومن����ط احل���ي���اة يف اأك�����رث م���ن 50 
املوظفني،  اآلف  فيها  يعمل  �شركة 
اأن��ظ��م��ة تقييم  م���ن خ���لل اإدخ������ال 
ف�شاء  اإىل  احل��ي��اة  من��ط  وت�شحيح 

العمل.
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اأطلقت هيئة حماية البيئة والتنمية يف راأ�س اخليمة 20 خدمة اإلكرتونية 
جديدة بن�شبة ت�شل اإىل %47 من اإجمايل اخلدمات الإلكرتونية التي 
والنزهية(  )املهني  ال�شيادين  خ��دم��ات  يف  وتتمثل  للجمهور.  تقدمها 

وخدمات اإ�شدار �شهادات عدم املمانعة املختلفة. 
الرخ�س جديدة وجتديد  اإ�شدار  ال�شيادين على  حيث حتتوي خدمات 
الرخ�س ال�شابقة والتي ت�شتمل على كل من: رخ�شة �شيد حريف، رخ�شة 

�شيد نزهة مع قارب، رخ�شة �شيد نزهة مرجتل، و ا�شدار بطاقة عامل 
�شيد. 

ممانعة  ع��دم  �شهادة  املمانعة:  ع��دم  �شهادات  اإ���ش��دار  خ��دم��ات  وتت�شمن 
ا�شترياد ت�شدير مواد كيماوية، �شهادة عدم ممانعة لنقل املواد الزيتية، 
�شهادة عدم ممانعة للمناحل، �شهادة عدم ممانعة حفر بئر جويف، �شهادة 
ع��دم ممانعة  �شهادة  راأ���س اخليمة،  اإم���ارة  خ��ارج  نقل مياه  ع��دم ممانعة 
التنموية، �شهادة  ملن�شاأة �شناعية جديدة، �شهادة عدم ممانعة للم�شاريع 
���ش��ه��ادة ع��دم ممانعة  )اإخ����لء ط���رف(،  ق���ارب  ع��دم ممانعة نقل رخ�شة 

اإبحار �شياد، �شهادة عدم ممانعة اإبحار نائب نوخذة، �شهادة عدم ممانعة 
عدم  حالة  يف  اأخ��رى  ممانعة  ع��دم  و�شهادات  ا�شطناعي،  م�شد  تعميري 

ذكرها بالقائمة. 
تاأتي  ه��ذه اخلطوة  ب��اأن  الهيئة  ع��ام  الغي�س مدير  �شيف  الدكتور  واأف��اد 
حر�شاً من الهيئة على مواكبة التحول الإلكرتوين الذي يخدم املتعاملني 
الغي�س  حممد  �شيف  الدكتور  اأك��د  جهته  وم��ن  واجلهد.  الوقت  ويوفر 
املدير العام للهيئة، اأكد اأن اطلق هذه اخلدمات �شي�شكل نقلة نوعية يف 
عمل الهيئة وينعك�س ب�شورة مبا�شرة يف حتقيق اأهدافها ال�شرتاتيجية 

واأن هذه  والإم��ارة،  للدولة  ال�شرتاتيجية  للروؤى  انعكا�شا  تعترب  والتي 
امام  الج���راءات  لتب�شيط  ال��لزم��ة  ال�شبل  توفري  اىل  تهدف  اخل��دم��ات 
لهذه  وتلقيهم  ت��ق��دمي��ه��م  عملية  اث��ن��اء  عليهم  والت�شهيل  امل��واط��ن��ني 

اخلدمات، مبا يعك�س ال�شورة احل�شارية للإمارة.
الهيئة  ال��ت��ي قدمتها  الإل��ك��رتون��ي��ة  امل��ع��ام��لت  ع��دد  ب���اأن  بالذكر  ج��دي��ر 
الهيئة  ت�شهد  ان  وي��ت��وق��ع  معاملة،   37987 بلغ   2018 ع��ام  خ��لل 
للخدمات  ن�شبًة  وذل��ك  الإلكرتونية  املعاملت  ع��دد  يف  ملحوظة  زي��ادة 

الإلكرتونية اجلديدة التي مت اإطلقها. 

بع�صها خدمات لل�صيادين 

�خليمة  ر�أ�س  بيئة  تطلقها  �لكرتونية  خدمة   20

يعك�س القدرات القتالية الأفراد قواتنا امل�صلحة 

 ر�أ�س �خليمة ت�ست�سيف ح�سن �الحتاد 6 للقو�ت �مل�سلحة نوفمرب �ملقبل

�سرطة ر�أ�س �خليمة ومركز �البتكار تد�سنان خمترب �البتكار بكليات �لتقنية 

لالطمئنان على �صحة القلب

 م�ست�سفى  ر�أ�س �خليمة يطلق برنامج عافية �ملوظفني
فحو�صات جمانية للجمهور �صباحًا وع�صرًا 29 �صبتمرب
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-الفجر:

ع��ق��دت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي من 
ملتقى  املجتمع  خدمات  اإدارة  خلل 
امل�������ش���وؤول���ي���ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة يف دورت�����ه 
وذل�����ك يف   2019 ل��ل��ع��ام  احل���ال���ي���ة 
فندق باب الق�شر باأبوظبي، ويهدف 
مل�شاركة  ف��ر���ش��ة  اإت��اح��ة  اإىل  امللتقى 
ال��ق��ط��اع اخل��ا���س وال���ع���ام يف تقدمي 
خ���دم���ة ل��ل��م��ج��ت��م��ع، واإب��������راز ال����دور 
والعام  ل��ل��ق��ط��اع اخل��ا���س  الأ���ش��ا���ش��ي 
ب���ت���ق���دمي اخل����دم����ات  امل�������ش���اه���م���ة  يف 
للمجتمع مبختلف �شرائحه، وتلبية 
احتياجات املجتمع من خلل توفري 
مرافق مميزة تخدم �شرائح املجتمع 
امل��خ��ت��ل��ف��ة، وت���ع���زي���ز ال���ت���وا����ش���ل بني 
اخلا�س  والقطاع  احلكومي  القطاع 
واأف�������راد امل��ج��ت��م��ع مل���ا ل���ه م���ن تاأثري 
اي��ج��اب��ي ع��ل��ى رف����ع م�����ش��ت��وى جودة 

احلياه يف املدينة.
م���ن ج��ان��ب��ه��ا اأك�����دت ال��ب��ل��دي��ة خلل 
اأن  امللتقى  اأع��م��ال  افتتاح  يف  كلمتها 
لهذا  املجتمعية  امل�����ش��وؤول��ي��ة  ملتقى 
العام، يتزامن مع قيم عليا و�شامية 
وتتطلع   ، ال��ت�����ش��ام��ح  ع���ام  ت�شمنها 
مراآة  امللتقى  ه��ذا  يكون  اأن  البلدية 

تعك�س قيم الت�شامح ، ومعاين العطاء 
، وم���ب���ادئ امل�����ش��وؤول��ي��ة ، والن���دف���اع 
والأعمال  اخل��ري،  فعل  نحو  ال��ذات��ي 
ال��ب��ن��اءة ، ك��م��ا ي���اأت���ي امل��ل��ت��ق��ى �شمن 
اأبوظبي  مدينة  بلدية  حر�س  اإط��ار 
احلكومة  ت��وج��ي��ه��ات  جت�����ش��ي��د  ع��ل��ى 
ال�شرائح املجتمعية  الر�شيدة، ودعوة 
من اأجل امل�شاهمة يف خدمة الوطن، 
والرت����ق����اء ب��ح��ي��اة امل��ج��ت��م��ع وج����ودة 
احلياة، وو�شع الإطار العام حلوكمة 
ارت���اأت  ل��ه��ذا  املجتمعية،  امل�����ش��وؤول��ي��ة 
البلدية عقد هذه امللتقيات املجتمعية 
لتحقيق الأهداف املن�شودة يف اإ�شراك 
تنمية  وال���ع���ام يف  اخل���ا����س  ال��ق��ط��اع 
خدمات،  تقدمي  خ��لل  من  املجتمع 
اإطار  حتت  م�شرتكة  مرافق  واإن�شاء 
امل�شوؤولية املجتمعية لتحقيق التنمية 
وامل�شاهمة  املجتمع  يف  القت�شادية 
والتنمية  ال���ع���م���راين  ال��ت��ط��وي��ر  يف 
امل�شتدامة وتقدمي خدمات ح�شارية 

من �شاأنها اإ�شعاد ال�شكان.
واأ���ش��اف��ت ال��ب��ل��دي��ة: ن��ح��ن نعي�س يف 
وطن عماده العطاء واأركانه التكافل 
وبنيانه  و����ش���روح���ه  وال���ت�������ش���ام���ن، 
وهذه  اخلريية  واملبادرات  امل�شاركات 
امل�شوؤولية  ملفهوم  توؤ�ش�س  قيم  كلها 

دول  اأرق���ى  م��ن  وجتعلنا  املجتمعية، 
ال��ع��امل واأغ��ن��اه��ا بهذه امل��ب��ادئ، لهذا 
القطاع  وت��وع��ي��ة  ن�����ش��ر  اإىل  ن��ت��ط��ل��ع 
امل�شوؤولية  مبفاهيم  وال��ع��ام  اخلا�س 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة، واإ��������ش�������راك ال���ق���ط���اع  
اخلا�شة  املبادرات  يف  والعام  اخلا�س 
وتنفيذ  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة،  ب���امل�������ش���وؤول���ي���ة 
م��ت��ط��ل��ب��ات واح��ت��ي��اج��ات امل��ج��ت��م��ع يف  
اتفاقيات  وت��وق��ي��ع  اأب��وظ��ب��ي،  مدينة 

امل�شاريع واملبادرات  ال�شراكة يف تبني 
الرتقاء  �شاأنها  من  التي  املجتمعية 
الأ�شباب  وت���وف���ر  احل����ي����اة،  ب���ج���ودة 
ال��ن��ا���س وحتقيق  ب��اإ���ش��ع��اد  ال��ك��ف��ي��ل��ة 
املوارد  وا�شتثمار  امل�شتدامة،  التنمية 
امل��ت��اح��ة  ب��ني القطاعني  واخل����ربات 
منفعة  اإىل  للو�شول  واخلا�س  العام 
تقدمي  يف  وم�������ش���رتك���ة  م���ت���ب���ادل���ة 
املجتمعية  اخل������دم������ات  وت����ط����وي����ر 

واملرافق  احل��ي��اة  م�شتوى  وحت�����ش��ني 
الرتفيهية.

عجلة  دف����ع  اإن   : ال��ب��ل��دي��ة  وق���ال���ت 
وطننا  يف  ال���������ش����ام����ل����ة  ال���ت���ن���م���ي���ة 
وتكامل  اجل���ه���ود،  ت�����ش��اف��ر  ت��ت��ط��ل��ب 
احلكومية  املوؤ�ش�شات  م��ن  امل��ب��ادرات 
املحلي وال�شرائح  املجتمع  ومنظومة 
جمتمع  ل��ت��اأ���ش��ي�����س  الج���ت���م���اع���ي���ة، 
م��ت��اآل��ف وم��ت��ن��اغ��م ي��ع��زز م��ن املبادئ 

لكل  املجال  ويفتح  العليا  الإن�شانية 
ف����رد يف امل��ج��ت��م��ع ل��ي��ع��رب ع���ن مدى 
امل�شوؤولية  لقيم  وجت�����ش��ي��ده  اإمي��ان��ه 
اإىل  تنظر  البلدية  واإن  املجتمعية، 
امل�����ش��وؤول��ي��ة ك���اأول���وي���ة ل��ت��وظ��ي��ف��ه��ا يف 
خدمة الوطن وامل�شاهمة يف م�شريته 
التطوع  روح  وت���ع���زي���ز  ال���ت���ن���م���وي���ة، 
فئات  ب���ني  التخ�ش�شية  وب���راجم���ه 
تقدمي  م��ن  لتمكينها  كافة  املجتمع 

خدمات حقيقية اإىل املجتمع.

ــادرات  ــب فــر�ــس املــ�ــصــاركــة يف امل
املجتمعية

املطروحة  ال��ف��ر���س  امل��ل��ت��ق��ى  ت���ن���اول 
اأمام املجتمع لتنفيذ مبادرات حتقق 
ال�����ش��ع��ادة وال��رف��اه��ي��ة ل��ك��اف��ة اأف����راد 
امل��ج��ت��م��ع، وم���ن ه���ذه امل���ب���ادرات التي 

ميكن اأن يتم تبنيها ومنها:
مبادرة  وه��ي  “عا�شمتي”:  م��ب��ادرة 
املجتمع  ل��ت��وع��ي��ة  ت��ه��دف  جمتمعية 
ل���ل���م���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى امل���ظ���ه���ر ال���ع���ام 
امل�شوهات،  م����ن  واحل������د  ل��ل��م��دي��ن��ة 
وم�شروع “ريا�شة بل حدود” : وهي 
فعاليات ريا�شية ت�شتهدف خلق وعي 

�شحي وريا�شي للمجتمع. 
الأ�شبوع”:  ن��ه��اي��ة  “�شوق  وم���ب���ادرة 
خلل  ت��ق��ام  جمتمعية  فعالية  وه��ي 
مب�شاركة  الأ����ش���ب���وع  ن��ه��اي��ة  ع��ط��ل��ة 
القطاع احلكومي واخلا�س والأفراد 
م�شروع  امل��ل��ت��ق��ى  ا���ش��ت��ع��ر���س  ك��م��ا   .
خمتلفة  ���ش��ك��ن��ي��ة  ح����دائ����ق  اإن���������ش����اء 
اأفراد  جميع  تخدم  امل�شاحات  الأبعاد 

املجتمع.  
رئي�شة  م��ن��ط��ق��ة  اإن�������ش���اء  وك����ذل����ك   
ت�����ش��م��ل مناطق  الأن�����ش��ط��ة  م��ت��ع��ددة 

جلو�س مظللة مع اأك�شاك، وم�شاحات 
لأل��ع��اب الأط��ف��ال وم��لع��ب متعددة 

الأن�شطة. 
ت�شوريا  من����وذج����ا  امل��ل��ت��ق��ى  وط������رح 
وم�شارات  املما�شي  مل�شروع  مقرتحاً 
امل�شاة  مم���رات  وي�شمل   ، ال���دراج���ات 
الثانوية،  امل�شاة  مم��رات  الرئي�شية، 
اأماكن  ال��ه��وائ��ي��ة،  ال����دراج����ات  مم���ر 
الدراجات  حوامل  العامة،  اجللو�س 
م�شروع  اإىل  ب��الإ���ش��اف��ة  ال��ه��وائ��ي��ة، 
�شكنية،  ح���دائ���ق  وت���ط���وي���ر  ت���اأه���ي���ل 
الأل���ع���اب، و�شيانة  م��ن��اط��ق  وت��اأه��ي��ل 
واإ�شافة   ، اخل�������ش���راء  امل�����ش��ط��ح��ات 

مناطق جلو�س م�شللة.
امل��ل��ت��ق��ى ���ش��م��ن فر�س  وا���ش��ت��ع��ر���س 
املبادرات  يف  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  امل�����ش��ارك��ات 
مل�شروع  ت�����ش��وري��ا م��ق��رتح��اً  من��وذج��ا 
لأ�شحاب  خم�ش�شة  األ��ع��اب  ت��وف��ري 

الهمم يف احلدائق ال�شكنية.     
امللتقى  زخ����ر  ذات�����ه  ال�����ش��ع��ي��د  ع��ل��ى 
والعرو�س  ال��ف��ق��رات  م��ن  ب��ال��ع��دي��د 
اجلهات  بتكرمي  واختتم  التقدميية، 
امل�شوؤولية  مبادرات  دعم  يف  امل�شاركة 
امل���ج���ت���م���ع���ي���ة، ت����ق����دي����را جل���ه���وده���ا 
امل�شوؤولية  ق��ي��م  اأرق�����ى  وجت�����ش��ي��ده��ا 

املجتمعية .

•• اأبوظبي -وام:

برنامج  ح�شول  �شولف  جائزة  وراع��ي  داع��م  اأبوظبي  عهد  ويل  دي��وان  اأعلن 
فريكاب كلني ووت لتقنيات تقنية املياه على جائزة �شولف �� Solve التابعة 
ملعهد ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا لفئة البتكار معاً من اأجل مدن �شحية.. 
وذلك خلل احلفل النهائي ل�شتعرا�س احللول الفائزة يف مدينة نيويورك 

يف الوليات املتحدة الأمريكية .
وتعد جائزة �شولف اإحدى مبادرات معهد ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا التي 
اأجل  التكنولوجيا من  الأعمال يف جمال  رواد  اإىل  الدعم  اإىل تقدمي  تهدف 

ابتكار حلول للت�شدي للق�شايا امللحة يف العامل.
واأعلن القائمون عن اجلائزة م�شاركة 32 فريقا جديدا يف الفعالية التي تعد 
اإحدى اأبرز الفعاليات يف الجتماعي جمال التاأثري.. �شمن اأ�شبوع اجلمعية 
اأنحاء  جميع  من  فرق  ا�شتعر�شت  حيث  نيويورك  يف  املتحدة  ل��لأمم  العامة 

العامل اأفكارها اأمام جلنة التحكيم.
 100 من  اأك��رث  من  فريق   1400 من  م�شاركات  �شولف  جائزة  وا�شتقبلت 
دولة ت�شمنت حلوًل ملواجهة اأربعة حتديات عاملية مت حتديدها لعام 2019.. 
ذات  ال��ف��ائ��زة  للفرق  دولر  مليون   1.5 اإىل  ي�شل  مت��وي��ل  اجل��ائ��زة  وت��وف��ر 

البتكارات الواعدة التي تتمحور حول تلبية احتياجات الب�شر.
وكان حتدي املدن ال�شحية اأحد التحديات املحددة لن�شخة العام .. ويف اإطار 
اللتزام ال�شخ�شي ل�شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد 
التي  الأمرا�س  على  بالق�شاء  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي 
ميكن الوقاية منها والتي توؤثر على جمتمعات العامل الأكرث فقرا و�شعفا .. 
قدم �شموه دعما لهذا التحدي من خلل رعاية جائزة البتكار معاً من اأجل 

مدن �شحية.
وقال األيك�س اأمويل املدير التنفيذي جلائزة �شولف التابعة ملعهد ما�شات�شو�شت�س 
للتكنولوجيا : اإن امل�شاركات التي و�شلت النهائيات تقدم حلوًل ملهمة بالن�شبة 
لنا اإذ حتاول اإيجاد طرق للت�شدي لأبرز التحديات التي تواجه العامل اليوم.. 
وي�شكل اإيجاد البيئات احل�شرية ال�شحية واحلفاظ عليها ق�شية رئي�شية على 
م�شتوى العامل فيما تقدم الفرق امل�شاركة يف جائزة البتكار مًعا من اأجل مدن 
�شحية “ هذا العام م�شدراً ا�شتثنائياً من احللول الواعدة.. ونرحب بالدعم 
اأجل دعم البتكار  اأبوظبي من  الكبري الذي قدمه �شاحب ال�شمو ويل عهد 

ومكافاأته يف �شبيل دفع عجلة التغيري نحو الأف�شل.
وت��اأه��ل��ت ال��ف��رق امل�����ش��ارك��ة ال��ت��ي ق��دم��ت ح��ل��وًل مت��ح��ورت ح���ول ال��وق��اي��ة من 
اأو  امل��دن  النواقل يف  تنت�شر من خ��لل  التي  الأم��را���س  اأو  املعدية  الأم��را���س 
الأحياء الفقرية ومواجهتها للح�شول على جائزة البتكار معاً من اأجل مدن 
�شحية.. وح�شل فريق فريكاب كلني ووتر على جائزة �شولف للمدن ال�شحية 

بعد اأن تاأهل للنهائيات.
بح�شولنا  للغاية  �شعداء  نحن  ف��ريك��اب:  موؤ�ش�س  ك��وردوب��ا  موري�شيو  وق��ال 
زايد  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  م�شاهمة  ون��ق��در  اجل��ائ��زة  ه��ذه  على 
والتزامه  امل�شلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
بدعم ال�شراكات التعاونية يف جمال البتكار .. و�شي�شاعدنا الفوز يف تو�شعة 
جمموعة منتجاتنا ويتيح الفر�شة لنا لإي�شال برنامج فريكاب لتنقية املياه 

اإىل مليني الأ�شخا�س.
اأجهزة تنقية املياه لتقدمي  و�شمم برنامج فريكاب كلني ووترجمموعة من 
الدعم ملليني الأ�شخا�س الذين يتعذر عليهم احل�شول على لرتين من مياه 

ال�شرب املو�شى بها يومياً.

ويفتقر ن�شف �شكان العامل اإىل م�شادر املياه املح�شنة ول ميكنهم �شرب املياه 
مبا�شرة من ال�شنبور.. وملواجهة تلك احلقيقة ارتفع ا�شتهلك املياه املعباأة 
اأو مواد  اإ�شافية  يف الزجاجات.. ول يتطلب جهاز فريكاب كلني ووتر طاقة 
ا�شتخدام اجلهاز مئات  اإع��ادة  النظيفة وميكن  ال�شرب  لإنتاج مياه  كيميائية 

املرات.
ال�شتخدام  لكل لرت وعملي  دولر   0.01 اأق��ل من  التكلفة  اأن��ه معقول  كما 
ووت��ر وطموحه يف  برنامج فريكاب كلني  �شعار  اإىل حتقيق  بالنهاية  ون�شعى 

�شمان مياه ال�شرب النظيفة للجميع.
يذكر اأنه من املتوقع اأن يعي�س %68 من �شكان العامل يف املناطق احل�شرية 
والإن�شاء..  التو�شع  قيد  منها  كبرية  ن�شبة  ت��زال  ول   ،2050 ع��ام  بحلول 
وتعر�س احلياة يف املناطق احل�شرية ال�شكان ملخاطر �شحية ج�شيمة نتيجة 
منظمة  وتعد  ال�شحية..  وامل��راف��ق  لل�شرب  ال�شاحلة  املياه  ونق�س  الزدح���ام 
ال�شحة العاملية التح�شر اأحد التحديات الرئي�شية لل�شحة العامة يف القرن 
اأ�شل ع�شرة من الأ�شباب الرئي�شية  احلادي والع�شرين.. وترتبط ت�شعة من 
املزمنة  التنف�شي  اجل��ه��از  اأم��را���س  فيها  مب��ا   - ال��ع��امل  م�شتوى  على  للوفاة 
واأمرا�س الإ�شهال وحوادث املرور – باأ�شلوب تخطيط املدن وبناوؤها والعي�س 

فيها.
اإن برنامج  اأبوظبي :  وق��ال ن�شار عبد ال��روؤوف املبارك من دي��وان ويل عهد 
اآمنة  ح�شرية  بيئات  لإي��ج��اد  ال���لزم  الب��ت��ك��ار  يج�شد  ووت���ر  كلني  ف��ريك��اب 
و�شحية ت�شهم يف حتقيق الأثر الجتماعي املن�شود.. وتتما�شى هذه اجلائزة 
الفقر  العاملية وتخفيف وطاأة  ال�شحة  الأو�شع مبواجهة ق�شايا  اللتزام  مع 
عن ال�شكان املتاأثرين ومنحهم احلق يف عي�س حياة �شحية وكرمية.. ويجب 

التحلي بالفكر الإبداعي واملبتكر من اأجل حتقيق الهدف املن�شود.

وجت�شيداً لهذا اللتزام �شيعقد منتدى بلوغ امليل الأخري الذي يقام كل عامني 
املقبل  نوفمرب  يف  اأبوظبي  يف  العاملية  ال�شحة  يف  ب��ارزة  �شخ�شيات  بح�شور 
لتبادل الأفكار واأف�شل املمار�شات حول كيفية تكثيف اجلهود وت�شريع وترية 

العمل لبلوغ امليل الأخري من الق�شاء على املر�س.
املوؤ�ش�س  اإىل جهود  الأم��را���س  الق�شاء على  الإم���ارات يف  دول��ة  ال��ت��زام  ويعود 
ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان طيب اهلل ثراه يف مد يد العون للمحتاجني 
واملت�شررين وتقدمي الدعم ل�شكان مناطق الأكرث فقرا.. ومنذ عام 2011، 
250 مليون  اآل نهيان بتقدمي  تعهد �شاحب ال�شمو ال�شيخ حممد بن زايد 

دولر لدعم اجلهود العاملية للق�شاء على الأمرا�س الفتاكة واملوهنة.
وتعد جائزة �شولف اإحدى مبادرات معهد ما�شات�شو�شت�س للتكنولوجيا وت�شعى 
امل�شاكل  ملعاجلة  التكنولوجيا  اأعمال  رواد  قبل  من  دائمة  حلول  تقدمي  اإىل 
ل�شتقطاب  عاملية  حتديات  اأربعة  اجلائزة  العامل..وت�شع  يف  اإحلاًحا  الأك��رث 
احللول الواعدة التي �شت�شهم يف مواجهة التحديات..تتوا�شل موؤ�ش�شة �شولف 
لتوطيد  الربحي  غري  والقطاع  واخلا�س  العام  القطاعني  من  القيادات  مع 
ال�شراكات التي من �شاأنها تقدمي الدعم للفرق امل�شاركة ومتكينها من بلورة 
حلولها املقرتحة وتو�شعة نطاق تاأثريها..وهذا العام اختارت موؤ�ش�شة �شولف 
32 فريقاً من بني ما يقرب من 1400 طلب مقدم من اأكرث من 100 دولة 
ملعاجلة اأربعة حتديات عاملية: 1 القت�شاد الدائري، 2 البتكار املجتمعي، 3 

تنمية الطفولة املبكرة، و 4 املدن ال�شحية..
للتكنولوجيا  ما�شات�شو�شت�س  ملعهد  التابعة  �شولف  ج��ائ��زة  ح��ول  وللمزيد 
على  �شولف  موقع  زي���ارة  يرجى  ال�شحية،  امل��دن  اأج��ل  م��ن  البتكار  وج��ائ��زة 
https://solve.mit.edu/challenges/ الإل��ك��رتوين:  املوقع 
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•• الظفرة -وام:

الظفرة  احلاكم يف منطقة  نهيان، ممثل  اآل  زاي��د  بن  ال�شيخ حمدان  �شمو  اأك��د 
جميع  وتلبية  الظفرة  منطقة  وتنمية  تطوير  على  الر�شيدة  القيادة  حر�س 
وتنفيذ  لهم،  والرخاء  الراحة  اأ�شباب  كل  توفري  الأه��ايل من خلل  احتياجات 
والطرق  الإ�شكان  املختلفة خا�شة يف جمال  التحتية  البنية  م�شاريع  من  ع��دداً 
التطور  مع  متا�شياً  امل�شتقبل  وتطلعات  احلا�شر  احتياجات  تلبي  التي  والنقل 

ال�شامل الذي ت�شهده البلد.
ال��روي�����س وال��ت��ي تفقد خللها ع���ددا من  زي���ارة �شموه ملدينة  ج��اء ذل��ك خ��لل 
�شركة  خطط  �شمن  تنفيذها  يتم  التي  التطويرية  التحتية  البنية  م�شاريع 
م�شروع  �شموه  وتفقد  امل��دي��ن��ة.  لتطوير  “اأدنوك”  الوطنية  اأب��وظ��ب��ي  ب���رتول 
وا���ش��ع��ة من  وال����زوار جمموعة  لل�شكان  ت��وف��ر  ال��ت��ي  امل��رك��زي��ة  ال��روي�����س  حديقة 

خيارات الرتفيه وامل�شاحات املخ�ش�شة للألعاب والتجمعات، وعدداً من النوافري 
ومناطق خم�ش�شة لل�شواء، ومعدات التمارين الريا�شية، وملعب لكرة القدم 

وال�شلة، وعدداً من امل�شاحات املخ�ش�شة لألعاب الأطفال.
وحدة   53 على  ي�شتمل  ال��ذي  ال�شعبي  الروي�س  �شوق  م�شروع  �شموه  زار  كما 
اأدنوك الذي يعد واجهة بحرية عامة للمدينة وي�شم  جتارية وم�شروع �شاطئ 
ملجتمع  اخلا�شة  املجتمعية  البيئة  م��ع  متا�شيا  وذل��ك  لل�شيدات  خا�شا  ق�شما 

منطقة الظفرة.
ومن املتوقع اأن يتم اإجناز هذه امل�شاريع قبل نهاية العام اجلاري.

الرائدة عامليا وواحدة  الوطنية  ال�شركات  “اأدنوك” كاإحدى  واأ�شاد �شموه بدور 
من اأهم الركائز الأ�شا�شية للقت�شاد يف الإمارات معترباً تطوير مدينة الروي�س 
القت�شاد  لنمو  مهماً  عن�شراً  يعد  فيها  التنموية  امل�شاريع  م��ن  ع��دد  وتنفيذ 

ورفاهية �شكان املنطقة.

اللذين  والنمو  التطوير  املتمثلة يف  ال�شركة  تقديره جلهود  �شموه عن  واأع��رب 
ت�شهدهما مدينة الروي�س كجزء من خطة التطوير التي تعمل “اأدنوك” على 
تنفيذها لرت�شيخ مكانة الروي�س كوحدة جاذبة للعي�س والعمل والرتفيه لل�شنوات 

املقبلة ومبا يحقق التطلعات امل�شتقبلية لتحويلها اإىل مدينة منوذجية.
منطقة  يف  للم�شاريع  املنفذة  وال�شركات  اجلهات  كافة  بجهود  �شموه  اأ�شاد  كما 
والإ�شكان  وال��ط��رق  النقل  كم�شاريع  احلكومية  اجل��ه��ات  تخدم  وال��ت��ي  الظفرة 
امل�شاريع  م��ن  وغ��ريه��ا  اخلدمية  وامل��راك��ز  العامة  وامل��راف��ق  وال�شحة  والتعليم 

طويلة الأمد.
ال��ظ��اه��ري مدير مكتب ممثل  اأح��م��د مطر  �شعادة  ال��زي��ارة  خ��لل  �شموه  راف��ق 

احلاكم يف منطقة الظفرة وعدد من كبار امل�شوؤولني.
من  ع���دداً  ت�شمل  اأدن���وك  تنفذها  التي  الروي�س  مدينة  تطوير  خطة  ان  يذكر 
امل�شاريع التي تركز على تعزيز اأمناط احلياة الع�شرية والرتفيه و�شعادة وراحة 

تراثي،  و�شوق  �شاطئية جديدة، وحديقة مركزية  ذلك مرافق  املجتمع، مبا يف 
وملعب ريا�شية متنوعة وم�شار للم�شي واجلري، وم�شار للدراجات الهوائية، 

وكذلك تو�شعة �شبكة النقل العام، وجمموعة من املراكز املجتمعية وال�شحية.
اإيجابياً كبرياً وملمو�شاً على القت�شاد املحلي  اأثراً  و�شتحقق امل�شاريع اجلديدة 
يف الروي�س ومنطقة الظفرة، حيث �شت�شهد �شركات القطاع اخلا�س واملقاولني 
حركة منو �شت�شهم يف دفع عجلة الزدهار القت�شادي، و�شيتم خلق اآلف فر�س 

العمل لأ�شحاب املهارات العالية.
كم   6.9 احلالية  م�شاحتها  تبلغ  التي  ال�شكنية،  الروي�س  تطوير مدينة  وياأتي 
�شمن  الظفرة،  منطقة  يف  ال�شناعي  الروي�س  جممع  من  بالقرب  وتقع  مربع 
اأدنوك لإن�شاء اأكرب جممع متكامل للتكرير والبرتوكيماويات يف موقع  خطط 
واحد يف العامل، حيث تنفذ ال�شركة جمموعة من اخلطط التطويرية للمرافق 

واملن�شاآت ل�شتيعاب النمو املتوقع.

حمد�ن بن ز�يد يتفقد عدد� من م�ساريع �لبنية �لتحتية �لتطويرية يف �لروي�س

•• اأبوظبي-وام: 

الق�شايا  من  العديد  امل�شاندة  ال�شحية  واخلدمات  والقبالة  �شللتمري�س 
وتكنولوجيا  ال���ش��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء  م�شاهمة  خ��ا���ش��ة  ال��ق��ط��اع  ت��ه��م  ال��ت��ي 
املعلومات يف تقدمي رعاية �شحية اآمنة وموثوقة وفعالة، وحت�شني جودة 

بيئة الرعاية ال�شحية.
و7  عمل  وور�شتي  عامتني  جل�شتني  عقد  للموؤمتر  الثاين  اليوم  و�شهد 
واملعلوماتية  التقنية  يف  النا�شئة  ال�شحية  امل��ع��ل��وم��ات  ت��ن��اول��ت  ع��رو���س 
والنتائج  املر�شى  و�شلمة  والطفل  الأم  و�شحة  ال��رع��اي��ة  وا�شتمرارية 

ال�شريرية ومكافحة العدوى.
وحتدثت الدكتورة �شفاء امل�شطفى، مدير التمري�س التنفيذي يف مدينة 
العلمية  اللجنة  “�شحة” ورئي�س  ل�شركة  التابعة  الطبية،  خليفة  ال�شيخ 
الكونغر�س  انعقاد  ح��ول  قدمته  ال��ذي  التقدميي  العر�س  يف  للموؤمتر، 
يف  �شيعقد  وال��ذي  باجلروح  العناية  وجمعيات  ملخت�شي  ال�شاد�س  العاملي 
2020 حتت عنوان  12 من �شهر مار�س  اإىل   8 اأبوظبي يف الفرتة من 
ان  يتوقع  و  املنطقة  لأول مرة يف  ينظم  ال��ذي  احلياة  لتغيري  ال�شت�شفاء 
ي�شتقطب نحو 10 األف خمت�س يف العناية باجلروح من خمتلف اأنحاء 

العامل.

كما حتدث اأمام املوؤمتر يف يومه الثاين، الدكتورة فريبا الدرازي، خبرية 
تنمية املوارد الب�شرية ال�شحية والتمري�س حول الزخم العاملي والإقليمي 
لتعزيز القوى العاملة ال�شحية نحو التغطية ال�شحية ال�شاملة، وحتدثت 
التمري�س يف كوينزلند، حول اتخاذ مقدمي  مي�شيل جان، مدير مكتب 
والبتكار  التكنولوجيا  ع�شر  يف  امل��وارد  ب�شاأن  القرارات  ال�شحية  الرعاية 

والعتبارات الأخلقية والقانونية.
يف  ال��ط��وارئ  ق�شم  التمري�س  تعليم  اأخ�شائي  فاهجي،  ك���ارول  ت��ن��اول  و 
مايو كلينك الأمريكية التميز يف ممار�شة التمري�س ال�شريري: الرعاية 
الأطفال  طب  ق�شم  رئي�س  خ��ان،  جنيد  والدكتور  التعاون،  على  القائمة 

حديثي الولدة مب�شت�شفي الرحبة التابع ل�شركة “�شحة”، حول ا�شتخدام 
�شباح  طيف  والدكتورة  ال�شحية،  الرعاية  ج��ودة  لتح�شني  الرعاية  حزم 
ال�شراج، اأما ور�س العمل فقد مت خللها عر�س العديد من املهارات حول 
تعامل املمر�شني وفنيي اخلدمات الطبية امل�شاعدة، مع الإ�شابات يف جمال 
التنف�س، والتعرف على الذكاء الإ�شطناعي، والإبتكار، و ا�شتعرا�س نتائج 
الأبحاث ال�شريرية، حيث نظمت اأخ�شائية العلج التنف�شي الإماراتية /
�شديقة املن�شوري، التي تعمل يف مدينة ال�شيخ خليفة الطبية التابع ل�شركة 
وكيفية  ال�شناعي  بالتنف�س  اخلا�شة  التنف�شي  العلج  ور�شة  “�شحة” 

التعامل مع الأجهزة ملواكبة الذكاء ال�شناعي الذي يخدم املر�شى.

موؤمتر �سحة �لدويل للتمري�س ي�ستعر�س م�ساهمة �لذكاء �ال�سطناعي 

ديو�ن ويل عهد �أبوظبي يعلن �لفائز بنهائيات حتدي جائزة �سولف �لتابعة ملعهد ما�سات�سو�ست�س للتكنولوجيا

طرح العديد من املقرتحات واملبادرات التي ت�صاهم يف اإ�صعاد املجتمع

بلدية مدينة �أبوظبي تعقد ملتقى �مل�سوؤولية �ملجتمعية 2019 يف �أبوظبي وتوؤكد على �أهمية دعم �ملجتمع للمبادر�ت 
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عربي ودويل

•• اأبوظبي-الفجر

فّعالية  م��وؤخ��راً  العقارية  ال��دار  �شركة  نّظمت  للنظافة،  العاملي  باليوم  احتفاًل 
من  اأك��رث  بالفّعالية  و���ش��ارك  البيئة،  على  واحل��ف��اظ  النظافة  باأهمية  للتوعية 
بارك وبلزا �شاطئ املنرية، وقد �شملت  �شنرتال  260 متطوعاً يف حديقة رمي 
الفّعالية تنظيف احلديقة وال�شاطئ وجمع النفايات لإعادة تدويرها،وا�شتخدم 
املتطوعون القفازات واأكيا�س خا�شة للتنظيف، وجنحوا بتنظيف الوجهتني من 

املخّلفات البل�شتيكية والنفايات خلل وقت قيا�شي.

ه���ذا و����ش���ارك ب��ال��ف��ّع��ال��ي��ة م��ت��ط��وع��ون م��ن امل��واط��ن��ني وامل��ق��ي��م��ني، وال���ط���لب يف 
اأكادمييات الدار وذويهم، وامتدت الفّعالية لأكرث من �شاعتني ا�شتطاع خللها 
املتطوعون جمع اأكرث من 90 كي�شا من النفايات يف حديقة رمي �شنرتال بارك 

وبلزا �شاطئ املنرية، وقد مت فرزها ليتم اإعادة تدويرها. 
به  العامل، ويتم الحتفال  اأكرب حركة مدنية يف  للنظافة  العاملي  اليوم  ويعترب 
احلفاظ  يف  فرد  كل  م�شاهمة  اأهمية  على  ال�شوء  لت�شليط  العامل  حول  �شنوياً 
على نظافة البيئة، والتوعية حول خماطر تراكم النفايات ال�شلبة على ال�شحة 
العامة، ويهدف اإىل ت�شجيع جميع الأفراد على حتمل امل�شوؤولية واإدارة نفاياتهم 

للحفاظ على بيئة نظيفة و�شحّية للجميع. 
و قالت �شلوى املفلحي، م�شاعد مدير اإدارة - ال�شتدامة وامل�شوؤولية املجتمعية يف 
�شركة الدار العقارية: “نتقدم بال�شكر اجلزيل جلميع املتطوعني الذين �شاركونا 
هذه  ج�ّشدت  وقد  املا�شي،  ال�شبت  يوم  للنظافة  العاملي  باليوم  التوعية  فّعالية 
الفّعالية التزام املجتمع يف احلفاظ على بيئة نظيفة ينعم بها جميع الأجيال، 
جهودنا  يف  ن�شتمر  �شوف  واإمن��ا  فح�شب،  الفّعالية  ه��ذه  عند  نتوقف  لن  ونحن 
جمتمعنا  م��ن  جتعل  التي  النظافة  مبعايري  الل��ت��زام  على  اجلمهور  لت�شجيع 

املكان الأف�شل للعي�س«

“ اإنه  التنفيذية ل�شركة الدار للتعليم:  ومن جانبها قالت �شحر كوبر، املديرة 
اأكادمييات الدار ي�شاركون مع ذويهم يف هذه  لأمر يثلج القلب م�شاهدة طلب 
بتج�شيد  املتطوعني  ال��ط��لب  م��ن  امل��ئ��ات  ق��ام  حيث  ال��ه��ادف��ة،  العاملية  الفّعالية 
التزامهم نحو جمتمعهم من خلل امل�شاركة بتنظيف احلدائق وال�شواطئ، ونحن 
من موقعنا كمدافعني عن البيئة والل�شتدامة، نعترب اأنه من واجبنا اأن نكون 
قدوة للمجتمع وتوعية الطلب وت�شجيعهم على امل�شاركة يف مثل هذه املبادرات 
املتطّوعون  قّدمه  ال��ذي  الكبري  الدعم  عالياً  نثمن  ونحن  الهامة،  والفّعاليات 

وذويهم، ونعترب م�شاركتهم برهاناً على التزامنا نحو البيئة واملجمتع«.  

••  اأبوظبي - الفجر

على  امل��رور  ح��وادث  وفيات   “خف�س  ل�  اأبوظبي م�شرعاً  �شرطة  اأطلقت 
 ،2021 عام  ال�شكان” بحلول  من  ن�شمة  األف  مئة  لكل  الطرق اىل 3 

وذلك مبادرة �شمن امل�شرعات احلكومية لتحقيق الأجندة الوطنية.
واأفاد العميد حممد �شاحي احلمريي مدير مديرية املرور والدوريات 
الربع  يف   25% بن�شبة  الوفيات  ع��دد  حتفي�س  اىل  يهدف  امل�شرع  اأن 

الثالث للعام اجلاري مقارنة مع الفرتة ذاتها من العام املا�شي.
اإعلمية  عن خماطر الن�شغال  بغري  اأن��ه  يت�شمن  توعية  اإىل  واأ�شار 
توعوية   فيديوهات   وب��ث   الجتماعي   التوا�شل  و�شائل  يف  ال��ط��ري��ق  

حلماية  امل�شاة  يف حافلت  النقل  العام  التابعة  لدائرة النقل .

وقال اإن  امل�شرع يتم  تنفيذه  بالتن�شيق وال�شراكة مع دائرة النقل ودائرة 
الهند�شية  التح�شينات  باأعمال  للقيام  والبلديات،  العمراين  التخطيط 

املطلوبة لتح�شني م�شتويات ال�شلمة املرورية على طرق الإمارة.
وهي:  الإم���ارة  ط��رق  على  للوفيات  امل�شببات  اأب���رز  اأن��ه حتديد  واأو���ش��ح 
الن�����ش��غ��ال ب��غ��ري ال��ط��ري��ق، ال�����ش��رع��ة ال���زائ���دة وع���دم ت��ق��دي��ر م�شتعملي 
الطريق،ومت اختيار هذه الأ�شباب كونها كانت الأبرز يف الت�شبب بحوادث 

الوفيات يف الربع الثالث من عام 2018.
ودعا  مدير مديرية املرور والدوريات م�شتخدمي الطريق اإىل اللتزام 
ب��ق��واع��د وق��ان��ون ال�����ش��ري وامل����رور وذل���ك ح��ف��اظ��اً ع��ل��ى ���ش��لم��ة اجلميع 
بال�شرعات  والل��ت��زام  ال��ق��ي��ادة،  اأث��ن��اء  الطريق  بغري  الن�شغال  ،وجت��ن��ب 

املقررة و اإعطاء امل�شاة اأولوية العبور. 

•• دبي-الفجر:

ال��دك��ت��ور عبد  ال��ل��واء  اأع��ل��ن �شعادة 
العبيديل،  ال����رزاق  ع��ب��د  ال��ق��دو���س 
م�شاعد القائد العام ل�شوؤون التميز 
والريادة يف �شرطة دبي، عن اإيقاف 
 6 تقدمي اخلدمات احل�شورية يف 
مراكز �شرطية على م�شتوى اإمارة 
وب�شكل  املقبل  العام  بداية  دبي مع 
تدريجي، مع الإبقاء على تقدميها 
يف ثلثة مراكز �شرطية فقط هي: 
املوانئ،  وم��رك��ز  الق�شي�س  م��رك��ز 
الإع���لن عن  الرب�شاء. ج��اء  مركز 
خ����لل موؤمتر  اإي���ق���اف اخل���دم���ات 
العبيديل  ال���ل���واء  ع��ق��ده  ���ش��ح��ايف 
ل�شرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  م��ق��ر  يف 
نا�شر  العميد خالد  بح�شور  دب��ي، 
العامة  الإدارة  م���دي���ر  ال����رزوق����ي 
والعميد  الإ����ش���ط���ن���اع���ي،  ل��ل��ذك��اء 
ال�شيخ حممد عبداهلل املعل مدير 
والريادة،  للتميز  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
�شرور  خ�����ادم  اهلل  ع��ب��د  وال��ع��م��ي��د 
املع�شم، مدير مركز �شرطة بردبي، 
مراكز  م����دي����ري  جم��ل�����س  رئ���ي�������س 
ال�شرطة، والعميد يو�شف العديدي 
الق�شي�س،  ���ش��رط��ة  م��رك��ز  م��دي��ر 
احلمراين  �شالح  الدكتور  العقيد 

للتميز  العامة  الإدارة  مدير  نائب 
وال���ري���ادة، وال��ع��ق��ي��د ع�����ش��ام العور 
للمرور  العامة  الإدارة  نائب مدير 
الربدان  ماجد  وال��رائ��د  بالوكالة، 
امل��ت��ع��ام��ل��ني يف  اإ���ش��ع��اد  اإدارة  م��دي��ر 
والريادة  للتميز  ال��ع��ام��ة  الإدارة 
وعدد من ال�شباط وال�شحافيني. 

املراكز  اأن  العبيديل  اللواء  واأو�شح 
وفقا  فيها  توقيف اخلدمات  �شيتم 
للمخطط التايل، اإيقاف اخلدمات 
�شرطة  م����رك����زي  يف  احل�������ش���وري���ة 
ن��اي��ف وامل��رق��ب��ات وذل���ك م��ن تاريخ 
ومركز   ،2020 يناير  من  الثاين 
�شرطة الرفاعة بتاريخ ال� 15 من 
يناير، ومركز �شرطة جبل علي يف 
�شرطة  ومركز  فرباير،  من  الأول 
ف���رباي���ر،  م����ن  يف15  ال���را����ش���دي���ة 
ومركز �شرطة بر دبي يف الأول من 

مار�س.
ولفت اللواء العبيديل اإىل اأن قرار 
اإيقاف اخلدمات ياأتي �شمن خطة 
لتحقيق  دب���ي  ���ش��رط��ة  ُم�����ش��ب��ق��ة يف 
توجيهات  حتقيق  اأول��ه��م��ا  ه��دف��ني 
بن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب 
را�شد اآل مكتوم، نائب رئي�س الدولة 
دبي،  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س 
رعاه اهلل، بخف�س ن�شبة املراجعني 

بن�شبة  اخلدمات  تقدمي  مراكز  يف 
فيما   ،2020 ب���ح���ل���ول   80%
ال��ه��دف ال��ث��اين واخل��ا���س ب�شرطة 
دبي يتمثل يف حتقيق �شفر يف عدد 
العبيديل  ال��ل��واء  واأك��د  املراجعني. 
املراكز  يف  اخل����دم����ات  اإي����ق����اف  اأن 
مدرو�شة،  خطة  �شمن  جاء  ال�شتة 
للتقدمي  �شيح�شر  م��ن  اأن  مبيناً 
اخلدمة  مراكز  يف  خدمة  اأي  على 
نحو  توجيهه  واإمن���ا  رده،  يتم  ل��ن 
ت��ن��ف��ي��ذ اخل���دم���ة اإل���ك���رتون���ي���اً من 

ال��ذك��ي��ة يف املوقع  ال��ق��ن��وات  خ���لل 
اللكرتوين ل�شرطة دبي، وتطبيق 

ال�شرطة الذكي.

اخلدمات املوقوفة 
اأن  ال���ع���ب���ي���ديل  ال�����ل�����واء  واأو�������ش������ح 
�شيتم  ال����ت����ي  ال�15  اخل�����دم�����ات 
اإي��ق��اف��ه��ا ه���ي: ط��ل��ب ت��ق��دمي بلغ 
�شيك مرجتع، طلب ت�شليم معثور، 
تقرير  طلب  معثور،  ا�شتلم  طلب 
اإ�شابات، طلب  ح��ادث م��روري دون 

تقرير حادث مروري �شد جمهول، 
ط��ل��ب اإ����ش���دار ب���دل ف��اق��د لتقرير 
ا�شتعلم  ط��ل��ب  م�������روري،  ح�����ادث 
ودف����ع امل��خ��ال��ف��ات امل����روري����ة، طلب 
بدل  دف��ع  ف��ك حجز مركبة، طلب 
احلالة  بحث  �شهادة  مركبة،  حجز 
���ش��ه��ادة ف��ق��دان، �شهادة  اجل��ن��ائ��ي��ة، 
املرورية،  للمخالفات  ذم���ة  ب����راءة 
����ش���ه���ادة مل����ن ي��ه��م��ه الأم��������ر، طلب 
ت�����ش��ري��ح ع��م��ل ل��ي��ل��ي، ط��ل��ب زي���ارة 

موقوف.

قنوات تقدمي اخلدمات 
ال���ع���م���ي���د خالد  ق�����ال  م����ن ج���ه���ت���ه، 
التي  اخلدمات  جميع  اإن  الرزوقي، 
�شيتم اإيقافها متوفرة عرب القنوات 
الذكية ل�شرطة دبي �شواء عرب املوقع 
اأو م��ن خ��لل تطبيق  الإل���ك���رتوين 
الذكية  ال��ه��وات��ف  على  دب��ي  �شرطة 
ال��ع��ام��ل��ة ب��ن��ظ��ام الأن����دروي����د، وال����« 
IOS« ومن خلل مراكز ال�شرطة 
الذكية » SPS« ومراكز ال�” درايف 
اإىل  خ��دم��ات��ه��ا  ت���ق���دم  ثرو” ال���ت���ي 

ومراكز  الطرقات،  على  ال�شائقني 
اإن” التي تقدم خدماتها  ال�” ووك 
يف امل���ن���اط���ق ال�����ش��ي��اح��ي��ة وم���راك���ز 
التامة  اجلهوزية  م��وؤك��داً  الت�شوق، 
اخلدمات  ل��ت��ق��دمي  دب����ي  ل�����ش��رط��ة 

ملتعامليها بطريقة ذكية.

حتويل املتعاملني 
العميد عبد اهلل  اأو�شح  من جانبه، 
املتعاملني  اأن  املع�شم،  �شرور  خ��ادم 
ممن يحتاجون اإىل تقدمي اخلدمة 
ب�شكل ح�شوري �شيتم حتويلهم من 
عن  توقفت  ال��ت��ي  ال�شرطة  م��راك��ز 
املراكز  اإىل  فيها  اخل��دم��ات  تقدمي 
���ش��ت��وا���ش��ل تقدمي  ال���ت���ي  ال���ث���لث���ة 
اخل���دم���ات ح�����ش��وري��ا، ح��ي��ث �شيتم 
حتويل متعاملي مركزي الرا�شدية 
�شرطة  م����رك����ز  اإىل  وامل�����رق�����ب�����ات 
���ش��ي��ت��م حتويل  ف��ي��م��ا  ال��ق�����ش��ي�����س، 
والرفاعة  ب��ردب��ي  م��راك��ز  متعاملي 
املوانئ،  ���ش��رط��ة  م��رك��ز  اإىل  ون��اي��ف 
متعاملي  حت���وي���ل  ���ش��ي��ت��م  واأخ������ريا 
م��رك��زي ج��ب��ل ع��ل��ي وال��رب���ش��اء اإىل 

مركز �شرطة الرب�شاء.

توزيع جغرايف و�صكاين
بدوره، قال العميد يو�شف العديدي 

الق�شي�س،  ���ش��رط��ة  م��رك��ز  م��دي��ر 
رئي�س معيار 7 جنوم يف �شرطة دبي، 
اإن اختيار كل من مراكز الق�شي�س، 
ال��رب���ش��اء، امل���وان���ئ، ل��ل���ش��ت��م��رار يف 
ت����ق����دمي اخل�����دم�����ات احل�������ش���وري���ة، 
ل��ع��م��ل��ي��ة مم��ن��ه��ج��ة، وبعد  مت وف��ق��ا 
الكثافة  اإىل  ت�شتند  درا���ش��ات  اإج��راء 
وقدرة  اجل��غ��رايف  وامل��وق��ع  ال�شكانية 
تقدمي  ا����ش���ت���ي���ع���اب  ع���ل���ى  امل�����راك�����ز 
من  املحولة  احل�شورية  اخل��دم��ات 
موقع  اأن  ذل����ك  الأخ�������رى،  امل���راك���ز 
مركز �شرطة الق�شي�س يف ال�شمال 
م���ن اإم������ارة دب����ي، ف��ي��م��ا ي��ق��ع مركز 
الإمارة،  و�شط  يف  الرب�شاء  �شرطة 
امل��وان��ئ يف جنوبها،  م��رك��ز  واأخ����ريا 
وهذا يعني القدرة على تغطية كافة 

مناطق اإمارة دبي. 

للمعامالت مركز 901 
ال�شيخ  ال��ع��م��ي��د  ق����ال  م���ن ج��ان��ب��ه، 
�شرطة  اإن  امل��ع��ل  ع���ب���داهلل  حم��م��د 
دبي �شتبداأ يف تفعيل مركز الت�شال 
لإنهاء  جاهزا  ي�شبح  بحيث   901
امل���ع���ام���لت ل��ل��م��ت��ع��ام��ل��ني ه��ات��ف��ي��ا ً 
دب��ي يف  �شرطة  توجهات  مبا يحقق 
واإيقاف  امل��ت��ع��ام��ل��ني  اأع����داد  خف�س 

تقدمي اخلدمات يف املراكز.

�سرطة  �أبوظبي تطلق م�سرعًا خلف�س وفيات �حلو�دث �ملرورية

�صهدت توافدًا على امل�صاركة من قبل طالب املدار�س

�ملتطوعون من �ملو�طنني و�ملقيمني يف �أبوظبي ي�ساركون يف فّعالية �ليوم �لعاملي للنظافة

التقدمي الذكي عرب مراكز SPS وتطبيق ال�صرطة واملوقع االإلكرتوين و901 

�خلدمات �حل�سورية �بتد�ًء من �لعام �ملقبل توقف  دبي  �سرطة  يف  مر�كز   6

•• ال�شارقة-الفجر:

ك�شريك  ال�شارقة  جامعة  ت�شارك 
اإ�شرتاتيجي �شمن فعاليات موؤمتر 
 2019 ال��ث��اين  التعلم  �شعوبات 
ال�شارقة  م���رك���ز  ي��ن��ظ��م��ة  وال������ذي 
ل�����ش��ع��وب��ات ال��ت��ع��ل��م ب��ال��ت��ع��اون مع 
م����رك����ز امل����������وارد ل�������ذوي الإع����اق����ة 
�شعار  حت����ت  ال�������ش���ارق���ة  ب��ج��ام��ع��ة 
الفرتة  خ���لل  اأف�شل”  “حلياة 
من 16 اإىل 17 اأكتوبر 2019. 
جودة  حت�شني  اإىل  امل��وؤمت��ر  يهدف 
التعلم من  احلياة لذوي �شعوبات 
من  بحقوقهم  الوعي  ن�شر  خ��لل 
والتعليمية،  احل��ي��ات��ي��ة،  ال��ن��اح��ي��ة 
لت�شريع  التو�شيات  ورفع  واملهنية 
ت��ت��ك��ف��ل بحفظ  ال���ت���ي  ال���ق���وان���ني 
امل����ج����الت،  ح���ق���وق���ه���م يف ج���م���ي���ع 

اأف�شل  ا���ش��ت��ح��داث  ع��ل��ى  وال��ع��م��ل 
جودة  ل�شمان  وامل��ع��اي��ري  الأ���ش�����س 

اخلدمات املقدمة لهم. 
املوارد  مركز  اأن  بالذكر  واجلدير 
ال�شارقة  بجامعة  الإع��اق��ة  ل���ذوي 
بفئات  خ���ا����ش���اً  اه���ت���م���ام���اً  ي�����ويل 
���ش��ع��وب��ات ال��ت��ع��ل��م امل��خ��ت��ل��ف��ة حيث 
املنت�شبني  ال���ط���لب  ن�����ش��ب��ة  مت��ث��ل 
من  ب��امل��رك��ز  وامل�شجلني  للجامعة 
ح����وايل  ال��ت��ع��ل��م  ����ش���ع���وب���ات  ذوي 
الطلب  اإج���م���ايل  م���ن   %  15
املركز  يعمل  بحيث  الإع��اق��ة،  ذوي 
ب���وح���دات���ه امل��خ��ت��ل��ف��ة ع��ل��ى تقدمي 
كافة اأ�شكال الدعم لهم من خلل 
والت�شخي�س  ال��ت��ق��ي��ي��م  خ���دم���ات 
وال��������ع��������لج، وخ�������دم�������ات ال����دع����م 
والجتماعي،  والنف�شي  الأكادميي 
التقني  الدعم  خدمات  جانب  اإىل 

الوعي  ورف��ع  امل�شاندة،  والأج��ه��زة 
اجلامعة  جمتمع  داخ��ل  املجتمعي 

بن�شر مفهوم �شعوبات التعلم.
خلل  املركز  م�شاركة  و�شتت�شمن 
للموؤمتر  امل�������ش���اح���ب  امل����ع����ر�����س 
اأ���ش��ا���ش��ي��ني ه��م��ا: ق�شم  حم���وري���ن 
الإر���������ش��������اد ومي����ث����ل����ه امل���ر����ش���دي���ن 
ال��ن��ف�����ش��ي��ني ب���امل���رك���ز و���ش��ي��ت��م من 
خللهم �شرح اآليات قبول وت�شجيل 
التعلم  �شعوبات  ذوي  الأ�شخا�س 
ب��اجل��ام��ع��ة ودع��م��ه��م خ���لل فرتة 
املعلومات  نظم  وق�شم  درا���ش��ت��ه��م، 
لبع�س  ع��ر���س  ويت�شمن  ب��امل��رك��ز 
اخلا�شة  امل�شاندة  التقنية  اأج��ه��زة 
�شعوبات  ذوي  ال����ط����لب  ب���دع���م 
التقني  التقييم  واإج���راءات  التعلم 
واختيار الأجهزة املنا�شبة للطلب 
كل ح�شب درجة ونوعية ال�شعوبة 

التي يعاين منها وجميعها تهدف 
والإدراك  ال���ف���ه���م  حت�����ش��ني  اإىل 
ال�����ش��م��ع��ي وال���ب�������ش���ري وامل����ه����ارات 
والكتابة  ال���ق���راءة  يف  الأ���ش��ا���ش��ي��ة 
حت�شني  يف  ت�شاهم  كما  واحل�شاب، 
م�������ش���ت���وي ال���داف���ع���ي���ة والن����ت����ب����اه 

لديهم.  

جامعة �ل�سارقة ت�سارك �سمن فعاليات موؤمتر �سعوبات �لتعلم �لثاين 2019 

حممد   / امل������دع������و  ف����ق����د 
باك�شتان     ، ج��ول�����ش��ري  اي����از 
�شفره  ج�����واز   - اجل��ن�����ش��ي��ة 
 )CA1110622( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������ش���ال 

0569833231

فقد�ن جو�ز �سفر

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6955(

                             املنذر : �شركة العزيزية املتحدة لل�شتثمار العقاري - ذ م م 
املنذر اليهم 1- مطعم بوابة امليدان - �شركة وكيل خدمات

2- ان�س حممد ماأمون �شحلول - �شوري اجلن�شية   
3- متام عو�س عطيه - �شوري اجلن�شية  

4- مريكل للرعاية ال�شحية املنزلية   
مبوجب الإنذار رقم 2019/157852 اإنذار عديل وامل�شجل لدى كاتب العدل 
بدبي فاإن املنذرة ومبوجب هذا الإن��ذار تنبه على املنذر اليهم ب�شداد مبلغ 
املنذرة  موكلتنا  اىل  دره��م  ال��ف  وع�شرون  مائتني   ، دره��م   220.000 وق��دره 
وذلك خلل خم�شة ايام من تاريخ الإعلن بالن�شر واإل �شن�شطر اىل اتخاذ 
اأعله  امل��ذك��ور  املبلغ  بدفع  للزامكم  ال��لزم��ة  القانونية  الإج����راءات  كافة 
ف�شل عن احلجز على كافة اأموالكم املنقولة والغري منقولة وبيعها باملزاد 
العلني بالإ�شافة اىل حتميلكم م�شوؤولية كافة الأ�شرار املادية والأدبية التي 

حلقت مبوكلنا املنذرة والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي

العدد 12741 بتاريخ 2019/9/26   
انذار عديل بالن�شر
رقم )2019/6954(

                             املنذر : �شركة الإمارات للخدمات الفنية - ذ م م 
املنذر اليه : �شركة �شيدكو للمقاولت العامة - ذ م م 

ل��دى كاتب  اإن��ذار ع��ديل وامل�شجل  الإن���ذار رق��م 2019/180720  مبوجب 
اليها  املنذر  على  تنبه  الإن���ذار  ه��ذا  امل��ن��ذرة ومبوجب  ف��اإن  بدبي  العدل 
بقيمة  الإن����ذار  ه��ذا  ب�شدر  وال����واردة  بذمتها  امل��رت���ش��دة  املبالغ  ب�شداد 
اإجمالية وقدرها 778.814.87 درهم اإماراتي )�شبعمائة وثمانية و�شبعون 
الف وثمامنائة واربعة ع�شر درهم و�شبعة وثمانون فل�س( وذلك خلل 
، واإل �شن�شطر اىل اتخاذ كافة  ايام من تاريخ الإع��لن بالن�شر  خم�شة 
والفائدة  املذكور  املبلغ  ب�شداد  للزامكم  اللزمة  القانونية  الإج���راءات 
القانونية امل�شتحقة عليه ،   ف�شل عن احلجز على كافة اأموالكم املنقولة 
والغري منقولة وبيعها باملزاد العلني بالإ�شافة اىل حتميلكم م�شوؤولية 
التعوي�س عن كافة الأ�شرار املادية والأدبية التي حلقت مبوكلنا املنذرة 

والر�شوم وامل�شاريف واتعاب املحاماة.
الكاتب العدل

   حكومة دبي
حمـــــــــاكم    دبــي
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منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 136978
  باإ�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون 

وعنوانه: وان جون�شون اأند جون�شون  بلزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�شي ،   08933 ،  الوليات 
املتحدة  الأمريكية.  

بتاريخ:2010/12/16   وامل�شجلة حتت الرقم: 136978 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :3
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/12/16 

وحتى تاريخ: 2029/12/16

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 126651

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم   315789:بتاريخ: 2019/08/21
بيانات الأولوية: 

ال�شم: بنك اأبوظبي الأول �س.م.ع وعنوانه:  �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعلن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�شاط املكتبي.

و�شف العلمة: العلمة عبارة عن الأحرف FAB على ميينهم الرقم واحد بخط وطريقة مميزة باللون 
الأحمر ثم الأحرف RIC وجميع الأحرف باللغة الإجنليزية باللون الأزرق.

  ال�شرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 

بالربيد امل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 137356

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 136979
  باإ�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون 

وعنوانه: وان جون�شون اأند جون�شون  بلزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�شي ،
  08933 ،  الوليات املتحدة  الأمريكية.  

بتاريخ:2010/12/16   وامل�شجلة حتت الرقم: 136979 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :5
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/12/16 

وحتى تاريخ: 2029/12/16

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 126652

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم   315793:بتاريخ: 2019/08/21
بيانات الأولوية: 

ال�شم: بنك اأبوظبي الأول �س.م.ع وعنوانه:  �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة     

      
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�شطة الريا�شية والثقافية، خدمات املكتبات ، خدمات مكتبات 
خدمات   ، الإلكرتونية  املكتبات  خدمات   ، املتحركة  املكتبات  خدمات   ، املرجعية  املكتبات  خدمات   ، الأبحاث 
مكتبات الأبحاث عرب النرتنت ، خدمات املكتبات املرجعية عرب النرتنت ، خدمات املكتبات الأكادميية عرب 

النرتنت.
و�شف العلمة: العلمة عبارة عن الأحرف FAB على ميينهم الرقم واحد بخط وطريقة مميزة باللون 

الأحمر ثم الأحرف RIC وجميع الأحرف باللغة الإجنليزية باللون الأزرق.
  ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 137357

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم   315807:بتاريخ: 2019/08/21
بيانات الأولوية: 

ال�شم: بنك اأبوظبي الأول �س.م.ع وعنوانه:  �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعلن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�شاط املكتبي.

و�شف العلمة: العلمة عبارة عن الأحرف FAB على ميينهم الرقم واحد بخط وطريقة مميزة باللون 
الأحمر ثم الأح��رف RIC  حتتهم كلمات Research & Innovation Center بخط �شغري 

وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية باللون الأبي�س و العلمة باأكملها داخل م�شتطيل اأزرق .
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 137362

منوذج اإعلن الن�شر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم   316801:بتاريخ: 2019/08/29
بيانات الأولوية: 

ال�شم: اإم جي اأيه اإنرتتينمنت، اإنك.
وعنوانه:  16380 رو�شكو بوليفارد ، فان ناي�س ، كاليفورنيا 91406 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�صورة العالمة         

 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:28

لعب  معاجني  هيئة  على  للت�شكيل  قابلة  م��واد  خيالية،  لعب  �شخ�شيات  للتجميع،  قابلة  لعب  �شخ�شيات 
ُت�شتخدم كاأدوات لعب وت�شلية، اأطقم اأن�شطة للأطفال حتديداً اأطقم ِحَرف هواية موؤلفة من اأدوات ومكونات 
واح��دة، مكونات  تباع كوحدة  وت�شلية  ك��اأدوات لعب  ُت�شتخدم  للت�شكيل  القابلة  امل��واد  لعمل وتزيني  ومعدات 
واأدوات لعمل وتزيني املواد القابلة للت�شكيل ُت�شتخدم كاأدوات لعب وت�شلية تباع كوحدة واحدة، علب حلمل 

وتخزين املواد القابلة للت�شكيل ُت�شتخدم كاأدوات لعب وت�شلية.
و�شف العلمة: العلمة عبارة عن كلمات POOPSIE SLIME SURPRISE باللغة الإجنليزية 

ثم اإ�شارة تعجب.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 140849

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم   315811:بتاريخ: 2019/08/21
بيانات الأولوية: 

ال�شم: بنك اأبوظبي الأول �س.م.ع وعنوانه:  �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة      

 
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41

التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�شطة الريا�شية والثقافية، خدمات املكتبات ، خدمات مكتبات 
خدمات   ، الإلكرتونية  املكتبات  خدمات   ، املتحركة  املكتبات  خدمات   ، املرجعية  املكتبات  خدمات   ، الأبحاث 
مكتبات الأبحاث عرب النرتنت ، خدمات املكتبات املرجعية عرب النرتنت ، خدمات املكتبات الأكادميية عرب 

النرتنت.
و�شف العلمة: العلمة عبارة عن الأحرف FAB على ميينهم الرقم واحد بخط وطريقة مميزة باللون 
الأحمر ثم الأح��رف RIC  حتتهم كلمات Research & Innovation Center بخط �شغري 

وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية باللون الأبي�س و العلمة باأكملها داخل م�شتطيل اأزرق .
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 137363

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم   316802:بتاريخ: 2019/08/29
بيانات الأولوية: 

ال�شم: اإم جي اأيه اإنرتتينمنت، اإنك.
وعنوانه:  16380 رو�شكو بوليفارد ، فان ناي�س ، كاليفورنيا 91406 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�صورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:28
لعب  معاجني  هيئة  على  للت�شكيل  قابلة  م��واد  خيالية،  لعب  �شخ�شيات  للتجميع،  قابلة  لعب  �شخ�شيات 
ُت�شتخدم كاأدوات لعب وت�شلية، اأطقم اأن�شطة للأطفال حتديداً اأطقم ِحَرف هواية موؤلفة من اأدوات ومكونات 
واح��دة، مكونات  تباع كوحدة  وت�شلية  ك��اأدوات لعب  ُت�شتخدم  للت�شكيل  القابلة  امل��واد  لعمل وتزيني  ومعدات 
واأدوات لعمل وتزيني املواد القابلة للت�شكيل ُت�شتخدم كاأدوات لعب وت�شلية تباع كوحدة واحدة، علب حلمل 

وتخزين املواد القابلة للت�شكيل ُت�شتخدم كاأدوات لعب وت�شلية.
و�شف العلمة: العلمة عبارة عن كلمة POOPSIE بخط ثنائي الأبعاد حمدد ومظلل وطريقة مميزة 
 SLIME SURPRISE عبارة عن ر�شم تعبريي لراأ�س اأحادي القرن حتتها كلمات P حيث اأن احلرف

بخط عري�س و�شغري ثم اإ�شارة تعجب وجميع الكلمات باللغة الإجنليزية.
  ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 140850

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم   315797:بتاريخ: 2019/08/21
بيانات الأولوية: 

ال�شم: بنك اأبوظبي الأول �س.م.ع وعنوانه:  �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة         

  
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35

خدمات الدعاية والإعلن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�شاط املكتبي.
و�شف العلمة: العلمة عبارة عن الأحرف FAB على ميينهم الرقم واحد بخط وطريقة مميزة باللون 
 Research وجميع الأحرف باللغة الإجنليزية باللون الأزرق حتتهم كلمات RIC الأحمر ثم الأحرف

. الرمادي  باللون  �شغري  بخط  الإجنليزية  باللغة   & Innovation Center
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 137358

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم   315804:بتاريخ: 2019/08/21
بيانات الأولوية: 

ال�شم: بنك اأبوظبي الأول �س.م.ع وعنوانه:  �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة        

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
خدمات الدعاية والإعلن ، اإدارة الأعمال ، توجيه الأعمال ، تفعيل الن�شاط املكتبي.

و�شف العلمة: العلمة عبارة عن الأحرف FAB على ميينهم الرقم واحد بخط وطريقة مميزة باللون 
داخل  باأكملها  العلمة  و  الأبي�س  باللون  الإجنليزية  باللغة  الأح��رف  RIC وجميع  الأح��رف  ثم  الأحمر 

م�شتطيل اأزرق.
  ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 137360

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم   315801:بتاريخ: 2019/08/21
بيانات الأولوية: 

ال�شم: بنك اأبوظبي الأول �س.م.ع وعنوانه:  �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�شطة الريا�شية والثقافية، خدمات املكتبات ، خدمات مكتبات 
خدمات   ، الإلكرتونية  املكتبات  خدمات   ، املتحركة  املكتبات  خدمات   ، املرجعية  املكتبات  خدمات   ، الأبحاث 
مكتبات الأبحاث عرب النرتنت ، خدمات املكتبات املرجعية عرب النرتنت ، خدمات املكتبات الأكادميية عرب 

النرتنت.
و�شف العلمة: العلمة عبارة عن الأحرف FAB على ميينهم الرقم واحد بخط وطريقة مميزة باللون 
 Research وجميع الأحرف باللغة الإجنليزية باللون الأزرق حتتهم كلمات RIC الأحمر ثم الأحرف

. الرمادي  باللون  �شغري  بخط  الإجنليزية  باللغة   & Innovation Center
  ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 137359

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم   315805 :بتاريخ: 2019/08/21
بيانات الأولوية: 

ال�شم: بنك اأبوظبي الأول �س.م.ع وعنوانه:  �س.ب. 6316 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�صورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:41
التعليم والتهذيب ، التدريب ، الرتفيه ، الأن�شطة الريا�شية والثقافية، خدمات املكتبات ، خدمات مكتبات 
خدمات   ، الإلكرتونية  املكتبات  خدمات   ، املتحركة  املكتبات  خدمات   ، املرجعية  املكتبات  خدمات   ، الأبحاث 
مكتبات الأبحاث عرب النرتنت ، خدمات املكتبات املرجعية عرب النرتنت ، خدمات املكتبات الأكادميية عرب 

النرتنت.
و�شف العلمة: العلمة عبارة عن الأحرف FAB على ميينهم الرقم واحد بخط وطريقة مميزة باللون 
داخل  باأكملها  العلمة  و  الأبي�س  باللون  الإجنليزية  باللغة  الأح��رف  RIC وجميع  الأح��رف  ثم  الأحمر 

م�شتطيل اأزرق.
  ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 137361

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم   316804:بتاريخ: 2019/08/29
بيانات الأولوية: 

ال�شم: اإم جي اأيه اإنرتتينمنت، اإنك.
وعنوانه:  16380 رو�شكو بوليفارد ، فان ناي�س ، كاليفورنيا 91406 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�صورة العالمة      

   
وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:28

لعب  معاجني  هيئة  على  للت�شكيل  قابلة  م��واد  خيالية،  لعب  �شخ�شيات  للتجميع،  قابلة  لعب  �شخ�شيات 
ُت�شتخدم كاأدوات لعب وت�شلية، اأطقم اأن�شطة للأطفال حتديداً اأطقم ِحَرف هواية موؤلفة من اأدوات ومكونات 
واح��دة، مكونات  تباع كوحدة  وت�شلية  ك��اأدوات لعب  ُت�شتخدم  للت�شكيل  القابلة  امل��واد  لعمل وتزيني  ومعدات 
واأدوات لعمل وتزيني املواد القابلة للت�شكيل ُت�شتخدم كاأدوات لعب وت�شلية تباع كوحدة واحدة، علب حلمل 

وتخزين املواد القابلة للت�شكيل ُت�شتخدم كاأدوات لعب وت�شلية.
باللغة   POOPSIE SURPRISE UNICORN كلمات  عن  عبارة  العلمة  العلمة:  و�شف 

الإجنليزية.
ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 140851

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 133979
  باإ�شم : موؤ�ش�شة الإمارات للإت�شالت

وعنوانه: �س.ب. 3737 ، ابوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة  
بتاريخ:2010/05/04   وامل�شجلة حتت الرقم: 133979 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/27 

وحتى تاريخ: 2029/09/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 141477

منوذج اإعالن الن�صر 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /

 املالك: التميمي وم�شاركوه
طلب لت�شجيل بيانات العلمة التجارية: 

املودعة بالرقم   316807:بتاريخ: 2019/08/29
بيانات الأولوية: 

ال�شم: اإم جي اأيه اإنرتتينمنت، اإنك.
وعنوانه:  16380 رو�شكو بوليفارد ، فان ناي�س ، كاليفورنيا 91406 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�صورة العالمة      
     

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:28
لعب  معاجني  هيئة  على  للت�شكيل  قابلة  م��واد  خيالية،  لعب  �شخ�شيات  للتجميع،  قابلة  لعب  �شخ�شيات 
ُت�شتخدم كاأدوات لعب وت�شلية، اأطقم اأن�شطة للأطفال حتديداً اأطقم ِحَرف هواية موؤلفة من اأدوات ومكونات 
واح��دة، مكونات  تباع كوحدة  وت�شلية  ك��اأدوات لعب  ُت�شتخدم  للت�شكيل  القابلة  امل��واد  لعمل وتزيني  ومعدات 
واأدوات لعمل وتزيني املواد القابلة للت�شكيل ُت�شتخدم كاأدوات لعب وت�شلية تباع كوحدة واحدة، علب حلمل 

وتخزين املواد القابلة للت�شكيل ُت�شتخدم كاأدوات لعب وت�شلية.
 A �بخط حمدد وطريقة مميزة ويف اأ�شفل حرف ال MGA و�شف العلمة: العلمة عبارة عن الأحرف
الكلمات  وجميع  م�شتطيل  داخل  باأكملها  العلمة  و  �شغري  بخط   ENTERTAINMENT كلمة 

باللغة الإجنليزية.
  ال�شرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العلمات التجارية يف وزارة الإقت�شاد اأو اإر�شاله 
بالربيد امل�شجل، وذلك خلل 30 يوما من  تاريخ ا�شدار هذا الإعلن.

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 140852

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل  /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 133980
  باإ�شم : موؤ�ش�شة الإمارات للإت�شالت

وعنوانه: �س.ب. 3737 ، ابوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة  
بتاريخ:2010/05/04   وامل�شجلة حتت الرقم: 133980 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/27 

وحتى تاريخ: 2029/09/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 141478

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل  /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 133982
  باإ�شم : موؤ�ش�شة الإمارات للإت�شالت

وعنوانه: �س.ب. 3737 ، ابوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة  
بتاريخ:2010/05/04   وامل�شجلة حتت الرقم: 133982 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/27 

وحتى تاريخ: 2029/09/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 141479

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل  /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 133965
  باإ�شم : موؤ�ش�شة الإمارات للإت�شالت

وعنوانه: �س.ب. 3737 ، ابوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة  
بتاريخ:2010/05/04   وامل�شجلة حتت الرقم: 133965 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/27 

وحتى تاريخ: 2029/09/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 141482

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل  /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 133983
باإ�شم : موؤ�ش�شة الإمارات للإت�شالت

وعنوانه: �س.ب. 3737 ، ابوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة  
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عربي ودويل

مع  الدبلوما�شية  علقاتها  على  اإبقاءها  اأم�س  مار�شال  جزر  اأك��دت 
بعدما  اإجن-وي���ن  ت�شاي  ت��اي��وان  رئي�شة  بها  ت��اي��وان يف خطوة رحبت 
قطعت دولتان اأخريان يف املحيط الهادي علقتهما ببلدها خلل 

ب�شعة اأ�شابيع لإر�شاء ال�شني.
اعرتافهما  اإ�شقاط  ال�شهر  هذا  وكرييباتي  �شولومون  جزر  وق��ررت 
اإقامة  لها  يحق  ول  لها  تابعا  اإقليما  ال�شني  تعتربها  التي  بتايوان 
مياه  يف  الناميتان  ال�شغريتان  ال��دول��ت��ان  وتقع  دول.  م��ع  ع��لق��ات 
املتحدة وحلفاوؤها منذ احلرب  ا�شرتاتيجية تهيمن عليها الوليات 
العاملية الثانية. واأثارت م�شاعي ال�شني ملد نفوذها يف املحيط الهادي 

غ�شب وا�شنطن.
وقالت جزر مار�شال يف بيان اإنها تبنت قرارا يعرب عن “تقدير كبري 
مار�شال  جزر  رئي�شة  هاين  هيلدا  وقالت  وحكومة«.  �شعبا  لتايوان 
ينبغي  وهذا  ونفوذها،  اأرا�شيها  لتو�شيع  ال�شني  حماولت  “راأينا 
اأن يثري قلقا بالغا لدى الدول الدميقراطية«. ومل يرد تعليق من 
وزارة اخلارجية التايوانية. وكانت تايوان قد اأدانت ال�شني ملحاولتها 

ا�شتمالة جريانها بوعود بقرو�س مي�شرة.
 

ت�شتعد بكني لحتفالت كبرية يف الذكرى ال�شبعني لقيام “جمهورية 
ال�شني ال�شعبية” يف 1949، و�شط احتفاء كبري مباآثر رئي�شها �شي 

جيبينغ رغم رياح م�شادة تهب من وا�شنطن وهونغ كونغ.
ومن املقرر اأن ت�شهد بكني يف الول من ت�شرين الأول-اكتوبر، اأكرب 
ال�شكان  اأكرب عدد من  الذي ي�شم  البلد  عر�س مدين وع�شكري يف 
اأ�شبحت  اأم��ة  الوطنية يف  ال��روح  ال��ع��امل.. والهدف احياء ج��ذوة  يف 
اأكرب اقت�شاد يف العامل بعد عقود من احلرب  يف �شبعني عاما ثاين 
اأ�شلحة اجلي�س  اآخر  لتقدمي  العر�س فر�شة  �شي�شكل  كما  والبوؤ�س. 
ال�شيني الذي تعتربه الدول املجاورة اأحيانا م�شدر قلق، وخ�شو�شا 
تلك املطلة على بحر ال�شني اجلنوبي. لكن وحدة الدولة الآ�شيوية 
العملقة تاثرت يف ال�شهر الخرية بحركة احتجاج غري م�شبوقة يف 
منطقة هونغ كونغ التي ا�شتعادتها بكني من امل�شتعمر الربيطاين يف 
1997. وكان املحتجون اأعلنوا اأنهم �شيف�شدون الحتفالت املقبلة 
واألغت  الأول-اك��ت��وب��ر.  ت�شرين  م��ن  الأول  يف  التظاهر  اإىل  ودع���وا 
باملنا�شبة خ�شية  نارية  العاب  كونغ حفل  هونغ  املحلية يف  ال�شلطات 
حدوث اأعمال عنف. اأما القوة القت�شادية ال�شينية فهي مهددة منذ 
العام املا�شي بحرب جتارية �شنها الرئي�س المريكي دونالد ترامب 

الذي فر�س ر�شوما جمركية عقابية على املنتجات ال�شينية.
�شينجيانغ  يف  �شيا�شتها  ب�شبب  دولية  لنتقادات  بكني  تتعر�س  كما 
)�شمال غرب( ذات الغالبية امل�شلمة حيث تقول منظمات حقوقية ان 

مليون �شخ�س مت ايداعهم مراكز مغلقة بداعي مكافحة الرهاب.
رغم ذلك �شيكون الرئي�س �شي جيبينغ بطل بل منازع للحتفالت 
مبنا�شبة اعلن قيام “جمهورية ال�شني ال�شعبية” على يد الزعيم 

ماو ت�شي-تونغ يف الول من ت�شرين الأول-اكتوبر 1949.

اأي  اأن��ه مل ميار�س  اأك��د الرئي�س الأم��ريك��ي دونالد ترامب الأرب��ع��اء 
�شغط على اأوكرانيا، بعد اأن ن�شر البيت الأبي�س ن�س مكاملة هاتفية 
يظهر انه طلب من كييف التحقيق يف �شاأن جنل مناف�شه ال�شيا�شي 

جو بايدن.
العامة  اجلمعية  اجتماع  هام�س  على  لل�شحافيني  ترامب  و�شرح 
كانت  لقد  م�شيفا  مطلقا”  �شغط  اأي  يح�شل  مل  املتحدة  ل��لأمم 
ر�شالة ودية، ومل يكن هناك اأي �شغط ودان ما و�شفه باأكرب حملة 

مطاردة يف تاريخ اأمريكا )...( هذا عار.
وقال ترامب اي�شا اثر اجتماع يف فندق يف نيويورك حول فنزويل 
ان جزءا من امل�شكلة مرتبط بالخبار الكاذبة )...( هناك �شحافيون 

كثريون فا�شدون.
ان  الرب��ع��اء  البي�س  البيت  ن�شره  هاتفية  مكاملة  م�شمون  واظ��ه��ر 
ال��رئ��ي�����س الم��ريك��ي ط��ل��ب ف��ع��ل م��ن ن��ظ��ريه الوك�����راين التحقيق 
للنتخابات  الدميوقراطيني  املر�شحني  اب��رز  ب��اي��دن،  ج��و  �شان  يف 

الرئا�شية يف 2020.

عوا�شم

�سيدين

بكني

وا�سنطن

نتانياهو وغانت�س يلتقيان لت�سوية ماأزق �النتخابات 
 •• القد�س املحتلة-اأ ف ب:

يلتقي الرئي�س الإ�شرائيلي روؤوفني ريفلني رئي�س الوزراء بنيامني نتانياهو 
النتخابات  يف  متقاربة  نتيجة  ح�شدا  ال��ل��ذي��ن  غانت�س  بيني  ومناف�شه 
ال�شخ�س  لتعيني  اأ�شبوع  �شوى  اأمامه  يعد  مل  بينما  الأخ��رية،  الت�شريعية 

الذي �شيكلفه ت�شكيل احلكومة املقبلة.
ائتلف  لت�شكيل  منهما  اي  الأرب��ع��اء  من  اعتبارا  ريفلني  يعني  اأن  وميكن 
حكومي. وقد كرثت التكهنات حول ما اإذا كان �شيفعل ذلك الآن اأو ينتظر 

حتى انتهاء عطلة را�س ال�شنة العربية التي ت�شادف الثنني والثلثاء.
يف احلالتني، �شيواجه من يكلف ت�شكيل احلكومة مهمة قد تكون م�شتحيلة. 
فكل من الطرفني يبقى عاجزاً عن ت�شكيل حكومة رغم متكن نتانياهو من 
 54 تاأييد  على  وغانت�س  ائتلف  لت�شكيل  نائباً   55 تاأييد  على  احل�شول 
نائباً. لكن ذلك ل ميكن اأيا منهما ت�شكيل حكومة لأن الأغلبية تتاألف من 

61 نائباً.
واأجرى مفاو�شون من حزب غانت�س “اأزرق اأبي�س” الثلثاء ومفاو�شون 
من فريق حزب الليكود حمادثات حول ت�شكيل حكومة وحدة لكن املواقف 
ت��ب��دو م��ت��ب��اع��دة ب�����ش��اأن جم��م��وع��ة م��ن ال��ق�����ش��اي��ا، مب��ا يف ذل���ك م��ن �شيقود 

احلكومة.
و�شيكون اجتماع م�شاء الأربعاء بني ريفلني ونتانياهو وغانت�س الثاين لهم 
منذ النتخابات. وقد كرر الرئي�س ال�شرائيلي ب�شكل وا�شح اأنه ياأمل يف اأن 

يقوما بت�شكيل حكومة وحدة.
وقال ريفلني عند ت�شلم نتائج النتخابات التي اأف�شت اإىل طريق م�شدود 
“الآن انتهت انتخابات ثانية اآمل ال تكون هناك انتخابات ثالثة يف امل�شتقبل 

القريب«.

�عتقاالت يف �لقد�س و�ل�سفة و�قتحام لالأق�سى وتوغل يف غزة

تريد اأربيل بيانًا يعرب عن التزام اأمريكا جتاهها 

هل تخلق �لواليات �ملتحدة م�سكلة للب�سمركة؟
•• وا�شنطن-وكالت:

ال�شرق  مركز  ومدير  �شحفي  فرانتزمان،  �شيث  ي��رى 
الب�شمركة  ق��وات  اأن  والتحليلت،  للتحرير  الأو���ش��ط 
ال�شوؤون  اأه��م��ي��ة يف  اأك����رث  دور  ل��ل��ع��ب  م��ه��ي��اأة  ال��ك��ردي��ة 
لطاملا  وا�شنطن  لكن  الأو�شطية.  ال�شرق   - الأمريكية 
اأكرب  نفوذ  ذات  دول  ل�شالح  الرئي�شي  جتاهلت حليفها 

على ال�شاحة الدولية. 
موقع  يف  الأخ���ري  مقاله  �شمن  ف��ران��ت��زم��ان،  ويتحدث 
عن معدات لبناء م�شروع �شخم  “نا�شونال اإنرت�شت”، 
على طريق ميتد �شمال اأربيل، عا�شمة اإقليم كرد�شتان 
KRG(، واأعمال حفر، وج�شور قيد  ب�شمال العراق ) 
نهر  فوق  �شيد  امل�شارات  متعدد  جديد  كج�شر  الإن�شاء، 
زاب الكبري، لفتاً اإىل اأن ذلك الطريق هو �شريان ن�شاط 
وي��ب��دو ذلك  وت��رك��ي��ا.  ده���وك  اإىل  �شماًل  جت���اري يتجه 
ينت�شرون  فقراء  م��زارع��ني  حالة  نقي�س  على  امل�شروع 
ع��ل��ى ط����ول ال��ط��ري��ق ل��ب��ي��ع م���ا ي��ح��م��ل��ون��ه م���ن خ�شار 

واأ�شماك. 

تباين رمزي
ملنطقة  التناق�س يعد رمزاً  اأن ذلك  املقال  ويرى كاتب 
احلياة  وتعطي  ككل.  كرد�شتان  لإقليم  ال��ذات��ي  احلكم 
الليلية ال�شاخبة يف اأربيل والطرق الوا�شعة التي تلتف 
العراق  يف  وال�شتقرار  الرفاه  عن  �شورة  املدينة  ح��ول 

اجلديد الذي برز بعد انتهاء احلرب على داع�س. 
كالنزاعات  م�شاكل  هناك  تبقى  الكاتب،  وح�شب  لكن، 
بني اأربيل وبغداد حول ميزانيات واأ�شلحة لقوات الأمن 

الكردية، الب�شمركة.
 وهناك فجوات بني خطوط دفاعية يفرت�س اأن تلتقي 
ملنع  العراقية،  الأمنية  ال��ق��وات  م��ع  الب�شمركة  عندها 
ا�شتغلل فلول داع�س مناطق �شغرية خارجة عن �شلطة 
احل��ك��وم��ة. والأه����م م��ن��ه، ه��ن��اك امل��وق��ف ال�شرتاتيجي 
واأنقره،  املتحدة  للوليات  �شيا�شياً  والأق��رب  للمنطقة، 
واحل���ذر م��ن تنامي ال��ق��وة الإي��ران��ي��ة، وم��ن جمموعات 
�شيا�شية و�شبه ع�شكرية مدعومة اإيرانياً، وت�شيطر على 

اأجزاء من العراق.

•• رام اهلل-وام:

اعتقلت قّوات الحتلل الإ�شرائيلي 7 فل�شطينيني من 
فة الغربية فجر اأم�س الأربعاء. حمافظات ال�شّ

وبح�شب و�شائل الإعلم الإ�شرائيلية فقد جرى اعتقال 
�شد  ال�شعبية  الأن�شطة  يف  م�شاركتهم  بحجة  ال�شبان 

الحتلل يف مناطق خمتلفة من ال�شفة.
�شوؤون  وزي��ر  اأم�س  �شباح  الحتلل  ق��وات  اعتقلت  كما 
القد�س يف ال�شلطة الفل�شطينية .. فيما �شّلمت ا�شتدعاء 

للمحافظ بعد اقتحام منزليهما يف املدينة.
واأفاد �شهود عيان باأن قوات الحتلل برفقة املخابرات 
اعتقلت الوزير فادي الهدمي بعد اقتحام منزله يف حي 

ال�شوانة باملدينة.
غيث  عدنان  القد�س  حمافظ  منزل  القوات  واقتحمت 
يف بلدة �شلوان و�شلمت عائلته ا�شتدعاء للتحقيق لعدم 

وجوده باملنزل.
بينهم  امل�شتوطنني  ع�شرات  اقتحم  مت�شل  �شعيد  على 
باحات  اليوم  ديخرت  اآيف  ال�شابق  ال�شاباك  جهاز  رئي�س 
امل�����ش��ج��د الأق�����ش��ى ب��ح��را���ش��ه م�����ش��ددة م��ن ق��ب��ل �شرطة 

الحتلل.
واأف���������ادت م�������ش���ادر حم��ل��ي��ة ف��ل�����ش��ط��ي��ن��ي��ة ب������اأن ديخرت 
باحات  داخ��ل  ا�شتفزازية  ج��ولت  ن��ف��ذوا  وامل�شتوطنني 

امل�شجد الأق�شى بعد اأن اقتحموه عرب باب املغاربة.
اإ�شرائيلية �شباح ام�س  اآليات ع�شكرية  ويف غزة توغلت 
�شرق  ���ش��م��ال  امل��واط��ن��ني يف  اأرا����ش���ي  ب�شكل حم���دود يف 

خانيون�س جنوب قطاع غزة.
واأفاد �شهود عيان فل�شطينيون باأن 4 جرافات ع�شكرية 
اآلية ع�شكرية واحدة  اإىل  بالإ�شافة  و3 حفارات كبرية 
اأرا�شي  ل��ع�����ش��رات الأم���ت���ار يف  ب�����ش��ك��ل حم����دود  ت��وغ��ل��ت 
امل��واط��ن��ني و���ش��ط عمليات جت��ري��ف واإط���لق ن��ار ب�شكل 
اأن يبلغ عن وقوع  متقطع جتاه الأرا�شي القريبة دون 

اإ�شابات.
جتاه  النار  الح��ت��لل  ق��وات  اأطلقت  مت�شل،  �شياق  ويف 
اأرا����ش���ي وم��ن��ازل امل���زارع���ني ق��ب��ال��ة ع���دة م��ن��اط��ق و�شط 

وجنوب القطاع.
ك��م��ا ف��ت��ح��ت ال������زوارق احل��رب��ي��ة الإ���ش��رائ��ي��ل��ي��ة، نريان 
ال�شيادين  م��راك��ب  جت��اه  الثقيلة  الر�شا�شة  اأ�شلحتها 

قبالة �شواحل ال�شودانية والواحة �شمال غرب القطاع.

الإقليم، وفقاً للد�شتور العراقي لعام 2005. 

هواج�س
ي�شفها  م��ا  وغ��ال��ب��اً  م�شتقرة  املنطقة  اأن  ي��ب��دو  وفيما 
الب�شمركة كواحة و�شط منطقة  م�شوؤولوها وجرنالت 
ب�شاأن  هواج�س  تنت�شر  والطائفية،  بالتطرف  منكوبة 
وعلى  ال��غ��رب،  ب��الإق��ل��ي��م. فمن جهة  ت��ه��دي��دات حتيط 
م�شافة �شاعة من اأربيل، يعمل داع�س على اإعادة تنظيم 
وجمتهدة  م�شغولة  عراقية  اأمنية  قوات  وتبدو  نف�شه. 
قوات  من  اأمريكيون،  م�شت�شارون  ي�شتطيع  ول  للغاية، 

عقبات 
الكاتب وجود  اكت�شف  املتعددة للمنطقة،  زياراته  وعند 
عقبات تواجه KRG، بعد عامني من اإجرائه ا�شتفتاًء 
انتقادات من جريانه، وجتاهًل  واجه  ال�شتقلل  على 
اجلديدة  القيادة  وحت��ت  ال��دويل.  املجتمع  معار�شة  اأو 
ال���وزراء  ورئ��ي�����س  ب����ارزاين،  ن�����ش��روان  للرئي�س  وال�شابة 
الأحلم  ت��رك��ي��زه على  الإق��ل��ي��م  ب����ارزاين، قلل  م�����ش��رور 
القومية لل�شتقلل، ل�شالح ق�شايا يومية براغماتية 

خا�شة بالنه�شة القت�شادية..
 ولأج�����ل ال��ع��م��ل م���ع ب���غ���داد ل�����ش��م��ان حت��ق��ي��ق مطالب 

قوات  ت�شجيع  يف  �شوى  م�شاعدة  اأي��ة  تقدمي  التحالف، 
عراقية.  ق��وات  مع  اأوث��ق  ب�شكل  العمل  على  الب�شمركة 
التي  ال�شعبي  احل�شد  وح��دات  من   KRG يحذر  كما 
تن�شب نقاط تفتي�س عرب �شهول نينوى باجتاه مدينة 
مع  عليها  متنازع  مناطق  وه��ي  اجل��ن��وب،  نحو  كركوك 

بغداد انتزعت من �شيطرة الأكراد يف 2017. 

ق�صية ح�صا�صة
وي�����ش��ري ال��ك��ات��ب مل�����ش��اع��ر غ�����ش��ب ���ش��دي��د ت�����ش��ود اإقليم 
التي  رئي�شي،  �شريك  املتحدة،  الوليات  حيال   KRG
من  الب�شمركة  اأع����داء  ومكنت  لأرب��ي��ل  ظهرها  اأدارت 
ا�شتخدام دبابات واأ�شلحة قدمتها اأمريكا ملحاربة داع�س، 
اأن��ه من اأجل  �شد الأك���راد.  وي��رى م�شوؤولون حمليون 
تطبيع الو�شع، هناك حاجة ما�شة لتطبيق اآلية اأمنية، 
ولبناء جهود ثقة.  اإىل ذلك، يرى الكاتب اأن دور اإيران 
ق�شية  وهي  اأربيل،  يف  ح�شا�شة  ق�شية  ميثل  العراق  يف 

تربز يف كل نقا�س تقريباً.
�شكاوى  امل��ن��اق�����ش��ات  ت��ل��ك  ت�شمل  الأوق������ات  ب��ع�����س  ويف   
دينية  �شيعية  تنظيمات  حت��ري�����س  قبيل  م��ن  ب�شيطة 
املثال، �شدرت يف  �شبيل  الأك��راد. وعلى  العراقيني �شد 
اأن قاعدة  اأغ�شط�س) اآب( تقارير يف بغداد تفيد  اأواخ��ر 
اإ�شرائيلية تتواجد يف الإقليم الكردي، ما دفع �شلطات 

لإ�شدار بيان نفي.   KRG
وت��راج��ع��ت بع�س ال��ت��وت��رات ب��ني اأرب��ي��ل وب��غ��داد يف ظل 
حكومة عادل عبد املهدي، ولكن الرجل، ح�شب الكاتب، 
يفتقر للقوة ب�شبب عدم انتمائه لأي من القوى الكربى 

داخل الربملان العراقي. 
الوزراء  لرئي�س  ن�شبياً  ال�شعيف  املوقف  ذل��ك  ظل  ويف 
ال��دور الإي���راين، ووج��ود ميل�شيات  العراقي، وم��ع منو 
اإقليم  يتطلع  داع�����س،  ونهو�س  احل���دود،  عند  طائفية 
كرد�شتان لدعم الوليات املتحدة. فبعد �شنوات عدة من 
اأو�شح يعرب عن  اأربيل بياناً  العمل مع وا�شنطن، تريد 

التزام ونوايا اأمريكا جتاهها. 
لإقليم  بالن�شبة  الأ�شا�شية  الر�شالة  تبقى  ذل���ك،  اإىل 
اأربيل  اإىل  وا���ش��ن��ط��ن  تتطلع  اأن  وج���وب  يف  ك��رد���ش��ت��ان 

ك�شريك اأ�شا�شي ل�شمان ا�شتقرار املنطقة. 

امل��ق��ب��ل، وواف��ق��ت امل��ل��ك��ة ال��ي��زاب��ي��ث ال��ث��ان��ي��ة ع��ل��ى ه���ذه اخلطوة 
بتو�شية من جون�شون.

لكن هذا القرار التي اتخذه رئي�س احلكومة املحافظ اعتربته 
وهذه ال�شربة  اأعلى �شلطة ق�شائية يف البلد “غري قانوين”. 
ال��وزراء وت�شاعدت الأ�شوات املطالبة  اأثرت على �شلطة رئي�س 

با�شتقالته يف �شفوف املعار�شة.
واملوؤكد اأن جون�شون العائد من اجلمعية العامة للأمم املتحدة 

يف نيويورك �شيواجه انتقادات �شديدة يف املجل�س.
اع���ت���رب خ�����ش��وم ج��ون�����ش��ون ق�����رار امل��ح��ك��م��ة ال��ع��ل��ي��ا ن���ب���اأ �شارا 
للدميوقراطية، لكنه اأثار غ�شب موؤيدي بريك�شت مثل الوزير 
الذي  ري�س-موغ  جيكوب  العموم  جمل�س  مع  العلقات  املكلف 

راأى فيه “انقلبا د�شتوريا” بح�شب العلم الربيطاين.

•• لندن-اأ ف ب:

ا�شتاأنف النواب الربيطانيون اأعمالهم اأم�س  يف اأجواء م�شحونة 
اأن  اع��ت��ربت  ال��ت��ي  التاريخي  العليا  املحكمة  ق���رار  ���ش��دور  بعد 
رئي�س  بها  ق��ام  التي  للجدل  امل��ث��رية  اخل��ط��وة  ال��ربمل��ان،  تعليق 
الوزراء بوري�س جون�شون “غري قانوين” مع اقرتاب ا�شتحقاق 

بريك�شت.
يف  الأرب��ع��اء  ظهر  بعد  ال��ق��رار  ه��ذا  ع��ن  جون�شون  و�شيتحدث 

جمل�س العموم كما قالت املتحدثة با�شمه.
كان  اأيلول-�شبتمرب   10 منذ  اأعماله  علقت  ال��ذي  وال��ربمل��ان 
الأول-اأكتوبر قبل  ت�شرين   14 يبقى معلقا حتى  اأن  يفرت�س 
ال�شهر  م��ن   31 يف  بريك�شت  ا�شتحقاق  على  فقط  اأ�شبوعني 

الليدي  املحكمة  رئي�شة  اإىل  متوجهة  �شن”  “ذي  وع��ن��ون��ت 
بريندا هايل “ل نحبك!”. وقالت ال�شحيفة املوؤيدة لربيك�شت 

اإنها تلقت عددا كبريا من الر�شائل من قراء “غا�شبني«.
هذا  يحكم  “من  الأرب��ع��اء  مايل”  “ديلي  �شحيفة  وت�شاءلت 
املحافظني  القريبة من  تلغراف”  “ديلي  راأت  بينما  البلد؟”، 
اأن جون�شون “اعترب نف�شه املدافع عن ال�شعب يف وجه موؤ�ش�شات 

م�شممة على وقف بريك�شت«.
اإنه يحرتم قرار املحكمة  وقال جون�شون الثلثاء يف نيويورك 
“امل�شي  ينوي  اأن��ه  واأك��د  عليه”.  موافقا  يكن  “مل  واإن  العليا 
الأوروبي  من الحت��اد  “باأي ثمن”  واخ��راج بريطانيا  قدما” 
بحلول 31 ت�شرين الأول-اأكتوبر، متجاهل الدعوات املطالبة 

با�شتقالته.

��ستئناف �أعمال �لربملان �لربيطاين و�سط توتر  

�الحتاد �الأوروبي يقر عقوبات على فنزويال ونيكار�غو� 
•• بروك�شل-اأ ف ب:

وافقت دول الحتاد الأوروبي اأم�س 
�شبعة  على  ع��ق��وب��ات  ف��ر���س  على 
متهمني  ف��ن��زوي��ل��ي��ني  م��وظ��ف��ني 
ما  وفق  ب�”التعذيب”،  خ�شو�شاً 
دب��ل��وم��ا���ش��ي لوكالة  م�����ش��در  اأك����د 
اأي�شاً  وافقت  كما  بر�س،  فران�س 
بحّق  عقابية  تدابري  اعتماد  على 

نيكاراغوا.
وي��ت��ط��ل��ب ق�����رار ال��ع��ق��وب��ات على 
امل���وظ���ف���ني ال��ف��ن��زوي��ل��ي��ني ال���ذي 
اتخذه �شفراء دول الحتاد ال�28 
اأي�شاً موافقة ر�شمية من جمل�س 
الحت����اد الأوروب������ي. وب���ات بذلك 
الفنزويليني  امل�شوؤولني  عدد   25
اخلا�شعني حلظر على احل�شول 
للأ�شول  وجتميد  تاأ�شريات  على 

يف الحتاد الأوروبي.
على  موافقتهم  ال�شفراء  واأع��ل��ن 
ت�شتهدف  ال��ت��ي  ال��ع��ق��وب��ات  ه���ذه 
م�شوؤولني يف الأمن وال�شتخبارات 
ال������ف������ن������زوي������ل������ي������ة لت�����ه�����ام�����ه�����م 
اأخرى  و”انتهاكات  ب�”التعذيب” 
اأو�شحت  كما  الإن�شان”،  حلقوق 
دبلوما�شية  م�������ش���ادر  ال���ث���لث���اء 

لوكالة فران�س بر�س.
اأول  ف��ن��زوي��ل  ب��ات��ت   2017 ويف 
يخ�شع  اجلنوبية  اأم��ريك��ا  يف  بلد 
ل��ع��ق��وب��ات �����ش����ادرة ع���ن الحت����اد 

الأوروبي.

على  احل���ظ���ر  اإىل  وب���الإ����ش���اف���ة 
الأ���ش��ل��ح��ة، ف��ر���س الأوروب���ي���ون يف 
 18 ع��ل��ى  2018 ع��ق��وب��ات  ع���ام 

موظفاً فنزويلياً.
وزير  ط��ال��ب  مت���وز/ي���ول���ي���و،  ويف 
جوزيب  الإ�����ش����ب����اين  اخل���ارج���ي���ة 
الأوروب���ي بفر�س  بوريل الحت��اد 
م�شوؤولني  ع���ل���ى  “عقوبات” 
اأع���م���ال تعذيب  م��ف��رت���ش��ني ع���ن 
ال�������ش���ج���ن بحق  اأث�����ن�����اء  ارت���ك���ب���ت 
رافاييل  ال��ف��ن��زوي��ل��ي  ال��ع�����ش��ك��ري 

اأكو�شتا الذي تويف يف امل�شت�شفى.
وي����������رى م����ع����ار�����ش����و احل����ك����وم����ة 
الحت�����اد  ع���ل���ى  اأن  ال���ف���ن���زوي���ل���ي���ة 
على  ال�شغط  ت�شعيد  الأوروب����ي 
الذي  م��ادورو،  الرئي�س نيكول�س 

جمدت اأ�شوله يف وا�شنطن.
وخ���لل زي����ارة ل��ربوك�����ش��ل مطلع 
اخلا�س  امل��م��ث��ل  ح�����س  ال�����ش��ه��ر، 

ل����ل����ولي����ات امل����ت����ح����دة م�����ن اأج�����ل 
الحتاد  اأب��رام��ز،  اإل��ي��وت  فنزويل 
عقوبات  ف��ر���س  ع��ل��ى  الأوروب�������ي 
اإ�شافية على م�شوؤولني فنزوليني، 
يف  الحت���اد  ا�شرتاتيجية  وانتقد 

هذا ال�شدد.
م����ن ج���ه���ة ث���ان���ي���ة، اأع����ط����ت دول 
الحتاد الأوروبي الأربعاء ال�شوء 
جمموعة  لع����ت����م����اد  الأخ���������ش����ر 
ع����ق����وب����ات ت�������ش���ت���ه���دف ال���ن���ظ���ام 
قمعه  ع��ل��ى  رداً  ن���ي���ك���اراغ���وا،  يف 
�شلطة  وت��راج��ع  امل��دين  للمجتمع 
ال��ق��ان��ون يف ال��ب��لد، وف��ق م��ا اأكد 

م�شدر دبلوما�شي.
ووافق �شفراء دول الحتاد ال�28 
ال��ت��ي ل تت�شمن  ال��ت��داب��ري  ع��ل��ى 
�شخ�شية،  عقوبات  اللحظة  حتى 
ويجب اأن يوؤيدها جمل�س الحتاد 

الأوروبي.
ومتر نيكاراغوا التي يراأ�شها منذ 
2006 املقاتل ال�شابق يف اجلبهة 
الوطني  للتحرير  ال�����ش��ان��دي��ن��ي��ة 
�شيا�شية  ب��اأزم��ة  اأورت��ي��غ��ا،  دانييل 
ني�شان-ابريل  م���ن���ذ  خ����ط����رية 

.2018
على  اح�����ت�����ج�����اج�����ات  وحت������ول������ت 
ال�شمان  ن���ظ���ام  يف  اإ�����ش����لح����ات 
الجتماعي اإىل تظاهرات مطالبة 
باإن�شاء  املتهم  ال��رئ��ي�����س،  برحيل 
وعائلي،  وفا�شد  ا�شتبدادي  نظام 

وبانتخابات مبكرة.

�جلي�س يغلق مكاتب 
منظمة ثانية يف نيجرييا 

•• مايدوغوري-اأ ف ب:

مكاتب  نيجرييا  يف  اجلي�س  اأغلق 
غري  كورب�س”  “مر�شي  منظمة 
البلد  �شرق  �شمال  يف  احلكومية 
امل��ن��ط��ق��ة ال���ت���ي ت�����ش��ه��د ن���زاع���ا مع 
بعد  ح��رام،  بوكو  جماعة  جهاديي 
اإغ��لق��ه مكاتب منظمة  على  اأي��ام 
الفرن�شية  اجلوع”  �شد  “العمل 

غري احلكومية.
واأعلنت “مر�شي كورب�س” يف بيان 
يف  عملياتها  “تعلق  اأن��ه��ا  الأرب��ع��اء 
ولي��ت��ي ب��رون��و وي��وب��ي بعد اإغلق 
اجل��ي�����س ال��ن��ي��ج��ريي لأرب���ع���ة من 
“مل  اأن���ه���ا  م��و���ش��ح��ة  فروعها”، 
ت��ب��ل��غ ب����اأي ���ش��ب��ب ر���ش��م��ي م��ن قبل 

ال�شلطات«.
ال��ن��ي��ج��ريي اتهم  وك�����ان اجل��ي�����س 
“العمل  منظمة  املا�شي  الأ���ش��ب��وع 
غري  ال��ف��رن�����ش��ي��ة  اجلوع”  ����ش���د 
الإرهابيني  مب�شاعدة  احلكومية 
ع��رب ت��اأم��ني ال��غ��ذاء وال�����دواء لهم 
يف ����ش���م���ال ����ش���رق ال����ب����لد واأغ���ل���ق 

مكاتبها.
اآدو  ع��ي�����ش��ى  ال���ك���ول���ون���ي���ل  واأك��������د 
بيان  اجل��ي�����س يف  ب��ا���ش��م  ال���ن���اط���ق 
الهدامة  “الأن�شطة  اأن  حينذاك 
مل��ن��ظ��م��ة ال��ع��م��ل ���ش��د اجل����وع غري 
العديد  رغ��م  توا�شلت  احلكومية 
تتوقف  لكي  لها  ال��ت��ح��ذي��رات  م��ن 
الإرهابيني  وت�شجيع  م�شاعدة  عن 

وانتهاكاتهم«.

�حتجاجات على قانون
 عقوبات جديد يف �إندوني�سيا 

•• جاكرتا-رويرتز:

التوايل  على  الثالث  ولليوم  اأم�س  احتجاجهم  اإندوني�شيون  طلب  وا�شل 
اعرتا�شا على قوانني جديدة مقرتحة ت�شمل قانون عقوبات يجّرم الزنا 
العا�شمة  يف  ا�شتباكات  م��ن  ي��وم  بعد  وذل��ك  الرئي�س،  �شخ�س  يف  والعيب 

اأ�شفرت عن اإ�شابة اأكرث من 300 �شخ�شا.
واأط��ل��ق��ت ال�����ش��رط��ة ق��ن��اب��ل ال���غ���از امل�����ش��ي��ل ل��ل��دم��وع وم���داف���ع امل���ي���اه لف�س 
اأخرى وكانت من  اأم�س الثلثاء يف العا�شمة جاكرتا ومدينة  احتجاجات 
 1998 يف  طلبية  احتجاجات  اأذك���ت  منذ  ال��ب��لد  يف  الحتجاجات  اأك��رب 

ا�شطرابات اأ�شقطت الزعيم ال�شابق �شوهارتو.
265 طالبا و39 �شرطيا  اإن  اإي��دي برامونو  ال�شرطة جاتوت  وقال قائد 

اأ�شيبوا اأم�س الثلثاء لكن مل يتبني حتى الآن م�شتوى اإ�شاباتهم.
ج��اك��رت��ا حيث  �شخ�شا يف   94 ع��ل��ى  قب�شت  ال�����ش��رط��ة  اإن  ب��رام��ون��و  وق���ال 
اأن  لل�شحفيني  واأ�شاف  الليل.  من  متاأخر  وقت  حتى  املناو�شات  ا�شتمرت 

بع�س املقبو�س عليهم كانت بحوزتهم قنابل حارقة.
ب��رمل��اين على  ب��اإرج��اء ت�شويت  ي��وم اجلمعة  وي���دودو  الرئي�س جوكو  واأم���ر 
قانون العقوبات اجلديد الذي �شيحل حمل عدد من القوانني املعمول بها 
منذ عهد الحتلل الهولندي قائل اإن الربملان اجلديد هو الذي يجب اأن 

يناق�س بنوده ال�شهر املقبل.
�شخ�س  يف  والعيب  ال��زن��ا  على  عقوبات  اأي�شا  القانون  تعديلت  وت�شمل 
الرئي�س وال�شجن اأربع �شنوات يف حالة الإجها�س دون �شرورة طبية اأو دون 

حدوث حالة اغت�شاب وال�شجن يف ق�شايا ال�شعوذة.
اإن ال�����ش��رط��ة حت��ق��ق يف دور ج��م��اع��ات غ���ري ط��لب��ي��ة يف  ب���رام���ون���و  وق����ال 

الحتجاجات لكنه مل يذكر تفا�شيل.
واأ�شاف يف اإ�شارة لأ�شوار اأتلفها املحتجون خارج مبنى الربملان “من املوؤكد 
اأنهم �شببوا اأ�شرارا �شواء يف ال�شيارات اأو الأ�شوار اأو املدنيني اأو قوات الأمن. 

�شنتخذ اإجراءات �شارمة معهم و�شنبداأ عملية قانونية«.
اإنهم  الطلب  يقول  اجلديد  العقوبات  قانون  على  الحتجاج  جانب  واإىل 
وك��ذل��ك تعيني  ال��ف�����ش��اد  ق��ان��ون يحكم ج��ه��از مكافحة  ت��ع��دي��ل  ي��ع��ار���ش��ون 
الت�شدي  م��ن  �شي�شعف  اإن���ه  البع�س  ي��ق��ول  م��ا  وه���و  ب���ه،  ج���دد  مفو�شني 
للف�شاد. كما يريد الطلب منع اأفراد اجلي�س وال�شرطة من تويل منا�شب 
بابوا  ملنطقة  اإ�شارة  يف  ال�شيا�شيني”،  بابوا  “�شجناء  �شراح  واإط��لق  عامة 

التي �شهدت موجة عنف يف الأ�شابيع القليلة املا�شية.
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عنا�سر تعزز �لتحقيق �لر�سمي يف عزل تر�مب  3
•• وا�شنطن-وكالت:

عندما بداأت التحقيقات عام 1973 �شد الرئي�س الأمريكي 
الأ���ش��ب��ق ري��ت�����ش��ارد ن��ي��ك�����ش��ون، وق���ف اجل��م��ه��وري��ون يف �شفه. 
وو�شف خلفه جريالد فورد ما ح�شل باأنه “مطاردة �شاحرات 
اإن  دول  ب���وب  ال�����ش��ن��ات��ور  ق���ال  اأي�����ش��اً،  حينه  ويف  �شيا�شية”. 
اأ�شا�س  “وابل من الدع��اءات التي ل  اإىل  الف�شيحة ا�شتندت 
الدميقراطي  ماكغفرن”  ج��ورج  م�شدرها  ال�شحة  من  لها 

الذي هزمه نيك�شون يف عام 1972.
لكن يف اأغ�شط�س )اآب( عام 1974، ا�شتقال نيك�شون بعد اأن 
اأبلغه كبار اجلمهوريني اأنه مل يعد لديه الأ�شوات لل�شتمرار 

يف من�شبه. وتخلى عنه اأع�شاء كرث يف احلزب.

بيلو�صي
وا�شتح�شرت ال�شحافية بوير دنغ هذا التاريخ الليلة بعد اأن 
اأعلنت زعيمة جمل�س النواب نان�شي بيلو�شي اأن املجل�س الذي 
ملقا�شاة  ر�شمية  حتقيقات  �شيفتح  الدميقراطيون  يتزعمه 
الرئي�س ترامب ب�شبب مزاعم باأنه دعا زعيما اأجنبيا للتدخل 

يف العملية ال�شيا�شية الأمريكية والت�شرت عليها.
ويتهم ترامب بال�شغط على الرئي�س الأوكراين فولودميري 
زيلين�شكي للبحث عن اأعمال قذرة قام بها جو بايدن، اخل�شم 
�شنة  الرئا�شية  النتخابات  يف  للرئي�س  املرجح  الدميقراطي 
2020 ، مقابل 400 مليون دولر من امل�شاعدات الع�شكرية 

التي �شادق عليها الكونغر�س لكييف.

نهاية ترامب؟
وقال اأكرث من ثلثي الدميقراطيني البالغ عددهم 235 يف 
وكما  امل�شاءلة.  فتح حتقيق يف  يوؤيدون  اإنهم  النواب  جمل�س 
ح�شل اإبان ف�شيحة ووترغيت، مل يوافق اأي ع�شو من حزب 
الرئي�س على هذه اخلطوة. وتت�شاءل دنغ: هل �شت�شكل هذه 
نهاية ترامب، م�شيفة اأنه من غري املحتمل اأن تكون بيلو�شي، 
ال�شيا�شية املحنكة، قد اتخذت هذه اخلطوة اجلريئة - وهي 
م��ن حزبها  كبري  ج��زء  رغ��م �شغوط  م���راراً  رف�شتها  خطوة 
ترامب  �شد  امل��وج��ه  الدع����اء  ك��ان  واإذا  ال��ث��ق��ة.  بع�س  دون   -
وا�شحة وجذابة  رفع دعوى م�شاءلة  تكون ق�شية  �شحيحاً، 

مفهومة.

عنا�صر وا�صحة  3
 وتقول الكاتبة اإن للق�شية ثلثة عنا�شر وا�شحة، وهي �شعي 
لتحقيق  اأجنبية  للح�شول على م�شاعدة  الأمريكي  الرئي�س 
خ�ش�شها  ال��ت��ي  الأم�����وال  وا���ش��ت��خ��دام��ه  �شخ�شية،  مكا�شب 
غري  خطته  لتنفيذ  حماولة  يف  م�شاومة  كورقة  الكونغر�س 
اإخفاء  اإىل  و�شعيه  الدميقراطية،  تقو�س  والتي  الد�شتورية 
الأدل����ة على الأف��ع��ال غ��ري ال��د���ش��ت��وري��ة وال��ف�����ش��اد م��ن خلل 
اإعاقة  يعترب  م��ا  وه��و  امل��خ��ال��ف��ات،  ع��ن  املبلغني  اأح���د  تكميم 

للعدالة، وهي جرمية ل ميكن الت�شرت عليها.

ل��ل��ق��ان��ون ...  ان��ت��ه��اك  “هذا  ب��ي��ل��و���ش��ي:  اإع��لن��ه��ا، ق��ال��ت  ويف 
الإجراءات التي اتخذها الرئي�س حتى الآن انتهكت الد�شتور 

بقوة«.
اأن  امل��ا���ش��ي��ة  ال��ل��ي��ل��ة  اأف����اد م�����ش��وؤول��ون يف الإدارة  وم���ع ذل���ك، 
عن  املبلغني  ل�شكوى  الكامل  الن�س  �شي�شدر  الأبي�س  البيت 
مع  مكاملته  من  ن�شخة  �شين�شر  اإن��ه  ترامب  وق��ال  املخالفات، 

زيلين�شكي.

دليل كاٍف
بايدن يف مكاملته مع  ناق�س مو�شوع  باأنه  اأقر  الرئي�س  وكان 
اأنه  دليل كاف على  اإنه  زيلين�شكي، وهو ما يقول منتتقدون 
اإذا  التلميح  �شيفهم  اأجنبي  زعيم  اأي  اإن  اإذ  القانون،  انتهك 
حول  مكاملة  ب�شاأن  �شيا�شياً  مناف�شاً  الأمريكي  الرئي�س  ذك��ر 

ال�شيا�شة.
واأكدت دنغ اإن �شياق النقا�س حول جو بايدن، وخطورة �شكوى 
املكاملة  الإدارة حول �شبب حجب حمتويات  املخربين، و�شرح 

عن الكونغر�س حتى اليوم، �شيخ�شع لتدقيق معمق.
مقامرة  ي��خ��و���ش��ون  ال���دمي���ق���راط���ي���ني  اأن  ال��ك��ات��ب��ة  وراأت 
الطلع  قبل  امل�شاءلة  يف  التحقيق  عن  باإعلنهم  �شيا�شية 
من  جاذبية  اأق��ل  اأنها  تبني  ف��اإذا  الوثيقتني.  حمتويات  على 
الدعاءات، �شيجد ترامب طريقة للمطالبة بالن�شر. اأما اإذا 
كانت وا�شحة، فقد يتزايد زخم امل�شاءلة على غرار ما ح�شل 

بعد اأن اأ�شدر نيك�شون الت�شجيلت التي اأثبتت ت�شرته.

تراجع اأ�شعار النفط و�شوء الإدارة والعقوبات 
على  للح�شول  م���ادورو  وي�شعى  الأم��ريك��ي��ة، 
العام  ثانية  ب��ولي��ة  ف���وزه  بعد  حلفائه  دع��م 

املا�شي.
بنتائج  الدولية  الأ���ش��رة  معظم  تعرتف  ومل 

هذا القرتاع.
لإطاحة  حملة  يف  بثقلها  وا���ش��ن��ط��ن  واأل��ق��ت 
خوان  الرئي�شي  م��ع��ار���ش��ه  ودع��م��ت  م����ادورو 

غوايدو.
وداف���ع���ت دول ب��ق��ي��ادة رو���ش��ي��ا وال�����ش��ني عن 

مادورو.

احلوار  ندعم  اأننا  يف  �شك  “ل  بوتني  واأعلن 
الذي جتريه وحكومتك مع قوى املعار�شة«.

وتابع “نعتقد اأن رف�س احلوار غري منطقي 
وي�شر بالبلد ويهدد ال�شعب” الفنزويلي.

البلدين  بني  املتزايد  بالتعاون  بوتني  واأ�شاد 
فنزويل  اإىل  ار�شال  تنوي  رو�شيا  اأن  م�شيفا 
“يف  الإن���ف���ل���ون���زا  ����ش���د  ل���ق���اح  م���ل���ي���ون   1،5

امل�شتقبل القريب«.
قائل  الثنائي  ب��ال��ت��ع��اون  م����ادورو  اأ���ش��اد  كما 

“معا ميكننا تخطي هذه العقبات«.
وت�����ش��ه��د ف��ن��زوي��ل اأزم�����ة اق��ت�����ش��ادي��ة ب�شبب 

•• مو�شكو-اأ ف ب:

دعا الرئي�س الرو�شي فلدميري بوتني اأم�س 
ن��ظ��ريه ال��ف��ن��زوي��ل��ي ن��ي��ك��ول���س م�����ادورو اىل 
اأن  موا�شلة احلوار مع املعار�شة حمذرا من 
رف�����س ذل���ك ق��د ي��ه��دد اأك���رث ال��ب��لد ويفاقم 

اأزمتها.
اأكد  الكرملني  يف  م����ادورو  ا�شتقباله  ول���دى 
اأي�شا  ق��ال  لكنه  م���ادورو  لنظام  دعمه  بوتني 
اإن على الرئي�س الفنزويلي اأن يكون منفتحا 

على احلوار مع معار�شيه.

�غتيال عامل �إغاثة كان خمطوفا يف نيجرييا بوتني يدعو حلو�ر بني مادورو و�ملعار�سة يف فنزويال 
•• لغو�س-اأ ف ب:

اأعدم عامل اإغاثة، اختطفه تنظيم اإرهابي مع خم�شة اآخرين يف �شمال �شرق نيجرييا يف متوز-يوليو، وفق ما اأعلنت 
اإع��دام رهينة من قبل  “مت  اأن��ه  بيان  املنظمة يف  واأك��دت  “العمل �شد اجل��وع«.  الفرن�شية غري احلكومية  املنظمة 

التنظيم امل�شلح الذي كان يحتجز موظفة يف العمل �شد اجلوع و�شائقنَي وثلثة موظفني يف وزارة ال�شحة«.
الرهائن اخلم�شة  �شراح  اإطلق  اإىل  ب�شكل طارئ  القتل وتدعو  العبارات هذا  “باأق�شى  انها تدين  املنظمة  وقالت 
الذين  وجميع  �شعفاً”.  للأكرث  امل�شاعدة  لتقدمي  فقط  البلد  �شرق  �شمال  يف  كانوا  اأنهم  التذكري  مع  الآخرين 
�شلمة”  �شريعاً  “لت�شمن  خ�شو�شاً  للتحرك”  و”م�شتعدة  “قلقة”  اإنها  املنظمة  وقالت  نيجرييون.  خطفوا 
الرهائن “وعودتهم اإىل ذويهم«. واختطف الرهائن بعد هجوم على قافلتهم يف 18 متوز-يوليو على الطريق بني 
عا�شمة ولية بورنو مايدوغوري وبني مدينة داما�شاك. وقتل اأحد ال�شائقني يف الكمني. ون�شر تنظيم داع�س يف 
غرب اإفريقيا بعد عملية اخلطف مقطع فيديو للموظفة يف “العمل �شد اجلوع” تطلب فيه الإفراج عن الرهائن، 
فيما ظهر الرهائن اخلم�شة الآخرون وهم رجال خلفها. وين�شط هذا التنظيم خ�شو�شاً يف املنطقة املعزولة القريبة 

من بحرية ت�شاد واحلدودية مع النيجر، حيث ينفذ منذ اأكرث من عام هجمات متكررة �شد قوات اأمن النيجر.

•• يعفور-اأ ف ب:

احلارقة،  ال�����ش��م�����س  ح����رارة  حت��ت 
ع�شكرية  ب���ث���ي���اب  ج���ن���ود  ي��ط��ل��ق 
ال�شاروخية  ال���ق���ذائ���ف  مم���وه���ة 
الغبار  م����ن  ع���ا����ش���ف���ة  ل���ي���ث���ريوا 
يخ�شعون  ت����دري����ب  يف  ح���ول���ه���م 
يف  ج��دي��دة  “نخبة”  ككتيبة  ل��ه 
ي�����ش��رف عليها  ال�����ش��وري  اجل��ي�����س 

م�شت�شارون رو�س.
دم�شق،  غ�����رب  ي���ع���ف���ور  ب���ل���دة  يف 
ي�شطنع اجلنود هجوماً، يطلقون 
والهاون،  ال�����ش��اروخ��ي��ة  ال��ق��ذائ��ف 
يجل�س اأحدهم خلف �شلح ر�شا�س 
ال���ر����ش���ا����س يف هذه  ي��ط��ل��ق م��ن��ه 
اآخرون  وي��ق��وم  القاحلة،  املنطقة 
اإ�شعافات  اأو  األ��غ��ام  ن��زع  بعمليات 
بح�شور  التدريب  وج��رى  اأول��ي��ة. 
���ش��ح��اف��ي��ني م���ن و����ش���ائ���ل اإع����لم 
ب��ي��ن��ه��م ف��ري��ق م���ن وكالة  دول���ي���ة 
بزيارة  ي��ق��وم��ون  ب��ر���س،  ف��ران�����س 
اجلانب  م��ن  ب��دع��وة  ���ش��وري��ا  اإىل 
ال���رو����ش���ي. يف م��ن�����ش��ة ت��ط��ل على 
�شباط  يجل�س  ال��ت��دري��ب،  �شاحة 
رو�����س و���ش��وري��ون ي��راق��ب��ون �شري 
على  جنود  ينبطح  فيما  الأم����ور، 
الأر�س يطلقون النار على اأهداف 
اآخ�������ران بنقل  اأم���ام���ه���م، وي���ق���وم 
اأ�شيب  وك��اأن��ه  يبدو  ثالث  جندي 

كجزء من التدريب.
ال�شورية  ال��ك��ت��ي��ب��ة  ق��ائ��د  وي���ق���ول 
اجل��دي��دة عمر حممد وق��د و�شع 
ع���ل���ى ث���ي���اب���ه ال���ع�������ش���ك���ري���ة ����ش���ارة 
لل�شحافيني  الرابعة”،  “الفرقة 
وال��ت��دري��ب من  ال��ت��ع��اون  “نتيجة 
ال��رو���س، لحظنا  قبل الأ���ش��دق��اء 
واكت�شابه  املقاتل  م�شتوى  ارتفاع 
خربات جديدة بالتعامل مع كافة 

انواع الأ�شلحة«.
الكتيبة  اإن�شاء  ج��رى  اأن  ويو�شح 
اآب- م�����ن  الأول  يف  اجل�����دي�����دة 
اليوم  يف  ب������داأت  وق����د  اأغ�����ش��ط�����س 
ال��ت��ي تطورت  ت��دري��ب��ات��ه��ا  ن��ف�����ش��ه 

تدريجياً.
الع�شكري  ال���ت���دخ���ل  ب����دء  وم���ن���ذ 
اإىل ج���ان���ب دم�����ش��ق يف  ال���رو����ش���ي 
 ،2015 ال��ع��ام  اأي��ل��ول-���ش��ب��ت��م��رب 
احلكومية  ال�����ق�����وات  ا����ش���ت���ع���ادت 
ت�شيطر  وباتت  �شا�شعة،  م�شاحات 
ع��ل��ى اأك����رث م��ن 60 يف امل��ئ��ة من 
م�شاحة البلد بعد معارك عنيفة 
الف�شائل  م��واج��ه��ة  يف  خ��ا���ش��ت��ه��ا 
املعار�شة ب�شكل اأ�شا�شي كما تنظيم 

داع�س.
وتتحدث مو�شكو عن م�شت�شارين 
ل���ه���ا ع���ل���ى الأر�����������س يف ����ش���وري���ا، 
يف  الع�شكرية  �شرطتها  وتنت�شر 

املعار�شة  للف�شائل  �شابقة  معاقل 
لها  تنت�شر  ا�شتعادتها دم�شق، كما 
حمافظة  ق����رب  م���راق���ب���ة  ن���ق���اط 
ت�شيطر هيئة حترير  التي  اإدل��ب، 
ال�شام )جبهة الن�شرة �شابقاً( على 

اجلزء الأكرب منها.
الذي  ال�����ش��دي��د  التحفظ  وب��رغ��م 
الع�شكريون  اخل��������رباء  ي���ب���دي���ه 
�شوريا،  يف  اأن�شطتهم  اإزاء  الرو�س 
اأمام  امل���رة  اأن��ه��م ظ��ه��روا ه���ذه  اإل 
ال�شحافيني بع�شهم ملثمو الوجه 

وقد و�شعوا نظارات �شم�شية.
مب�شاعدة  اأح������ده������م،  وي���ع���ط���ي 
العربية،  ال���ل���غ���ة  اإىل  م����رتج����م 
اجلنود  م��ن  ملجموعة  توجيهاته 
على  التعرف  كيفية  على  ت��ت��درب 
ي�شرح  فيما  فتيلها،  ون��زع  الأل��غ��ام 
للجرحى  الأولية  الإ�شعافات  اآخر 
اأحد  ي��ج��ل�����س  امل���ع���رك���ة.  اأر������س  يف 

اجل�����ن�����ود يف ح����ف����رة ع���م���ي���ق���ة يف 
اأمامه،  ���ش��لح��ه  م��وج��ه��اً  الأر�����س 
احل���ف���رة متاماً  ن��ف�����ش��ه يف  ي��خ��ب��ئ 
اأث���ن���اء ع��ب��ورة دب��اب��ة م��ن فوقها. 
له  زميل  يطلق  قريب،  مكان  ويف 
ال��ن��ريان م��ن خلف ج���دار �شغري، 
اآخ��رون يقفزون من فوق  يرك�س 
عوائف  ف��وق  وي�شعدون  ال��ن��ريان 
القذائف  تت�شاقط  فيما  خ�شبية، 

من حولهم.
التدريب  م��رح��ل��ة  اإن���ت���ه���اء  وب��ع��د 
�شهرين،  ا�شتمرت  التي  الفردية 
مرحلة  اجل��دي��دة  الكتيبة  ب����داأت 
م�شتوى  وعلى  كجماعة  التدريب 
ال����ق����ي����ادي عمر  ال�������ش���ري���ة، وف�����ق 

حممد.
الكتيبة  يف  قياديون  ي�شتبعد  ول 
حمافظة  اإىل  اإر���ش��ال��ه��ا  اإم��ك��ان��ي��ة 
عملية  يف  ل���ل���م�������ش���ارك���ة  اإدل����������ب 

نحو  قبل  دم�شق  بداأتها  ع�شكرية 
رو�شي،  جوي  بدعم  اأ�شهر  خم�شة 
وي�����ش��ري ف��ي��ه��ا م��ن��ذ ن��ه��اي��ة اآب-
اأغ�شط�س اتفاق هدنة ل يخلو من 

النتهاكات.
م�شمولن  وحميطها  واملحافظة 
وتركيا  رو���ش��ي��ا  اأب���رم���ت���ه  ب��ات��ف��اق 
اأيلول-�شبتمرب  يف  ���ش��وت�����ش��ي  يف 
اإق�����ام�����ة  ع����ل����ى  ون�����������س   2018
تف�شل  ال�شلح  منزوعة  منطقة 
النظام  ق��وات  �شيطرة  مواقع  بني 
والف�شائل، على اأن تن�شحب منها 
اأنه  اإل  الإره���اب���ي���ة.  امل��ج��م��وع��ات 
وتتهم  تنفيذه.  ا�شتكمال  يتم  مل 
بتنفيذ  ب��ال��ت��ل��ك��وؤ  اأن����ق����رة  دم�����ش��ق 
مراراً  تعهدت  اأن��ه��ا  كما  الت��ف��اق، 

ا�شتعادة كامل اإدلب.
ويف 16 اأيلول-�شبتمرب، ا�شت�شاف 
ال���رئ���ي�������س ال����رتك����ي رج�����ب طيب 
اإردوغان يف اأنقرة نظرييه الرو�شي 
فلدميري بوتني والإيراين ح�شن 
من  اخلام�شة  القمة  يف  روح���اين 
�شوريا  يف  ال��و���ش��ع  لبحث  ن��وع��ه��ا 

واإدلب خ�شو�شاً.
وقد تعّهد القادة الثلثة بالتعاون 
الإن�شانية  الأزم���ة  تفاقم  لتفادي 
توؤوي  وال��ت��ي  اإدل���ب وحميطها  يف 

ثلثة مليني �شخ�س.
ويقول اأحد قادة الكتيبة ال�شورية 
اآمالنا  نبني  “اإننا  لل�شحافيني 
مل  اإذا  لكن  ال�شيا�شي،  امل�شار  على 
الطريق  ف�شن�شلك  نتائج  نحقق 

الع�شكري«.
يف  ال�شيا�شية  الإدارة  رئي�س  وب��دا 
ال�������ش���وري ح�����ش��ن ح�شن  اجل��ي�����س 
اأكرث حدة يف قراءته مل�شار الأمور، 
اإذ قال �شيتم حترير اإدلب على اأي 

حال و�شرنى ذلك قريباً«.

مو�صكو توؤكد تواجدها ع�صكريًا على االأر�س ال�صورية

نافذة م�ست�سارون رو�س يدربون كتيبة يف �جلي�س �ل�سوري  
م�صرعة

   اآراء ال تلزمنا ولكنها متنحنا فر�صة اكت�صاف كيف يفكر االآخر

•• جان بيري فيكيه

   نحن نعي�س يف حقبة ل نظري لها ول بد من جمع 
قطع البازل لفهمها.

   هذا ما ميكن ا�شتنتاجه عندما ننظر اإىل اإح�شاءات 
لن�شتخدم  املتحدة.  والوليات  ال�شني  التجارة بني 
الن�شف  اأرق���ام  قارنا  اإذا  الأمريكية:  الإدارة  اأرق���ام 
من  الأول  الن�شف  ب��اأرق��ام   2019 ع��ام  من  الأول 
عام 2018، فاإننا نرى اأن واردات الوليات املتحدة 
يف  دولر  مليار   250 من  ارتفعت  قد  ال�شني  من 
الأ�شهر ال�شتة الأوىل من 2018 اإىل اأكرث بقليل 
ذلك،  وم��ع   .2019 لعام  دولر  مليار   260 م��ن 
ب�شكل  ال�شني  اإىل  الأمريكية  ال�شادرات  انخف�شت 
عام  م���ن  الأول  ال��ن�����ش��ف  يف  م��ل��ي��ار   64 ط��ف��ي��ف: 
من  الأول  الن�شف  يف  مليار   61 مقابل   2018
2019. كان هناك اذن، الكثري من ال�شجيج  عام 
من اأجل ل �شيء، الأمر الذي يف�شر الغ�شب املتكرر 
ال�شينيون  وع���د  ل��ئ��ن  لأن���ه  الأم��ري��ك��ي؛  للرئي�س 
مل  فانه  البلدين،  ب��ني  ال��ت��ج��اري  العجز  بتقلي�س 

يتبع ذلك اي تاأثري.
   توا�شل ال�شني، اذن، دعم �شادراتها اإىل الوليات 
امل��ت��ح��دة ب�����ش��دة، م��ع احل��ر���س ع��ل��ى اإ���ش��اف��ة م��ا هو 
الوعد  اجل��دي��دة.  التعريفات  ت��اأث��ري  ملحو  مطلوب 
والتجاهل، دون اأن تخ�شر الأ�شواق الأمريكية، تلك 
اأن جزًء كبرًيا  ا  اأي�شً الألفا والأوميغا. �شحيح  هي 
من ال�شادرات ال�شينية ياأتي من �شركات اأمريكية 

مقيمة يف ال�شني. 
اإن��ه كنز م��ت��ب��ادل، ول��ن تقوم     هنا، يجب احل���ذر: 
وما  جتميع  خ��ط��وط  بنقل  غ���دا  اأب���ل  اأو  ك��وال��ك��وم 
الفرعيني  واملقاولني  الوكلء  مئات  ي�شاحبها من 
وم�شدي اخلدمات املحليني املهرة. قد يهدر ترامب 
ويرعد ويزبد ويزجمر وينفجر: لكن اجلميع يعلم 
اأنه ي�شرخ ب�شوت اأعلى مما يع�ّس. اإعادة التوطني؟ 

اعلن وراء اعلن، لكن ل �شيء ياأتي.
اأهمية هو  الأك��رث  ال�شيء   كل هذا للعر�س فقط؟ 
���ش��ع��ي ج��م��ي��ع ال����دول امل��ت��ق��دم��ة اىل م��ن��ع وجتميد 
فائقة  التكنولوجيا  �شركات  على  ال�شني  ا�شتحواذ 

اجلودة. 
الإن�شان  ح��ق��وق  ع��ن  م��ا  ي��وم��ا  احل��دي��ث  اإذا مت     
والتمييز يف ا�شتخدام الربجميات، ف�شيكون المر 
خمتلفا. ويف النتظار، يرفع مر�س حلم اخلنزير 
�شعر اللحوم، وترتخي قب�شة بكني يف هونغ كونغ، 
وت�شطدم ال�شني ب�شقف زجاجي، وتتخبط هواوي، 
و�شيوؤدي تراجع اليوان اإىل زيادة �شعر النفط. هل 
هذا اأ�شا�شي جدا؟ ل يوجد اأي مناف�س لل�شيد �شي 
املنطق  ولكن  ثالثة،  ولي��ة  ف��رتة  �شغل  م��ن  مينعه 

يفر�س اأن يبداأ يف البحث عن خليفته.

عامل خمّدر ...
   يقول مثل �شيني، اأنه اإذا كانت امل�شكلة غري قابلة 
املراآة.  بالنظر اىل وجهك يف  تبداأ  اأن  للحل، يجب 
يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة اأ���ش��ج��ار ك��ب��رية ج���دا تخفي 
الغابة. ومن بني الأوروبيني الذين قاموا بعمليات 
البع�س  عاد  املتحدة،  الوليات  يف  كبرية  ا�شتحواذ 

اأن��ه��م ا���ش��رتوا ال�شركة  اإن��ه��م مل ي��درك��وا  ق��ائ��ل��ني، 
الفرن�شية حيث كوادر  لل�شكك احلديدية  الوطنية 

غري قابلة للعزل وتتقا�شى رواتب الروؤ�شاء.
اللون  اإىل  ب�شرعة  امل�شرفية  البطاقة  تتحول     
الأح���م���ر يف ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة، وي��ن��ت��ه��ي الم����ر يف 
الو�شعيات  ت�شاعف  اأن  ب��ف��ك��رة  للت�شليم  الخ���ري 
املهيمنة كان له تاأثري �شلبي على القدرة التناف�شية 
اإىل  امل��ت��ح��دة  ال����ولي����ات  ت���ع���ود  اأن  ي��ج��ب  ل��ل��ب��لد. 
العامل:  قارة يجب فتحها على  لديهم  جذورها... 

اأمريكا اللتينية.
   لنقم برحلة �شريعة اإىل اإفريقيا، يف قاعة العبور 
اأو  الإث��ي��وب��ي��ة،  اجل��وي��ة  اخل��ط��وط  ل�شركة  التابعة 
امل�شافرين  ثلثي  الكينية،  اجلوية  حمور اخلطوط 
�شينيون. يقول البع�س اإن التمويل ال�شيني طويل 
املا�شي؛ ولكن  ملا كان عليه يف  امل��دى تقل�س قيا�شا 
لبدء  ا���ش��ت��خ��دم��ت  ال��ق��رو���س  ت��ل��ك  ان  ب�شبب  ه���ذا 
اليوم،  فائدة  اأق��ل  اللية  تلك  واأ�شبحت  العلقة؛ 
لأن العلقات التجارية القوية قد اأقيمت، ويدرك 
الأف���ارق���ة اأن امل�����ش��ال��ة اخ���ذ وع���ط���اء. الأوروب���ي���ون، 
والأمريكيون تخلوا عن اإفريقيا دون قتال. مل تعد 
الو�شائل  الجتماعي،  اإنفاقها  يف  الغارقة  لفرن�شا، 
والمكانات، ورجال الأعمال الأملان، الذين ل يرون 
ابعد من ح�شاباتهم ال�شنوية، اأعلنوا اأن ال�شوق غري 

مربحة مبا فيه الكفاية.

رو�صيا قلقة؟
هذا     »رو�شيا �شتتعافى ب�شبب امتلكها للنفط”، 
اليوم  ولكن  الت�شعينات:  مطلع  يف  قوله  �شبق  م��ا 
ال�شائل  ا�شتبعدنا  اإذا  رو�شيا  من  �شيبقى  ال��ذي  ما 
الإجمايل  املحلي  الناجت  يعادل  تقريبا ما  الثمني؟ 
لهولندا؛ واملخاطرة هائلة، لأن �شعر النفط يتوقف 
لعبون  ال�����ش��ي��ا���ش��ي��ة.  الإرادات  ت��واف��ق  ع��ل��ى  ف��ق��ط 
يعد  مل  وليبيا،  وف��ن��زوي��ل  اإي����ران  مثل  ا�شا�شيون 
لهم وزن كبري. واإذا عادوا، ف�شينهار �شعر الربميل، 
�شلبية.  م�����ش��ال��ح  اإىل  ح��اج��ة  يف  ب��ع��د  مل  وال���ع���امل 
�شيتعني على رو�شيا اأن تتعاون مع اأوروب��ا اإذا كانت 
ل ترغب يف ان يتقّل�س دورها اىل دور موزامبيق اأو 

اأنغول جمرد مزود نفط لل�شني.

واأوروبا؟
... من املحيط الأطل�شي اإىل جبال الأورال “ قال 
اجلرنال ؛ ولكن ي�شتوجب المر ازالة العديد من 
ب���رد خم��ال��ب��ه، واأن  ال���دب  ال��ع��ق��ب��ات. �شيتعني ع��ل��ى 
يتغلب الآخرون على خوفهم. يجب خا�شة، اأن يكون 
لأوروبا دبلوما�شية وجي�س. “برنامج �شا�شع” قال 
اجلرنال مرة اأخرى. فرن�شا ل ت�شتطيع، وبرلني ل 
تريد. من �شي�شرح لربلني اأنه لبناء �شناعة رقمية، 
اأول  انها  امتلك قوات م�شلحة مهمة؟  اأوًل  يجب 
خلف  الأ�شا�شية.  للتكنولوجيات  حريف  واأف�شل 
ب�شدد  ال�شنا  لكن  ال��و���ش��اي��ة؛  حت��ت  �شنبقى  ذل���ك، 
ال��ع��ودة اإىل ال��ق��واع��د الأ���ش��ا���ش��ي��ة الأمل��ان��ي��ة؟ وهذه 
الإمرباطورية  ال يف زمن  ت�شد جيدا  الأخ��رية مل 
املقد�شة، بل كان لذلك ا�شم، وهو الدويلت، مبعنى 

الدول التي بدون �شيا�شة خارجية.

�أي مكانة الأوروبا يف �لنظام �لعاملي �جلديد...؟

موؤلف كتاب »ال�شني 2020«، وهم الزدهار بدون نهاية، 2019،
 والزواج الق�شري اأو ماري اأنطوانيت املهانة، 2015.

قتيال و�أ�سر�ر مادية ج�سيمة يف زلز�ل باك�ستان   25
•• جاتالن-اأ ف ب:

املنطقة  باك�شتان،  �شرق  يف  ب�شعوبة  الإنقاذ  عمليات  تتوا�شل 
عن  اأ�شفر  ال��ث��لث��اء  درج���ات   5،2 �شدته  زل���زال  �شربها  التي 

�شقوط 25 قتيل واأ�شرار مادية ج�شيمة.
مما  الأربعاء  الثلثاء  ليل  املنطقة  يف  غزيرة  اأمطار  وهطلت 
وحلية  اأ�شبحت  التي  الطرق  على  الإنقاذ  فرق  تنقلت  عقد 
ال�شكان. و�شت�شتمر هذه  التي يواجهها  ال�شعوبات  وزادت من 

الأمطار يف الأيام املقبلة.
وجتمع مئات الأ�شخا�س الأربعاء للم�شاركة يف جنازة بالقرب 
من مريبور املدينة الكبرية يف ك�شمري الباك�شتانية التي اأغلقت 
ي�شارك يف اجلنازة،  ال��ذي  ع��زام  وق��ال حممد  امل��دار���س.  فيها 
لنا”.  بالن�شبة  القيامة  بيوم  اأ�شبه  “اإنه  بر�س  لوكالة فران�س 

واأ�شاف “الأعزاء الذين رحلوا لن يعودوا اأبدا«.
اللفتنانت  الكوارث  لإدارة  الوطنية  ال�شلطة  امل�شوؤول يف  وقال 
 350 وج���رح  ق��ت��ل��وا  �شخ�شا   25 اإن  اأف�����ش��ل  ج���رنال حم��م��د 

اآخرون بينهم ثمانون يف حالة حرجة.
واأ�شاف اأن مئات املنازل ت�شررت اأو دمرت بينها 136 منزل 

دمرت بالكامل.

وحتدثت وزيرة الإعلم فردو�س عا�شق اأعوان عن 500 جريح 
موؤكدة اأنه �شيتم دفع تعوي�شات للناجني. تدفق ال�شحايا على 

امل�شت�شفيات املحلية التي و�شعت يف حالة طوارىء.
وقال علي باد�شا�س التلميذ الذي كان يعالج لك�شر يف �شاقه يف 
م�شت�شفى مريبور “هز دوي كبري املنطقة باأكملها وانهار علي 

جدار. عندما ا�شتعدت وعي وجدت نف�شي على هذا ال�شرير«.
ك��ب��رية، كان  ال��ت��ي منيت بخ�شائر  امل��ج��اورة  يف ق��ري��ة ج��ات��لن 
بينما  ميلكونها  اأغ��را���س  عن  الأنقا�س  بني  يبحثون  ال�شكان 

يدقق اآخرون يف ت�شققات ظهرت على جدران منازلهم.
ال���ذي يعي�س يف ج��ات��لن ودم���ر منظله  وق���ال ع��ب��د اهلل خ���ان 

بالكامل “خ�شرت بيتي. خ�شرت كل �شيء«.
من جهته، اأكد �شمريز اأخرت )43 عاما( “ل منلك حتى خياما 
ونحن جم��ربون على البقاء يف اخل��ارج. كل الغذاء ال��ذي كنا 

م�شريا اإىل ت�شققات كبرية يف جدران منزله. منلكه تلف”، 
و�شاهد �شحافيون من فران�س بر�س ع�شكريني ينقلون خياما 

عديدة مر�شلة اإىل �شحايا الزلزال.
وحدد مركز الهزة الأر�شية على بعد نحو ع�شرين كيلومرتا 
اإىل ال�شمال من مدينة جيلوم على احلدود بني ولية البنجاب 
اجليولوجية  الدرا�شات  معهد  ح�شب  الباك�شتانية،  وك�شمري 

بالقرب  الأمريكي. وقد وقعت على عمق ع�شرة كيلومرتات. 
من مريبور دمر عدد من الطرق وانت�شرت فيها حفر هائلة، 
وانقلبت اآليات واأ�شيبت ج�شور واأعمدة باأ�شرار كبرية. واأعلن 
لإ�شلحات  مهند�شيه  كتيبة  ن�شر  اأن��ه  الباك�شتاين  اجلي�س 

فورية.
وقال �شودري روخ�شار الع�شو يف جمل�س ك�شمري لفران�س بر�س 
اإن “خم�شني األف �شخ�س على الأقل ت�شرروا والبنى التحتية 

اأ�شيبت باأ�شرار ج�شيمة«.
واأ�شاف اأن التيار الكهربائي و�شبكات الت�شال قطعا يف بع�س 

املناطق.
فرق  اإن  اوران��غ��زب  قي�شر  مريبور  اإدارة  رئي�س  م�شاعد  وق��ال 
النائية يف  ال��ق��رى  م��ن  واح���دة  اإىل  قليل  الإن��ق��اذ و�شلت قبل 

املنطقة وتدر�س الزو�شع هناك.
للهند  التكتونية  ال�شفائح  ب��ني  احل���دود  على  باك�شتان  تقع 

واأورا�شيا لذلك هي معر�شة للزلزل.
73 األف �شخ�س وخ�شر حواىل 3،5 مليني  وقتل اأكرث من 
اآخرين بيوتهم بعد زلزال بلغت �شدته 7،6 درجات يف الثامن 
2005 وق���ع ع��ل��ى احل����دود بني  م��ن ت�شرين الأول-اأك���ت���وب���ر 

ك�شمري الباك�شتان وولية خيرب بختونخوا املجاورة.
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عربي ودويل

ح���ي���ث ي��ج��ت��م��ع مم��ث��ل��و الأح�������زاب 
�شيناتور  م��ع  الأوروب���ي���ة  القومية 
ج��م��ه��وري اأم���ري���ك���ي ي��ل��ع��ب ورق���ة 
ويقوم  املحافظة،  امل�شيحية  القيم 
اأذهل ممثلي  ما  ال�شليب،  بعلمة 
عن  اعتذروا  الذين  لوباآن،  مارين 
ع���دم ال��ق��ي��ام ب���دع���اء ال�����ش��ك��ر، من 
خ��لل ���ش��رح اأن��ه��م ي��اأت��ون م��ن بلد 

علماين. 
   العديد من امل�شاهد متنح الفيلم 
تلك  روح حلقة من “�شرتيبتيز”، 
البلجيكية  ال��وث��ائ��ق��ي��ة  ال�شل�شلة 
منت�شف  يف  ول��دت  التي  ال�شهرية 

الثمانينات.
عن لوبوان

الرئا�شية لعام 2016.

على ميني اأق�صى اليمني
املثايل  ال�����ش��ه��ر  ه���و  »ه���وف���ر      
واملا�شي  امل�������ش���ق���ول���ة  ل���ل�������ش���ورة 
�شيغال،  ي�شري جريوم  النا�شع”، 
حتى واإن كان من حيث امل�شمون 
اليمني  مي��ني  على  ��ا  اأي�����شً “يظل 

املتطرف«.
   الرجل القوي الثاين يف احلزب، 
هربرت  ال�شابق  الداخلية  وزي���ر 
��ا بخطابه  اأي�����شً م��ع��روف  ك��ي��ك��ل، 
وتدور  وال�شتفزازي.  الراديكايل 
النم�شاوي  احل��ري��ة  ح��زب  حملة 

حول نف�س الهو�س، الهجرة.
كورز  �شبا�شتيان  �شيخ�شع  هل     
احلرية  ح�����زب  ل���ت���ق���دم  جم������ددا 

النم�شاوي؟ 
يبدو الأمر كذلك، حتى وان اعترب 
اأن  النم�شاويني،  من  باملائة   60
غري  املتطرفة  اليمينية  احلركة 

موؤهلة للحكم.
رئي�س  اأع����ل����ن  ج���ان���ب���ه،  م����ن      
دير  ف��ان  األك�شاندر  اجلمهورية، 
كيكل  ع��ودة  �شيعار�س  اأن��ه  بيلن، 

اإىل احلكومة. 
ه����ل ����ش���ي���وؤث���ر ه�����ذا ع���ل���ى ك�����ورز؟ 
ا���ش��ت��ب��اق��ا ل��رف�����س الأخ�����ري، هدد 
“اإذا  م����وؤخ����ًرا:  ه���وف���ر  ن����ورب����رت 
حكومة  ت�شكيل  املحافظون  اأراد 
البيئة،  حماية  ودع��اة  الي�شار  مع 
يف  لأننا  طيبة،  رحلة  لهم  اأمتنى 
 30 اإىل  �شن�شعد  احل��ال��ة  ه���ذه 

باملئة يف ال�شتطلعات«.
عن لوجورنال دي دميان�س

   دون اأي كلمة تعليق، وفقط من 
املخرجة  راف��ق��ت��ه  ال�����ش��ور،  خ���لل 
ان  اأوروب���ا بعد  يف كل رحلته اىل 
كم�شت�شار  من�شبه  م��ن  ع��زل��ه  مت 
ي�شعى  وه������و  الأب����ي���������س،  ل��ل��ب��ي��ت 
ال�شعبوية  احل���رك���ات  ت��وح��ي��د  اىل 
واحد:  ب��ه��دف  الأوروب�����ي،  لليمني 
ال��ف��وز ب��اأك��رب ع���دد م��ن امل��ق��اع��د يف 
الأوروبية  الربملانية  الن��ت��خ��اب��ات 

مايو 2019.

امتياز االخرتاق
   اإذا كان للمخرجة )التي ل تتبنى 
اإىل  الدخول  امتياز  بانون(،  اأفكار 
باأن  يحلم  ال���ذي  ال�شخ�س  ح��ي��اة 

•• الفجر – خرية ال�شيباين
اأ�شهر.  �شتة  املحنة      مل ت�شتمر 
اليمني  ت��ع��ر���س  م���اي���و،  ���ش��ه��ر  يف 
املتطرف النم�شاوي اىل ف�شيحة 
مدمرة، وها هو، قبل اأيام معدودة 
م���ن الن��ت��خ��اب��ات ال��ربمل��ان��ي��ة، يف 
و����ش���ع ي�����ش��م��ح ل���ه ب���ال���ع���ودة اإىل 

ال�شلطة.
   مت��ن��ح ا���ش��ت��ط��لع��ات ال������راأي، 
حزب  ال��ن��م�����ش��اوي،  ال�شعب  ح��زب 
�شبا�شتيان  ال�����ش��اب��ق  امل�����ش��ت�����ش��ار 
باملائة   34 بن�شبة  تقدًما  ك���ورز، 
وراءه،  لكن  الت�شويت،  نوايا  من 
حزب  ي��ن��اف�����س  ب����امل����ائ����ة،   20 ب����� 
احلرية النم�شاوي، ال�شرتاكيني 
الدميقراطيني، ويقف مرة اأخرى 
الئتلف.  يف  حم��ت��م��ل  ���ش��ري��ك��ا 
ع��ام 2017، اق��ام ح��زب احلرية 
لقيادة  حت��ال��ف��ا  ال�����ش��ع��ب  وح����زب 
البلد.    يف وقت قيا�شي، تخل�س 
التنظيم، الذي اأ�ش�شه نازيون جدد 
غيت،  اإبيزا  تداعيات  من  �شابًقا، 
 17 التي اأ�شقطت حكومة كورز. 
فيديو  �شريط  يف  امل��ا���ش��ي،  م��اي��و 
مت ت�����ش��وي��ره ب��ك��ام��ريا خ��ف��ي��ة يف 
جزر البليار، اأبدى نائب امل�شت�شار 
وزعيم احلركة، هاينز كري�شتيان 
�شرتاخه، ا�شتعداده لتقدمي عقود 
اوليغار�س  اإىل  مهمة  ع��م��وم��ي��ة 

رو�شي مقابل متويل خفي.

ورقة ال�صحية
   رغ������م ذل�������ك، ف�������اإن ال���ق���اع���دة 
الن����ت����خ����اب����ي����ة حل�������زب احل����ري����ة 

يكون املادة ال�شخمة والعقل املفكر 
لأحزاب اليمني املتطرف يف القارة 
منتجتها  لأن  ف���ذل���ك  ال���ع���ج���وز، 

عملت معه لفرتة طويلة.
    فقبل اأن ي�شبح �شيا�شًيا وميول 
باليمني  اخلا�شة  الإع��لم  و�شائل 
امل��ت�����ش��دد، ك���ان ب��ان��ون ط��ي��ل��ة ع�شر 
���ش��ن��وات م��ن��ت��ًج��ا م��ت��ط��ّل��ب��ا و�شعب 
امل������را�������س ل������لأف������لم وال������ربام������ج 
“املتلعب  ويف  ال���ت���ل���ف���زي���ون���ي���ة. 

بانون  م��ن  ام���وال  ليطلبوا  ري��ف��ر، 
قهوة يف غراند  وهم جلو�س حول 
ال��ب��اري�����ش��ي، ح��ي��ث يقيم،  ه��وت��ي��ل 
ال�شفراء  ال�شرتات  اأزم��ة  �شرح  مع 
ل����لأم����ري����ك����ي. وه��������ذه ه�����ي امل�����رة 
ال��وح��ي��دة ال��ت��ي ُي��ط��ل��ب ف��ي��ه��ا من 
املخرجة مغادرة قاعة الجتماع... 
جميع  ك�������ش���ف  ب�����ان�����ون  ي����ري����د  ل 

اأ�شراره.
الع�شاء  اآخ��ر: ذاك     م�شهد مثري 

����ش���ي���ا����ش���ي���ة. م����ن ن���اي���ج���ل ف�������اراج، 
اأن ي�شبح  الربيطاين، الذي يريد 
اإىل  لأوروب����ا،  للمناه�شني  زعيًما 
ا�شتقبل  ال����ذي  ���ش��ال��ف��ي��ن��ي،  م��ات��ي��و 
لوبان  م����اري����ن  وي��ن�����ش��ح  ب����ان����ون، 
وامل��ق��رب��ني م��ن��ه��ا، وك���ذل���ك جميع 

احلركات القومية الأوروبية. 
   هناك م�شهد قوي ب�شكل خا�س: 
مارين  م�����ش��ت�����ش��ارا  ي���اأت���ي  ع��ن��دم��ا 
ل����وب����ان، ل��وي�����س األ����ي����وت وج����ريوم 

املخرجة  ل��ه  تن�شب  مل  الكبري”، 
بو�شوح  ل�����ه  ك�������ش���ف���ت  ب�����ل  ف����خ����ا، 
ن��واي��اه��ا، و���ش��ع��ر ب��ان��ون اأن����ه لي�س 
ال�شخ�س  كان  اإذا  يخفيه  ما  لديه 
الذي يحمل الكامريا ح�شن النية 
يف  ل��ي��وق��ع��ه  ال��ظ��رف  ي�شتثمر  ول 

�شرك.
   النتيجة مذهلة ومثرية، واأحيانا 
ك�شخ�شية  بانون  يظهر  حمرجة. 
مهمة  غ����ري  حل���ظ���ات  يف  ل��ط��ي��ف��ة 

لي�شت  ت��ل��ك  ل��ك��ن  ال��ف��ي��ل��م،  تتخلل 
اأنفا�س: يف الواقع، ل يوجد  �شوى 
َ���ِع���ّي، غ��ري انه  اأَملمْ ب��ان��ون  اأن  �شك يف 
يدافع عن اأفكار غام�شة وملتب�شة 
طليعة  يف  نف�شه  معتربا  ومقلقة، 

ثورة ».
ي������رتدد يف  ل  ك�����ان  وان  وح���ت���ى     
اأنه غالًبا  اإل  ال�شخرية من نف�شه، 
احلال  كان  كما  القناع.  ي�شقط  ما 
من  وقليًل  ب���ربود،  ي�شرح  عندما 

اجلنون، اأنه بدونه، ما كان ترامب 
له  واأن هذا الخ��ري مدين  رئي�ًشا، 
بكل �شيء تقريًبا. اأو اأن “الكراهية 
واأن ال�شيا�شيني  حمّرك وحمّفز”، 
اأنف�شهم  حرموا  عندما  خمطوؤون 

منها. 

غراند هوتيل
اليمني  ب����ح����رك����ات  ع����لق����ات����ه     
ه���ي وثيقة  الأوروب��������ي،  امل��ت��ط��رف 

يقول  ت����ه����رب:  مل  ال���ن���م�������ش���اوي 
املوؤرخ جريوم �شيغال، “اإن احلزب 
متجذر بعمق يف امل�شهد ال�شيا�شي 
اأن�شاره  وي�����رى  النم�شاوي”، 
املناه�س  ال��وح��ي��د  التنظيم  اأن���ه 
الذي  الوحيد  واحل���زب  للنظام، 
الي�شاري  للئتلف  بديًل  ميثل 

العتبار، كان ل بد من الت�شحية 
ب�شرتاخه، ليحتل مكانه نوربرت 
ال��ق��ي��ادة يف  ا�شتلم  ال���ذي  ه��وف��ر، 

نهاية الأ�شبوع املا�شي.
الطريان  م��ه��ن��د���س  ر���ش��ي��د  ويف   
ال�����ش��اب��ق ن��ت��ي��ج��������������������ة ب��ن�����ش��ب��ة 46 
النتخابات  يف  ب��امل��ائ��ة   2 ف��ا���ش��ل 

م�������ش���رف���ة ب��ح�����ش��ول��ه ع���ل���ى 17 
فا�شل 2 باملائة.

 ول�����ش����ت����ك����م����ال ع���م���ل���ي���ة اإع��������ادة 

طيلة  ال��ب��لد  حكم  ال��ذي  الكبري 
عقود ».

���ا ورق���ة     ل��ع��ب ����ش���رتاخ���ه اأي�������شً

ال�شحية، مدعيا اأنه كان مو�شوع 
قبل  �شرية من  موؤامرة عدوانية 
خ�شومه. وكانت تلك ا�شرتاتيجية 

الأوروبية  النتخابات  يف  رابحة. 
حقق  مايو،   26 يف  اأجريت  التي 
نتيجة  النم�شاوي  احلرية  ح��زب 

يرى �أن�سار �ليمني �ملتطرف �أنه �لبديل �لوحيد لالئتالف �لي�ساري �لكبري �لذي حكم �لبالد طيلة عقود

•• الفجر – خرية ال�شيباين

�شتيف بانون على �شا�شات التلفزيون

األي�شون كلميان خمرجة ال�شريط

تيم كني الرتكيز على ما يهم النا�س

تدور حملة حزب �حلرية �لنم�ساوي حول نف�س �لهو�س، �لهجرة

َِعّي، لكنه يدافع عن اأفكار ملتب�صة  بانون اأَملمْ
ومقلقة معتربا نف�صه يف طليعة ثورة

يعتقد بانون اأن ترامب ما كان ليكون رئي�صا 
بدونه، واأنه مدين له بكل �صيء تقريًبا

    لي�س فيلما وثائقيا، اإنه 
وا�صتثنائيا  وثــيــقــة... 
ــم هــذا  ــص ــا� ــق ايـــ�ـــصـــا. ت
ـــذي اأعــدتــه  الــفــيــلــم، ال
“وّزع  كــالميــان  األي�صون 
االأربعاء”،  اأم�س  بداية  
�صتيف  حــيــاة  يف  ــا  ــاًم ع
الروحي  املعلم  بــانــون، 
ـــني  ـــم ـــي ـــــى ال ـــــص ـــــ� الأق
االأمريكي، والرجل الذي 
كانت م�صاعدته حا�صمة 
يف فوز دونالد ترامب يف 
الرئا�صية  االنتخابات 

عام 2016.

يف فيلم وثيقة:

�ستيف بانون، من معلم تر�مب �لروحي �إىل �ل�سينما...!

رغم ف�صيحة اإبيزا غيت:

�لنم�سا: �ليمني �ملتطرف يف طريقه لل�سلطة جمدد�...!
حزب احلرية متجذر بعمق يف امل�صهد ال�صيا�صي، وقاعدته االنتخابية مل تتخلَّ عنه 

نوربرت هوفر الزعيم اجلديد لليمني املتطرف

ماكرون: �سيا�سة �لهجرة �حلالية يف فرن�سا غري فعالة  
يف  الهجرة  ح��ول  نقا�س  انطلق  قبل  ماكرون  ت�شريحات  وتاأتي 

30 اأيلول-�شبتمرب يف الربملان.
وي�شكل املهاجرون 9،7 باملئة من ال�شكان الذي يعي�شون يف فرن�شا، 

مقابل %5 عام 1946، بح�شب املركز الوطني للح�شاءات.
منذ  متوازنة،  �شيا�شة هجرة  يدافع عن  ال��ذي  م��اك��رون  وي��ح��اول 
اأ�شهر، عدم ترك مو�شوع الهجرة خل�شومه ال�شيا�شيني، خ�شو�شاً 
حزب التجمع الوطني اليميني املتطرف برئا�شة مارين لوبن التي 

جعلت منه اأبرز �شعاراتها.
واإذا قرر ماكرون الرت�شح للرئا�شة عام 2022، فقد يجد نف�شه 
مبواجهة مارين لوبن التي تاأهلت للدورة الثانية من النتخابات 

الرئا�شية عام 2017.

•• باري�س-اأ ف ب:

الرئي�س  دع��ا  الهجرة،  م�شاألة  ح��ول  برملاين  نقا�س  من  اأي��ام  قبل 
الهجرة  �شيا�شة  تغيري يف  اإىل  اأم�س،  ماكرون  اإميانويل  الفرن�شي 

احلالية يف بلده التي يرى اأنها “غري فعالة وغري ان�شانية«.
وطالب ماكرون ب�”التخلي عن بع�س املواقف التي نحا�شر اأنف�شنا 
يف  وذل��ك  �شروري”،  غ��ري  “ت�شدد  اأو  حي”  “�شمري  ب��ني  بها”، 

مقابلة مع اإذاعة “يوروب 1«.
تريد  كانت  اإذا  ا�شتقبال اجلميع  ت�شتطيع  “فرن�شا ل  اأن  واأ�شاف 
ا�شتقبالهم ب�شكل جيد... لكي نوا�شل ا�شتقبال اجلميع ب�شكل لئق 

ل يجب اأن نكون بلداً جذاباً جداً«.

الظاهرة  ه���ذه  اأن  ي�����ش��ود الع��ت��ق��اد  اأن  ي��ج��ب  “ل  م��اك��رون  وق���ال 
�شتغرقنا الآن اأو اأن فرن�شا بلداً مل يت�شكل قط جزئياً من الهجرة، 

هذا خطاأ«.
حكومته،  حددتها  التي  الأه���داف  ب�شاأن  “ف�شل”  اإىل  اأ���ش��ار  لكن 
اأ�شرع  در�شاً  وطلب  ال�شريني،  املهاجرين  بطرد  املتعلقة  خ�شو�شاً 
اللجوء، خ�شو�شاً  لطالبي  فاعلية  اأكرث  اللجوء، ودجماً  لطلبات 

من خلل تعليمهم الفرن�شية.
اإن�شانية  وبغري  فاعلية  بعدم  نت�شرف  اليوم  “نحن  ماكرون  اأق��ر 
الي�شاري  رئي�س حزب اخل�شر  واعترب  فرن�شا«.  كما يف  اأوروب��ا  يف 
يانيك جادو اأن حماولت “ت�شيي�س م�شاألة الهجرة وت�شتيت النظر 
داعياً يف الوقت  عن ق�شايا مثل عدم امل�شاواة” هو “اأمر خطري”، 

ت�شمى كذلك، حتى  باأن  اأوروبية جديرة  �شيا�شة  “بناء  اإىل  نف�شه 
نتفادى موت النا�س يف املتو�شط«. من جهته، ذّكر املتحدث با�شم 
احلزب ال�شيوعي اإيان برو�شا باأن “فرن�شا ا�شتقبلت طالبي جلوء 

اأقل بثمانية مرات من اأملانيا خلل ال�شنوات اخلم�س املا�شية«.
جريانها،  عك�س  فرن�شا،  اإىل  ال��ل��ج��وء  طلبات  ارت��ف��ع��ت  ذل���ك،  م��ع 
بح�شب منظمة التعاون القت�شادي والتنمية، مع 19 األف طلب 
اآلف  و110   ،23% بن�شبة  2018)ارتفاع  ع��ام  اإ���ش��ايف  جل��وء 
بلد من حيث عدد  راب��ع  بالإجمال، ما يجعل فرن�شا  طلب جل��وء 

طلبات اللجوء وفق منظمة التعاون(.
ترى  وجورجيني  األبانيني  م��ن  خ�شو�شاً  اللجوء  طلبات  وت��اأت��ي 

ال�شلطات ب�شكل كبري اأن ملفاتهم لي�س لها اأ�شا�س.

�لرئي�س �الأوكر�ين: »ال �أحد ميكنه �أن ي�سغط علي« 
•• كييف-اأ ف ب:

اأن  م��ازح��ا  زيلين�شكي  ف��ول��ودمي��ري  الأوك�����راين  ال��رئ��ي�����س  ق���ال 
ال�شخ�س الوحيد الذي ميكن اأن ي�شغط عليه هو طفله البالغ 
�شت �شنوات، و�شط الف�شيحة املتزايدة حول ما اإذا كان الرئي�س 
الأمريكي دونالد ترامب �شغط على كييف لفتح حتقيق ب�شاأن 

جنل مر�شح الرئا�شة جو بايدن.
الرو�شية  الخبارية   ”24 “رو�شيا  لقناة  زيلين�شكي  و�شرح 
بلد  ال�شغط علي لأنني رئي�س  اأحد ميكنه  “ل  نيويورك  من 

م�شتقل«.
انتخابه يف  قبل  م�شهورا  ك��ان ممثل  ال��ذي  الرئي�س  واأ���ش��اف 
اأن  الذي ميكن  الوحيد  “ال�شخ�س  العام  �شابق من هذا  وقت 

ي�شغط علي هو ابني البالغ �شتة اأعوام«.
مرة  لأول  الأوك���راين  الرئي�س  ترامب  يلتقي  ان  املقرر  وم��ن 
الأرب���ع���اء ع��ل��ى ه��ام�����س اج��ت��م��اع��ات اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��ام��ة للأمم 

املتحدة.
اأن يكون قد �شغط  الثلثاء  وكان ترامب نفى يف وقت �شابق 
من  ب��اي��دن  جن��ل  ب�شاأن  حتقيق  لفتح  الأوك����راين  نظريه  على 

�شة  خم�شّ اأمريكية  ع�شكرية  م�شاعدة  على  م�شاومته  خ��لل 
لأوكرانيا.

الدميوقراطية  الأم���ريك���ي  ال��ن��واب  جمل�س  رئي�شة  واأع��ل��ن��ت 
نان�شي بيلو�شي الثلثاء فتح حتقيق ر�شمي بهدف عزل ترامب 
امل�شتبه بانتهاكه الد�شتور عرب ال�شعي للح�شول على م�شاعدة 

دولة اأجنبية لإيذاء خ�شمه الدميوقراطي جو بايدن.
وكان ترامب اأقّر علناً باأنه ذكر بايدن وجنله هانرت الذي عمل 
يف   ،2014 من  اعتبارا  الغاز  لإنتاج  اأوكرانية  جمموعة  مع 

ات�شال هاتفي مع زيلين�شكي �شيف 2019.

ع�سر�ت من حمتجي هوجن كوجن ميثلون �أمام حمكمة 
•• هوجن كوجن-رويرتز:

اأم��ام حمكمة  املناه�شني للحكومة يف هوجن كوجن  مثل ع�شرات املحتجني 
الأربعاء بتهم من بينها ال�شغب تتعلق با�شتباكات عنيفة وقعت قبل �شهرين 

بالقرب من مكتب متثيل ال�شني الرئي�شي.
19 نوفمرب ت�شرين الثاين بعدما قال الدعاء اإنه  وتاأجلت الق�شية حتى 
بينها  �شاعة   35 لدرا�شة مقاطع م�شجلة مدتها  الوقت  ملزيد من  بحاجة 
م��راق��ب��ة. وقال  وك��ام��ريات  الإن��رتن��ت  م��ن  واأخ����رى  ال�شرطة  م��ن  مقاطع 

حمامون اإن ال�شلطات �شتفرج عن املتهمني وعددهم 44 بكفالة.
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منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل  /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 133968
  باإ�شم : موؤ�ش�شة الإمارات للإت�شالت

وعنوانه: �س.ب. 3737 ، ابوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة  
بتاريخ:2010/05/04   وامل�شجلة حتت الرقم: 133968 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/27 

وحتى تاريخ: 2029/09/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 141484

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل  /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 133958
  باإ�شم : موؤ�ش�شة الإمارات للإت�شالت

وعنوانه: �س.ب. 3737 ، ابوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة  
بتاريخ:2010/05/04   وامل�شجلة حتت الرقم: 133958 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/27 

وحتى تاريخ: 2029/09/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 141486

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل  /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 133969
  باإ�شم : موؤ�ش�شة الإمارات للإت�شالت

وعنوانه: �س.ب. 3737 ، ابوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة  
بتاريخ:2010/05/04   وامل�شجلة حتت الرقم: 133969 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :38
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/27 

وحتى تاريخ: 2029/09/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 141485

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل  /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 133959
  باإ�شم : موؤ�ش�شة الإمارات للإت�شالت

وعنوانه: �س.ب. 3737 ، ابوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة  
بتاريخ:2010/05/04   وامل�شجلة حتت الرقم: 133959 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/27 

وحتى تاريخ: 2029/09/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 141487

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل  /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 133989
  باإ�شم : موؤ�ش�شة الإمارات للإت�شالت

وعنوانه: �س.ب. 3737 ، ابوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة  
بتاريخ:2010/05/04   وامل�شجلة حتت الرقم: 133989 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/27 

وحتى تاريخ: 2029/09/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 141492

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل  /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 133972
  باإ�شم : موؤ�ش�شة الإمارات للإت�شالت

وعنوانه: �س.ب. 3737 ، ابوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة  
بتاريخ:2010/05/04   وامل�شجلة حتت الرقم: 133972 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/27 

وحتى تاريخ: 2029/09/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 141494

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل  /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 133990
  باإ�شم : موؤ�ش�شة الإمارات للإت�شالت

وعنوانه: �س.ب. 3737 ، ابوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة  
بتاريخ:2010/05/04   وامل�شجلة حتت الرقم: 133990 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :38
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/27 

وحتى تاريخ: 2029/09/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 141493

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل  /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 133973
  باإ�شم : موؤ�ش�شة الإمارات للإت�شالت

وعنوانه: �س.ب. 3737 ، ابوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة  
بتاريخ:2010/05/04   وامل�شجلة حتت الرقم: 133973 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/27 

وحتى تاريخ: 2029/09/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 141495

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل  /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 133961
  باإ�شم : موؤ�ش�شة الإمارات للإت�شالت

وعنوانه: �س.ب. 3737 ، ابوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة  
بتاريخ:2010/05/04   وامل�شجلة حتت الرقم: 133961 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/27 

وحتى تاريخ: 2029/09/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 141488

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل  /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 133986
  باإ�شم : موؤ�ش�شة الإمارات للإت�شالت

وعنوانه: �س.ب. 3737 ، ابوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة  
بتاريخ:2010/05/04   وامل�شجلة حتت الرقم: 133986 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :9
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/27 

وحتى تاريخ: 2029/09/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 141490

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل  /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 133962
  باإ�شم : موؤ�ش�شة الإمارات للإت�شالت

وعنوانه: �س.ب. 3737 ، ابوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة  
بتاريخ:2010/05/04   وامل�شجلة حتت الرقم: 133962 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :38
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/27 

وحتى تاريخ: 2029/09/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 141489

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل  /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 133987
  باإ�شم : موؤ�ش�شة الإمارات للإت�شالت

وعنوانه: �س.ب. 3737 ، ابوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة  
بتاريخ:2010/05/04   وامل�شجلة حتت الرقم: 133987 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :16
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/27 

وحتى تاريخ: 2029/09/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 141491

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل  /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 133975
  باإ�شم : موؤ�ش�شة الإمارات للإت�شالت

وعنوانه: �س.ب. 3737 ، ابوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة  
بتاريخ:2010/05/04   وامل�شجلة حتت الرقم: 133975 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :36
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/27 

وحتى تاريخ: 2029/09/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 141496

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 134102
  باإ�شم : كوردي�س كوربوري�ش�ن

وعنوانه: 6500 با�شيو بادري  باركواي ، فرميونت ،  كاليفورنيا 94555 ،
الوليات املتحدة الأمريكية. 

بتاريخ:2011/02/15   وامل�شجلة حتت الرقم: 134102 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/28 

وحتى تاريخ: 2029/09/28

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 46463

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل  /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 133976
  باإ�شم : موؤ�ش�شة الإمارات للإت�شالت

وعنوانه: �س.ب. 3737 ، ابوظبي ،  الإمارات العربية املتحدة  
بتاريخ:2010/05/04   وامل�شجلة حتت الرقم: 133976 

�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :38
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/09/27 

وحتى تاريخ: 2029/09/27

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 141497

منوذج اإعالن الن�صرعن التجديد 
تعلن اإدارة العلمات التجارية عن تقدم وكيل الت�شجيل /      

املالك: التميمي وم�شاركوه 
بن�شر طلب جتديد مدة احلماية للعلمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم: 137013
  باإ�شم : جون�ش�ون اأند جون�ش�ون 

وعنوانه: وان جون�شون اأند جون�شون  بلزا ، نيو برنزويك ، نيوجري�شي ،
  08933 ،  الوليات املتحدة  الأمريكية.  

بتاريخ:2011/02/10   وامل�شجلة حتت الرقم: 137013 
�صورة العالمة

وذلك لتمييز ال�شلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة :10
احلماية نافذة املفعول ملدة ع�شر �شنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء حلماية يف: 2019/12/17 

وحتى تاريخ: 2029/12/17

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

EAT 47869

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 317364    بتاريخ: 2019/09/19
با�ش��م : درفن للعقارات ذ م م

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

التاأمني، ال�شوؤون التمويلية ، ال�شوؤون املالية وال�شوؤون العقارية . 
 الواقعة بالفئة : )36)

 DRIVEN PROPERTIES(  : التالية  اللتينية  والكلمات   ر�شم  عن  عبارة   : العلمة  و�شف 
الكلمة  ك��ت��ب��ت  ك��ب��ري ومم��ي��ز وحت��ت��ه��ا  الأ�����ش����ود وب��خ��ط  (ب���ال���ل���ون   DRIVEN( ال��ك��ل��م��ة ك��ت��ب��ت  (،وق�����د 
ر�شم  الكلمات يوجد  ي�شار  واإىل  اأقل حجم،  اأفقي وبخط  وب�شكل  ال�شود  باللون   )  PROPERTIES(
لثلث خطوط  عامودية ت�شكل جزء من مربع مفتوح باللون البنف�شجي، وكامل العلمة كتبت على خلفية 

بي�شاء كما هو مو�شح بال�شكل، وجممل العلمة مميز ومبتكر.
ال�شرتاطات: ل توجد.

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

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 316862    بتاريخ: 2019/09/10
با�ش��م : اإكاب م.د.م.�س

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة،دبي. 
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

الدعاية والإعلن وتوجيه الأعمال وتفعيل الن�شاط املكتبي .
 الواقعة بالفئة : )35(

و�شف العلمة : هي عبارة عن الكلمة اللتينية التالية: »ecap«، وقد كتبت باللون الأ�شود وبخط كبري 
باللون الأخ�شر  اإىل مربعات �شغرية مر�شومة  الكلمة �شكل مربع مق�شم  اأفقي، ويوجد على ميني  وب�شكل 
ومبتكر  العلمة مميز  و�شكل  بي�شاء،  على خلفية  كتبت  العلمة  وكامل  الأبي�س،  واللون  والفاحت  الداكن 

كما هو مو�شح يف ال�شكل.
ال�شرتاطات: ل توجد.

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

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 316561    بتاريخ: 2019/09/04
با�ش��م : ج�شتني جورج

وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة،ال�شارقة.
وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :

و  امللب�س، م�شتح�شرات تنظيف و�شقل  ت�شتعمل يف غ�شل وكي  اأخرى  الأقم�شة ومواد  م�شتح�شرات ق�شر 
جلي وك�شط، �شابون، عطور، زيوت عطرية، م�شتح�شرات جتميل، غ�شول )لو�شن( لل�شعر، منظفات اأ�شنان.

 الواقعة بالفئة : )3(
بخط  الأخ�شر  باللون  كتبت  وق��د   ،)ORIAL(  : التالية  اللتينية  الكلمة  عن  عبارة  العلمة:  و�شف 
اأفقي،اأي�شا كتب حرف »O« ب�شكل اأكرب من احلروف الأخ��رى ويوجد داخله ر�شم على �شكل  كبري وب�شكل 
ورقة �شجرة مر�شومة باللون الأخ�شر وحتت الورقة يوجد خطان مائلن، خط اأ�شفر موجود  اأ�شفل ميني 
الورقة،وخط بني  موجود اأ�شفل ي�شار الورقة، اي�شا يوجد ر�شم فوق حرف ><i<< على �شكل ورقة �شجرة 
وجممل  ال�شكل،  يف  مو�شح  هو  كما  بي�شاء  خلفية  على  كتبت  العلمة  وكامل  الأخ�شر،  باللون  مر�شومة 

العلمة مميز ومبتكر .
ال�شرتاطات: ل توجد.

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

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 

يعلن ق�شم العلمات التجارية عن  تقدم الوكيل /
 )Al Raqeem Intellectual Property(  .الرقيم للملكية الفكرية 

بطلب لت�شجيل العلمة التجارية :

املودعة حتت رقم: 304163    بتاريخ: 2018/12/31
با�ش��م : اكيل خلدمات ال�شيافة �س.ذ.م.م
وعنوانه: الإمارات العربية املتحدة، دبي. 

وذلك لتمييز الب�شائع / اخلدمات / املنتجات :
خدمات توفري الأطعمة وامل�شروبات ، وخدمات الإيواء املوؤقت .

 الواقعة بالفئة : )43(
 >>A ATLAS HOMESTAYS >>:التالية اللتينية  الكلمات  : عبارة عن  العلمة  و�شف 

وقد كتبت ب�شكل فني مميز باللون الذهبي .
ال�شرتاطات: ل توجد.

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

ق�صــم العالمات التجــارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
اخلمي�س  26  �شبتمرب  2019 العدد 12741 



اخلميس    26   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12741  
Thursday   26   September   2019  -  Issue No   12741

19191917

الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

العا�شمة  يف  غ����د  ي�����وم  ُت�����ش��ح��ب   
نهائيات  قرعة  بانكوك  التايلندية 
املقررة  �شنة   23 حت��ت  اآ�شيا  ك��اأ���س 
 26 اإىل   8 م��ن  للفرتة  تايلند  يف 
 16 مب�������ش���ارك���ة   2020 ي���ن���اي���ر 
 ، اليابان   ، الإم���ارات   : هم  منتخباً 
فيتنام   ، ال�شني   ، اجلنوبية  كوريا 
 ، اأوزب��ك�����ش��ت��ان   ، ال�شمالية  ك��وري��ا   ،
، قطر  العراق   ، الأردن   ، البحرين 
 ، �شوريا   ، ال�شعودية   ، اأ���ش��رتال��ي��ا   ،
اإيران  بالإ�شافة اإىل تايلند ) البلد 

امل�شت�شيف ( .
وت����اأه����ل الأب���ي�������س الأومل�����ب�����ي  اإىل 
وا�شتحقاق  ج���دارة  ع��ن  النهائيات 
الرابعة  للمجموعة  ت�����ش��دره  بعد 
ال�شعودية  منتخبات  �شمت  ال��ت��ي 
ولبنان واملالديف ولعبت مبارياتها 
بالعا�شمة  املا�شي  مار�س  �شهر  يف 
ال�����ش��ع��ودي��ة ال��ري��ا���س ، ح��ي��ث جمع 

7 ن��ق��اط بعد ف���وزه على  الأب��ي�����س 
املالديف  وع��ل��ى   )  1-6  ( ل��ب��ن��ان 
�شقيقه  م��ع  ت��ع��ادل  فيما   )  0-3  (

املنتخب ال�شعودي ) 1-1 ( .
 16 ال���  املنتخبات  تق�شيم  و�شيتم 
ت�شم  بحيث  جمموعات  اأرب���ع  اإىل 
كل جمموعة 4 منتخبات �شيلعبون 
بنظام الدوري من دور واحد بحيث 
يتاأهل �شاحبا املركز الأول والثاين 
الأدوار  اإىل  جم���م���وع���ة  ك����ل  م����ن 
علماً   ) الثمانية  دور   ( الإق�شائية 
اأن الحتاد الآ�شيوي لكرة القدم قام 
 4 اإىل  امل�شاركة  املنتخبات  بتق�شيم 
النهائي  الرتتيب  م�شتويات ح�شب 
البطولة  م���ن  ال�����ش��اب��ق��ة  للن�شخة 
 ،  2018 ال�شني  اأق��ي��م��ت يف  ال��ت��ي 
عاد  ال���ذي  منتخبنا  �شيكون  حيث 
غيابه  بعد  البطولة  يف  للم�شاركة 
بامل�شتوى  امل��ا���ش��ي��ة  ال��ن�����ش��خ��ة  ع���ن 
الرابع مع منتخبات �شوريا واإيران 
امل�شتوى  ���ش��م  ف��ي��م��ا   ، وال��ب��ح��ري��ن 

الأول منتخبات تايلند واأوزبك�شتان 
الثاين  وامل�شتوى   ، وقطر  وفيتنام 
منتخبات كوريا اجلنوبية والعراق 
وال����ي����اب����ان وك�����وري�����ا ال�����ش��م��ال��ي��ة ، 
وامل�شتوى الثالث منتخبات ال�شني 

واأ�شرتاليا والأردن وال�شعودية .
و�شاحب  وو�شيفه  البطل  ويتاأهل 
الألعاب  دورة  اإىل  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز 
ويف   ،  2020 ط��وك��ي��و  الأومل���ب���ي���ة 
ح����ال ت���واج���د م��ن��ت��خ��ب ال���ي���اب���ان ) 

الأوملبية  الأل��ع��اب  دورة  م�شت�شيف 
الأوىل  ال��ث��لث��ة  امل���راك���ز  ���ش��م��ن   )
ف�شيتم تاأهيل �شاحب املركز الرابع 

مبا�شرة اإىل الأوملبياد .
ومُيثل احتاد الإم��ارات لكرة القدم 

ال��ق��رع��ة جمال  م��را���ش��م  يف ح��ف��ل 
الأوملبي  املنتخب  م��دي��ر  ب��وه��ن��دي 

وما�شيج �شكورزا مدرب املنتخب .
وال�شوؤون  املنتخبات  جلنة  وك��ان��ت 
اعتمدت  ق��د  ال��ك��رة  ب��احت��اد  الفنية 

برنامج  الأخ���ري  اجتماعها  خ��لل 
للنهائيات  الأوملبي  املنتخب  اإع��داد 
مع�شكراً  امل��ن��ت��خ��ب  ُي��ق��ي��م  ح��ي��ث   ،
ب�شهر  الفيفا  اأي���ام  خ��لل  خ��ارج��ي��اً 
وفيتنام  ����ش���ن���غ���اف���ورة  يف  اأك���ت���وب���ر 

وديتني  م��ب��ارات��ني  خ��و���س  تتخلله 
�شهر  ، ويف  �شنغافورة وفيتنام  اأمام 
املنتخب بطولة  نوفمرب �شيخو�س 
دولية ودية بدبي خلل اأيام الفيفا 

مب�شاركة 6 منتخبات اآ�شيوية  .

•• دبي –الفجر:

 ع����ق����دت جل���ن���ة احل����ك����ام يف احت����اد 
الإم�����ارات ل��ك��رة ال��ق��دم اأم�����س الأول 
الحتاد  مقر  يف  ال���دوري  اجتماعها 
بدبي  برئا�شة م�شلم �شهيل الكثريي 
اللجنة  الإدارة رئي�س  ع�شو جمل�س 
، وبح�شور حممد مبارك الهاجري 
رئي�س  ن��ائ��ب  الإدارة  جمل�س  ع�شو 
ونا�شر عبد اهلل احلمادي   ، اللجنة 
، حمد املزروعي ، خمي�س ال�شام�شي 
اللجنة  اأع�����ش��اء  احلو�شني  علياء  و 
اللجنة   م�����ش��ت�����ش��ار  ي��ع��ق��وب  واأح���م���د 

احلكام   اإدارة  الطريفي مدير  وعلي 
وحممد الع�شماوي �شكرتري اللجنة 

 .
واأداء  مب�����ش��ت��وى  ال��ل��ج��ن��ة  واأ�����ش����ادت 
ق�������ش���اة امل����لع����ب خ�����لل اإدارت�����ه�����م 
كاأ�س  من  الأوىل  اجل��ولت  ملباريات 
اخلليج  ودوري  ال���ع���رب���ي  اخل���ل���ي���ج 
احلكام  م�����ش��ارك��ات  وبقية   ، ال��ع��رب��ي 

على امل�شتوى الإقليمي والقاري . 
ال��ب��ن��ود املدرجة  ون��اق�����س الج��ت��م��اع 
على جدول الأعمال  منها الطلع 
املع�شكرات  ن�شاط  وث��ق  فيديو  على 
التي  ال���ع���م���ل  وور���������س  اخل����ارج����ي����ة 

ُن���ف���ذت خ�����لل  ال���ف���رتة امل��ا���ش��ي��ة  ، 
التقدميي  العر�س  على  والط���لع 

املقدم من مدير اإدارة احلكام  ب�شاأن 
باملع�شكرات  اخلا�س  الإدارة  ن�شاط 
ونتائج  ال��ع��م��ل  وور������س  وال��������دورات 
والبدنية  ال���ف���ن���ي���ة  الخ�����ت�����ب�����ارات 
وتقييمات  للحكام  الفني  وامل�شتوى 
من  الأوىل  الأ�شابيع  خ��لل  احلكام 

املو�شم الكروي . 
تو�شيات  رف����ع  ال��ل��ج��ن��ة  واع���ت���م���دت 
ملجل�س اإدارة الحتاد لعتماد ثلثة 
مقيمني للحكام يف م�شابقات املراحل 
العمرية ، واأي�شاً اعتماد نتائج دورة 
احل����ك����ام امل�����ش��ت��ج��دي��ن ) الإن��������اث ( 
 2019 اأغ�شط�س  يف  ع��ق��دت  ال��ت��ي 

واعتمدت   ، حكمات   10 مب�شاركة 
فيما  احل��ك��ام  لئحة  تفعيل  اللجنة 
يخ�س معاملة احلكم الدويل الذي 

جلنة  قبل  م��ن  تر�شيحه  ي��ج��دد  مل 
معاملة  ال��دول��ي��ة  ل��ل�����ش��ارة  احل���ك���ام 
الناحية  م����ن  ال���دول���ي���ني  احل����ك����ام 

اإ�شافة  تطبيق  واع��ت��م��دت   ، امل��ال��ي��ة 
ح��ك��م ف��ي��دي��و م�����ش��اع��د ث��ال��ث خلل 
الثاين  ال��دور  من  اعتباراً  املباريات 

العربي  اخلليج  دوري  مباريات  من 
 VAR – AVAR1  ( ليكون 

 . )– AVAR2

•• العني-الفجر

بطولة  ف���ع���ال���ي���ات  ال�����ي�����وم  ت���ن���ط���ل���ق 
ينظمها  التي  للجوجيت�شو،  الت�شامح 
احتاد الإمارات للجوجيت�شو يف مدينة 
العني ب�شالة جامعة الإمارات احتفاء 
من  وا�شعة  مب�شاركة  الت�شامح  بعام 
اللعبني، ممن هم دون ال� 18 عاما 
مي��ث��ل��ون اأك����رث م���ن 35 دول����ة و88 
ناديا، بهدف دعم اجليل اجلديد من 

املواهب الريا�شية ال�شابة.
الأول  ال����ي����وم  م��ن��اف�����ش��ات  وت��ن��ط��ل��ق 
عمرية  ف�����ئ�����ات  ث�������لث  مب���������ش����ارك����ة 
ل�����لأط�����ف�����ال وال�����������ش�����غ�����ار م������ن كل 
اجلن�شني، ترتاوح اأعمارهم بني 9-4 
 50 –  16 اأع������وام، واأوزان����ه����م ب���ني 
الأوزان  اأخ��ذ  مرحلة  وجت��رى  كجم. 
يف  ال��ي��وم  م�شاء  امل�����ش��ارك��ني  للعبني 
مواقع خمتلفة من الدولة لأول مرة 

قبل بدء املناف�شات بيوم.
وينتمي اللعبون ال�شغار امل�شاركون 
يف مناف�شات اليوم الأول من البطولة 
اإىل عدد كبري من املدار�س يف خمتلف 
الأهمية  يعك�س  م��ا  ال��دول��ة،  اإم����ارات 
اجلوجيت�شو  ل���ربن���ام���ج  امل��ت��ن��ام��ي��ة 
املدر�شي يف تعزيز الوعي حول اأهمية 
هذه الريا�شة بني الطلبة، واملواظبة 

على ممار�شتها كاأ�شلوب حياة.
للبطولة  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  وك���ان���ت 
الت�شجيل  ب�������اب  اإغ����������لق  اأع����ل����ن����ت 
املطلوب  ال��ع��دد  لك��ت��م��ال  للم�شاركة 
ق��ب��ل امل��وع��د امل��ح��دد، ن��ظ��را للإقبال 
ال����ن����زال على  ل��ل��راغ��ب��ني يف  ال��ك��ب��ري 

ب�شاط الت�شامح.
الظاهري  �شامل  حممد  �شعادة  وق��ال 

ن�����ائ�����ب رئ����ي���������س اإحت����������اد الإم������������ارات 
للجوجيت�شو “ اأنه انطلقا من كونها 
الت�شامح  ا�شم  حتمل  متفردة  بطولة 
اإن�����ش��ان��ي��ة رفيعة،  ق��ي��م��ة  ي��ع��د  ال����ذي 
تذوب معها  نزالت  ب�شاطها  �شيجمع 
الفوارق اجل�شدية، واحلواجز اللغوية 
بني املتناف�شني، ويتجلى من خللها 
والتنوع يف  الثقايف  تقدير الختلف 
اأ�شكال التعبري، مع الحرتام الكامل 
قيم  مع  ين�شجم  ما  وهو  للمناف�شني 

عام الت�شامح يف دولة الإمارات«.
متثل  الت�شامح  ب��ط��ول��ة  اإن  واأ����ش���اف 
م��ن��ا���ش��ب��ة رائ���ع���ة جت��م��ع لع��ب��ني من 
املحبة  اأر���س  العامل على  اأنحاء  �شتى 
الأجيال  ت�شتهدف  واأنها  والت�شامح، 
ال��ن��ا���ش��ئ��ة والأط����ف����ال ان���ط���لق���ا من 
النبيلة  القيم  غ��ر���س  على  احل��ر���س 
وتر�شيخها يف نفو�شهم وهم يف مقتبل 

العمر والقتداء بها م�شتقبل.
مع  ال��ت�����ش��ام��ح  قيمة  “ تلتقي  وق���ال 
من  العديد  يف  اجلوجيت�شو  ريا�شة 
لريا�شة  عنوان  فالت�شامح  اجلوانب، 
خالية من العنف، ولعل اجلوجيت�شو 
ه��ي م��ن اأب���رز ال��ري��ا���ش��ات ال��ت��ي تنبذ 
ال����ع����ن����ف وجت���������ش����د ق����ي����م الح��������رتام 

والتقدير والن�شباط واللتزام«.
جمعة  ط���ارق  �شعادة  اأك���د  جانبه  م��ن 
نادي  اإدارة  جمل�س  ع�شو  ال�شويدي 
عن  الدفاع  لريا�شات  ال�شارقة  ن��ادي 
برئا�شة  الدارة  جمل�س  اأن  النف�س 

العوي�س  الرحمن  عبد  اأحمد  �شعادة 
جميع  يف  امل�������ش���ارك���ة  ع���ل���ى  ح���ري�������س 
ال��ب��ط��ولت امل��ح��ل��ي��ة وال��دول��ي��ة التي 
وي�شعى  اجلوجيت�شو  احت��اد  ينظمها 
لل�شتفادة من جميع التجارب الفنية 
ذلك  وانطلقا من  لتطوير لعبيه، 
لعبا   48 ب�  ال��ن��ادي  فريق  �شي�شارك 
الت�شامح وهم من مواليد  يف بطولة 
ومت   ،2013-2002 بني  تنح�شر 
يليق ببطولة  ب�شكل  اللعبني  اإعداد 
وال���ذي  الت�شامح”   “ ���ش��ع��ار  حت��م��ل 
تتمتع  التي  امل��ب��ادىء  اأه��م  اإىل  ي�شري 

بها دولة الإمارات العربية املتحدة.
ال�شارقة  جمل�س  “ بتوجيهات  وق��ال 
امل�������ش���ارك���ة يف هذه  ف������اإن  ال���ري���ا����ش���ي 
البطولة و�شواها من بطولت احتاد 
الإم��������ارات ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و ت��ع��ن��ي لنا 
باعتبارها حمطة مهمة على  الكثري 
املوؤدي نحو حتقيق تطلعات  الطريق 
�شاحب ال�شمو ال�شيخ الدكتور �شلطان 
املجل�س  ع�شو  القا�شمي  حممد  ب��ن 
الأعلى حاكم ال�شارقة باحلفاظ على 
الريا�شة  ممار�شة  تكون  وان  الن�سء 
اأ���ش��ل��وب��ا م��ث��ال��ي��ا ل��ل��ح��ي��اة اإ���ش��اف��ة اإىل 

ملمار�شة  ال��داع��م��ة  ال���ن���ادي  ت��وج��ه��ات 
ريا�شة اجلوجيت�شو.

واأ������ش�����اد ال�������ش���وي���دي ب���ج���ه���ود احت����اد 
للنهو�س  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و  الإم��������ارات 
باللعبة ومبا ي�شاهم بالنقلة النوعية 

التي ت�شهدها الريا�شة الإماراتية.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ���ش��ع��ادة خ��ال��د را�شد 
لنادي  ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي  امل���دي���ر  ال��ه��ن��ائ��ي 
ريا�شة  على  العام  وامل�شرف  ال��وح��دة 
الت�شامح هي  اأن بطولة  اجلوجيت�شو 
 18 لل�شغار حتت  بطولة خم�ش�شة 
اأكرث  الوحدة هو  ن��ادي  اأن  �شنة ومبا 

ن���اد مي��ت��ل��ك ق��اع��دة لع��ب��ني نا�شئني 
بريا�شة اجلوجيت�شو، تعترب امل�شاركة 
النادي  اأول����وي����ات  م���ن  ال��ب��ط��ول��ة  يف 
ب���الإ����ش���اف���ة لأن���ه���ا حت��م��ل ا����ش���م عام 
ال�شفة  ه��ذه  حتمله  وم��ا   ، الت�شامح 
على  اجلميع  حتث  �شامية  معان  من 
للقادم  والتطلع  بينهم  فيما  التاآخي 
امل�شاحنات  بعيدا عن  اإيجابية  بنظرة 
واخل�شومة وهذا بالتحديد ما يتمتع 

به اأبناء الإمارات قيادة و�شعبا.
هو  امل�شاركة  من  الهدف  اأن  واأو���ش��ح 
ما بني  ال�شريفة  املناف�شة  روح  اإحياء 
اأندية الدولة والتي ت�شب يف النهاية 
اجلوجيت�شو  ري���ا����ش���ة  م�����ش��ل��ح��ة  يف 
خا�س..  ب�شكل  واملنتخب  ع��ام  ب�شكل 
كما اأن ه��دف ن��ادي ال��وح��دة معروف 
دائ���م���ا وه���و ال���رق���م واح����د يف جميع 
املحلية والدولية لذا قمنا  املناف�شات 

لعبا   150 من  يقارب  ما  بت�شجيل 
اأب��ن��اء ال��ن��ادي للمناف�شة  ولع��ب��ة م��ن 

بقوة على املركز الأول يف البطولة.
واأ����ش���اد ال��ه��ن��ائ��ي ب��ج��ه��ود ف��ري��ق عمل 
على  ���ش��واء  اللعبة  لتطوير  الحت���اد 
من  ال��������دويل  اأو  امل���ح���ل���ي  اجل����ان����ب 
م�شتوى  اأع��ل��ى  على  ب��ط��ولت  تنظيم 
املتميز  وتنظيمها  بكفاءتها  ت�شهد 
وجميع  امل�شت�شيفة  ال�����دول  ج��م��ي��ع 
ال��لع��ب��ني امل�����ش��ارك��ني مم��ا ج��ع��ل من 
اأبوظبي عا�شمة للجوجيت�شو ومثال 
ب��ه ع��ل��ى م�����ش��ت��وى العامل..  ي��ح��ت��ذى 
عبداملنعم  ل�شعادة  بال�شكر  تقدم  كما 
الها�شمي رئي�س الحتادين الإماراتي 
وال�شادة  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و  والآ����ش���ي���وي 
اأع�شاء جمل�س الإدارة على جهودهم 
التي  اللعبة  هذه  تطوير  يف  املبذولة 
اأ�شبحت بالفعل اأ�شلوب حياة يف دولة 

الإمارات.
ال�شاب  الوطني  منتخبنا  واأكد لعب 
القبي�شي حامل  الوحدة هزاع  ونادي 
يف  �شي�شارك  وال����ذي  الأزرق  احل����زام 
امل�شاركة  اأن  ك��ج��م   73 حت���ت  وزن 
اأهمية  مت��ث��ل  ال��ت�����ش��ام��ح  ب��ط��ول��ة  يف 
ال�شخ�شي،  ال�شعيد  على  ل��ه  خا�شة 
الريا�شية..  ل��ل��روح  جت�شيد  واأن���ه���ا 
لتمثيل  ب�شعادة كبرية  “ اأ�شعر  وقال 
اأقوم  وان��ا  البطولة..  الوطن يف هذه 
ب���ال���ت���دري���ب م���رت���ني ي��وم��ي��ا وث���لث 
الأ�شبوع.  ن��ه��اي��ة  ع��ط��لت  يف  م����رات 
اإل  وبالرغم من كونها بطولة ودية، 
ال�شتعدادات  تعزيز  �شت�شاهم يف  اأنها 
خلو�س ال�شتحقاقات القادمة والتي 
نوفمرب  ال��ع��امل  بطولة  اأب��رزه��ا  م��ن 

املقبل«.

ثالن احتاد الكرة يف مرا�صم حفل القرعة غدًا بوهندي و�صكورزا ميمُ

�الأبي�س �الأوملبي يرتقب قرعة نهائيات كاأ�س �آ�سيا حتت 23 �سنة يف تايلند

جلنة �حلكام  يف �حتاد �الإمار�ت لكرة 
�لقدم تعقد �جتماعها �لدوري يف دبي

بطولة �لت�سامح للجوجيت�سو تنطلق �ليوم مب�ساركة متناف�سني من 35 دولة

•• كوالملبور– الفجر:

الإمارات  لحت��اد  العام  الأم��ني  الظاهري  ه��زام  عبداهلل  حممد  �شعادة  �شارك   
لكرة القدم ع�شو جلنة التطوير بالحتاد الآ�شيوي لكرة القدم باجتماع اللجنة 
�شامل  برئا�شة  كوالملبور  املاليزية  العا�شمة  يف  اليوم  �شباح  ُعقد  ال��ذي  الأول 
وناق�س الجتماع   . الأع�شاء  كافة  �شلطنة عمان وبح�شور  الوهيبي من  �شعيد 
التحتية  البنية  القدم اخلا�شة بتطوير  الآ�شيوي لكرة  مبادرات رئي�س الحتاد 

احت��ادات وطنية   8 يف  م�شغراً  ملعباً   23 وبناء  احت��اد وطني   15 �شملت  التي 
الرابعة  الن�شختني  يف  وطني  احت��اد   19 م��ن  م�شاركاً   42 تخريج  جانب  اإىل 
واخلام�شة من برنامج �شهادة اإدارة كرة القدم ، وتخريج 47 م�شاركاً من 23 
احتاد وطني بالن�شختني ال�شاد�شة وال�شابعة. وقررت اللجنة تخ�شي�س ميزانية 
اإ�شافية بقيمة 170،000 دولر من اأجل تغطية التكاليف الإ�شافية ل�شيانة 
امللعب امل�شغر يف جزر �شمال ماريانا، والذي ت�شرر ب�شبب الإع�شار يوتو العام 

املا�شي .

بن هز�م ُي�سارك يف �جتماع جلنة �لتطوير 
باالحتاد �الآ�سيوي لكرة �لقدم

• الظاهري: البطولة جتمع عاملي على اأر�س املحبة والت�صامح

• ال�صويدي: املناف�صات جتربة فنية مهمة لتطوير اأداء الالعبني
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•• اأبوظبي-الفجر

 ك�����ش��ف��ت ح��ل��ب��ة م��ر���ش��ى ي���ا����س عن 
-2019 روزنامة فعالياتها ملو�شم 
التي تعد الأ�شخم، وتوفر   2020
يف اأح��������دث م���و����ش���ٍم ل���ه���ا خ����ي����ارات 
املجتمع  ف���ئ���ات  مل��خ��ت��ل��ف  اإ���ش��اف��ي��ة 
للم�شاركة يف فعالياتها املتنوعة عن 
طريق الرتكيز على تطوير املواهب 
املحلية لريا�شة �شباقات ال�شيارات، 
للياقة  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  وال���ف���ع���ال���ي���ات 
الرتفيهية  والأن�����ش��ط��ة  ال��ب��دن��ي��ة، 

العائلية.
�شباق  ت�شهد عطلة  الأوىل،  وللمرة 
ج��ائ��زة الحت���اد ل��ل��ط��ريان الكربى 
اإقامة  اأب���وظ���ب���ي  يف  للفورمول1 
بطولة  م����ن  اخل���ت���ام���ي  ال�������ش���ب���اق 
4 الإم��ارات، ليوفر �شباق  فورمول 
اجلائزة الكربى يف اأبوظبي من�شة 
الإماراتية  للمواهب  امل��ج��ال  تفتح 
اأمام  مواهبها  ل�شتعرا�س  النا�شئة 
ج��م��ه��ور ع��امل��ي م��ن ع�����ش��اق ريا�شة 

�شباق ال�شيارات.
م�شارات  يا�س  مر�شى  حلبة  وتفتح 
م��وط��ن ريا�شة  ل��دي��ه��ا يف  ال�����ش��ب��اق 
ال�شيارات يف اأبوظبي ملحبي ال�شرعة 
فعاليات  ط���ري���ق  ع���ن  واحل���م���ا����س 
القيادة يف يا�س �شتة اأيام يف الأ�شبوع، 
اإ���ش��اف��ي��ة ومرونة  ل��ت��وف��ر خ���ي���ارات 
عند حجز جتارب القيادة والركوب، 
ال�شامل  ال���ت���و����ش���ع  ه������ذا  ومي����ث����ل 
اأكرب  ي��ا���س  ال��ق��ي��ادة يف  ل��ف��ع��ال��ي��ات 
تطور مرتقب لروزنامة الفعاليات 
وت��ن�����ش��م جمموعة  امل���و����ش���م،  ل��ه��ذا 
اأ�شتون مارتن  اأح��دث ط��رازات  من 
اأ�شطول  اإىل  امل���ذه���ل  الأداء  ذات 
املركبات  م���ن  ي��ا���س  م��ر���ش��ى  ح��ل��ب��ة 
جمموعة  ت�شم  التي  الأداء  فائقة 
للقيادة على  امل��ع��دة  ال�����ش��ي��ارات  م��ن 
م�شارات ال�شباق املمهدة، بالإ�شافة 
لتجارب  خم�����ش�����ش��ة  ع���رب���ات  اإىل 

القيادة يف امل�شارات الوعرة.

الريا�شة  بفعاليات  يتعلق  وفيما 
واللياقة البدنية الأ�شبوعية املتعددة 
يا�س  م��ر���ش��ى  حلبة  تنظمها  ال��ت��ي 
والتي ت�شمل ابداأ يف يا�س وتدرب يف 
يا�س والريا�شة يف يا�س والتي تقام 
ب��دع��م م��ن ���ش��م��ان، ب��الإ���ش��اف��ة اإىل 
فعالية  TrainAM املخ�ش�شة 
الهوائية  الدراجات  ركوب  لريا�شة 
التي تقام بدعم من �شمان، فتندمج 
جميعها يف املو�شم القادم حتت راية 
“تدرب يف يا�س” بدعم من �شمان، 
اإطار جدول  لتقام فعالياتها �شمن 
م�شرية  ي�شتكمل  حم��دث  اأ�شبوعي 
النجاح التي حققتها هذه الفعاليات 
خلل الفرتة ال�شابقة ويعزز قدرات 
الزوار يف حت�شني م�شتويات اللياقة 
البدنية لديهم، ويت�شمن فعاليات 
�شهرًيا  ت���ق���ام  دوري������ة  وم�����ش��اب��ق��ات 
ي�شرف  جماعية  تدريبية  ا  وح�ش�شً
للياقة  هادينز  ن��ادي  مدربو  عليها 
املو�شم  ه���ذا  يف  وت��ع��ود  البدنية.? 
الفعاليات املجتمعية لريا�شة �شباق 
�شباقات  ب���ط���ولت  م���ع  ال�����ش��ي��ارات 

ال�شيارات املحلية املخ�ش�شة للهواة 
وال���ت���ي ت��ت�����ش��م��ن ك����ًل م���ن بطولة 
86 وحت��دي يا�س �شوبر  اآر دي  تي 
يا�س  مر�شى  حلبة  وتوؤكد  �شرتيت، 
فعالياتها  روزن����ام����ة  ط���ري���ق  ع���ن 
املجتمعية  م���ك���ان���ت���ه���ا  اجل�����دي�����دة 
وينظم  ي�شتقبل  م��رك��ًزا  باعتبارًها 
ف���ع���ال���ي���ات ال�������ش���ح���ة وال���ري���ا����ش���ة 
الرتفيهية  والأن�����ش��ط��ة  والأع���م���ال 
ع��ل��ى م����دار ال���ع���ام، جم�����ش��دة �شعار 

تتوقف«. ل  “فعاليات 
القيادة  فعالية  اأ�شطول  و�شهد   ?
�شيارات من طراز  ان�شمام  يا�س  يف 
املميزة   360 ���ش��ي��ف��ني  ك���ات���ره���ام 
باقرتاب قاعدتها من م�شار القيادة 
و�شيتوىل  امل��ف��ت��وح��ة،  ومق�شورتها 
م���درب���و ال��ق��ي��ادة امل��ح��رتف��ني لدى 
تدريب  مهمة  ي��ا���س  م��ر���ش��ى  حلبة 
ال�������ش���ائ���ق���ني ال�����ه�����واة وت����زوي����ده����م 
بالن�شائح ال�شرورية التي متكنهم 
ال�شرعات  ب��اأق�����ش��ى  الن��ط��لق  م��ن 
احللبة  م�������ش���ار  م��ن��ع��ط��ف��ات  ع���ل���ى 
واخ���ت���ب���ار اإم���ك���ان���ات وق������درات هذه 

الأ�شطورية  ال�شمعة  ذات  امل��رك��ب��ة 
فيما  ال�����ش��ي��ارات،  �شباقات  ع��امل  يف 
امل�شارات  على  القيادة  لهواة  ميكن 
ال����وع����رة مم���ار����ش���ة ه��واي��ت��ه��م على 
 RZR? م���ن م��رك��ب��ة ب��ولري�����س
R1? امل�شممة للقيادة على جميع، 
وكانت حلبة مر�شى يا�س قد اأن�شئت 
ا لهذا الغر�س حيث  م�شاًرا خم�ش�شً
ي��ت��وىل ف��ري��ق م��ن اخل����رباء مهمة 
ا�شتعرا�س  على  ال�شائقني  تدريب 
القيادة يف  مهاراتهم وموهبتهم يف 

م�شارات متنوعة.
ك�شفت  م�����ش��ب��وق��ة،  غ��ري  ب����ادرة  ويف 
اأن روزن���ام���ة  ي���ا����س  ح��ل��ب��ة م��ر���ش��ى 
 2020-2019 ملو�شم  فعالياتها 
فورمول  بطولة  ان�شمام  �شت�شهد 
الدعم  ���ش��ب��اق��ات  اإىل  الإم������ارات   4
الكربى  اأب���وظ���ب���ي  ل�����ش��ب��اق ج���ائ���زة 
متثل  وب������ه������ذا  للفورمول1، 
الإم���ارات���ي���ت���ان حمدة  ال�����ش��ائ��ق��ت��ان 
واآم���ن���ة ال��ق��ب��ي�����ش��ي دول����ة الإم������ارات 
العاملية يف  املحافل  اأهم  اأحد  �شمن 

عامل �شباق ال�شيارات.

يا�س،  م���ر����ش���ى  ح��ل��ب��ة  واأ����ش���ب���ح���ت 
الوثيق مع �شمان، وجهة  بتعاونها 
واللياقة  ال�شحة  لفعاليات  اأوىل 
بف�شل  اأب�����وظ�����ب�����ي  يف  ال����ب����دن����ي����ة 
ويوا�شل  الأ���ش��ب��وع��ي��ة،  ب��راجم��ه��ا 
يقام  ال��ذي  يا�س  يف  ت��درب  برنامج 
ب���دع���م م����ن ����ش���م���ان، م�����ش��ريت��ه يف 
فئات  ملختلف  تتيح  من�شة  ت��وف��ري 
امل�شي  ري��ا���ش��ة  امل��ج��ت��م��ع مم��ار���ش��ة 
واجلري وركوب الدراجات الهوائية 
ع��ل��ى م�����ش��ار احل��ل��ب��ة ي��وم��ي الأح���د 
وال��ث��لث��اء م��ن ك��ل اأ���ش��ب��وع، وي�شهد 
ال��ربن��ام��ج اإ���ش��اف��ات ج��دي��دة تعززه 
ال�شحة  دوره يف حت�شني م�شتويات 
واللياقة البدنية تتمثل مبجموعة 
البدنية  ال��ل��ي��اق��ة  م�����ش��اب��ق��ات  م���ن 
بالتعاون  ت���ق���ام  ال���ت���ي  ال�����ش��ه��ري��ة 
الريا�شي،  اأب���وظ���ب���ي  جم��ل�����س  م���ع 
ي�شرف  جماعية  تدريبي  ا  وح�ش�شً
للياقة  هادينز  مركز  مدربو  عبيها 
فعالية  ت�����ش��ت��م��ر  ف��ي��م��ا  ال���ب���دن���ي���ة، 
ينظمها  ال��ت��ي   ?TrainAm?
الهوائية  للدراجات  اأبوظبي  ن��ادي 

الريا�شة  ه���ذه  ه����واة  ا���ش��ت��ق��ب��ال  يف 
����ش���ب���اح اأي�������ام الث����ن����ني والأرب�����ع�����اء 

واخلمي�س من كل اأ�شبوع.
ويعد �شباق جائزة الحتاد للطريان 
 2019 لعام  الكربى للفورمول1 
يف اأبوظبي احلدث املرتقب الأ�شخم 
والأه��م على روزنامة حلبة مر�شى 
يا�س لعام 2019� وتنطلق فعاليات 
�شباق عطلة الأ�شبوع يوم اخلمي�س 
يوم  ل��غ��اي��ة  وت�شتمر  ن��وف��م��رب   28
حلبة  وحت�شر  دي�شمرب،   1 الأح���د 
ي���ا����س جل��م��ه��وره��ا يف هذا  م��ر���ش��ى 
بالأن�شطة  ح��اف��ًل  مهرجاًنا  ال��ع��ام 
الرتفيهية �شواء على م�شار ال�شباق 
باحللبة،  امل���ح���ي���ة  امل���ن���اط���ق  يف  اأو 
الكرنفالية  الأج���������واء  وت�����ش��ت��م��ر 
وتت�شمن  اأي����ام،  خم�شة  م���دار  على 
ال�48  ال��وط��ن��ي  ال���ي���وم  اح��ت��ف��الت 
ل��دورة الإم���ارات، وم���زاًدا هو الأول 
الكل�شيكية  لل�شيارات  ن��وع��ه  م��ن 
اإم �شوذبي، بالإ�شافة  اآر  تنظمه دار 
وحفلت  ت��رف��ي��ه��ي��ة  ع���رو����س  اإىل 
نخبة  حتييها  وغنائية  مو�شيقية 

من كبار جنوم عامل الغناء الغربي، 
من �شمنهم فرقة ذا كيلرز واملغني 
الإعلن  و�شيتم  ���ش��ك��وت،  ترافي�س 
ا�شمني عامليني  يف وق��ت لح��ق ع��ن 
حفلت  جنوم  قائمة  اإىل  ين�شمان 

ما بعد ال�شباق.
لتطوير  ت���وي���وت���ا  ب��ط��ول��ة  وت���ع���ود 
ال�شباقات تي اآر دي 86، املخ�ش�شة 
ل���ل�������ش���ي���ارات م����ن ط������راز واح������د يف 
التوايل،  ع��ل��ى  ال�����ش��اد���س  مو�شمها 
يا�س  اأطلقتها حلبة مر�شى  اأن  بعد 
طريقها  ع��ن  ل��ت��وف��ر   2014 ع���ام 
الهواة  ل��ل�����ش��ائ��ق��ني  ت��ت��ي��ح  م��ن�����ش��ة 
اأج���واء  �شمن  وال��ت�����ش��اب��ق  املناف�شة 
ذات  ال��ب��ط��ول��ة  وت�شهد  اح��رتاف��ي��ة، 
نخبة  م�شاركة  ال��وا���ش��ع��ة  ال�شعبية 
والهواة  املحرتفني  ال�شائقني  م��ن 
�شمن  يتناف�شون  الذين  الدولة  يف 
كٍل من الفئتني الذهبية والف�شية 
على الرتتيب، وكانت حلبة مر�شى 
الت�شجيل  ب����اب  ف��ت��ح��ت  ق���د  ي���ا����س 
موؤخًرا للم�شاركة يف مناف�شات هذه 
اخلليج  �شباق  يعود  كما  البطولة. 

12 �شاعة جمدًدا اإىل حلبة مر�شى 
 12 بني  ما  مناف�شاته  وتقام  يا�س 
وي�شهد   ،2019 دي�����ش��م��رب،  و14 
فالنتينو  الأ�����ش����ط����ورة  م�������ش���ارك���ة 
العامل  بطولة  بلقب  امل��ت��وج  رو���ش��ي 
�شبع  النارية  للدراجات  لل�شائقني 
مرات، فيما يعود حتدي يا�س �شوبر 
���ش��رتي��ت، ب��ط��ول��ة ���ش��ب��اق��ات ال���دراج 
املحلية، جمدًدا اإىل م�شار الدراج يف 
مناف�شة  لي�شهد  يا�س  مر�شى  حلبة 
حم��ت��دم��ة يف ف��ئ��ات��ه اخل��م�����س على 
اإىل  بالإ�شافة  اأرب���ع ج���ولت،  م��دار 
ال�شعبية  ذات  ال�شباقات  فعاليات 
�شل�شلة  تت�شمن  وال��ت��ي  ال��وا���ش��ع��ة 
روتاك�س  وحت�����دي  ي���ا����س  ���ش��ب��اق��ات 

ماك�س وفورمول رينو.
وم�����ن ج���ان���ب���ه ق�����ال ����ش���ع���ادة ع����ارف 
ملجل�س  ال����ع����ام  الأم�������ني  ال�����ع�����واين، 
حلبة  “تعترب  الريا�شي:  اأبوظبي 
اأه����م املرافق  اإح����دى  م��ر���ش��ى ي��ا���س 
الأداء  ت���دع���م  ال���ت���ي  ال���ري���ا����ش���ي���ة 
ال��ري��ا���ش��ي وت�����ش��ج��ع ال��ت��م��ي��ز ب���ه يف 
ونحن  متنوعة.  ريا�شية  جم��الت 
م����ع حلبة  ب���ال���ت���ع���اون  م���ل���ت���زم���ون 
�شحي  جمتمع  لبناء  يا�س  مر�شى 
الريا�شة  ممار�شة  على  والت�شجيع 
م�شتمر،  ب�����ش��ك��ل  ق��ي��م��ه��ا  وت���ب���ن���ي 
ومي��ث��ل ت��وف��ري امل��زي��د م��ن فعاليات 
القيادة يف روزنامة مو�شم 2019-

بكل  ندعمها  هامة  خطوة   2020
روزنامة  ت��ل��ب��ي  ك��م��ا  اإخل�س”.   
هواة  متطلبات  يا�س  مر�شى  حلبة 
�شباقات الرتايثلون وع�شاق ريا�شة 
وتوفر  الهوائية،  ال��دراج��ات  رك��وب 
�شمنها  م���ن  ف��ع��ال��ي��ات  ع����دة  ل��ه��م 
حتدي �شمان ترايثلون يا�س الذي 
يحتفل هذا العام بالذكرى العا�شرة 
اأبوظبي  وت��راي��ث��ل��ون  لن���ط���لق���ه، 
وط���واف   ،2020 ال��ع��امل��ي  ���ش��م��ان 
الفعاليات  تت�شمن  فيما  الإم��ارات، 
ال�شحية املجتمعة” ام�س 2019” 

وال�شتعدادات ملاراثون اأدنوك.

•• دبي-الفجر

اأ�شمى  ال��ري��ا���ش��ي  دب���ي  جمل�س  رف���ع 
اآيات التهنئة والتربيكات اإىل القيادة 
الإمارات  دول��ة  �شعب  واإىل  الر�شيدة 
والدول العربية ملنا�شبة انطلق رائد 
املن�شوري  ه���ّزاع  الإم��ارات��ي  الف�شاء 
اإم���ارات���ي  ف�����ش��اء  رائ�����د  اأول  ل��ي��ك��ون 
الف�شاء  حمطة  اإىل  ينطلق  وعربي 
علمية  جت������ارب  لإج��������راء  ال���دول���ي���ة 
اإىل  امل���ج���الت،  خمتلف  يف  متقدمة 
جانب تواجد ك��وادر  اإماراتية �شمن 
فرق العمل يف هذا احلدث التاريخي 
الر�شيدة  القيادة  دع��م  يج�شد  ال��ذي 
لأهمية  احل��ك��ي��م��ة  وروؤي���ت���ه���ا  ل��ل��ع��ل��م 
من  امل��زي��د  لتحقيق  العلمي  البحث 
الإجن�����ازات ال��وط��ن��ي��ة وت��ع��زي��ز ريادة 
امل�����ج�����الت مبا  ال�����دول�����ة يف ج���م���ي���ع 
وعلوم  املتقدمة  العلوم  جم��ال  فيها 

الف�شاء.
ج��اء ذل��ك خ��لل الج��ت��م��اع الدوري 
دبي  جمل�س  اإدارة  ملجل�س  ال�����ش��اد���س 
ال���ري���ا����ش���ي ب���رئ���ا����ش���ة ����ش���ع���ادة مطر 
الإدارة،  رئي�س جمل�س  نائب  الطاير 
عام  اأم����ني  ح�������ارب  �شعي��د  وح�����ش��ور 
الإدارة:  جمل�س  واأع�����ش��اء  املجل�س، 
الكرم،  اهلل  ع��ب��د  د.  بوج�شيم،  ع��ل��ي 
مري�م  امل���ري،  م��وزة  ال�شعّفار،  اأح��م��د 
احل���م���ادي، مل��ي��اء خ����ان، ن��ا���ش��ر اأم���ان 
العام  الأم�������ني  م�����ش��اع��د  رح���م���ة  اآل 
مدير  امل��رزوق��ي  و���ش��ال��ح  للمجل�س، 

اإدارة الدعم املوؤ�ش�شي يف املجل�س.
القطاع  الإدارة  جم���ل�������س  وه�����ن�����اأ 
الريا�شي يف الدولة ملنا�شبة انطلق 

 2020-2019 الريا�شي  املو�شم 
ومتنى جلميع الأندية تقدمي اأف�شل 
املثلى  وال�شتفادة  الفنية  امل�شتويات 
الأندية  ل���دى  الب�شرية  امل����وارد  م��ن 
وخ�شو�شا  ال���ق���دم  ك����رة  و����ش���رك���ات 
ال��ذي��ن مت��ت تن�شئتهم يف  ال��لع��ب��ني 
اأك��ادمي��ي��ات الأن��دي��ة، وك��ذل��ك �شرف 
التوجيهات  وف��ق  املعتمدة  امل��وازن��ات 
اخل���ا����ش���ة ب����الإن����ف����اق امل���ت���ع���ق���ل، كما 
و�شركات  الأن�����دي�����ة  امل���ج���ل�������س  ح����ث 
بتعليمات  الل��ت��زام  على  ال��ق��دم  ك��رة 
اجل���ه���ات ال��ر���ش��م��ي��ة امل�������ش���وؤول���ة عن 
الريا�شة واللتزام بلوائح الحتادات 
يوفر  ال���ذي  النحو  على  الريا�شية 
اأجواء النجاح واملناف�شة التي ترتقي 
ينعك�س  ال���ذي  ال��ري��ا���ش��ي  بامل�شتوى 
منتخبتنا  م�شتويات  على  بالإيجاب 
التناف�س  يف  قوتها  وي��ع��زز  الوطنية 
باملحافل الدولية الريا�شية واعتلء 
م��ن�����ش��ات ال��ت��ت��وي��ج ف��ي��ه��ا. ك��م��ا وجه 
القدم  و�شركات كرة  الأندية  املجل�س 
ب��ت�����ش��ك��ي��ل جم��ال�����س ل��ل��ج��م��اه��ري مبا 
الطرفني  بني  التوا�شل  اآليات  يعزز 
وينعك�س بالإيجاب على نتائج الفرق 
للمباريات،  اجلماهريي  واحل�شور 
ملجل�س  ال��ع��ام��ة  الأم��ان��ة  تكليف  ومت 
دبي الريا�شي بالتوا�شل مع الأندية 
واعتمد  ال���ت���وج���ي���ه،  ه�����ذا  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 
امل��ج��ل�����س ت��ر���ش��ي��ح ع�����دد م����ن جنوم 
الريا�شة العامليني من املقيمني بدبي 
للح�شول  با�شتمرار  لها  والزائرين 
مع  بالتن�شيق  الذهبية  الإقامة  على 
واجلن�شية  للهوية  الحتادية  الهيئة 
و�شوؤون  ل��لإق��ام��ة  ال��ع��ام��ة  الإدارة   -

– دبي يف ووفق التعليمات  الأجانب 
الإقامة  ب�����ش��اأن  ال�����ش��ادرة  احلكومية 
يف  الإدارة  جمل�س  واطلع  الذهبية.  
الجتماع على تقارير اإجنازات اللجان 
الدائمة يف املجل�س حيث قدمت جلنة 
لتقرير  عر�شا  وامل�شتقبل  التطوير 
للمو�شم  للمجل�س  املوؤ�ش�شي  الأداء 
معلومات  يت�شمن  ال��ذي  الريا�شي 
والفني  الإداري  الأداء  ج��وان��ب  ع��ن 
تقارير  وك��ذل��ك  والأن��دي��ة  للمجل�س 
ونتائج  امل��خ��ت��ل��ف��ة  امل����ب����ادرات  ت��ن��ف��ي��ذ 
ال��ف��رق وع���دد ال��ب��ط��ولت يف خمتلف 

ال��ري��ا���ش��ات وال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة، كما 
مت ا�شتعرا�س اخلطة ال�شرتاتيجية 
 ،2030-2020 للفرتة  للمجل�س 
ال�شتثمار  جل����ن����ة  ق����دم����ت  ف���ي���م���ا 
العمل  ت��ط��ور  ع��ن  وامل�����ش��اري��ع عر�شا 
للمجل�س  ال�شتثمارية  امل�شاريع  يف 
العمل  خطة  وف��ق  تنفيذها  اجل���اري 

التي اعتمدها جمل�س الإدارة.

و  واملتميزين  املوهوبني  رعاية 
ت�صنيف الفعاليات

نتائج  ع��ل��ى  الإدارة  جم��ل�����س  اط��ل��ع 

ومن  املجل�س  اإدارات  عمل  ت��ق��اري��ر 
ب��ي��ن��ه��ا امل����ب����ادرات ال��ت��ط��وي��ري��ة التي 
ي����ق����وم ب���ه���ا امل���ج���ل�������س ل����دع����م عمل 
الوطنية،  املواهب  وتطوير  الأندية 
التطوير  اإدارة  ق�����دم�����ت  ح����ي����ث 
برنامج  ل��ن��ت��ائ��ج  ع��ر���ش��ا  ال��ري��ا���ش��ي 
الذي  واملتميزين  املوهوبني  رع��اي��ة 
ت�����ش��م��ن م�����ش��ارك��ة ع���دد م���ن لعبي 
اأندية دبي النا�شئني وال�شباب �شمن 
ال������ذي نظمه  امل���وه���وب���ني  م��ع�����ش��ك��ر 
ل  دو  “مركز  مع  بالتعاون  املجل�س 
وت�شمن  العالية”  ل��ل��ك��ف��اءات  ليغا 

ت���دري���ب���ات داخ������ل وخ�������ارج ال���دول���ة 
يف  تناف�شية  م��ب��اري��ات  يف  وم�شاركة 

مع�شكر تدريبي باإ�شبانيا.
الريا�شية  الفعاليات  اإدارة  وقدمت 
ع��ر���ش��ا ع���ن اأه����م ال��ف��ع��ال��ي��ات التي 
���ش��ي��ت��م ت��ن��ظ��ي��م��ه��ا يف دب������ي خ���لل 
وك����ذل����ك عر�س  امل���ق���ب���ل���ة،  ال����ف����رتة 
الن�شخة اخلام�شة من نظام ت�شنيف 
من  الأول  ال��ري��ا���ش��ي��ة  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
نوعه يف العامل الذي اأطلقه جمل�س 
دبي الريا�شي لتطوير قطاع تنظيم 
حتديثه  ويتم  الريا�شية  الفعاليات 

فئات  اإ���ش��اف��ة  خ��لل  م��ن  با�شتمرار 
جديدة ومعايري تتنا�شب مع تطور 
الريا�شية،  الفعاليات  تنظيم  قطاع 
اجلديد  ال�شكل  ا�شتعرا�س  مت  كما 
الريا�شية  ال���ف���ع���ال���ي���ات  ل���دل���ي���ل 
للتعريف  املجل�س  �شي�شدره  ال���ذي 
بالفعاليات الريا�شية خلل الفرتة 
جديدة  ب�����ش��ك��ل   2030-2020
الهتمام  ل��ت��غ��ط��ي��ة  ل���غ���ات  وب����ع����دة 
الدليل من  املتزايد باحل�شول على 
من  واجل��م��اه��ري  املنظمني  خمتلف 

داخل وخارج الدولة.
تقرير  على  الإدارة  جمل�س  واط��ل��ع 
ما  ح���ول  امل��وؤ���ش�����ش��ي  الت�����ش��ال  اإدارة 
“من�شة  م��ب��ادرة  �شمن  اإجن����ازه  مت 
اأطلقها  التي  الريا�شي”  الت�شجيع 
املجل�س بالتعاون مع القيادة العامة 
دب���ي، ومب�����ش��ارك��ة ع��دد من  ل�شرطة 
الإعلمية  وامل���وؤ����ش�������ش���ات  الأن����دي����ة 
وه����ي����ئ����ة ت���ن���ظ���ي���م الت�������������ش������الت، و 
ميثاق  يت�شدرها  ال��ت��ي  خمرجاتها 
الت�شجيع الريا�شي، و كذلك جهود 
املجل�س لتعزيز العلقة بني الأندية 
واجلماهري  و و�شع اآليات للرتقاء 
مب�����ش��ت��وى اخل����دم����ات الإع���لم���ي���ة 
ال���ت���ي ت���ق���دم���ه���ا الأن�����دي�����ة وال������دور 
ب��ه اجلمهور  ال��ذي يقوم  الإي��ج��اب��ي 
ل��دع��م ف���رق الأن���دي���ة وال��ت��ع��ب��ري عن 
مع  ين�شجم  ح�����ش��اري  ب�شكل  راأي����ه 
الدولة  وق��وان��ني  جمتمعنا  تقاليد 
يف هذا املجال، مع التاأكيد على حق 
اجلمهور يف توجيه النقد الإيجابي 
بدون جتاوز على املوؤ�ش�شة الريا�شية 
ول تطاول على العاملني فيها، كما 

“# �شّجع_  و���ش��م  امل��ج��ل�����س  اأط��ل��ق 
على  تعليماته  يف  “ واأك��د  باإيجابية 
القدم  كرة  و�شركات  الأندية  تعيني 
لأ�شخا�س وحتديد ح�شابات ر�شمية 
والتفاعل  اجل��م��ه��ور  م��ع  للتوا�شل 
اإهمال  وب��دون  اإيجابي  ب�شكل  معهم 

اأو تاأخري. 

جممع  يف  ــات  ــي ــل ــم ــع ال تـــطـــور 
حمدان الريا�صي

مت يف الجتماع الطلع على تقرير 
الريا�شي”  ح��م��دان  “جممع  اإدارة 
ال�����ذي ت�����ش��م��ن ت��ف�����ش��ي��ل ب���الأرق���ام 
نوعه،  م���ن  الأك�����رب  امل��ج��م��ع  لإدارة 
ال��ت��ق��ري��ر حت��ق��ي��ق تطور  وت�����ش��م��ن 
خ�شو�شا  العلميات  جم��ال  يف  كبري 
ال����زم����ن  م������ن   57% ت�����وف�����ري  يف 
من  املياه  حو�س  لتغطية  امل�شتغرق 
ريا�شية  ف��ع��ال��ي��ات  ا�شت�شافة  اأج���ل 
خمتلفة، وهو الأمر الذي ي�شاهم يف 
ا�شت�شافة  على  املجمع  ق��درة  تعزيز 
عدد اأكرب من الفعاليات �شنويا، كما 
ت�شمن التقرير تف�شيل عن تقليل 
الن��ف��اق وزي���ادة يف الإي���رادات خلل 
يف  زي��ادة  وكذلك  الريا�شي،  املو�شم 
ي�شت�شيفها  ال��ت��ي  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ع���دد 
فعاليات  ل�شت�شافة  امل�شمم  املجّمع 
ال�شباحة  يف  خم��ت��ل��ف��ة  ري���ا����ش���ي���ة 

وغريها.
على  الإدارة  جم��ل�����س  اط���ل���ع  ك���م���ا 
امل���را����ش���لت م���ع اجلهات  ع����دد م���ن 
ال��ري��ا���ش��ي��ة امل��ح��ل��ي��ة وال��دول��ي��ة ومت 
كل  ب�شاأن  املنا�شبة  ال��ق��رارات  ات��خ��اذ 

منها.

حلبة مر�سى يا�س تك�سف عن روزنامة مو�سمها �جلديد

هناأ القيادة الر�صيدة بدخول ع�صر الف�صاء 

جمل�س دبي �لريا�سي يحث �الأندية على �ال�ستثمار �الأمثل للمو�رد ورفع م�ستوى �لتناف�س

• التوجيه بت�صكيل االأندية جمال�س للم�صجعني، وتر�صيح 
جنوم الريا�صة العامليني للح�صول على االإقامة الذهبية

•• راأ�س اخليمة-الفجر

ال��ذي حققه  ب��الإجن��از  راأ���س اخليمة  �شرطة  ع��ام  قائد  النعيمي  بن علون  اللواء علي عبد اهلل  اأ�شاد 
باأن الإجناز الذي حتقق مميز ويدل على ح�شن  اإيطاليا موؤكداً  منت�شب القيادة ظاهر العرياين يف 
الإعداد والتجهيز لهذه البطولة وتقدم بن علوان بخال�س التهاين والتربيكات اإىل البطل و�شيف 
العامل يف البطولة مقدراً اجلهود التي بذلت لتحقيقه. هذا وحقق امل�شاعد اأول ظاهر حمد عبداهلل 
العرياين من معهد تدريب �شرطة راأ�س اخليمة امليدالية الف�شية واملركز الثاين يف بطولة ال�شرطه 

العاملية لرماية الأطباق الرتاب التي ت�شت�شيفها اإيطاليا مب�شاركة عدد من دول العامل.

•• الكويت-الفجر

ا�شتقر اجلهاز الفني ملنتخب كرة اليد بقيادة ال�شباين فران�شي�شكو خافيري اأزانز على اختيار 23 لعبا يف قائمة 
لعبي املنتخب الأول الذي �شيخو�س املرحلة الرابعة من التجمعات الداخلية اعتبارا من الغد وملدة 3 اأيام ب�شالة 

نادي ال�شارقة.
وت�شم القائمة رحمة غالب وحممد �شعيد و�شهاب غلوم وعبداهلل خمي�س ورا�شد �شعيد من نادي الن�شر، واأحمد 
البناي  البلو�شي ويو�شف بلل ووحيد م��راد وعي�شى  ن��ادي الو�شل، وم��رزوق  ال�شيد وب��لل مال اهلل من  ح�شني 
وعبداهلل  اجلزيرة،  من  حممد  وعبداحلميد  دب��ي،  الأهلي  �شباب  من  البلو�شي  وعبداهلل  خمي�س  وعبدالرحمن 
�شامل  عبداهلل  واأحمد  القر�س  واإبراهيم  هلل  واأحمد  حممد  وفرا�س  العني،  من  عمر  وعبداهلل  عبدالرحمن 
وخالد �شعيد وحممد اإ�شماعيل الظاهر من ال�شارقة، بالإ�شافة اإىل عبداهلل بن عو�س من نادي مليحة. وياأتي 
الكويت  بدولة  املقبل  يناير  يف  املقررة  اآ�شيا  لبطولة  املنتخب  يخو�شها  التي  ال�شتعدادات  اإط��ار  يف  التجمع  هذا 

ال�شقيقة.

منت�سب �سرطة ر�أ�س �خليمة ظاهر �لعرياين ينال ف�سية 
بطولة �ل�سرطة �لعاملية يف �إيطاليا لرماية �الأطباق

�لكويت الآ�سيوية  ��ستعد�د�  �ليد  منتخب  قائمة  يف  العبا   23
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر

الإمارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  ثمن 
الكبري  ال�����دع�����م  ل���ل���ج���وج���ي���ت�������ش���و 
يف  اجلوجيت�شو  وريا�شة  ل��لحت��اد 
ال���دول���ة م��ن ق��ب��ل ���ش��اح��ب ال�شمو 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�شيخ 
القائد  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ويل 
يعد  الذي  امل�شلحة  للقوات  الأعلى 
اإجن���ازات  لكل  الرئي�شية  ال��ق��اع��دة 
املحافل  ك���اف���ة  يف  اجل��وج��ي��ت�����ش��و 

الدولية.
وج��اء ذل��ك خ��لل الج��ت��م��اع الذي 
الحتاد  مقر  يف  الأول  اأم�����س  عقد 
ال�شيد  املنعم  عبد  �شعادة  برئا�شة 
الها�شمي رئي�س الإحتادين  حممد 
النائب  والإم�������ارات�������ي  الآ�����ش����ي����وي 
ال����دويل  الإحت�������اد  ل��رئ��ي�����س  الأول 
�شعادة  ب���ح�������ش���ور  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ش��و 
نائب  ال����ظ����اه����ري  �����ش����امل  حم���م���د 
حممد  العميد  والأع�شاء  الرئي�س 
ب��ن دمل���وج ال��ظ��اه��ري وي��و���ش��ف عبد 
مر�شد  و����ش���م���رية  ال���ب���ط���ران  اهلل 
ال�شام�شي  ع��ل��ي  وف��ه��د  ال��رم��ي��ث��ي 

املدير التنفيذي.
اجتماعه  يف  الإدارة  جمل�س  واأ�شاد 
اأبطال  حققها  ال��ت��ي  ب����الإجن����ازات 
الإمارات من الأ�شبال والنا�شئني يف 
وبطولة  للأ�شبال،  العامل  بطولة 
بالعا�شمة  ل��ل��ن��ا���ش��ئ��ني  ال���ب���ل���ق���ان 

الرومانية بوخاري�شت.
بح�شور   - الحت�����اد  رئ��ي�����س  واأك�����د 
ط���ارق ع��م��ر ال��ب��ح��ري م��دي��ر اإدارة 
ح�شني  وحممد  امل�شاندة  اخلدمات 

املالية  اإدارة  م����دي����ر  امل������رزوق������ي 
املنهايل  �شالح  ومبارك  والت�شويق 
الإجناز  اأن   - الفنية  الإدارة  مدير 
الذي حققه اأبطال الإمارات بت�شدر 
والنا�شئني  الأ�����ش����ب����ال  ب��ط��ول��ت��ي 
ال�شيخ  ال�شمو  �شاحب  لدعم  ثمرة 
ن��ه��ي��ان ويل  اآل  زاي�����د  ب���ن  حم��م��د 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد 
جلهود  ونتيجة   ، امل�شلحة  للقوات 
بالحتاد  امل��ت��ك��ام��ل  ال��ع��م��ل  ف���ري���ق 
ومرورا  الإدارة  جمل�س  من  بداية 
وانتهاء  ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة،  ب����������الإدارات 

باللعبني واجلهاز الفني .
وقال اإن هذه النتائج تعد ا�شتكمال 
اأبطال  مل�����ش��ارك��ات  ال��ن��ج��اح  مل�����ش��رية 
كما  امل����ح����اف����ل،  ك����ل  الإم�����������ارات يف 
ريا�شة  اأن  على  م��وؤ���ش��را  تعد  اأن��ه��ا 
يف  ت�شري  ال��دول��ة  يف  اجلوجيت�شو 
بر�شالة  وتبعث  ال�شحيح،  الجت��اه 
اللعبة..  امل�شتقبل  على  اطمئنان 
ا�شتطاع  امل��ن��ت��خ��ب  اأن  اإىل  م�����ش��ريا 
من  مم��ك��ن  ع���دد  اأك����رب  يح�شد  اأن 
الأ�شبال  اأن  خ�شو�شا   ، امليداليات 
والنا�شئني هم القاعدة التي �شتقوم 
والكبار  ال�شباب  منتخبات  عليها 

خلل ال�شنوات املقبلة.
واأ����ش���اف “ ه��دف��ن��ا يف الإحت�����اد اأن 
تكون ريا�شة اجلوجيت�شو ونتائجها 
واإجنازاتها ابت�شامة وطن، و�شاحب 
اآل  زاي��د  ب��ن  حممد  ال�شيخ  ال�شمو 
نهيان بالن�شبة لنا هو الوطن، وهنا 
واأثمن  العمل  فريق  بجهود  اأ�شيد 
امل�شاهمني يف حتقيق  جهود جميع 
اأ�شرة  ال�����ذي  ب��وخ��اري�����ش��ت  اإجن������از 

الدولة،  يف  اجل��وج��ي��ت�����ش��و  ري��ا���ش��ة 
واللعبني  الحت�����اد  ج��ه��ود  وت����وج 

وامل������درب������ني والأ�������ش������ر والأن�����دي�����ة 
باعتبارهم  ال��رع��اة  م��ن  وال�����ش��رك��اء 

حتقيق  يف  رئ��ي�����ش��ي��ني  م�����ش��اه��م��ني 
تلك النتائج، ومن هنا جندد الثقة 

رامون  الربازيلي  الفني  املدير  يف 
ل��ي��م��و���س ل���ش��ت��ك��م��ال م�����ش��ريت��ه مع 

املنتخب ».
واأق����������ر امل���ج���ل�������س ت���ع���ي���ني امل�������درب 
مدربا  احلو�شني  اإبراهيم  املواطن 
اعتماد  مت  كما  النا�شئني  ملنتخب 
لبطولة  املنتخبات  اإع���داد  برنامج 
التي  املقبلة  للجوجيت�شو  ال��ع��امل 
�شت�شت�شيفها اأبوظبي �شهرنوفمرب 
املقبل، حيث �شيقام مع�شكر داخلي 
م��ف��ت��وح خ���لل ال��ف��رتة م��ن الأي����ام 
�شبتمرب  �شهر  يف  الأخ����رية  الع�شر 
اأكتوبر  ن���ه���اي���ة  وح���ت���ى  اجل��������اري، 
مع�شكر  اإىل  ب���الإ����ش���اف���ة  امل���ق���ب���ل، 
داخ��ل��ي اآخ����ر م��غ��ل��ق خ���لل الفرتة 
 16 ت��اري��خ  حتى  نوفمرب  اأول  م��ن 
ال�������ش���ه���ر وه������و موعد  ن���ف�������س  م����ن 
انطلق البطولة. واعتمد املجل�س 
اأي�شا فرتة انتقالت �شتوية ت�شمح 
ل��لع��ب��ني ب��ال��ت��ن��ق��ل ب���ني الأن���دي���ة 
جانب  اإىل  بالدولة،  والكادمييات 
التي  ال�شيفية  الن��ت��ق��الت  ف���رتة 
كانت معتمدة �شابقا ، على اأن تكون 
�شهر  خ���لل  ال�شتوية  الن��ت��ق��الت 
اأعتمد  دي�شمرب من كل عام .. كما 
ب�شكل  الن��ت��ق��الت  لئ��ح��ة  املجل�س 
 ، الفنية  الإدارة  قدمتها  التي  ع��ام 
اإمكانية  مناق�شة  مت  ان��ه  مو�شحا 
اخلا�شة  الأك����ادمي����ي����ات  ت�����ش��م��ني 
للم�شاركة يف  الإحت��اد  املعتمدة من 

بطولت املو�شم املحلي للحتاد.
بدور  الها�شمي  املنعم  عبد  واأ���ش��اد 
�شريكا  مت���ث���ل  وال�����ت�����ي  الأن������دي������ة 
اأ�شا�شيا يف كافة الإجن��ازات، موؤكدا 
لتعزيز  امل��زي��د  �شيبذل  الحت���اد  اأن 
التن�شيق يف املرحلة املقبلة لتحقيق 

الأهداف املرجوة وا�شتكمال امل�شرية 
تاأهيل  ع���ل���ى  ���ش��ي��ن��ع��ك�����س  وال�������ذي 
املعايري  باأعلى  واإع��داده��م  املواهب 

العاملية للمنتخبات الوطنية.
كما اعتمد املجل�س الن�شخة املقبلة 
العاملية  اأب����وظ����ب����ي  ب���ط���ول���ة  م����ن 
�شتعقد  التي  اجلوجيت�شو  ملحرتيف 
 2020 اب����ري����ل م����ن ع�����ام  ب�����ش��ه��ر 
والتي �شتحمل الرقم 12 مع اإقرار 
برناجمها وموازنتها ب�شكل نهائي.

الهيكل  اأي�������ش���ا  امل��ج��ل�����س  واع���ت���م���د 
ال���ت���ن���ظ���ي���م���ي اجل�����دي�����د ل����لحت����اد 
ال�شرتاتيجية  م��ع  يتواكب  ال���ذي 
مبتطلبات  ي���ف���ي  مب����ا  اجل�����دي�����دة 
طموحات  وي���ح���ق���ق  امل�������ش���ت���ق���ب���ل، 
والو�شول  للعبة  امل�����ش��ت��دام  ال��ن��م��و 
ر�شخت  اأن  بعد   ، العاملية  اإىل  بها 
اخلارطة  ع��ل��ى  مكانتها  الإم�����ارات 
لريا�شة  ع��امل��ي  ك��م��وط��ن  ال��ع��امل��ي��ة 
الها�شمي  اأكد  حيث  اجلوجيت�شو.. 
من  املرحلة  ه��ذه  اإىل  الو�شول  اأن 
اأف�شل  توفري  منا  تتطلب  التطور 
ي�شمن  مبا  الأبطال  لأبنائنا  بيئة 
على  واحل��ف��اظ  م�شتواهم  تطوير 
يف  وم�شاعفتها  ب��ل  مكت�شباتهم، 

امل�شتقبل.
بطولة  اأهمية  على  املجل�س  و�شدد 
التي  املقبلة  للجوجيت�شو  ال��ع��امل 
مرة  لأول  نوفمرب  �شهر  يف  �شتقام 
وال�شباب  للنا�شئني  جممع  ب�شكل 
والكبار يف اأبوظبي بتنظيم الإحتاد 
التاأكيد  ومت  للجوجيت�شو،  ال��دويل 
ال�شتعدادات  ك���اف���ة  ان��ت��ه��اء  ع��ل��ى 

لإخراج احلدث يف اأبهى �شورة.

�حتاد �الإمار�ت للجوجيت�سو يثمن دعم ويل عهد �أبوظبي ويعتربه حجر �لز�وية يف كافة �الإجناز�ت �لدولية 

• الها�صمــي: ابت�صامــة حممــد بــن زايــد » فرحــة وطــن« 
• جملـ�س االإدارة يعتمـد الهيكـل التنظيمـي اجلديـد لالحتـاد 

• االطالع على اآخر اال�صتعدادات ال�صت�صافة بطولة العامل 
للجوجيت�صو يف نوفمرب املقبل 

• مع�صكران داخليان للمنتخب وجتديد الثقة يف رامون ليمو�س مديرا فنيا 

• تعيني اإبراهيم احلو�صني مدربا ملنتخب النا�صئني وا�صتحداث 
الئحة انتقاالت �صتوية يف دي�صمرب

ظنت اإدارة نادي مان�ش�شرت يونايتد، قبل بداية املو�شم 
اأويل  ال��رنوي��ج��ي  للفريق،  الفني  امل��دي��ر  اأن  احل���ايل، 
املميزين،  ال��لع��ب��ني  م��ن  وكتبيته  �شول�شار،  ج��ون��ار 
قادرين على �شنع الفارق، وقيادة الفريق لبداية قوية 
الإجنليزي،  ال��دوري  لقب  املناف�شة على  متكنهم من 

ولكن النتائج جاءت �شلبية متاماً وعك�س التوقعات.
م�شتوى “ال�شياطني احلمر” ب�شكل عام يدعو للقلق، 
فاللعبون داخل اأر�شية امللعب رغم موهبتهم الفذة، 
�شول�شار،  خ��ط��ة  تنفيذ  ع��ل��ى  ق��ادري��ن  غ��ري  اأن��ه��م  اإل 
وي��رت��ك��ب��ون ال��ع��دي��د م��ن الأخ��ط��اء القاتلة ال��ت��ي من 
منا�شبة،  م��ن  اأك���رث  يف  ي��ه��زم  الفريق  جعلت  خللها 
اإط��ار مباريات  1-2، يف  اآخ��ره��ا من و�شت ه��ام  وك��ان 

اجلولة 6 من عمر الدوري الإجنليزي.
ر�شيد يونايتد بعد تلك اخل�شارة الغريبة جتمد 

عند 8 نقاط يف املرتبة 7، حيث يبتعد الآن 
الربمييريليغ”  على  املناف�شة  ب��داي��ة  م��ع 

ع����������ن امل�����ت�����������ش�����در 

يف  فر�شه  ت�شاءلت  وبالتايل  كبري،  بفارق  ليفربول 
املناف�شة على اللقب.

من  الفريق  واإن��ق��اذ  حلول  اإيجاد  اإىل  الإدارة  وت�شعى 
ال��غ��رق، م��ن خ���لل اإق��ال��ة امل����درب وال���ش��ت��ع��ان��ة باآخر 
يعود  الفريق  جتعل  خطة  و�شع  مبوهبته  ي�شتطيع 
ال�شتوي  املريكاتو  يف  التعاقد  اأو  النت�شارات،  ل�شكة 
ب�شحتها،  م��وث��وق��ة  اإجن��ل��ي��زي��ة  �شحف  ع���دة  بح�شب 
ماريو  ال��ك��روات��ي  الإي���ط���ايل،  يوفنتو�س  مهاجم  م��ع 
ماندزوكيت�س، اأو جناح بر�شلونة الإ�شباين، الفرن�شي 

عثمان دميبلي.
جنيه  م��ل��ي��ون   150 ي��ون��اي��ت��د  اإدارة  اإن���ف���اق  ورغ�����م 
مع  التعاقد  بعد  ال�شيفية،  ال�شفقات  يف  اإ�شرتليني 
ماغواير،  وهاري  بي�شاكا،  وان  واأرون  جيم�س،  دانيال 
حتى  �شول�شار  رغ��ب��ات  لتلبية  ي�شعون  اأن  اإل 
لإنقاذ  و�شعهم  يف  م��ا  ك��ل  فعلوا  ي��ك��ون��وا 

الفريق.
يف  الآن  ي����ون����اي����ت����د  مي����ل����ك  ول 
اأنتوين  ���ش��وى  ال��ه��ج��وم  خ��ط 
م�����ار������ش�����ي�����ال، وم�����ارك�����و������س 
رحيل  ب���ع���د  را������ش�����ف�����ورد، 
�شان�شيز،  األ��ي��ك�����ش��ي�����س 
وروم����ي����ل����و ل����وك����اك����و، يف 
يعترب  وبالتايل  ال�شيف، 
كبرية  مع�شلة  الأم���ر  ذل��ك 
ال�شاعي  ل��ل��ف��ري��ق  ب��ال��ن�����ش��ب��ة 

لتح�شني م�شتواه.

جلنة �حلكام باحتاد �لكرة ت�سيد »�ل�سياطني �حلمر«.. من ينقذهم؟
مب�ستوى و�أد�ء »ق�ساة �ملالعب«

•• دبي-الفجر

اأ�شادت جلنة احلكام يف احتاد الإمارات لكرة القدم مب�شتوى واأداء ق�شاة امللعب 
خلل اإدارتهم ملباريات اجلولت الأوىل من كاأ�س اخلليج العربي ودوري اخلليج 

العربي، وبقية م�شاركات احلكام على امل�شتويني الإقليمي والقاري.
ج���اء ذل���ك خ���لل اج��ت��م��اع��ه��ا ال�����دوري يف م��ق��ر الحت����اد ب��دب��ي ب��رئ��ا���ش��ة م�شلم 
مبارك  حممد  وبح�شور  اللجنة  رئي�س  الإدارة  جمل�س  ع�شو  الكثريي  �شهيل 
الهاجري ع�شو جمل�س الإدارة نائب رئي�س اللجنة، ونا�شر عبد اهلل احلمادي، 
وحمد املزروعي ، وخمي�س ال�شام�شي و علياء احلو�شني اأع�شاء اللجنة واأحمد 
يعقوب م�شت�شار اللجنة وعلي الطريفي مدير اإدارة احلكام وحممد الع�شماوي 
الأعمال ومنها  املدرجة على جدول  البنود  اللجنة. وناق�س الجتماع  �شكرتري 
التي  العمل  وور����س  اخل��ارج��ي��ة  املع�شكرات  ن�شاط  وث��ق  فيديو  على  الط���لع 
مدير  من  املقدم  التقدميي  العر�س  وعلى  املا�شية  الفرتة  خلل  تنفيذها  مت 
اإدارة احلكام ب�شاأن ن�شاط الإدارة اخلا�س باملع�شكرات والدورات وور�س العمل، 
ونتائج الختبارات الفنية والبدنية وامل�شتوى الفني للحكام وتقييمات احلكام 
خلل الأ�شابيع الأوىل من املو�شم الكروي. واعتمدت اللجنة رفع عدة تو�شيات 
اإدارة الحتاد منها اعتماد ثلثة مقيمني للحكام يف م�شابقات املراحل  ملجل�س 
عقدت  التي   “ الإن���اث   “ امل�شتجدات  احلكمات  دورة  نتائج  واعتماد  العمرية، 
لئحة  تفعيل  اللجنة  واعتمدت  حكمات..   10 مب�شاركة   2019 اأغ�شط�س  يف 
ال��ذي مل يجدد تر�شيحه من قبل  ال��دويل  احلكام فيما يخ�س معاملة احلكم 
جلنة احلكام لل�شارة الدولية معاملة احلكام الدوليني من الناحية املالية.. كما 
اعتبارا من  املباريات  اإ�شافة حكم فيديو م�شاعد ثالث خلل  اعتمدت تطبيق 
اأ�شخا�س  الدور الثاين من مباريات دوري اخلليج العربي ليكون هناك ثلثة 

.« VAR – AVAR1 – AVAR2 « بتو�شيفهم

اعتمد �شعادة حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س جمل�س 
اإدارة احتاد امل�شارعة واجلودو اأجندة املو�شم الريا�شي 
مو�شمها  تد�شن  التي  للم�شارعة   2020 –  2019
يف  والثاين  الأول  للم�شتوين  وامل��درب��ني  احلكام  ب��دورة 
نوفمرب  م��ن  الأول  يف  وذل���ك  ال�����ش��ارق��ة  �شالة  �شيافة 
املتخ�ش�شني  م��ن  نخبة  فيها  يحا�شر  وال��ت��ي  امل��ق��ب��ل 
ال�شبت  ي��وم  الر�شمي  الريا�شي  الن�شاط  ي��ب��داأ  فيما   ،
الحتاد  كاأ�س  بطولة  باإقامة  بال�شارقة  القادم   11-8
اليوم  ب��ط��ول��ة  اإق���ام���ة  تعقبها  وال��ت��ي  الأ����ش���ب���ال،  ل��ف��ئ��ة 
ال��وط��ن��ي ل��لأ���ش��ب��ال وال��ن��ا���ش��ئ��ني ب��ال�����ش��ارق��ة وذل���ك يوم 
التي  الوطنية  املنا�شبة  بتلك  ابتهاجا  23-11القادم  
يحر�س الحتاد علي تنظيمها �شنويا م�شاركة يف تلك 

املنا�شبة الوطنية.
ويتوا�شل برنامج املناف�شات باإقامة اجلولة الأوىل من 
دوري الإمارات للم�شارعة على م�شتوى الفرق، والتي 
تقام مبارياتها ب�شالة نادي احتاد كلباء وذلك يوم 19-
1-2020، ويف الأول من فرباير القادم حتت�شن �شالة 
ال�شارقة بطولة الأ�شبال للم�شارعة ،فيما تقام بطولة 
 ، بال�شارقة   2-15 ال�شبت  ي��وم  للم�شارعة  النا�شئني 
29-2 اجلولة  ال�شبت  يوم  كلباء  وت�شهد �شالة احتاد 

،وتقام  ل��ل��ف��رق  الإم�����ارات  دوري  م�شابقة  م��ن  ال��ث��ان��ي��ة 
يوم  بال�شارقة  للنا�شئني  املفتوحة  الإم�����ارات  بطولة 
ال�شبت 7-3-2020 ، فيما تقام اجلولة اخلتامية من 
 4-11 ال�شبت  يوم  للم�شارعة  للفرق  الإم��ارات  دوري 
ب�شالة ال�شارقة ، وحتت�شن �شالة فاطمة بنت مبارك يف 
اأبوظبي نهائي بطولة كاأ�س رئي�س الدولة للم�شارعة .. 
وعلى امل�شتوى اخلارجي ت�شارك م�شارعة الإم��ارات يف 
يف  بالقاهرة  اإقامتها  املقرر  للرجال  العربية  البطولة 
اأ�شيا  بطولة  يف  امل�����ش��ارك��ة  ،وتعقبها   2019 نوفمرب 

للم�شارعة التي تقام يف ال�شني تايبيه.
رئي�س جمل�س  الدرعي  �شعادة حممد بن ثعلوب  وحث 
الهتمام  م��ن  امل��زي��د  امل�����ش��ارع��ة واجل����ودو  احت���اد  اإدارة 
بامل�شارعة هذا املو�شم مع تكليف اجلهاز الفني مبتابعة 
�شاأنها  من  التي  اجل��دي��دة  العنا�شر  لختيار  املناف�شة 
الحتاد  ي��اأم��ل  ال��ت��ي  اللعبة  م�شرية  دع��م  يف  ت�شهم  اأن 
الأخري  الجتماع  تو�شية  على  بناء  قاعدتها  ات�شاع  يف 
واجلودو  امل�شارعة  احت��اد  ب��اأن  يذكر   .. الإدارة  ملجل�س 
فني  ك�شكرتري  ال�شيد  �شعبان  الكابن  مع  التعاقد  اأمت 
امل�شرف  مبنطقة  املوؤقت  للمقر  النتقال  بعد  للحتاد 

يف اأبوظبي .

�عتماد �أجندة �مل�سارعة و�جلودو 
للمو�سم �لريا�سي -2019 2020

•• اأبوظبي-الفجر

جمتمعيني  �شباقني  تنظيم  عن  الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  اأعلن 
الريا�شي  للمو�شم  املجتمعية  الريا�شية  الأن�شطة  اأجندة  �شمن 
اأدنوك املجتمعي  حيث يقام الأول ب�شعار �شباق   2020-2019
للجري يف يا�س مول، غدا اجلمعة املوافق 27 �شبتمرب، فيما يقام 
ال�شباق الثاين ب�شعار مبادلة املجتمعي للدراجات الهوائية يف حلبة 

مر�شى يا�س وذلك يوم ال�شبت املوافق 28 �شبتمرب اجلاري.

ويقام �شباق اجلري - وهو الثاين هذا املو�شم - يف ال�شاعة الثامنة 
 –  2.5 هي  رئي�شة  م�شافات  لثلث  اجلمعة  غ��دا  �شباح  وال��رب��ع 
�شباق الدراجات الهوائية يوم ال�شبت  ينطلق  فيما  كم،   10 –  5
 55 –  20 رئي�شة هي  م�شافات  لثلث  ال�شابعة �شباحا  ال�شاعة 

كم.  66 –
جمل�س  يف  املجتمعية  الريا�شة  اإدارة  مدير  املهريي  �شعيد  وق��ال 
اأبوظبي الريا�شي اإن �شباقات املجل�س للجري والدراجات الهوائية 
�شباقاته  خ��لل��ه��ا  م���ن  امل��ج��ل�����س  ي�شتكمل  ج���دي���دة  حم��ط��ة  ت��ع��د 

املجتمعية املختلفة التي تهدف اإىل حت�شني منط احلياة ال�شحية 
لأفراد املجتمع.

التي تنظم يف ثلث مناطق  ال�شباقات  اأهمية هذه  واأك��د املهريي 
هي “اأبوظبي، العني، الظفرة” والتي تعزز توا�شل وتفاعل فئات 
الريا�شي  اأبوظبي  جمل�س  اأن  اإىل  م�شريا  الريا�شة،  مع  املجتمع 
والدراجات  اجل���ري  ري��ا���ش��ة  ثقافة  لن�شر  ك��ب��ريا  اهتماما  ي��ويل 
لت�شجيع وحت��ف��ي��ز اجل��م��ي��ع على  امل��ح��ل��ي،  امل��ج��ت��م��ع  ال��ه��وائ��ي��ة يف 

ممار�شة الريا�شة وجعلها منط احلياة ال�شحية.

»�أبوظبي �لريا�سي« ينظم �سباقني جمتمعيني 
ب�سعار�ت �أدنوك ومبادلة

ف�سيتان وبرونزية للعرياين و�ملهريي 
مبونديال �ل�سرطة يف �إيطاليا

•• اإيطاليا-الفجر

اأهدت بعثة منتخبنا امل�شارك يف بطولة العامل لل�شرطة - التي اختتمت يف 
اإيطاليا اأم�س الأول - الإجناز الذي حققه منتخب �شرطة الإمارات بفوزه 
مبيداليتني ف�شيتني وبرونزية واحدة اإىل الفريق �شمو ال�شيخ �شيف بن 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير الداخلية واإىل اللواء عبد 

اهلل خليفة املري قائد عام �شرطة دبي واأ�شرة احتاد ال�شرطة الريا�شي .
اأه��دت البعثة الإجن��از لأ�شرة فريق فزاع للرماية الذي يدعم خطة  كما 
رئي�س  مكتوم  اآل  دمل��وك  ب��ن  جمعه  ال�شيخ  بال�شكر  وخ�س  رماتنا  اإع���داد 
الفريق . وكان منتخبنا قد اأبلى بلء ح�شنا خلل هذه امل�شاركة العاملية 
ومثلنا فيها كل من ظاهر حمد العرياين ويحيى �شهيل املهريي يف م�شابقة 
رماية الأطباق من احلفرة “الرتاب”حيث حقق العرياين املركز الثاين 
وامليدالية الف�شية بعد مناف�شة حامية مع الرامي ال�شيني �شاحب ذهبية 

البطولة وحقق املهريي املركز الثالث ونال برونزية البطولة .
املركز  العرياين واملهريي  الثنائي  وعلى �شعيد بطولة الفرق فقد حقق 
املركز  يف  ال�شقيق  ال�شعودي  املنتخب  وح��ل  الف�شية  وامل��ي��دال��ي��ة  ال��ث��اين 

الثالث ونال امليدالية الربونزية .



�أر�د� ��سرت�حة.. فرتكا طفليهما مع �مل�سردين
اأب�����وان طفليهما يف خميم  ت���رك  ب���امل���رة،  اإن�����ش��اين  ���ش��ل��وك غ��ري  يف 
للم�شردين دون اأي ملب�س اأو طعام، عندما قررا اأخذ “ا�شرتاحة” 

من تربيتهما.
�شنوات(   3( اأن����دري  الطفلني  بق�شة  الأوك����راين  ال�����ش��ارع  و���ش��دم 
للم�شردين  خميم  يف  نف�شيهما  وج��دا  الذين  )عامان(،  وماك�شيم 

على �شفة نهر يف مدينة زابوريزهزهيا يف اأوكرانيا.
وتبداأ اأحداث الق�شة عندما قامت بوزهينا �شينيت�شكا )20 عاما( 
املخيم،  يف  طفليهما  ب���رتك  ع��ام��ا(   25( زاي��ت�����ش��ي��ف  وف��لدمي��ري 
ومطالبة الرجال امل�شردين مبراقبتهما ملدة 20 دقيقة كي يتمكنا 

من �شراء الطعام، اإل اأنهما مل يعودا قط.
اأو  ملب�س  اأي  دون  بالغابة  ال�شبيه  امل��وق��ع  يف  ال��ط��ف��لن  وع��ا���س 
اأحذية، وكانا يبحثان عن الطعام بني القمامة، اأو يح�شلن عليه 

من امل�شردين، فيما كانا ي�شربان املاء من النهر املجاور.
بالقرب من  ك��ان��ت مت��ر  ام���راأة  راأت  املخيم،  اأ���ش��ب��وع يف  وب��ع��د نحو 
اأخذتهما  ال��ت��ي  ال��ف��ور  على  ال�شلطات  واأب��ل��غ��ت  الطفلني،  امل��وق��ع، 

وحققت يف الواقعة.
كانا  الطفلني لأنهما  اأنهما تركا  اأك��دا  الأبوين،  العثور على  وبعد 

بحاجة اإىل “ا�شرتاحة”، وفقما ذكرت مواقع حملية.
اأداء  يف  لف�شلهما  الأب��وي��ن  مع  جنائيا  حتقيقا  ال�شلطات  وبا�شرت 
ت�شل  قد  ف�شيواجهان عقوبة  اإدانتهما  واجباتهما، ويف حال متت 
لل�شجن 5 �شنوات، كما تقا�شي دائرة اخلدمات الجتماعية املحلية 

�شينيت�شكا وزايت�شيف لتحرمهما من حقوقهما كوالدين.

�لزفاف مهدد ب�سبب »�إفال�س توما�س كوك«
�شكل نباأ انهيار اأقدم �شركة �شفر يف العامل “توما�س كوك” �شدمة 
غري متوقعة للمليني، اإل اأن القدر الأكرب من “النح�س” الذي 
خلفه اخلرب طارد “توما�س كوك” وخطيبته، بعد اأن اأ�شبح حفل 

زفافهما مهددا ب�شبب اإفل�س ال�شركة.
اإمييليا  وخطيبته  ك��وك  توما�س  يدعى  بريطاين  �شاب  وخطط 
بين�س، للزواج يف جزيرة رود�س اليونانية، وقاما حجزا تذاكرهما 
ال�شركة  كوك”،  “توما�س  عرب  وعائلتيهما  اأ�شدقائهما  وتذاكر 

التي ي�شاركها ال�شاب ال�شم.
�شبتمرب  م��ن  ع�شر  الثامن  يف  ال��ي��ون��ان  اإىل  وبين�س  ك��وك  و�شافر 
اإىل  ي��ع��ودا  اأن  على  امل��ق��ب��ل،  اجلمعة  امل��ق��رر  لزفافهما  للتح�شري 

بريطانيا يف الثالث من اأكتوبر.
والكعك  ال��ورود  لأن  بالإلغاء،  مهددا  بات  زفافه  اأن  كوك  واأو�شح 
التي  ال�شركة،  ط��ائ��رات  ع��رب  �شي�شلون  جميعهم  ك��ان��وا  وال����زوار، 

اأعلنت اإفل�شها، الثنني، ب�شكل مفاجئ.
ال�شياح  م���ن  الآلف  ع�����ش��رات  ت����رك  ق���د  ال�����ش��رك��ة  ان��ه��ي��ار  وك�����ان 
األف   150 اأن عودة  الربيطانية  احلكومة  ذكرت  اإذ  “م�شردين”، 
عاما   178 قبل  تاأ�ش�شت  ال��ت��ي  ال�شركة  ق��ام��ت  ب��ري��ط��اين،  �شائح 
بت�شفريهم يف وجهات �شياحية بجميع اأنحاء العامل، �شتكون اأكرب 

عملية ترحيل يف تاريخ البلد يف زمن ال�شلم.
اأمر ل مفر  التاأخري  اإن  العملية الثنني، وقال م�شوؤولون  وب��داأت 
منه. واأو�شحت �شلطة الطريان املدين اأن �شركة “توما�س كوك” 
التابعة  الأرب���ع  ال��ط��ريان  �شركات  و�شتتوقف  العمل،  ع��ن  توقفت 
دولة   16 يف  األفا   21 البالغ عددهم  �شيفقد موظفوها  فيما  لها، 

وظائفهم، مبا يف ذلك 9 اآلف �شخ�س يف اململكة املتحدة.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

ختام ماأ�ساوي ل� »عا�سقة �ل�سم�س«
حتولت ال�شم�س من م�شدر �شعادة ام��راأة يف بداية الأربعينات اإىل �شبب بلئها، بعدما تعر�شت على ما يبدو اإىل 

كميات كبرية من الأ�شعة فوق البنف�شجية.
وقالت �شحيفة “مريور” الربيطانية اإن ريبيكا روب، وهي معلمة اأمريكية عمرها 41 عاما،  كانت تتعر�س لأ�شعة 
ال�شم�س ملدة طويلة ولأكرث من 6 مرات يف الأ�شبوع يف �شن املراهقة طمعا يف لون الب�شرة الربونزي، رغم حتذيرها 

من خماطر هذا الأمر.
لكن ال�شيدة التي تعي�س يف ولية اأوكلهوما الأمريكية، مل تكن ت�شتخدم دهانات الوقاية من ال�شم�س حتى حت�شل 

على اللون الذي تريد لب�شرتها.
وبعد �شنوات من هذه العادة، ، فوجئت ريبيكا بثقب “كبري ومرعب” يف اأنفها من اخلارج، وبقليل من الفحو�س 

الطبية اكت�شفت اإ�شابتها ب�شرطان اجللد.
و�شرحت ريبيكا: “كنت قا�شية على ب�شرتي حني كنت مراهقة. مل اأكن اأدري خماطر ذلك حتى حدث ما حدث. مل 

اأكن اأ�شتمع للتحذيرات«.
وخ�شعت ريبيكا لعملية جراحية يف يونيو املا�شي، لإغلق الثقب من خلل ربط اجلبهة بالأنف، الأمر الذي �شوه 
وجهها. ومنذ اأن اأجريت لها العملية اجلراحية، باتت املعلمة تعتني بب�شرتها وت�شع واقي ال�شم�س كل يوم لتجنب 

اأي اأ�شرار حمتملة، فيما توا�شل معركتها مع �شرطان اجللد.
دون  لل�شم�س  اأب��دا  تعر�س ج�شمك  وب�شرتك. ل  “احم جلدك  ي�شمع ق�شتها:  لكل من  ن�شيحة  الأ�شتاذة  ووجهت 

ا�شتخدام كرمي الوقاية وارتداء القبعة«.
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من �سجرة �إىل مقعد دون جنار.. زوجان »يزرعان �الأثاث«
يف حقل مبنطقة املقاطعات الو�شطى باإجنلرتا، يعكف جافني واألي�س مونرو 
اأن ح�شادهما  اإذ  الأر���س،  م��وارد  ا�شتدامة  نقلة جديدة يف  ا�شتحداث  على 

عبارة عن اأ�شجار طوعاها لتنمو يف �شورة مقاعد.
 250 رعاية  فيها  يتوليان  ديربي�شري  يف  للأثاث  مزرعة  الزوجان  وميلك 
مقعدا و100 م�شباح و50 من�شدة. ويعترب الثنان ذلك م�شاهمة منهما 
يف الت�شدي ملا يريان اأنها عملية ل كفاءة فيها تنتج ن�شبة عالية من املواد 

الكربونية من خلل قطع الأ�شجار ل�شناعة الأثاث.
تريده  ال��ذي  بال�شكل  لتنمو  ال�شجرة  زراع���ة  ه��ي  “الفكرة  ج��اف��ني:  وق��ال 
مبا�شرة. بدل من زراعة �شجرة ق�شرا ملدة 50 عاما ثم قطعها وتقطيعها 

اإىل اأجزاء اأ�شغر واأ�شغر. هو نوع من الطباعة ثلثية الأبعاد«.
وروادت هذه الفكرة جافني وهو �شبي، اإذ ر�شد �شجرة بون�شاي وقد منت 
على �شكل مقعد. كان جافني )44 عاما( قد ولد بتقو�س يف العمود الفقري 
وق�شى عدة �شنوات من حياته مرتديا اإطارا معدنيا لت�شحيح و�شع ظهره، 
وذكر اأن الفريق الطبي “كان رائعا. املمر�شات والأطباء جمعوا بني الطيبة 

واجلدارة بطريقة اأذهلتني حقا«.
زراع���ة مقاعد على قطعتني  ح��اول  2006 عندما  ب��داأ جافني جت��ارب��ه يف 

�شغريتني من الأر�س، يف مقاطعة بيك بو�شط اإجنلرتا اأي�شا.
اإل اأن���ه يف 2012 وب��ع��د ع���ام م��ن زواج����ه اأ���ش�����س م��ع زوج��ت��ه األ��ي�����س �شركة 

“فولغرون” وتفرغا للفكرة.
انتهت واحدة من حماولتهما  و�شادف الثنان يف طريقهما عقبات، فقد 

الأوىل بكارثة عندما ده�شت اأبقار ما زرعاه واأكلته الأرانب.

�ل�سماء يف �إندوني�سيا بلون �لدم
بعد اأن ت�شببت حرائق الغابات امل�شتعرة يف جميع اأنحاء البلد باإندوني�شيا 
بخ�شائر كبرية، ن�شر رواد مواقع التوا�شل الجتماعي فيديو لتحول �شماء 
نهاية  عطلة  خلل  الداكنة  الدماء  لون  اإىل  اإندوني�شيا  مقاطعات  اإح��دى 

الأ�شبوع.
وبدت ال�شماء يف مقاطعة غامبي، وكاأنها حتولت اإىل لون مائل اإىل احلمرة، 

وفقا ملوقع “�شنت”، نقل عن ح�شاب على تويرت با�شم “زوين �شويف«.
ليل، هذه هي  لي�س  ال�شماء  “هذه  بالقول:  الظاهرة  وعلق احل�شاب على 
الذين  نحن  اخلارجي  الف�شاء  يف  لي�س  هذا  املريخ،  كوكب  ولي�س  الأر���س 
نتنف�س بالرئتني، ولي�س مع اخليا�شيم نحن الب�شر بحاجة اإىل هواء نظيف، 

ولي�س دخانا«.
واأو����ش���ح ال��ربوف��ي�����ش��ور، ك���وه ت��ي��ه ي���ون���غ، م���ن ج��ام��ع��ة ���ش��ن��غ��اف��ورة للعلوم 
اأثناء  الأحمر يتعلق بجزيئات معينة موجودة  اللون  اأن �شبب  الجتماعية 
ال�شباب، وقال اإن التقاط ال�شور يف فرتة ما بعد الظهرية اأعطت ال�شماء 

مظهرا اأكرث احمرارا.

�كت�ساف قارة مفقودة 
غرقت منذ ماليني �ل�سنني

باحثني  اأن  علمية،  ت��ق��اري��ر  ذك���رت 
مفقودة  ق���ارة  اكت�شفوا  هولنديني 
اأ�شفل اأوروبا، وهو ما ي�شلط ال�شوء 
�شهدته  ال��ذي  التغيري،  حجم  على 
خريطة العامل على مدى الع�شور. 
اإن  “�شي  �شبكة  نقلت  م��ا  وبح�شب 
اإن”، فاإن الباحثني اهتدوا اإىل هذا 
اإج��رائ��ه��م درا�شة  اأث��ن��اء  الك��ت�����ش��اف 
على الرتكيبة اجليولوجية املعقدة 
البحر  م��ن��ط��ق��ة  يف  ل��ل��ت�����ش��اري�����س 

الأبي�س املتو�شط.
وجرى اإطلق ا�شم “اأدريا العظمى” 
على القارة اجلديدة، وهي مب�شاحة 
اخلا�شعة  غرينلند  جزيرة  تعادل 
اأن  العلماء  واأورد  الرنويج.  ل�شيادة 
ه��ذه ال��ق��ارة امل��ت��واري��ة ع��ن الأنظار، 
اأفريقيا، ثم  �شمال  كانت ج��زءا من 
انف�شلت عن املنطقة وغرقت حتت 
الأوروب����ي، قبل نحو  مياه اجل��ن��وب 
140 مليون �شنة. وقال الباحث يف 
علوم التكتونية واجلغرافيا القدمية 
الهولندية،  اأوت��ري��خ��ت  ج��ام��ع��ة  يف 
عددا  اإن  هين�شبريغن،  ف��ان  داوي 
كبريا من النا�س يق�شون اإجازاتهم 
القارة  تلك  ال�شنوية على جزء من 
بذلك.  دراي���ة  على  يكونوا  اأن  دون 
الذي  ال��وح��ي��د  اأن اجل���زء  واأ����ش���اف 
تبقى من هذه اجلزيرة، هو املنطقة 
املمتدة من تورين وت�شكل ما ي�شبه 
اإىل  اإ���ش��اف��ة  اإي��ط��ال��ي��ا  اأي  احل�����ذاء، 

جبال يف فرن�شا واليونان وتركيا.
واأو�شح العامل الهولندي، الذي كان 
يدر�س اجلبال يف منطقة املتو�شط، 
التي  اجلبلية  ال�شل�شل  “اأغلب 
قارة  اإىل  تعود  للبحث،  اأخ�شعناها 
انف�شلت عن �شمال اإفريقيا قبل ما 

يزيد عن مئتي مليون �شنة«.

بيل وهيالري كلينتون 
يخطفان �الأنظار يف مر�ك�س

الأ�شبق،  الأم��ريك��ي  الرئي�س  �شور  حظيت 
بانت�شار  ه��ي��لري،  وزوج��ت��ه  كلينتون،  بيل 
وا�شع يف املغرب، بعدما ظهر الزوجان وهما 
ال�شياحية يف مدينة  املواقع  بع�س  ي��زوران 

مراك�س و�شواحيها جنوبي البلد.
وب��ح�����ش��ب و����ش���ائ���ل اإع������لم م��غ��رب��ي��ة، ف���اإن 
الزوجني كلينتون زارا املغرب لأجل امل�شاركة 
وهو  �شديقهما؛  ميلد  بعيد  الحتفال  يف 
املغربية،  الأ�شول  ذو  الأمريكي  امللياردير 

مارك الع�شري.
وظهر الزوجان يف �شاحة “جامع الفنا” يف 
الأ�شبق  الرئي�س  والتقط  مراك�س،  مدينة 
����ش���ورة اإىل ج��ان��ب م��رو���ش��ي الأف���اع���ي يف 
الباحة املخ�ش�شة لفنون الفرجة ال�شعبية. 
ويف ���ش��ورة اأخ����رى، ظ��ه��ر ال���زوج���ان وهما 
اأ�شرة مغربية،  يتناولن وجبة الفطور مع 
اأوري�����ك�����ا قرب  ب���ي���ت ق�������روي، مب��ن��ط��ق��ة  يف 

مراك�س.  

تذرف �لكري�ستال بداًل من �لدموع       
اأفادت تقارير اأن امراأة اأرمنية تذرف عيونها عند البكاء 
م��ا ي�شبه ال��ب��ل��ورات ب���دل م��ن ال��دم��وع امل��ائ��ي��ة، م��ا ترك 

العلماء يف حرية ب�شبب هذه احلالة الغريبة.
وبداأت �شاتنيك كرازيان، البالغة من العمر 22 عاما، من 
اأع��را���س ه��ذه احل��ال��ة منذ  منطقة ���ش��رياك، املعاناة م��ن 
�شهرين، حينما ظنت يف البداية اأن بع�س الغبار اأ�شابها 
يف عينيها، عندما كانت يف زيارة لطبيب الأ�شنان، اإل اأن 
اأفراد عائلتها �شككوا يف ذلك، وعزوا الأعرا�س للإ�شابة 

عينها بحطام �شغري من الزجاج.
وقالت ال�شابة الأرمنية اإنها تنتج ما ي�شل اإىل 50 قطعة 
بلورية من عينيها كل يوم، وبح�شب ما اأوردته التقارير، 
فاإن العديد من اأطباء العيون مل يتمكنوا من ت�شخي�س 
تعاين  �شاتنيك  ت��ارك��ني  ع��لج��ه��ا،  اأو  ال��غ��ري��ب��ة  ح��ال��ت��ه��ا 

با�شتمرار من تلك الأعرا�س.
“لقد  اأرمينيا”:  “�شبوتنيك  ل�شحيفة  �شاتنيك  وقالت 
حتولت اأيامي اإىل جحيم، م�شرية اإىل اأن بع�س الأطباء 
رف�شوا ت�شديقها، بينما و�شف لها البع�س الآخر قطرات 
العني اأو امل�شادات احليوية التي ف�شلت يف التخفيف من 
حدة امل�شكلة. ومت التوا�شل مع وزارة ال�شحة يف اأرمينيا 
الكري�شتال”، حيث  ل�”دموع  العجيبة  ب�شاأن هذه احلالة 
قابل  ال��وزارة  العيون يف  اأطباء  اأن كبري  التقارير  ك�شفت 
حماولة  يف  لتحليلها  البلورات  واأر�شلت  مرتني،  ال�شابة 

لت�شخي�س ما اأ�شابها.

�لليلة �ساأقتل �أوالدي .. �آخر كلمات �أب ذبح عائلته 
هذا  كلمات  اآخ��ر  هي  تلك  كانت  الليلة..  اأولدى  �شاأقتل 
عائلته  ب��ح��ق  ي��رت��ك��ب جم���زرة  اأن  ق��ب��ل  الأب مب��ذك��رات��ه 
بالكامل، بعدما قتل زوجته وبناته الثلث. تعود تفا�شيل 
اجلرمية الب�شعة عندما اأنهت الزوجة مارا هارفى البالغة 
من العمر 41 عاًما عملها بال�شوبر ماركت، واجتهت نحو 
منزلها الكائن مبدينة بيدفورد الأ�شرتالية فى احلادية 
ع�شر م�شاًء، حيث كانت تعرف اأن بناتها فى ثبات عميق، 

بينما زوجها اأنتونى فى انتظارها.
باأحد  عملهام  اأث��ن��اء  ع��اًم��ا   25 منذ  اأن��ت��ون��ى  م���ارا  قابلت 
بخم�س  ت��ك��ربه  ك��ان��ت  اأن��ه��ا  م��ن  ب��ال��رغ��م  و  امل�شت�شفيات، 
دفعتهم  �شوًيا  اأ���ش��رة  تكوين  فى  رغبتهما  اأن  اإل  �شنوات 
للزواج، وبالفعل اأجنبا ت�شارلوت 3 �شنوات اأوًل، ومن ثم 

التواأم اآلي�س وباتريك�س عمرهما عامني.
ك��ان��ت م���ارا ت�شتثمر اأم��وال��ه��ا ف��ى جم��ال ال��ع��ق��ارات قبل 
للعمل  ا�شطرت  ال�شريع  عائلتها  منو  مع  ولكن  ال��زواج، 
ب�شوبر م��ارك��ت م��ن اأج���ل ت��وف��ري ن��ف��ق��ات ال��ع��ائ��ل��ة، حيث 
كانت تعطى كل الدعم من اأجل اأ�شرتها. اإل اأنها قوبلت 
على  معدين  باأنبوب  �شربها  بعدما  مت��اًم��ا  ذل��ك  بعك�س 
حتى  متفرقة  باأماكن  طعنة   12 طعنها  ثم  ومن  راأ�شها 
بناته  وق��ت��ل  اأ���ش��غ��ر  �شكيًنا  اأح�����ش��ر  ث��م  اأنفا�شها،  لفظت 
ال��ث��لث وه��ن ن��ائ��م��ات. والأغ����رب ان الأب ال��ق��ات��ل و�شع 
يح�شنون  كاأنهم  بع�شهم،  بجوار  واأطفاله  زوجته  جثث 
ثم  ببناته،  اخلا�شة  الأل��ع��اب  وحولهم  البع�س  بع�شهم 
ورقة  وت��رك  عليهن،  ال��زه��ور  وو�شع  ببطانيات  غطاهم 
يبدو  ج��ًدا  اآ�شف  اأن��ا  اجلميلة..  “زوجتي  عليها:  مكتوب 

اننى فقدت عقلى.. اعتنى بال�شغريات.. اأحبك كثرًيا«.
االأمري هاري وزوجته ميغان، دوقة �صا�صك�س يلتقيان مع اأع�صاء من منظمة موجات من اأجل التغيري ، وهي منظمة غري حكومية لتقدمي 

خدمات ال�صحة العقلية لل�صباب املعر�صني للخطر الذين يعي�صون يف جمتمعات �صعيفة املوارد، يف كيب تاون، جنوب اأفريقيا. رويرتز

نب�سات مغناطي�سية 
»غام�سة« على �ملريخ 
ت��و���ش��ل ال��ع��ل��م��اء لك��ت�����ش��اف مثري 
بت�شجيل  ب��امل��ري��خ، مت��ث��ل  م��رت��ب��ط 
املغناطي�شية  النب�شات  �شل�شلة من 
الغام�شة “الغريبة” يف “الكوكب 

الأحمر«.
ال��ب��ح��ث��ي��ة، التي  ل���ل���ورق���ة  وط��ب��ق��ا 
ال�شنوي  الج����ت����م����اع  يف  ق����دم����ت 
مل��وؤمت��ر ع��ل��وم ال��ك��واك��ب الأوروب����ي، 
وال����ذي ان��ع��ق��د يف وق���ت ���ش��اب��ق من 
املركبة  �شجلت  فقد  ال�شهر،  ه��ذا 
“اإن�شايت” النب�شات املغناطي�شية، 
التي مل يجد العلماء لها تف�شريا.

نيوز”  “فوك�س  ���ش��ب��ك��ة  ون���ق���ل���ت 
قولهم،  ب��اح��ث��ني  ع���ن  الإخ���ب���اري���ة 
املغناطي�شية  الليلية  النب�شات  اإن 
كثريا  خمتلفة  كونها  “غريبة” 
عن تلك التي ت�شجل على الأر�س، 
ولأن��ه��ا اأق���وى ب�20 م��رة م��ن التي 
مركبة  ق��ب��ل  م��ن  ت�شجيلها  ���ش��ب��ق 

ف�شائية.
وب����ح���������ش����ب ع���������امل ج���ي���ول���وج���ي���ا 
الكواكب يف جامعة ولية كارولينا 
تاريخ  ف��اإن  بايرن،  بول  ال�شمالية، 
مل  ل��ل��م��ري��خ  املغناط�شي  ال��ن�����ش��اط 
الن�شاط  ه��ذا  مثل  �شابقا  ي�شجل 
توقيتها  ج��ان��ب  اإىل  ه���ذا  ال��ق��وي، 

الليل«. “منت�شف 
وتثري هذه النب�شات حرية العلماء 
مرتبطة  ك���ث���رية  اأ���ش��ئ��ل��ة  وت��ب��ع��ث 
كيفية  م���ث���ل  الأح����م����ر  ب���ال���ك���وك���ب 
الغلف  يف  الذبذبات  ه��ذه  انت�شار 
وو�شولها  والأي���وين،  املغناطي�شي 
جانب  اإىل  ه�����ذا  ال�������ش���ط���ح،  اإىل 
وغياب  للنب�شات،  املنتظم  ال��رتدد 
نف�س  الأر��������س يف  ع��ل��ى  ح���دوث���ه���ا 
التوقيت وباملكان املوازي وهو خط 

ال�شتواء.

حتذير من �رتفاع كارثي ملياه �لبحار 
وج���ه ع��ل��م��اء اأع����دوا درا���ش��ة ك��ب��رية ع��ن ال�شلة بني 
الثلجية  وال��غ��ط��اءات  اجلليدية  وال��ك��ت��ل  املحيطات 
اأخرى حتذيرا �شديدا  من ناحية واملناخ من ناحية 
النبعاثات  اخف�شوا  مفاده:  الأرب��ع��اء  اأم�س  للعامل 
اأو �شاهدوا مدنا تتل�شى حتت مياه البحار واأنهارا 

جتف واأ�شكال من احلياة البحرية تختفي.
وبعد اأيام من مطالبة مليني ال�شبان بنهاية لع�شر 
ال���وق���ود الأح���ف���وري خ���لل اح��ت��ج��اج��ات خ��رج��ت يف 
العامل، خل�س تقرير جديد للجنة  اأنحاء �شتى من 
القيام  اأن  اإىل  املتحدة  الأمم  م��ن  مدعومة  خ��رباء 
اأ�شواأ  م��ن  بع�س  لتفادي  ي���وؤدي  ق��د  ج��ذري  بتحرك 

التبعات املحتملة للحتبا�س احلراري.
لكن الدرا�شة اأو�شحت اأن ال�شماح با�شتمرار الجتاه 
ال�شعودي لنبعاثات الكربون �شريبك توازن النظم 
امل��ح��ي��ط��ات واملناطق  ال��ت��ي حت��ك��م  اجل��ي��وف��ي��زي��ائ��ي��ة، 
املتجمدة على الأر�س، ب�شدة لدرجة اأن اأحدا لن يفر 
اأن مي�شه الأم��ر. وقال مايكل مرييديث، عامل  دون 
املحيطات يف هيئة امل�شح الربيطاين للقطب اجلنوبي 
فرد  كل  “�شيتاأثر  ل��روي��رتز  التقرير،  معدي  واأح��د 

“الأمر  واأ�شاف  نراها«.  التي  بالتغريات  العامل  يف 
امل�شتقبل  خيارا.  لدينا  اأن  هو  التقرير  يف  الأ�شا�شي 
على  العمل  وان��ت��ه��ى  احل��ج��ر«.  على  منقو�شا  لي�س 
التقرير اأم�س الثلثاء يف جل�شة اأخرية ا�شتمرت 27 
�شاعة من املحادثات يف موناكو بني معدي التقرير 
وممثلني ع��ن احل��ك��وم��ات. وه��و نتيجة ع��ام��ني من 
العمل الذي عكفت عليه الهيئة احلكومية الدولية 
املتحدة.  الأمم  م��ن  امل��دع��وم��ة  امل��ن��اخ  بتغري  املعنية 
وت��وث��ق ال��درا���ش��ة، التي ���ش��ارك فيها اأك��رث م��ن 100 
ارتفاع  اآلف ورقة بحثية، تبعات  عامل در�شوا �شبعة 
لل�شفائح  ال�شريع  والذوبان  املحيطات  درجة حرارة 
اجلليدية يف جرينلند واأنتاركتيكا وانكما�س الكتل 
اجلليدية على اأكرث من 1.3 مليار �شخ�س يعي�شون 
مرتفعة.  جبلية  مناطق  اأو  منخف�شة  مناطق  يف 
ويتوقع التقرير احتمال ارتفاع من�شوب مياه البحار 
اأمثال  ع�شرة  اأي   ،2100 ع��ام  بحلول  واح���دا  م��رتا 
معدل ارتفاعه يف القرن الع�شرين، اإذا ا�شتمرت زيادة 
النبعاثات. وبالنظر ملا هو اأبعد، قد يتخطى ارتفاع 

املن�شوب خم�شة اأمتار بحلول عام 2300.

ن�سرين �لر��سي: »�آدم« �أهد�ين 
�أول جائزتني يف م�سو�ري 

 2011 املغربية ن�شرين الرا�شي بداأت م�شوارها الحرتايف يف  اأن املمثلة  رغم 
فيلمها  تعترب  فاإنها  وال�شينمائية،  التلفزيونية  الأعمال  من  العديد  وقدمت 
اجلديد “اآدم” نقطة حتول يف حياتها لأنه اأهداها اأول جائزتني. تلعب ن�شرين 
يف الفيلم دور فتاة حملت خارج اإطار الزواج فت�شطر ملغادرة بيت العائلة قبل 
املولود  عر�س  ثم  حملها  فيه  ت�شع  مكان  عن  بحثا  وتتجول  اأمرها  اكت�شاف 
لفرتة  عندهما  وتقيم  وطفلتها  ام���راأة  تقابل  الرحلة  ه��ذه  يف  لكنها  للتبني، 
اأف�شل  ال��دور جائزة  ه��ذا  ونالت عن  اآخ��ر.  الأح���داث جم��رى  فتاأخذ  ق�شرية 
ممثلة م��ن م��ه��رج��ان دي��رب��ان يف ج��ن��وب اأف��ري��ق��ي��ا يف ي��ول��ي��و مت���وز ث��م جائزة 
ت�شجيعية من موؤ�ش�شة )اإي.دي.اإيه( التي اأ�ش�شها املمثل الكندي امل�شري مينا 
م�شعود ت�شلمتها يف افتتاح مهرجان اجلونة ال�شينمائي الأ�شبوع املا�شي. ور�شح 

املغرب فيلم )اآدم( لتمثيله يف املناف�شة على جائزة اأو�شكار اأف�شل فيلم اأجنبي.


