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تنفيذا لتوجيهات حممد بن زايد..200 �شاب وفتاة يف 
اأبني ي�شتفيدون من الزواج اجلماعي ال�شابع ع�شر يف اليمن

•• اأبني-وام:

ال�سابع  اجلماعي  ال���زواج  الإم���ارات���ي  الأح��م��ر  ال��ه��ال  هيئة  نظمت 
ع�سر على م�ستوى اليمن، ا�ستفاد منه 200 �ساب وفتاة يف حمافظة 
اأبني �سمن الأعرا�س اجلماعية التي وجه بها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
الأعلى  القائد  نائب  اأب��وظ��ب��ي  عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
الجتماعي  الن�سيج  وتعزيز  ال�سباب  ا�ستقرار  امل�سلحة لدعم  للقوات 
يف اليمن، وذلك مبتابعة من �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان 

ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س الهيئة.
العام  خال  الثانية  مرحلتها  يف  اجلماعية  الأعرا�س  من  وي�ستفيد 

يف 11 حمافظة مينية. )التفا�سيل �س3( ال�سباب  اآلف   2019

الإمارات تقدم 15 مليون دولر لهيئة الأمم املتحدة للمراأة
•• نيويورك -وام:

اأعلنت دولة الإمارات عن تقدمي م�ساهمات مالية قيمتها 15 مليون 
للمراأة  املتحدة  الأمم  هيئة  لدعم  تخ�سي�سها  �سيتم  اأمريكي  دولر 
ال��ت��زام الدولة  اإط���ار  ���س��ن��وات املقبلة وذل���ك يف  ال��ث��اث  ، على م��دى 
مب��وا���س��ل��ة دع��م��ه��ا للهيئة. ج���اء ه���ذا الإع����ان ع��ل��ى ه��ام�����س انعقاد 

اجتماعات الدورة ال�74 للجمعية العامة لاأمم املتحدة.
املراأة،  ال�سراكة مع هيئة  اإط��ار تعزيز  التعهد اجلديد يف  وياأتي هذا 
الأمم  هيئة  مع  ا�سراتيجية  بعاقات  الإم���ارات  دول��ة  ترتبط  حيث 

املتحدة للمراأة منذ ن�ساأتها يف عام 2010.         
الأ�سا�سية  مليزانيتها  اأمريكي  دولر  مليون   26 يقارب  ما  وقدمت   
ا�سرتاتيجيتها  الإ�سطاع مبهامها وتنفيذ  الهيئة على  بهدف دعم 
يف حتقيق امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة، مبا يف ذلك عن طريق 

مكتب الت�سال التابع للهيئة يف اأبوظبي.
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حممد بن را�شد واحلكام يح�شرون اأفراح اآل نهيان واآل مكتوم
•• دبي-وام:

ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم 
دبي  ال��وزراء حاكم  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س  نائب 
رع����اه اهلل و���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ ح��م��ي��د ب��ن را�سد 
النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم عجمان و�ساحب 
املجل�س  ال�سرقي ع�سو  ال�سيخ حمد بن حممد  ال�سمو 
�سعود  ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  الفجرية  حاكم  الأعلى 
بن را�سد املعا ع�سو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين 

و�ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو 
ال�ستقبال  حفل  اخليمة،  راأ���س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س 
ال���ذي اأق��ي��م يف م��رك��ز دب��ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي مبنا�سبة 
زفاف ال�سيخ خالد بن حممد بن حمدان اآل نهيان، اإىل 

كرمية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد را�سد اآل مكتوم.
ح�سر احلفل �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي و�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد 

اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية.
التفا�سيل )�س2(

يومية - �صيا�صية - م�صتقلة
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حممد بن را�سد وعدد من احلكام وال�سيوخ ي�سهدون اأفراح اآل نهيان واآل مكتوم )وام(

�صهدا توقيع اتفاقية بني �صندوق خليفة ووزارة املالية يف الإقليم
حممد بن زايد يبحث مع رئي�س اإقليم زجنبار 

العالقات الثنائية وعددا من الق�شايا
•• اأبوظبي-وام: 

زايد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
الدكتور علي حممد �سني  امل�سلحة معايل  للقوات 

رئي�س اإقليم زجنبار يف جمهورية تنزانيا الحتادية.
ورحب �سموه - خال اللقاء الذي جرى يف ق�سر 
دولة  اإىل  زجنبار  اإقليم  رئي�س  ب��زي��ارة   - ال�ساطئ 
العاقات  معه  وبحث  املتحدة  العربية  الإم����ارات 

القائمة بني اجلانبني.            التفا�سيل )�س2(

حممد بن زايد خال ا�ستقباله رئي�س اإقليم زجنبار   )وام(

قلق عراقي من خمططات طهران اإ�صعاف موؤ�ص�صته الع�صكرية

ت�شكيل قوة انف�شالية من احل�شد ال�شعبي خلدمة اإيران!
ا�شتئناف حماكمة الب�شري و�شاهدان يدليان باأقوالهما

ترامب يح�شد مع�شكره ا�شتعدادًا ملعركة العزل
•• وا�شنطن-وكاالت:

م�ساداً  هجوماً  ع��زل  باآلية  املهدد  ت��رام��ب،  دون��ال��د  الأمريكي  الرئي�س  �سن 
�سر�ساً، معوًل على حلفائه اجلمهوريني وو�سائل الإعام املوؤيدة له وح�سابه 

على تويرت، على اأمل نقل مركز الهتمام منه اإىل خ�سمه جو بايدن.
وقال ترامب: اإننا يف حرب. تلك اجلملة التي قالها ترامب يف جل�سة خا�سة 
خلو�س  ي�ستعد  وال��ذي  عاماً،   73 العمر  من  البالغ  الرئي�س  و�سع  تختزل 

اأ�سر�س معاركه حتى الآن.
ويواجه ترامب، و�سط حملته للفوز بولية رئا�سية ثانية خطر عزله، وفق 
اآلية مل ي�سبق للكونغر�س اأن ا�ستخدمها يف تاريخ الوليات املتحدة �سوى �سد 

اثنني من اأ�سافه.
واإن كانت فر�س عزله تبقى �سئيلة يف ظل الغالبية اجلمهورية يف جمل�س 

ال�سيوخ، اإل اأن اخلطر يبقى ج�سيماً اإىل حد يتطلب منه تعبئة موؤيديه.
ودعا اجلمهوريني يف تغريدة حماها لحقاً اإىل البقاء موحدين، واإىل القتال 

لأن م�ستقبل بادنا على املحك.
اأجراها  هاتفية  مكاملة  ب�سبب  خطرية  اأزم��ة  النيويوركي،  امللياردير  ويواجه 
منه  وطلب  زيلين�سكي،  فولودميري  الأوك���راين  الرئي�س  مع  ال�سيف  خ��ال 
خالها التحقيق حول جون بايدن، يف وقت ت�سري ا�ستطاعات الراأي اإىل اأن 
نائب الرئي�س ال�سابق هو املر�سح الدميوقراطي الأوفر حظاً لهزم الرئي�س يف 
2020. ويرى الدميوقراطيون، يف هذا الت�سال �سوء ا�ستخدام  انتخابات 
لل�سلطة، على قدر من اخلطورة يربر ال�سروع باآلية عزل ل ت�ستخدم �سوى 

يف حالت نادرة جداً.

يف  متهمني   7 اأوراق  اإح��ال��ة 
املفتي اإىل  ح��ل��وان  خلية 

•• القاهرة-وكاالت:

القاهرة  جنايات  حمكمة  ق�ست 
اإىل  م��ت��ه��م��ني   7 اأوراق  ب��اإح��ال��ة 
املفتي متهيدا للحكم باإعدامهم، 
با�سم  اإعاميا  عرفت  ق�سية  يف 
املحكمة  ح���ل���وان.وح���ددت  خ��ل��ي��ة 
للنطق  نوفمرب   12 ي��وم  جل�سة 
املتهمني،  ج��م��ي��ع  ع��ل��ى  ب��احل��ك��م 
النيابة  32.وكانت  وع����دده����م 
عدة  للمتهمني  وج��ه��ت  ال��ع��ام��ة 
ت��ه��م، م��ن��ه��ا الن�����س��م��ام جلماعة 
اإرهابية اأ�س�ست على خاف اأحكام 
وحيازة  وال���د����س���ت���ور،  ال���ق���ان���ون 
عدد  وتنفيذ  ومفرقعات،  اأ�سلحة 
والقتل  الإرهابية،  العمليات  من 

العمد لرجال ال�سرطة.
ومن بني اجلرائم التي انخرطت 
و7  �سابط  اغ��ت��ي��ال  اخل��ل��ي��ة،  بها 
�سرطة  ق�سم  م��ن  ���س��رط��ة  اأم��ن��اء 
حلوان، وارتكاب عمليات اإرهابية 
العميد  وق��ت��ل  امل��ن��ي��ب،  مبنطقة 
مرور  وح���دة  رئي�س  فهمى  على 

املنيب.

•• بغداد-وكاالت:

املهدي،  ع��ادل عبد  العراقي،  ال���وزراء  رئي�س  ق���رارات  اأث���ارت 
حيال عزل وجتميد عدد من القيادات الع�سكرية التي �ساركت 
يف املعارك �سد تنظيم داع�س، موجة غ�سب �سعبي و�سيا�سي. 
وحذرت قيادات ع�سكرية مما اأ�سمته خمطط اإيران لإ�سعاف 

املوؤ�س�سة الع�سكرية.
اأب��رز ال�سباط الذين  ق��ادة من   9 اأ�سهر مت عزل   9 فخال 
من  وال�سمالية  الغربية  املحافظات  ا�ستعادة  معارك  ق��ادوا 

تنظيم داع�س.
من جهة اأخرى، ك�سفت م�سادر �سيا�سية عراقية عن ت�سكيل 
جمل�س تن�سيقي حمدود ي�سم جمموعة من ف�سائل احل�سد 
ال�سعبي الأكرث قربا من طهران، يف موؤ�سر على اإمكانية اأن 
احل�سد  منظومة  ع��ن  منف�سًا  دوراً  الف�سائل  تلك  ت���وؤدي 
نف�سها، خارج القرار الر�سمي للدولة العراقية ككل، ل �سيما 
م��ع ت��زاي��د امل��خ��اوف م��ن ان���دلع ���س��دام م�سلح ب��ني الوليات 

املتحدة واإيران.

املظلة اجلامعة لنحو �سبعني ف�سيًا م�سّلحاً ت�سمنت توزيعاً 
جديداً ومنا�سب قيادية خمتلفة، يف موؤ�سر على ات�ساع الهوة 
بني ميلي�سيات تطلق على نف�سها املقاومة الإ�سامية مرتبطة 
باحلر�س الثوري الإيراين، وتلك املرتبطة مبرجعية النجف 

يف العراق وتلتزم بقرارات احلكومة العراقية.
القرار  انفات  اإمكانية  على  موؤ�سرات  التطور  هذا  ويحمل 
ال��ع�����س��ك��ري يف ب��غ��داد يف ح���ال ان����دلع ���س��دام ب��ني الوليات 
اإىل  العراقية  واإي��ران، يف وقت ت�سعى فيه احلكومة  املتحدة 
املع�سكرين  م��ن  اأي  م��ع  ال���س��ط��ف��اف  ح��ال��ة  ال��ب��اد  جتنيب 

احلاليني يف املنطقة.
ع�سكري  حم��ور  ت�سكيل  العملية  الناحية  م��ن  يعني  وه���ذا 
بديًا  ب��اإي��ران،  ارتباطها  تخفي  ل  ع��دة  بف�سائل  حم�سور 
ملجل�س الراأي املوجود داخل هيئة احل�سد ال�سعبي، خ�سو�ساً 
اأكرث  ق��رارات حكومية  باإيران حتّدت  املرتبطة  الف�سائل  اأن 
اأو  عليها،  ت�سيطر  وب��ل��دات  م��دن  كالن�سحاب من  م��رة،  من 
ت�سليم �ساحها الثقيل للجي�س العراقي، واخل�سوع للمر�سوم 

الوزاري القا�سي بهيكلة احل�سد بالإ�سافة اإىل ذلك.

وي�سم املجل�س اجلديد ممثلني وقيادات يف ميلي�سيات مثل 
ال�����س��ه��داء، والإم�����ام علي،  ك��ت��ائ��ب ح���زب اهلل، وك��ت��ائ��ب �سيد 
النجباء، و�سرايا اخلرا�ساين،  اأهل احلق، وحركة  وع�سائب 
اأخرى،  وت�سكيات  الإم���ام،  جند  وكتائب  الأب���دال،  وحركة 

جميعها ترتبط ب�سكل وثيق مع احلر�س الثوري الإيراين.
ومل يعلن عن املجل�س ب�سكل ر�سمي، على الرغم من عقده 

لقاءات عدة يف بغداد خال الفرتة املا�سية.
اأبو  هم  ب��ارزة  اأ�سماء  �سبعة  املجل�س  ي�سم  امل�سادر،  وبح�سب 
احل�سد  هيكلية  من  ا�ستبعاده  جرى  ال��ذي  املهند�س  مهدي 
ال�سعبي اجلديدة، وقي�س اخلزعلي زعيم ميلي�سيا ع�سائب 
اآلء  اأب���و  النجباء  زع��ي��م ح��رك��ة  الكعبي  واأك����رم  اأه���ل احل���ق، 
املاجدي  اأك��رم  واأب��و  ال�سهداء،  �سيد  ميلي�سيا  زعيم  الولئي 
�سرايا  عن  اليا�سري  وعلي  الأب���دال،  حركة  ميلي�سيا  زعيم 

اخلرا�ساين، وغريهم.
لبع�س  اجلديد  التن�سيقي  املجل�س  ت�سكيل  م�ساعي  وج��اءت 
ف�����س��ائ��ل احل�����س��د، ب��ع��د اأي�����ام ق��ل��ي��ل��ة ع��ل��ى اإع�����ان الهيكلية 
اجلديدة لتنظيم عمل ميلي�سيا احل�سد ال�سعبي يف العراق، 

بعد ف�صل مدراء النطاق يف اأداء مهام املوجهني 
الرتبية تعيد اأع�شاء التوجيه مب�شمى اخت�شا�شي الدعم الفني والتخ�ش�شي 

•• دبي – حم�شن را�شد 

اأقرت وزارة الرتبية والتعليم موؤخراً ، باأهمية دور موجهي املواد يف امليدان الرتبوي 
، وذلك بعد ال�ستغناء عنهم بعد تطبيق م�سروع مدراء النطاق ، وت�ستيتهم ما بني 
العمل كموظفني بقطاع العمليات اأوقطاع املناهج اأو قطاع الرقابة املدر�سية ، واإ�سناد 
املهام التي كانت موكلة للموجهني ملدراء النطاق ، اإل انهم اي مدراء النطاق اثبتوا 
عدم قدرتهم على اأداء هذه املهام ، بعدما ان�سغلوا مبهام اأخرى هام�سية ون�سوا املهمة 
اأداء املعلمني ، ومن ثم اأظهر عدداً كبرياً من املعلمني �سعفاً  الرئي�سة وهي متابعة 
كبرياً يف اأدائهم ، خال متابعة مدراء النطاق لهم لغيابهم عن الزيارات ال�سفية ، 
مما انعك�س �سلباً على خمرجات امليدان الرتبوي خال ال�سنوات املا�سية ، منذ بدء 
تطبيق م�سروع مدراء النطاق . وك�سفت م�سادر قيادية ان الوزارة اقرت اأنه لغنى 
 ، باملدار�س  ال�سفية  ال��زي��ارات  املعلمني من خال  ، ودوره��م يف تقييم  املوجهني  عن 
م�سرياً اىل ان اإ�سناد مهامهم من قبل ملدراء النطاق ثبت ف�سله ، ومن ثم كان على 
وزارة الرتبية اإعادة املوجهني مرة ثانية للتوجيه وتقييم املعلمني حتت م�سمى جديد 

اخت�سا�سي الدعم الفني والتخ�س�سي .                               )التفا�سيل �س7(

تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة .. حممد بن زايد ياأمر باإعفاء 211 من املتقاعدين من �شداد م�شتحقات القرو�س ال�شكنية  )التفا�شيل �س3(تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة .. حممد بن زايد ياأمر باإعفاء 211 من املتقاعدين من �شداد م�شتحقات القرو�س ال�شكنية  )التفا�شيل �س3(

•• اخلرطوم-وكاالت:

الرئي�س  حماكمة  جل�سات  ال�سبت،  اأم�����س  ا�ستوؤنفت، 
ال�سوداين ال�سابق عمر الب�سري، يف تهم تتعلق بالف�ساد 
امل��ايل وال���رثاء غ��ري امل�����س��روع، وذل��ك يف مقر املحاكمة 
بالعا�سمة  وال��ق��ان��ون��ي��ة  ال��ق�����س��ائ��ي��ة  ال��ع��ل��وم  مب��ع��ه��د 

اخلرطوم.
واحدة  جل�سة  ال��دف��اع  هيئة  امل��ح��ك��م��ة،  ق��ا���س��ي  وم��ن��ح 
طلبت  اأن  بعد  وذل��ك  �سهودها،  تقدمي  م��ن  لانتهاء 
�ساهدها  اإف����ادة  يف  م�ستجدات  عقب  ���س��ه��وده��ا،  زي���ادة 
الأخري الذي قدمته من مكتب املراجع العام يف جل�سة 

اأم�س.
اجلنائية  امل��راج��ع��ة  اإدارة  م��دي��ر  ال��دف��اع،  �ساهد  وك���ان 
قد  الرحمن،  عبد  مكرم  النور  العام،  املراجع  مبكتب 
يخالف  ا�ستامها  يتم  اأم����وال  اأي  جتنيب  ب���اأن  قطع 
اأية  اأن  موؤكدا   ،2007 لعام  املالية  الإج���راءات  قانون 

وزارة  ح�سابات  يف  اإيداعها  يجب  الباد  تدخل  اأم��وال 
املالية واملوازنة.

وك�����س��ف ال�����س��اه��د ع���ن ع���دم خ�����س��وع ح�����س��اب��ات رئا�سة 
قبل  من  اأَر  مل  قائا:  العامة،  للمراجعة  اجلمهورية 

تقرير مراجعة حل�ساب رئا�سة اجلمهورية.
و�سدد عبد الرحمن على اأن جميع احل�سابات احلكومية 

يفرت�س اأن تخ�سع بالقانون للمراجعة العامة.
 وكانت املحكمة قد ا�ستمعت اإىل �سهادة �ساهدين اآخرين 
يف  القانونية  الإدارة  مدير  اأحدهما  ال�سبت،  جل�سة  يف 
بابكر،  اأح��م��د  حممد  م�سعب  الف�سائية،  طيبة  قناة 
 100 ملبلغ  بالقناة  املالية  الإدارة  با�ستام  اأق��ر  ال��ذي 

األف يورو، بتاريخ 24 نوفمرب 2018.
الدفاع  هيئة  به  دفعت  ال��ذي  امل�ستند  املحكمة  وقبلت 
ب��خ�����س��و���س ال���دع���م ل��ل��ق��ن��اة ���س��ك��ا، وحت��ف��ظ��ت عليه 
مو�سوعا بعد اعرتا�س هيئة التهام على امل�ستند لعدم 

احتوائه على ا�سم املحرر.

الد�شتورية  اللجنة  دع���وة 
ال�شورية اإىل جنيف 30 اأكتوبر

•• عوا�شم-وكاالت:

 دع���ا امل��ب��ع��وث الأمم�����ي اإىل 
�سوريا غري بيدر�سون اللجنة 
ال��د���س��ت��وري��ة ال�����س��وري��ة، اإىل 
جنيف  يف  اجتماعاتها  ب��دء 
)ت�سرين  اأك���ت���وب���ر   30 يف 

الأول( املقبل.
����س���م���ن  وثيقة  ذل�����ك  ج�����اء 
العام لامم  قدمها الأمني 
الأمن  جمل�س  اإىل  املتحدة 
املرجعية  املعايري  وت�سمنت 
وفقاً  اللجنة،  عمل  وقواعد 
ملا اأورده موقع رو�سيا اليوم، 

اأم�س ال�سبت. 
على  ال����وث����ي����ق����ة  ون���������س����ت 
دعا  اخل���ا����س  امل���ب���ع���وث  اأن 
اللجنة الد�ستورية اإىل بدء 
اج��ت��م��اع��ات��ه��ا يف ج��ن��ي��ف يف 

اأكتوبر.    30
 )التفا�سيل �س13(

5 هجمات مع انطالق النتخابات الأفغانية
•• كابول-وكاالت: 

بداأ الأفغان، اأم�س ال�سبت، الت�سويت لنتخاب رئي�س جديد للباد، حيث 
5 انفجارات  اأكرث من ت�سعة مايني ناخب م�سجل، بينما هزت  يوجد 

عدة مدن.
ويوجد 14 مر�سحاً م�سجًا، لكن من املرجح اأن ينح�سر ال�سباق بني 

الرئي�س املنتهية وليته اأ�سرف غني، ونائبه ال�سابق عبد اهلل عبد اهلل.
و�سيلعب الفائز دوراً حا�سماً يف م�ساعي الباد لإنهاء احلرب مع حركة 
اأن  امل�سلحني والوليات املتحدة، بعد  طالبان، وا�ستئناف املحادثات بني 

األغيت هذا ال�سهر.
الأربعة  ال��ب��اد  اأق��ال��ي��م  يف  الأم���ن  اأف����راد  م��ن  الآلف  ع�����س��رات  وانت�سر 
طالبان،  هجمات  من  الت�سويت  ومراكز  الناخبني  حلماية  والثاثني 

التي حثت الأفغان على مقاطعة النتخابات، وهددت بعواقب وخيمة.

الثانية: الدورة  موعد  اأكتوبر   13

تون�س: اإمكانية اإلغاء نتائج النتخابات الرئا�شية!
•• الفجر - تون�س

اأّكد نبيل بفون رئي�س الهيئة العليا امل�ستقلة لانتخابات يف حوار تلفزيوين اأن 
الهيئة اأمام مع�سلة كبرية ب�سبب و�سعية نبيل القروي معربا عن خ�سيته من 

اأن يكون هناك طعن يف �سامة العملية النتخابية اإذا توا�سل هذا الو�سع«.
وتابع: الهيئة طالبت بتمكني نبيل القروي من لقاء �سحفي اأو تلفزي، والأمر 
اأن يكون  الفر�س يفر�س  الثاين، ومبداأ تكافئ  ال��دور  اأك��رث يف  اأ�سبح معقدا 

املرت�سحني مت�ساويني.                                       )التفا�سيل �س13(

انت�سار اأمني يف �سوارع جال اأباد   )ا ف ب(

القروي يتحول اىل م�سكلة
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اأخبـار الإمـارات

حممد بن زايد ورئي�س اإقليم زجنبار ي�شهدان توقيع اتفاقية بني �شندوق خليفة ووزارة املالية يف الإقليم ب� 10 ماليني دولر لدعم ريادة الأعمال

يف  امل�ساهمة  ت�ستهدف  التفاقية 
لنحو  املعي�سية  الأح���وال  حت�سني 
يقبعون حتت  الذين  %14 من 

خط الفقر يف زجنبار.
و�����س����دد ال���ن���وي�������س ع���ل���ى ال����ت����زام 
ال�سندوق التام باتخاذ الإجراءات 
الازمة واملطلوبة ل�سمان تنفيذ 
والإ�سراف  املدعومة  امل�سروعات 
تقدمي  ع���ل���ى  وال����ع����م����ل  ع���ل���ي���ه���ا 
حال  يف  الت�سحيحية  ال��ت��داب��ري 

ومتكني  الأع��������������م��ال  ري����ادة  دع����م 
تاأ�سي�س  م�����ن  الأع������م������ال  رواد 
ال�سغر  م��ت��ن��اه��ي��ة  م�����س��اري��ع��ه��م 
يف  لت�سهم  واملتو�سطة  وال�سغرية 
ومتوازن  م�ستقر  اقت�ساد  اإي��ج��اد 
ي���ع���زز ال��ت��ن��م��ي��ة الق��ت�����س��ادي��ة يف 

زجنبار.
�ستوفر  الت��ف��اق��ي��ة  اأن  واأ����س���اف 
م�سروع   2000 لنحو  مت��وي��ا 
امل�ساريع  ه��ذه  ت�سهم  اأن  متوقعا 

م��ن ج��ان��ب��ه اأ����س���اد م��ع��ايل حممد 
املالية  وزي������ر  اب�����دي�����واوا  رام����ي����ه 
زجنبار  اإق��ل��ي��م  يف  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
جتمع  ال��ت��ي  املتميزة  بالعاقات 
املتحدة  العربية  الإم����ارات  دول��ة 
عن تطلع  باإقليم زجنبار، معرباً 
هذا  اأوا�����س����ر  ت��ع��زي��ز  اإىل  ب�����اده 

التعاون البناء.
الإمارات  دولة  اإن  ابديواوا  وقال 
ت��ب��ذل جهودا  امل��ت��ح��دة  ال��ع��رب��ي��ة 

الإ�سهام  يف  امل���ت���ح���دة  ال���ع���رب���ي���ة 
اجل����ه����ود  ال����ف����اع����ل واجل����������اد يف 
احلكومية لتعزيز م�سرية التنمية 
الق��ت�����س��ادي��ة والج��ت��م��اع��ي��ة يف 
وال�سديقة  ال�����س��ق��ي��ق��ة  ال�������دول 
القت�سادي  ال�ستقرار  وتر�سيخ 
توؤكد  كما  ال��ع��امل،  يف  واملجتمعي 
ع��م��ق ال���ع���اق���ات ال��ث��ن��ائ��ي��ة بني 

البلدين.
اإىل  تهدف  التفاقية  اأن  واأو�سح 

ذل���ك، ف�سًا ع��ن تقدمي  وج���وب 
الدعم الفني واخلربة املطلوبني، 
اأه��م��ي��ة ت�����س��اف��ر اجلهود  م���وؤك���داً 
ال��ط��رف��ني لإت��اح��ة الفر�سة  ب��ني 
لتحقيق  وال��ن�����س��اء  ال�سباب  اأم���ام 
تاأ�سي�س  خ��ال  من  طموحاتهم، 
م�������س���روع���ات خ���ا����س���ة ت�����س��ه��م يف 
زجنبار،  اإقليم  يف  القت�ساد  رفد 
وت���ن���م���ي���ة امل���ن���اط���ق ال���ف���ق���رية يف 

خمتلف اأرجاء الإقليم.

اآلف   9 على  يزيد  م��ا  توفري  يف 
لل�سباب  ج���دي���دة  ع��م��ل  ف��ر���س��ة 
اإق��ل��ي��م زجن��ب��ار خ���ال الفرتة  يف 

القليلة القادمة.
امل�ساريع  م��ن   %  35 اإن  وق����ال 
امل�ستهدفة �ستكون من ن�سيب املراأة 
امل�ساريع  باقي  اإتاحة  �ستتم  فيما 
اأمام كافة فئات املواطنني خا�سة 
اأولئك الذين يعي�سون يف املناطق 
اأن  اإىل  النائية والفقرية، م�سرياً 

•• اأبوظبي-وام:

ال�سيخ  ال�����س��م��و  ����س���اح���ب  ���س��ه��د 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
القائد  ن����ائ����ب  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
ومعايل  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
�سني  ع����ل����ي حم����م����د  ال�����دك�����ت�����ور 
بجمهورية  زجنبار  اإقليم  رئي�س 
اتفاقية  تنزانيا الحتادية توقيع 
خليفة  �����س����ن����دوق  ب�����ني  ت�����ع�����اون 
املالية  ووزارة  امل�ساريع  لتطوير 
لدعم  زجن���ب���ار  يف  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
ومتويل امل�ساريع متناهية ال�سغر 
وال�سغرية واملتو�سطة يف الإقليم 
بقيمة 10 مايني دولر اأمريكي 

ما يعادل 36.8 مليون درهم.
ك���ل م���ن �سعادة  وق����ع الت��ف��اق��ي��ة 
ال��ن��وي�����س رئي�س  ح�����س��ني ج��ا���س��م 
خليفة  ���س��ن��دوق  اإدارة  جم��ل�����س 
لتطوير امل�ساريع ومعايل حممد 
املالية  وزي������ر  اب�����دي�����واوا  رام����ي����ه 
زجنبار  اإق��ل��ي��م  يف  وال��ت��خ��ط��ي��ط 
التفاقية  مبلغ  �سي�سرف  ..فيما 
على مدى خم�س �سنوات بدفعات 

مت�ساوية.
التفاقية  هذه  اإن  النوي�س  وق��ال 
جت�����س��د ال����ت����زام دول�����ة الإم�������ارات 

دع����م  وا����س���ت���ث���ن���ائ���ي���ة يف  م���ه���م���ة 
القت�سادي  ال���س��ت��ق��رار  وت��ع��زي��ز 
والج��ت��م��اع��ي يف ك��ث��ري م��ن دول 
ال����ع����امل وب����ط����رق خم��ت��ل��ف��ة من 
اأبرزها ت�سجيع ال�سباب ومتكينهم 
وحتقيق  م�ساريعهم  تنفيذ  م��ن 
تنمية  يف  والإ����س���ه���ام  اأح���ام���ه���م 
برامج  ع���رب  ب��ل��دان��ه��م  اق��ت�����س��اد 
لتطوير  خليفة  �سندوق  متويل 
مهما  دورا  ي��وؤدي  ال��ذي  امل�ساريع 
وتعزيز  دع���م  وف���اع���ا يف جم���ال 
امل�ساريع  الأع��م��ال ومتكني  ري��ادة 
خمتلف  يف  واملتو�سطة  ال�سغرية 

مناطق العامل.
يذكر اأن �سندوق خليفة لتطوير 
نحو  قبل  تاأ�س�س  ال��ذي  امل�ساريع 
اأ�سبح  اأب���وظ���ب���ي  يف  ع��ام��ا   12
بن�سر  املعنية  املوؤ�س�سات  اأبرز  اأحد 
ث���ق���اف���ة ري�������ادة الأع�����م�����ال ودع����م 
يف  واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع 
املتحدة،  العربية  الإم���ارات  دول��ة 
 1600 اأك�����رث م���ن  ح��ي��ث م����ول 
ال�����دول�����ة، فيما  داخ������ل  م�������س���روع 
 20 م��ن  اأك���رث  اإىل  جتربته  نقل 
اآ�سيا  يف  و�سديقة  �سقيقة  دول���ة 
واأف��ري��ق��ي��ا واأوروب������ا ع��رب برامج 

متويلية رائدة.

حممد بن را�شد واحلكام يح�شرون اأفراح اآل نهيان واآل مكتوم

•• دبي-وام:

ح�سر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن 
ال�سيخ  ال�سمو  و�ساحب  عجمان  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  النعيمي  را�سد 
حمد بن حممد ال�سرقي ع�سو املجل�س الأعلى حاكم الفجرية و�ساحب ال�سمو 
ال�سيخ �سعود بن را�سد املعا ع�سو املجل�س الأعلى حاكم اأم القيوين و�ساحب 
راأ�س  حاكم  الأع��ل��ى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  �سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو 

اخليمة، حفل ال�ستقبال الذي اأقيم يف مركز دبي التجاري العاملي مبنا�سبة 
زفاف ال�سيخ خالد بن حممد بن حمدان اآل نهيان، اإىل كرمية �ساحب ال�سمو 

ال�سيخ حممد را�سد اآل مكتوم.
ح�سر احلفل �سمو ال�سيخ حمدان بن حممد بن را�سد اآل مكتوم ويل عهد دبي 
و�سمو ال�سيخ حمدان بن را�سد اآل مكتوم نائب حاكم دبي وزير املالية و�سمو 
ال�سيخ  و�سمو  دبي  نائب حاكم  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ مكتوم بن حممد 
�سلطان بن حممد بن �سلطان القا�سمي ويل عهد ونائب حاكم ال�سارقة و�سمو 
و�سمو  ال�سارقة  حاكم  نائب  القا�سمي  �سلطان  بن  �سامل  بن  عبداهلل  ال�سيخ 

ال�سيخ  و�سمو  القيوين  اأم  عهد  ويل  املعا  را�سد  بن  �سعود  بن  را�سد  ال�سيخ 
حممد بن �سعود بن �سقر القا�سمي ويل عهد راأ�س اخليمة.

كما ح�سر احلفل �سمو ال�سيخ �سعيد بن زايد اآل نهيان ممثل حاكم اأبوظبي 
والفريق �سمو ال�سيخ �سيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
الداخلية و�سمو ال�سيخ من�سور بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء 
وزير �سوؤون الرئا�سة و�سمو ال�سيخ حامد بن زايد اآل نهيان رئي�س ديوان ويل 
عهد اأبوظبي، و�سمو ال�سيخ خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان، ع�سو املجل�س 
بن  ذياب  ال�سيخ  و�سمو  التنفيذية،  اللجنة  رئي�س  اأبوظبي  لإم��ارة  التنفيذي 

حممد بن زايد اآل نهيان رئي�س دائرة النقل يف اأبوظبي، و�سمو ال�سيخ اأحمد 
ملجموعة  الأع��ل��ى  الرئي�س  للطريان  دب��ي  هيئة  رئي�س  مكتوم  اآل  �سعيد  ب��ن 
اآل مكتوم، مدير عام دائرة  طريان الإم��ارات، و�سمو ال�سيخ ح�سر بن مكتوم 
ال�سيخ  و�سمو  مكتوم،  اآل  بن جمعة  مكتوم  بن  بطي  وال�سيخ  بدبي،  الإع��ام 
اآل  را�سد  بن  “حممد  موؤ�س�سة  رئي�س  اآل مكتوم،  را�سد  بن  اأحمد بن حممد 
مكتوم للمعرفة”، و�سمو ال�سيخ من�سور بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، و�سمو 
ال�سيخ �سعيد بن حممد بن را�سد اآل مكتوم، ومعايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 

اآل نهيان وزير الت�سامح، وعدد من ال�سيوخ وكبار امل�سوؤولني يف الدولة.

بحث مع رئي�س اإقليم زجنبار العالقات الثنائية وعددا من الق�صايا

حممد بن زايد يوؤكد اهتمام الإمارات بتعزيز عالقاتها مع تنزانيا وقارة اأفريقيا ب�شكل عام 
•• اأبوظبي-وام: 

ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
�سني  حممد  علي  الدكتور  معايل  امل�سلحة  للقوات  الأع��ل��ى  القائد  نائب 

رئي�س اإقليم زجنبار يف جمهورية تنزانيا الحتادية.
ورحب �سموه - خال اللقاء الذي جرى يف ق�سر ال�ساطئ - بزيارة رئي�س 
العاقات  معه  وبحث  املتحدة  العربية  الإم���ارات  دول��ة  اإىل  اإقليم زجنبار 
وال�سياحية  والتجارية  ال�ستثمارية  امل��ج��الت  يف  اجلانبني  بني  القائمة 

امل�ستويات  على  الأم��ام  اإىل  ودفعها  تنميتها  و�سبل  اجلوانب  من  وغريها 
املختلفة خال الفرتة القادمة.

كما ناق�س اجلانبان عددا من الق�سايا واملو�سوعات ذات الهتمام امل�سرتك 
وتبادل وجهات النظر ب�ساأنها.

الإمارات  دول��ة  اأن  اآل نهيان  زاي��د  ال�سيخ حممد بن  ال�سمو  واأك��د �ساحب 
جمهورية  م��ع  عاقاتها  بتعزيز  ك��ب��رياً  اهتماماً  تبدي  املتحدة  العربية 
يحقق  مب��ا  ع��ام  ب�سكل  اأفريقيا  وق���ارة  زجن��ب��ار  واإقليم  الحت��ادي��ة  تنزانيا 

امل�سالح امل�سرتكة للطرفني يف التنمية والزدهار.

ال�سيخ  ال�سمو  �سني �ساحب  الدكتور علي حممد  �سكر معايل  من جانبه 
اآل نهيان وعرب عن تقديره العميق للدعم الذي تقدمه  حممد بن زايد 

دولة الإمارات للتنمية ال�ساملة والتطوير يف اإقليم زجنبار.
واأك��د احلر�س على تطوير العاقات مع دولة الإم��ارات العربية املتحدة 
خا�سة  الرائدة،  التنموية  خرباتها  من  وال�ستفادة  املختلفة،  املجالت  يف 
يف ظ��ل م��ا يتوفر ل��ه��ذه ال��ع��اق��ات م��ن اإم��ك��ان��ات ك��ب��رية مل��زي��د م��ن النماء 

والزدهار.
ل�سوؤون  دول��ة  وزي��رة  الها�سمي  اإبراهيم  بنت  رمي  معايل   .. اللقاء  ح�سر 

دي��وان ويل عهد  وكيل  امل��زروع��ي  و�سعادة حممد مبارك  ال��دويل  التعاون 
�سندوق  اإدارة  جمل�س  رئي�س  النوي�س  جا�سم  ح�سني  و���س��ع��ادة  اأب��وظ��ب��ي 
خليفة لتطوير امل�ساريع و�سعادة خليفة عبد الرحمن حممد عبدالرحمن 
اجلانب  ومن  الحتادية.  تنزانيا  جمهورية  لدى  الدولة  �سفري  املرزوقي 
اإق��ل��ي��م زجن��ب��ار ..م��ع��ايل عي�سى ح��اج��ي اأو���س��ي غ��اف��و وزي���ر دول���ة ومعايل 
وزير  عبدالواوة  راميه  حممد  ومعايل  العام  النائب  �سعيد  ح�سن  �سعيد 
املالية والتخطيط و �سعادة مبارك نا�سر مبارك �سفري جمهورية تنزانيا 

الحتادية لدى الدولة.
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اأخبـار الإمـارات
تنفيذا لتوجيهات رئي�س الدولة 

حممد بن زايد ياأمر باإعفاء 211 من املتقاعدين من �شداد م�شتحقات القرو�س ال�شكنية بقيمة اإجمالية بلغت 208 ماليني درهم
•• اأبوظبي -وام: 

تنفيذا لتوجيهات �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س 
الدولة حفظه اهلل، اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان 
 211 باإعفاء  امل�سلحة  للقوات  الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل 
اأ�سر املتوفني من �سداد م�ستحقات  اإىل  اإ�سافة  مواطنا من املتقاعدين 
مايني   208 بلغت  اإجمالية  بقيمة  اأبوظبي،  يف  ال�سكنية  القرو�س 
دره����م، ب��ه��دف ت��وف��ري احل��ي��اة ال��ك��رمي��ة وحت��ق��ي��ق ال���س��ت��ق��رار الأ�سري 

للمواطنني.
املواطنة  الأ���س��ر  ع��ن  الجتماعية  الأع��ب��اء  لتخفيف  الإع��ف��اءات  وت��اأت��ي 
يف  القيادة  نهج  مع  وتن�سجم  املحدود،  الدخل  ذات  املتقاعدين  ل�سيما 

متابعة اأحوال املواطنني والوقوف على احتياجاتهم.
دي��وان ويل عهد  ع��ام  ال�سويدي مدير  �سعادة جرب حممد غ��امن  واأك��د 
املبادرة  هذه  اأن  لاإ�سكان،  اأبوظبي  هيئة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  اأبوظبي 
توؤكد اهتمام القيادة الر�سيدة ب�سوؤون املواطنني وتخفيف الأعباء املالية 
عن املتقاعدين وورثة املتوفني، منوها باأن القيادة حري�سة على توفري 

ال�سبل كافة لتحقيق احلياة الكرمية و�سمان ال�ستقرار الأ�سري لاأ�سرة 
املواطنة، مما ينعك�س اإيجابا على ا�ستقرارهم الجتماعي والقت�سادي.
ا�ستملت،  الإع���ف���اءات  م��ن  امل�ستفيدين  م��ن  القائمة  ه��ذه  اأن  واأو���س��ح 
متقاعدين من ذوي الدخل املحدود كدفعة اأوىل، واأن العمل جار على 
اإ�سدار باقي الدفعات امل�ستحقة والتي �سيتم الإعان عنها خال الفرتة 

القادمة.
واأ�ساف ال�سويدي اإن قيادتنا الر�سيدة ت�سع املواطن على راأ�س اأولوياتها 
وحت��ر���س ع��ل��ى اله��ت��م��ام مب��ت��اب��ع��ة اأح���وال���ه ك��اف��ة ل�����س��م��ان ا�ستقراره 

الجتماعي مبا ي�سمن له واأ�سرته حياة كرمية وم�ستقرة.
لتحقيق جم��م��وع��ة من  ت��اأ���س�����س��ت  ل��اإ���س��ك��ان  اأب��وظ��ب��ي  هيئة  اأن  ي��ذك��ر 
اإ�سكان  ب��رام��ج  تنفيذ  ت�سمل  وال��ت��ي  ال�سرتاتيجية،  وامل��ه��ام  الأه����داف 
املواطنني، وحتديد متطلبات تنفيذ هذه الربامج، واإعداد التجهيزات 
اللوج�ستية ملتطلبات البنية التحتية، وتطوير برامج الإ�سكان والنظم 
مبختلف  اخلا�سة  الطلبات  وا�ستام  برنامج،  بكل  اخلا�سة  واللوائح 
اأنواع برامج الإ�سكان وقرو�س الإ�سكان من املواطنني ودرا�ستها واتخاذ 

القرارات املنا�سبة ب�ساأنها.

تنفيذا لتوجيهات حممد بن زايد..200 �شاب وفتاة يف اأبني ي�شتفيدون من الزواج اجلماعي ال�شابع ع�شر يف اليمن

عبداهلل بن زايد يلتقي عددا من وزراء اخلارجية يف نيويورك

حتت رعاية حممد بن زايد 

كن للمعلمني تبنيها يف الإمارات وزراء و�شناع قرار يناق�شون اأ�شاليب التعليم املبتكرة التي يمُ

•• اأبني-وام:

ال�سابع ع�سر على  ال��زواج اجلماعي  الإماراتي  الأحمر  الهال  نظمت هيئة 
�سمن  اأب���ني  حمافظة  يف  وف��ت��اة  ���س��اب   200 منه  ا�ستفاد  ال��ي��م��ن،  م�ستوى 
الأعرا�س اجلماعية التي وجه بها �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل 
نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة لدعم ا�ستقرار 
ال�سباب وتعزيز الن�سيج الجتماعي يف اليمن، وذلك مبتابعة من �سمو ال�سيخ 

حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة الظفرة رئي�س الهيئة.
 2019 وي�ستفيد من الأعرا�س اجلماعية يف مرحلتها الثانية خال العام 

اآلف ال�سباب يف 11 حمافظة مينية.
ومت���ت امل��را���س��م ب��ح�����س��ور م��ه��دي احل��ام��د ن��ائ��ب حم��اف��ظ اأب����ني وع����دد من 
امل�سوؤولني اليمنيني وممثل هيئة الهال الأحمر الذي اأ�سرف على مرا�سم 
الزواج والرتتيبات اخلا�سة به، مب�ساركة العر�سان واأ�سرهم ومعارفهم وجمع 

غفري من اأهايل املحافظة.
وتاأتي مبادرة �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان �سمن ا�ستجابة 

الإمارات ملتطلبات الأ�سقاء يف اليمن من الدعم وامل�ساندة يف جميع املجالت، 
وا�ستمرارا جلهودها يف حت�سني جودة احلياة ودعم الأو�ساع الإن�سانية ورفع 

املعاناة عن ال�ساحة اليمنية.
واأكد الدكتور حممد عتيق الفاحي الأمني العام لهيئة الهال الأحمر اأن 
ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  توجيهات  لتنفيذ  وفق خطة مدرو�سة  الهيئة عملت 
على  ال��ث��اين  للعام  اجلماعية  الأع��را���س  بتنظيم  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن  حممد 
ومتابعة  �سموه  برعاية  اليمن  يف  منها  امل�ستفيدين  مظلة  وتو�سيع  التوايل 
قيادتنا  امل��ام  توؤكد  امل��ب��ادرة  ه��ذه  نهيان..و  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ حمدان  �سمو 
على  والقت�سادية  والجتماعية  الإن�سانية  الأو���س��اع  مبجريات  الر�سيدة 
يواجه  ال��ذي  اليمني  ال�سباب  بظروف  اهتمامها  وم��دى  اليمنية،  ال�ساحة 
واحلياة  ال���س��ت��ق��رار  يف  وتطلعاته  حلمه  حتقيق  اأج���ل  م��ن  ك��ب��رية  حت��دي��ات 

الكرمية.
اإن الأع��را���س اجلماعية تعمل على تعزيز  اأم��ني ع��ام الهال الأح��م��ر  وق��ال 
املبذولة  اجل��ه��ود  وت��دع��م  العائلية  ال��رواب��ط  ومت��ت��ني  الج��ت��م��اع��ي  الن�سيج 
اأنها  اإىل  اإ�سافة  املحررة،  اليمنية  املحافظات  وال�ستقرار يف  الأمن  لتحقيق 

الدعم  من  اليمنية  ال�ساحة  لحتياجات  ال�سمولية  الإم��ارات  نظرة  ج�سدت 
وامل�ساندة، واأكدت اهتمام الدولة وقيادتها بتوفري �سبل ال�ستقرار الجتماعي 
والنف�سي لل�سباب اليمني الذي يقع عليه عبء التنمية والإعمار يف اليمن، 
راأ�سها  وعلى  اأم��وره��م  وتي�سري  بهم  والعناية  رعايتهم  من  لب��د  ك��ان  لذلك 

تهيئة الظروف املائمة ل�ستقرارهم.
اليمني  املجتمع  يف  كبرية  �سريحة  ميثلون  ال�سباب  اأن  اإىل  الفاحي  واأ�سار 
لذلك جاءت املبادرة تعبريا �سادقا عن مكانتهم يف توجهات الدولة اخلرية 
ال�سعادة  ون�����س��ر  بق�ساياهم  ل��اه��ت��م��ام  وجت�����س��ي��دا  اليمنية،  ال�����س��اح��ة  ع��ل��ى 
عوامل  اأه��م  من  تطلعاتهم  حتقيق  ب��اأن  وامي��ان��ا  اأو�ساطهم،  يف  واليجابية 

ال�ستقرار املن�سود يف اليمن ال�سقيق.
عزوف  يف  ت�سببت  اليمن  يف  ال�ساغطة  القت�سادية  ال��ظ��روف  ان  واأ���س��اف 
الأهداف  العديد من  املبادرة لتحقق  ال��زواج لذلك جاءت هذه  ال�سباب عن 
يف مقدمتها تقليل نفقات الزواج وتي�سري �سبله واحلد من الإ�سراف والبذخ 
اأفراد املجتمع  يف املنا�سبات الجتماعية وتعزيز قيم التكافل والرتاحم بني 
اليمني املتجان�س وحماربة مظاهر التباهي والتفاخر يف مثل هذه املنا�سبات 

الجتماعية.
اأبني عن �سكره وتقديره لرعاية �ساحب  اأع��رب نائب حمافظ  ومن جانبه 
اأن  موؤكدا  اجلماعي،  ال��زواج  لهذا  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو 
املبادرة الكرمية من �سموه جت�سد عمق الروابط الإماراتية اليمنية الرا�سخة 
والنف�سي  والجتماعي  الأ���س��ري  ال�ستقرار  حتقيق  يف  وت�ساهم  والثابتة، 

لل�سباب.
واأ�ساد مبتابعة �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان جلهود الهال الأحمر 
املا�سية  ال�سنوات  خ��ال  اليمن  ع��ن  تنقطع  مل  التي  الإن�سانية  الإم��ارات��ي 
تبنيها  خ��ال  م��ن  الأخ���رى  املنظمات  �سائر  دون  متيزت  الهيئة  ان  م��وؤك��دا 

لق�سايا التنمية والإعمار يف اليمن .
يف  حلمهم  بتحقيق  ال��ب��ال��غ��ة  �سعادتهم  ع��ن  ال��ع��ر���س��ان  اأع����رب  جانبهم  م��ن 
التي  املباركة  الزيجات  هذه  عرب  �سملهم  ومل  الكرمية،  واحلياة  ال�ستقرار 
والعرفان  ال�سكر  بجزيل  وتقدموا  ولأ�سرهم،  لهم  اأف�سل  مل�ستقبل  توؤ�س�س 
اأولوياتها  التي و�سعتهم ن�سب عينيها ويف مقدمة  الر�سيدة  لقيادة الدولة 

وبادرت بر�سم الب�سمة على وجوههم عرب هذه املبادرة الجتماعية الرائدة.

•• نيويورك - وام: 

التقى �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان وزير اخلارجية 
والتعاون الدويل يف نيويورك عددا من وزراء خارجية الدول 
امل�ساركة يف اأعمال الدورة ال� / 74 / للجمعية العامة لاأمم 
خارجية  وزير  ريبريا  تيودورو  معايل  �سموه  التقى  املتحدة. 
اإندوني�سيا  خارجية  وزي��رة  مار�سودي  ريتنو  ومعايل  ت�سيلي 
ومعايل تاليدي باندور وزيرة خارجية جنوب اأفريقيا ومعايل 

نيكو�س دنديا�س وزير خارجية اليونان.
العاقات  تعزيز  �سبل  بحث  اللقاءات  ه��ذه  جممل  وتناولت 
الثنائية واأوجه التعاون امل�سرتك يف املجالت املختلفة ومنها 
والتعليمية  والتجارية  والقت�سادية  والثقافية  ال�ستثمارية 
وال�����س��ي��اح��ي��ة وال��ط��اق��ة امل��ت��ج��ددة وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ب��ني دولة 

الإمارات وهذه الدول.
كما جرى اأي�سا تبادل وجهات النظر جتاه م�ستجدات الأو�ساع 
يف املنطقة وبحث عدد من الق�سايا الإقليمية والدولية ذات 
الهتمام امل�سرتك ومنها املدرجة على جدول اأعمال الدورة ال� 

/ 74 / للجمعية العامة لاأمم املتحدة.
ووقع �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد اآل نهيان ومعايل تيودورو 
اتفاقية بني حكومة دولة  ريبريا وزير خارجية ت�سيلي على 
ب�ساأن  ت�سيلي  جمهورية  وحكومة  املتحدة  العربية  الإم���ارات 

التعاون وامل�ساعدة الإدارية املتبادلة يف امل�سائل اجلمركية.
اجلابر  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان  ال��دك��ت��ور  ال��ل��ق��اءات معايل  ح�سر 
وزير دولة ومعايل عمر بن �سلطان العلماء وزير دولة للذكاء 
ال�سطناعي و�سعادة لنا زكي ن�سيبه املندوبة الدائمة لدولة 

الإمارات لدى الأمم املتحدة.

•• اأبوظبي-الفجر: 

عهد  ويل  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رع��اي��ة  حت��ت 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، اأعلن مكتب �سوؤون التعليم يف 
ديوان ويل عهد اأبوظبي عن ان�سمام عدد من الوزراء يف دولة الإمارات اإىل 
2019، بهدف مناق�سة  امل�ساركني يف منتدى قدوة  اأبرز املتحدثني  قائمة 

اأهمية تبني اأ�ساليب تعليم مبتكرة لتعزيز م�ستقبل التعليم.
وت�سم قائمة الوزراء امل�ساركني يف املنتدى، معايل ال�سيخ نهيان بن مبارك 
الرتبية  وزير  احلمادي  اإبراهيم  ح�سني  ومعايل  الت�سامح،  وزير  نهيان  اآل 
والتعليم، ومعايل نورة بنت حممد الكعبي وزيرة الثقافة وتنمية املعرفة، 
ومعايل جميلة املهريي وزيرة الدولة ل�سوؤون التعليم العام، ومعايل الدكتور 
التعليم  ل�سوؤون  الدولة  وزي��ر  الفا�سي،  بالهول  اهلل حميد  عبد  بن  اأحمد 
املجل�س  ع�سو  امل��ب��ارك  خليفة  حممد  وم��ع��ايل  املتقدمة،  وامل��ه��ارات  ال��ع��ايل 

التنفيذي لإمارة اأبوظبي، رئي�س دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي.
وتركز املحاور الرئي�سية ملنتدى “قدوة 2019” املنعقد حتت �سعار “نحو 
التعليمية  والأ�ساليب  املمار�سات  اأف�سل  اإب��راز  على  عاملية”،  تعليم  كفاءات 
املعتمدة عاملياً، والتي ميكن للمعلمني ال�ستفادة منها واتباعها يف حياتهم 

املهنية، �سي�سارك يف اأعمال املنتدى اأكرث من 70 متحدثاً و�سخ�سية رائدة 
حملية واإقليمية وعاملية يف قطاع التعليم. 

من  الت�سامح  “تعزيز  ع��ن��وان:  حت��ت  ُيلقيها  ال��ت��ي  الفتتاحية  كلمته  ويف 
وزير  نهيان  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  �سيناق�س  خال التعليم”، 
متنوعة  ثقافات  ي�سم  الذي  الإماراتي  للمجتمع  املتنوع  الن�سيج  الت�سامح، 
الثقافات  تلك  اح���رتام  على  تقوم  ا�ستثنائية  قيمًة  فيها  الت�سامح  ُي�سكل 
والنفتاح على الآخر. كما �سُي�سلط معاليه ال�سوء على القوا�سم امل�سرتكة 
الإم��ارات للتعليم ودور  اأجندة  التي جتمع الربنامج الوطني للت�سامح مع 
الطلبة  واإع���داد  الجتماعية  ال��رواب��ط  تعزيز  يف  العاملية  الكفاءات  تدري�س 

مل�ستقبل يت�سم بالرتابط.
يف  العامليني  املتحدثني  م��ن  نخبة  املنتدى  ي�ستقطب  ذل���ك،  على  وع���اوة 
الأع�ساب  ع��امل  لوتو،  بيو  الدكتور  فيهم  مبن  باملعرفة،  متعلقة  جم��الت 
وموؤ�س�س “خمترب غري املتاأقلمني” يف الوليات املتحدة الأمريكية، والذي 
�سُي�سارك يف جل�سة نقا�سية مع معايل الوزيرة نورة بنت حممد الكعبي حتت 
اأهمية  اجلل�سة  �ستتناول  حيث  عنوان: “اأهمية الثقافة يف تنمية املعرفة”، 
يف  التكنولوجيا  ا�ستخدام  و�ُسبل  منفتح  جمتمع  لبناء  الثقافية  امل�ساركة 

املدار�س لتحفيز الإبداع والبتكار الثقايف. 

التعليم  �سوؤون  النعيمي، مدير مكتب  �سيفتتح حممد خليفة  ومن جانبه، 
يف ديوان ويل عهد اأبوظبي، اأعمال املنتدى من خال ت�سليط ال�سوء على 
التغيريات التي مير بها امل�سهد التعليمي يف دولة الإم��ارات. و�سيقدم ملحة 
لتعزيز  الرامية  امل�ستقبلية  وخططه  التعليم  ���س��وؤون  مكتب  م�ساريع  ع��ن 
جودة التعليم. كما ي�ستعر�س مدى تاأثري هذه امل�ساريع على التنمية املهنية 
احل��ي��اة لدى  م��دى  التعلم  م��ب��ادئ  وغ��ر���س  ال��رتب��وي،  وال��ف��ك��ر  للمعلمني، 

املعلمني والطلبة على حٍد �سواء.
تتمحور  التي  البتكارية  الأن�سطة  من  جمموعة  املنتدى  �سي�ست�سيف  كما 
“اإ�ساءات على جتارب �سخ�سية”، والتي �سي�سيئ  املعّلمني، مبا فيها  حول 
ال�سخ�سية  جتاربهم  من  جوانب  على  خالها  من  الإم��ارات��ي��ون  املعّلمون 
جل�سات  و�سمن  دقائق،  الع�سرة  تتجاوز  ل  ف��رتات  خ��ال  التعليم  �سلك  يف 
تفاعلية ُتتيح لهم ربط جتاربهم مبفاهيم فعاليات “منتدى قدوة”. ومن 
�ساأن هذه العرو�س التقدميية اأن ت�سجع على التعاون بني خمتلف املعلمني، 
وتعزز ال�سغف حيال مفهوم التعّلم مدى احلياة. وت�سمل اجلل�سات الأخرى 
املعّلمني”،  “حوارات  “منتدى قدوة” اأن�سطة مثل  ت�سهدها فعاليات  التي 
وهي جل�سات حوارية جتمع املعّلمني للتباحث حول التحديات التي تواجه 

مهنتهم يف الإمارات العربية املتحدة و�ُسبل م�ساعدتهم على الت�سدي لها.

كما ت�ستمل فعاليات املنتدى على دورات متقدمة ت�سم نخبة من ال�سخ�سيات 
قدوة” التي  “عيادة  جل�سات  تركز  بينما  التعليم؛  قطاع  يف  عاملياً  الرائدة 
املعّلمني، و�سيقوم  ُيديرها جمموعة من اخل��رباء، على م�ساألة جودة حياة 
املعّلمون �سخ�سياً باإدارة جل�سات حتت عنوان “جمل�س قدوة” والتي �ستغطي 
عدة موا�سيع خمتلفة، اإىل جانب فعالية “البتكار يف التعليم”، وهي �سل�سلة 
من العرو�س التقدميية ال�سريعة حول اأحدث التقنيات واملمار�سات املبتكرة 

يف ميدان التعليم.
بن  بجائزة حممد  الفائز  الإع��ان عن   ،”2019 ق��دوة  “منتدى  وي�سهد 
زايد لأف�سل معلم خليجي، والتي تكرم املعّلمني املتميزين من دول جمل�س 
التعليم.  جم��ال  يف  واإجن��ازات��ه��م  تفانيهم  على  كتقدير  اخلليجي  التعاون 
معلم  لأف�سل  زاي��د  بن  حممد  قدوة” وجائزة  “منتدى  من  ُك��ّل  ويحتفي 
التي  اجلهود  ويكّرم  بها  ُيحتذى  قدوة  بو�سفهم  املنطقة  مبعّلمي  خليجي 
قدوة  “منتدى  وي�سعى  اإمكاناتهم.  حتقيق  يف  الطاب  مل�ساعدة  يبذلونها 
دولة الإمارات كوجهة عاملية رائدة يف قطاع  مكانة  تكري�س  2019” اإىل 
التعليم، وذلك من خال تطوير نظام تعليمي قادر على مواكبة التطورات 
وحتديات امل�ستقبل، وتعزيز قدرة الطاب على الزدهار يف ظل هذا البيئة 

العاملية �سريعة التغرّي.
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

AMADEUS :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 20749 بتاريخ : 1997/03/19
امل�سجلة بتاريخ : 1998/12/19

با�س��م: اماديو�س اي تي جروب، ا�س. ايه.
وعنوانه: �سي / �سلفادور دي مادارياجا، ان 1، 28027 مدريد، ا�سبانيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
الأ�سرطة والبطاقات ذات الطبيعة غري املغناطي�سية لت�سجيل برامج الكومبيوتر وت�سجيل البيانات ، النماذج 
املطبوعة ومنتجات الطباعة ، التعليمات وخرائط التو�سيات والكتيبات للربامج املعدة لتجهيزات معاجلة 
البيانات ، الإعانات املطبوعة ، الكتب ، الكرا�سات والكتالوجات ، املواد التعليمية والتدريبية ، ( عدا الأجهزة 
) وت�سمل بالتحديد املن�سورات التي تن�سرها ال�سركة �ساحبة الطلب الكتب والن�سرات ) املتعلقة باإ�ستخدام 
نظام ال�سركة ، الكتب والكتيبات التدريبية ، لاإ�ستخدام مع نظام ال�سركة والكتيبات الازمة لتحديث نظام 

ال�سركة وجمعيها حتمل العامة التجارية امل�سجلة وتقدم للعماء وال�سركات العاملة يف جمال ال�سفر
الواق�عة بالفئة: 16

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: وام بورتفوليو، ا�س. يه.

عنوانه: �سي / �سلفادور دي مادارياجا 1، 28027 مدريد، اإ�سبانيا 
تاري�خ انت�قال امللكية: 2019/11/27

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2019/08/26
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

AMADEUS :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 20750 بتاريخ : 1997/03/19
امل�سجلة بتاريخ : 1998/12/19

با�س��م: اماديو�س اي تي جروب، ا�س. ايه.
وعنوانه: �سي / �سلفادور دي مادارياجا، ان 1، 28027 مدريد، ا�سبانيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
البيانات البنكية العاملية املربجمة واأنظمة احلجز للنقل الربي والبحري واجلوي وجميع اخلدمات املتعلقة 

بال�سفر وال�سياحة
الواق�عة بالفئة: 39

بيانات التعديل: 
ا�سم من انتقلت له امللكية: وام بورتفوليو، ا�س. يه.

عنوانه: �سي / �سلفادور دي مادارياجا 1، 28027 مدريد، اإ�سبانيا 
تاري�خ انت�قال امللكية: 2018/11/27

تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2019/08/26
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

AMADEUS :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 20751 بتاريخ : 1997/03/19
امل�سجلة بتاريخ : 1998/12/19

با�س��م: اماديو�س اي تي جروب، ا�س. ايه.
وعنوانه: �سي / �سلفادور دي مادارياجا، ان 1، 28027 مدريد، ا�سبانيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
خدمات حجز الفنادق واماكن ال�سكن املوؤقت ب�سكل عام

الواق�عة بالفئة: 42
بيانات التعديل: 

ا�سم من انتقلت له امللكية: وام بورتفوليو، ا�س. يه.
عنوانه: �سي / �سلفادور دي مادارياجا 1، 28027 مدريد، اإ�سبانيا 

تاري�خ انت�قال امللكية: 2018/11/27
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2019/08/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

TOMS KITCHEN :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 239606 بتاريخ : 2015/09/01
امل�سجلة بتاريخ : 2016/01/27

با�س��م: دور�س هولدينج انونيم �سريكيتي
وعنوانه: ديكيليتا�س ماهالي�سي، اوزينجى �سوكاك، نو:8،  ب�سكتا�س، ا�سطنبول / تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات: 
خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات، الإيواء املوؤقت؛ املطاعم؛ املقاهي

الواق�عة بالفئة: 43
بيانات التعديل:

ا�سم من انتقلت له امللكية: ناهيتا ر�ستوران ا�سليتميجليغى يف ياتريم انونيم �سريكيتي
عنوانه: ديكيليتا�س ماهالي�سي، اوزينجى �سوكاك، نو:1/8، ب�سكتا�س، ا�سطنبول، تركيا

تاري�خ انت�قال امللكية: 2018/11/07
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2019/08/26

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 139020
با�س��م: �سيجا جيمز كو.، ال تي دي.

�سيناجاوا،   - ني�سي   1-1-1  ، ت��اور  ج���اردن  اأو���س��اك��ي  ف��ودو���س��ان  �سوميتومو  وع��ن��وان��ه: 
�سيناجاوا - كو، طوكيو، اليابان

وامل�سجلة بالرقم )161757( بتاريخ 2012/01/02
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2020/02/11 وحتى تاريخ : 2030/02/11
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 139021
با�س��م: �سيجا جيمز كو.، ال تي دي.

�سيناجاوا،   - ني�سي   1-1-1  ، ت��اور  ج���اردن  اأو���س��اك��ي  ف��ودو���س��ان  �سوميتومو  وع��ن��وان��ه: 
�سيناجاوا - كو، طوكيو، اليابان

وامل�سجلة بالرقم )139021( بتاريخ 2013/02/27
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2020/02/11 وحتى تاريخ : 2030/02/11
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 20749
با�س��م: اماديو�س اآي تي جروب، ا�س. ايه.

وعنوانه: �سي / �سلفادور دي مادارياجا 1، 28027 مدريد، اإ�سبانيا
وامل�سجلة حتت رقم : )18830(  بتاريخ: 1998/12/19

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف : 2017/03/19 وحتى تاريخ : 2027/03/19

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 20750 
با�س��م: اماديو�س اآي تي جروب، ا�س. ايه.

وعنوانه: �سي / �سلفادور دي مادارياجا 1، 28027 مدريد، اإ�سبانيا
وامل�سجلة حتت رقم : )18829(  بتاريخ: 1998/12/19

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف : 2017/03/19 وحتى تاريخ : 2027/03/19

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /
قم�سية للملكية الفكرية

ULKER Cikolatali GERCEK halley :بطلب انتقال ملكية ت�سجيل العامة التجارية

املودعة حتت رقم : 42616 بتاريخ : 2001/05/19
امل�سجلة بتاريخ : 2003/04/13

با�س��م: اولكر بي�سكويف �ساناي انونيم �سريكيتي
وعنوانه: كي�سكيلي ماه. فرح كاد. رقم: 1 بي. كامليكا ، يو�سكودار – ا�سطنبول / تركيا

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:
ال�سوكولته واحللويات التي حتتوي عليها ب�سكل ا�سا�سي والب�سكويت والويفر واملعجنات واحللويات

الواق�عة بالفئة: 30
بيانات التعديل: 

ا�سم من انتقلت له امللكية: يلديز هولدينج اأنونيم �سريكيتي
عنوانه: كي�سيكلى ماهالي�سى �سي�سمى �سيكمازي �سوكاك نو:1/6 اأو�سكودار / ا�سطنبول، تركيا 

تاري�خ انت�قال امللكية: 2019/04/10
تاريخ التا�سري يف ال�سجل: 2019/08/01

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 130464
با�س��م: �سيجا جيمز كو.، ال تي دي.

�سيناجاوا،   - ني�سي   1-1-1  ، ت��اور  ج���اردن  اأو���س��اك��ي  ف��ودو���س��ان  �سوميتومو  وع��ن��وان��ه: 
�سيناجاوا - كو، طوكيو، اليابان

وامل�سجلة بالرقم )131450( بتاريخ 2011/02/06
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2019/06/16 وحتى تاريخ : 2029/06/16
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 139018
با�س��م: �سيجا جيمز كو.، ال تي دي.

�سيناجاوا،   - ني�سي   1-1-1  ، ت��اور  ج���اردن  اأو���س��اك��ي  ف��ودو���س��ان  �سوميتومو  وع��ن��وان��ه: 
�سيناجاوا - كو، طوكيو، اليابان

وامل�سجلة بالرقم )159536( بتاريخ 2011/11/10
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2020/02/11 وحتى تاريخ : 2030/02/11
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 139019
با�س��م: �سيجا جيمز كو.، ال تي دي.

�سيناجاوا،   - ني�سي   1-1-1  ، ت��اور  ج���اردن  اأو���س��اك��ي  ف��ودو���س��ان  �سوميتومو  وع��ن��وان��ه: 
�سيناجاوا - كو، طوكيو، اليابان

وامل�سجلة بالرقم )159537( بتاريخ 2011/11/10
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2020/02/11 وحتى تاريخ : 2030/02/11
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 20751
با�س��م: اماديو�س اآي تي جروب، ا�س. ايه.

وعنوانه: �سي / �سلفادور دي مادارياجا 1، 28027 مدريد، اإ�سبانيا
وامل�سجلة حتت رقم : )18828(  بتاريخ: 1998/12/19

انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 
احلماية يف : 2017/03/19 وحتى تاريخ : 2027/03/19

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 31570
با�س��م: �سيجا جيمز كو.، ال تي دي.

�سيناجاوا،   - ني�سي   1-1-1  ، ت��اور  ج���اردن  اأو���س��اك��ي  ف��ودو���س��ان  �سوميتومو  وع��ن��وان��ه: 
�سيناجاوا - كو، طوكيو، اليابان

وامل�سجلة بالرقم )36055( بتاريخ 2003/12/15
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2019/05/31 وحتى تاريخ : 2029/05/31
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 31571
با�س��م: �سيجا جيمز كو.، ال تي دي.

�سيناجاوا،   - ني�سي   1-1-1  ، ت��اور  ج���اردن  اأو���س��اك��ي  ف��ودو���س��ان  �سوميتومو  وع��ن��وان��ه: 
�سيناجاوا - كو، طوكيو، اليابان

وامل�سجلة بالرقم )36056( بتاريخ 2003/12/15
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2019/05/31 وحتى تاريخ : 2029/05/31
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 31572
با�س��م: �سيجا جيمز كو.، ال تي دي.

�سيناجاوا،   - ني�سي   1-1-1  ، ت��اور  ج���اردن  اأو���س��اك��ي  ف��ودو���س��ان  �سوميتومو  وع��ن��وان��ه: 
�سيناجاوا - كو، طوكيو، اليابان

وامل�سجلة بالرقم )36057( بتاريخ 2003/12/15
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2019/05/31 وحتى تاريخ : 2029/05/31
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
قم�سية للملكية الفكرية

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعامة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 31573
با�س��م: �سيجا جيمز كو.، ال تي دي.

�سيناجاوا،   - ني�سي   1-1-1  ، ت��اور  ج���اردن  اأو���س��اك��ي  ف��ودو���س��ان  �سوميتومو  وع��ن��وان��ه: 
�سيناجاوا - كو، طوكيو، اليابان

وامل�سجلة بالرقم )27667( بتاريخ 2001/04/24
انتهاء  ت��اري��خ  م��ن  اع��ت��ب��اراً  اأخ���رى  �سنوات  ع�سر  مل��دة  املفعول  ن��اف��ذة  احلماية  و�ستظل 

احلماية يف : 2019/05/31 وحتى تاريخ : 2029/05/31
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 310075         بتاريخ: 2019/04/22
با�س��م: ايه. دي. بادما �سينج اإ�ساك

 ،600040 - ت�سيناي  ناجار،  اآنا  افينيو، ثاجنام كولوين،  �سك�سث  ف��وودز، 1/181،  اأند  �سباي�س  اآ�سي  وعنوانه: 
تاميل نادو، الهند

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
وجممدة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خا�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���س��م��اك  اللحوم 
وجمففة ومطهوة، هام )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب، 

الزيوت والدهون ال�ساحلة لاأكل
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العامة: عبارة كلمة AACHI باحرف لتينية  باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 310077         بتاريخ: 2019/04/22
با�س��م: ايه. دي. بادما �سينج اإ�ساك

 ،600040 - ت�سيناي  ناجار،  اآنا  افينيو، ثاجنام كولوين،  �سك�سث  ف��وودز، 1/181،  اأند  �سباي�س  اآ�سي  وعنوانه: 
تاميل نادو، الهند

وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :
القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجات ال�ساحلة لاأ كل؛ ال�سكر، ع�سل النحل والع�سل 

الأ�سود؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العامة: عبارة كلمة AACHI باحرف لتينية  باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:
املودعة حتت رقم : 310080         بتاريخ: 2019/04/22

با�س��م: ايه. دي. بادما �سينج اإ�ساك
 ،600040 - ت�سيناي  ناجار،  اآنا  افينيو، ثاجنام كولوين،  �سك�سث  ف��وودز، 1/181،  اأند  �سباي�س  اآ�سي  وعنوانه: 

تاميل نادو، الهند
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

وجممدة  حمفوظة  وخ�����س��روات  ف��واك��ه  اللحم،  خا�سات  وال�سيد،  ال��دواج��ن  وحل��وم  والأ���س��م��اك  اللحوم 
وجمففة ومطهوة، هام )جيلي( ومربيات وفواكه مطبوخة بال�سكر، البي�س واحلليب ومنتجات احلليب، 

الزيوت والدهون ال�ساحلة لاأكل
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العامة: عبارة كلمة Aachi باحرف لتينية  باللون البي�س داخل �سكل بي�ساوي باللونني الحمر 
وال�سفر

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 



األحد    29   سبتمبر    2019  م   -   العـدد  12743  
Sunday   29   September   2019  -  Issue No   12743

05

اأخبـار الإمـارات

مدينة ال�شيخ �شخبوط الطبية تبداأ ا�شتقبال املر�شى 3 نوفمرب القادم
•• اأبوظبي-وام: 

تبداأ مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية - التي تعد واحدة من اأكرب امل�ست�سفيات يف 
دولة الإمارات وجزء من �سبكة �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية “�سحة”- 
لافتتاح  اأوىل  خ��ط��وة  يف  ال��ق��ادم  نوفمرب   3 م��ن  اع��ت��ب��اراً  امل��ر���س��ى  ا�ستقبال 
التدريجي للمرفق الطبي اجلديد يف اأبوظبي. و نظمت �سركة “�سحة” جولة 
ال�سيخ �سخبوط الطبية لتعريفهم مبرافق  ملمثلي و�سائل الإعام يف مدينة 
املدينة واأق�سامها واملعدات الطبية املتطورة ا�ستعداداً ل�ستقبال املر�سى وتقدمي 
الرعاية ال�سحية عالية اجلودة لهم . و اأكد �سعيد جابر الكويتي رئي�س اللجنة 
الت�سغيلية ملدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية، اأن ت�سغيل مدينة ال�سيخ �سخبوط 
الطبية ياأتي يف اإطار ا�سرتاتيجية حكومة اأبوظبي لرفع كفاءة النظام ال�سحي 

يف الإمارة اإىل امل�ستوى العاملي، ومبا يتما�سى مع روؤية اأبوظبي 2030، وروؤية 
الرعاية ال�سحية من خال البتكار  مب�ستوى  الرتقاء  يف  “�سحة” املتمثلة 
واملهارات. واأو�سح اأن �سركة “�سحة” اأدخلت الذكاء ال�سطناعي يف خمتلف 
عملياتها، اإذ اأن التقنيات احلديثة والذكاء ال�سطناعي توؤدي دورا حيويا يف 
“�سحة” حيث ترتكز  ال�سحية والطبية يف من�ساآت �سركة  تطوير اخلدمات 
“�سحة” على توفري خدمات متكاملة عالية اجل��ودة حمورها  ا�سرتاتيجية 
املري�س، وت�سع �سامة املر�سى ورعايتهم يف مقدمة اأولوياتها، لتحقيق روؤية 
القيادة الر�سيدة بتوفري رعاية �سحية عاملية جلميع املواطنني واملقيمني يف 
اأبوظبي، ويف املنطقة، وذلك من خال تبنيها �سيا�سة عاجية فريدة  اإم��ارة 
ت�سهم يف م�ساعدة املري�س للعودة اإىل حياته الطبيعية، ليكون ع�سواً فاعًا 
يف املجتمع. واأ�ساف اأن �سركة “�سحة” حتر�س على حت�سني نوعية اخلدمات 

تتمثل  اأربعة جمالت  اأبوظبي من خال  �سكان  اإىل جميع  املقدمة  ال�سحية 
ور�سا  امل��ايل،  وال�ستقرار  الطبية،  والنتائج  للخدمات،  الو�سول  �سهولة  يف 
مبواعيد  اخلا�سة  النتظار  اأوق���ات  تقليل  اإىل  “�سحة”  تهدف  اإذ  املر�سى، 
الزيارات، واأوقات النتظار لدخول امل�ست�سفيات والعيادات، والرعاية والهتمام 
التي يتلقاها املر�سى اأثناء وجودهم يف مرافق “�سحة “يف اأيٍد اأمينة، وكفاءة 
“�سحة”  توليها  التي  والرعاية  املتابعة  اإىل  بالإ�سافة  املر�سى،  اإدارة  ُنظم 
للمري�س بعد مغادرته مرافقها. واأ�ساف اأن مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية، 
التي تبلغ م�ساحتها 300 األف مرت مربع وحتتوي على 732 �سريراً، وتتميز 
اأبوظبي ودبي والعني ومنطقة  يف موقعها ال�سرتاتيجي بقربها من كل من 
رعاية  و�ستوفر  فقط،  دقيقة  الظفرة اإذا ل تزيد مدة الو�سول اإليها عن 50 
والتي  ال�سريرية،  املعاينات  خ��ال  من  العاملية،  املعايري  لأعلى  وفقاً  �سحية 

تت�سمن اأربعة اأق�سام خم�س�سة للطوارئ، احلوادث، الرعاية الطبية احلرجة 
واجلراحية، �سحة الأم والطفل، والعيادات اخلارجية بالإ�سافة للعديد من 
العمليات اجلراحية املتخ�س�سة، مثل: الأوعية الدموية، احلروق، ال�سدمات، 
ال�سدر والرئتني، جراحة العظام واجلراحة الرتميمية، جنبا اإىل جنب مع 
الأوىل  املرحلة  اأن  واأو�سح  املتخ�س�سة.  ال��ولدة  حديثي  الأطفال  طب  وحدة 
لفتتاح مدينة ال�سيخ �سخبوط الطبية، �ستكون اأق�سام اأمرا�س القلب العامة 
اجلهاز  اأم��را���س  واحلنجرة،  الأن��ف  للبالغني،  الأع�ساب  اأم��را���س  للبالغني، 
م�ست�سفى  من  نقلها  يتم  التي  الأق�سام  اأول  العيون،  وطب  والكبد،  اله�سمي 
من  الثانية  املرحلة  و�ستكون  الطبية،  �سخبوط  ال�سيخ  مدينة  اإىل  امل��ف��رق 
املقبل  العام  وبداية   ،2019 اجل��اري  العام  نهاية  تدريجي،  ب�سكل  الإفتتاح 

.2020

حاكم ال�شارقة يوجه بتخ�شي�س مبنى جديد للمقر الرئي�شي ملعهد الإمارات للدرا�شات امل�شرفية واملالية

ال���س��ت��خ��دام��ات مب�ساحة  م��ت��ع��ددة 
م���رب���ع،  م����رت   200 اإىل  ت�������س���ل 
ت�سل  وال��ت��ي  امل��ك��ت��ب��ة  اإىل  اإ���س��اف��ة 
 300 اإىل  الإج��م��ال��ي��ة  م�ساحتها 
وت�سم جمموعة من  م��رب��ع،  م��رت 
املايل  القطاع  واملراجع عن  الكتب 

وامل�سريف.
وي�سم املقر اجلديد للمعهد اأي�سا 
للطاب  افرتا�سية  ت��داول  غرفة 
على  نوعها  م��ن  الأوىل  تعد  وه��ي 
م�ستوى دولة الإمارات ومعدة باأبرز 
التقنيات العلمية احلديثة، وتدعم 
املعتمد  التجريبي  التعلم  الغرفة 
على التكنولوجيا وذلك من خال 
توفري بيئة فعلية لتداول الأ�سهم 
والطلبة،  للمتعلمني  وامل�ستندات 
22 حمطة مزودة  وت�سم الغرفة 
عامليا،  املعتمدة  ال�سوق  اأدوات  بكل 
عاملية  اأن���ظ���م���ة  ت�����س��ت��خ��دم  وال���ت���ي 

اجلامعات  وط��ل��ب��ة  امل��ع��ه��د  لطلبة 
الأخ����رى يف اإم����ارة ال�����س��ارق��ة، بكل 
م��ن عنا�سر  البيئة  ه��ذه  ي��ل��زم  م��ا 

الإبداع العلمي والأكادميي.
ال�سارقة  ح��ق��ق��ت��ه  م���ا  اإىل  ول���ف���ت 
ع���ل���ى م�������س���ت���وى ال���ت���ع���ل���ي���م ال���ع���ام 
واجل��ام��ع��ي، م��ن ت��ق��دم لف���ت ويف 
ونهج  ل��روؤى  تنفيذا  قيا�سي،  وق��ت 
ال�سارقة،  ح��اك��م  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب 
م��وؤك��دا اأن اجل��ام��ع��ات وامل��ع��اه��د يف 
ال�سارقة �سهدت قفزة نوعية كبرية 
التحتية،  وبنيتها  مرافقها  بتطور 
احلديثة  ب��ال��ت��ق��ن��ي��ات  وت���زوي���ده���ا 
املتقدمة،  ال��ع��ل��م��ي��ة  وامل���خ���ت���ربات 
ف�����س��ا ع��م��ا ت�����س��م��ه م���ن خ���ربات 
وكفاءات تربوية وتعليمية مميزة، 
�سموه،  باهتمام  حتظى  اأن��ه��ا  كما 
اأو  كرمية  رعاية  من  توفره  ما  اأو 
والتنمية  للتدريب  مهمة  ف��ر���س 

لكل الطاب، عاوة على التطوير 
الدرا�سي  املنهج  حيث  من  امل�ستمر 
بحيث  الدرا�سية؛  واملدة  واملقررات 
تتنا�سب مع متطلبات �سوق العمل، 
ف�سا عن اإتاحة الفر�سة للطلبة 
ل��ا���س��ت��ف��ادة، م��ن ب��رن��ام��ج جامعة 
�سمن  وه��ي  الربيطانية  ب��اجن��ور 
لإنهاء  ع��امل��ي��ا  اجل��ام��ع��ات  اأف�����س��ل 
���س��ن��ت��ه��م ال���درا����س���ي���ة الأخ��������رية يف 
�سهادة  على  واحل�سول  بريطانيا 
باجنور  جامعة  من  البكالوريو�س 
ب��ربي��ط��ان��ي��ا. وت��ت��وف��ر ل���دى معهد 
امل�سرفية  ل��ل��درا���س��ات  الإم��������ارات 
اأك��ادمي��ي��ة عالية  ب��رام��ج  وامل��ال��ي��ة 
وزارة  قبل  من  ومعتمدة  امل�ستوى 
العلمي  وال��ب��ح��ث  ال��ع��ايل  التعليم 
ومعرتف بها من معاهد وموؤ�س�سات 
م��ال��ي��ة رائ����دة يف الإم�����ارات وحول 
الراغبني  الطلبة  مل�ساعدة  العامل 

املرافق  باأحدث  واملالية  امل�سرفية 
اخلدمية والتعليمية ليكون جاهزا 
واملتدربني من  ل�ستقبال الطاب 

القطاع امل�سريف.
ال�سامية  املكرمة  اجل�سمي  وثمن 
ال�سارقة  ح��اك��م  ال�سمو  ل�ساحب 
ال���احم���دود  ال���دع���م  “اإن  وق�����ال 
ال�سمو  �ساحب  ب��ه  يتف�سل  ال���ذي 
ال�������س���ي���خ ال����دك����ت����ور ����س���ل���ط���ان بن 
القا�سمي، لتطوير م�سرية  حممد 
احلثيثة  �سموه  ومتابعة  التعليم، 
حلركة التطوير، حفزت القائمني 
لتبني  والتنفيذ،  التخطيط  على 
التطويرية  وال���ربام���ج  امل���ب���ادرات 
الواعدة، التي تتنا�سب مع تطلعات 
����س���م���وه، وم����ا ي��ج��ب حت��ق��ي��ق��ه من 
�ساحب  اأن  م����وؤك����دا  اأهداف”.. 
البيئة  هياأ  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 
املنا�سبة  والأك����ادمي����ي����ة  ال��ع��ل��م��ي��ة 

ال�سوق  ب�����اأدوات  ب��ال��ك��ام��ل  جم��ه��زة 
اأجل  امل��ح��اك��اة، م��ن  ب��رام��ج  واأدوات 
ت��وف��ري اأح���دث اخل���ربات يف جمال 
جت�سيدا  وذل��ك  امل�سريف،  التدريب 
ل���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع��ه��د الإم������ارات 
واملالية  امل�����س��رف��ي��ة  ل���ل���درا����س���ات 
التعليمية  التقنيات  اأحدث  ملواكبة 

احلديثة يف القطاع امل�سريف.
م��ق��ره اجلديد  امل��ع��ه��د يف  وي�����س��م 
خم���ت���ربا ل��اب��ت��ك��ار ب���ه���دف اإب�����راز 
الإبداعية  وامل��ن��ج��زات  الب��ت��ك��ارات 
يف ال��ق��ط��اع امل�����س��ريف وامل����ايل التي 
اأجن���زه���ا ط��ل��ب��ة امل��ع��ه��د، ل��ت��ك��ون يف 
وفق  الب��ت��ك��ار  وت��ط��ور  تنمي  بيئة 
املواهب  وت���ط���ور  ت�����س��ج��ع  م��ن��اه��ج 
وحتث على التفكري العلمي املبتكر 
لتحقيق الريادة يف الأداء والتميز.

العمل  نحو  قدما  املعهد  ومي�سي 
عاملية  تعليمية  بيئة  ت��وف��ري  على 

باأهمية  �سموه  من  اإمي��ان��ا  املهنية، 
التعليم  الب�سري، ور�سالة  العن�سر 
النبيلة، ودور املعلم ومدير املدر�سة 
واملوجه يف اإعداد الأجيال وتاأهيلها 

للحياة وامل�ستقبل.
ويتاألف املقر اجلديد للمعهد الذي 
وال�سكل  الت�سميم،  بجمال  ات�سم 
اإجمايل  م���ن  امل��ت��م��ي��ز،  ال��ه��ن��د���س��ي 
م�ساحة 25 األف مرت مربع، وعلى 
اخل�سراء  بامل�ساحات  تزينت  اأر���س 
خ����ارج اأر�����س امل��ب��ن��ى، ك��م��ا يحتوي 
اإىل ما  �سيارات ت�سل  على مواقف 
م��وق��ف��ا موزعة   250 ع��ل��ى  ي��زي��د 
ب���ني ط���اب���ق ال�������س���رداب وامل���واق���ف 

اخلارجية.
يزيد  ما  املعهد  مبنى  يحتوي  كما 
ومركزا  درا���س��ي��ة،  ق��اع��ة   22 على 
واملالية،  امل�����س��رف��ي��ة  ل���ل���درا����س���ات 
وقاعة  وف���ن���ي���ا،  ت��ق��ن��ي��ا  وخم���ت���ربا 

•• ال�شارقة-وام: 

وجه �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة،  ح��اك��م  الأع��ل��ى  املجل�س 
للمقر  ج��دي��د  م��ب��ن��ى  بتخ�سي�س 
الرئي�سي ملعهد الإمارات للدرا�سات 
امل�سرفية واملالية مبنطقة املعاهد 
يف  اجلامعية  املدينة  من  القريبة 
املقر  ع��ن  ب��دي��ا  ال�����س��ارق��ة  مدينة 
احلايل الواقع يف منطقة اأبو دانق 

والذي اأن�ساأ يف العام 1983.
وبهذا الإعان عن مكرمة �ساحب 
تعنى  التي  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 
التعليمية  ال���������س����روح  ب���ت���ط���وي���ر 
بها قال جمال اجل�سمي،  والعناية 
امل����دي����ر ال����ع����ام مل���ع���ه���د الإم����������ارات 
“انه  واملالية  امل�سرفية  للدرا�سات 
ال�سمو  �ساحب  حلر�س  ا�ستكمال 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن حممد 
الأعلى،  املجل�س  ع�سو  القا�سمي، 
كافة  ت��وف��ري  على  ال�سارقة  ح��اك��م 
م��ت��ط��ل��ب��ات اأب���ن���ائ���ه ال���ط���اب من 
واملقيمني،  وامل��واط��ن��ات  امل��واط��ن��ني 
واملناخ  ال��ن��ج��اح  �سبل  ك��ل  وت��وف��ري 
�سموه  وج�����ه  امل���م���ت���از  ال����درا�����س����ي 
ملعهد  ح��دي��ث  م��ب��ن��ى  بتخ�سي�س 
الدرا�سات امل�سرفية واملالية ليكون 
للمعهد،  ج���دي���دا  رئ��ي�����س��ي��ا  م���ق���را 
ولي�سيف اإىل هذه الأر�س املباركة 
�سرحا تعليميا جديدا ذا �ساأن مثل 

نظرائه من الكليات واملعاهد«.
�سامية  وبتوجيهات  اأنه  اإىل  واأ�سار 
من �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة، 
ج���اري ال��ع��م��ل ح��ال��ي��ا ع��ل��ى جتهيز 
الدرا�سات  مل��ع��ه��د  اجل���دي���د  امل���ق���ر 

يف بناء م�سريتهم املهنية يف القطاع 
بكالوريو�س  وهي  وامل�سريف،  املايل 
يف ال���ع���ل���وم امل�����س��رف��ي��ة وامل���ال���ي���ة، 
امل�سرفية  العلوم  يف  وبكالوريو�س 
املحا�سبة،  ت��خ�����س�����س  وامل����ال����ي����ة 
الإ�سامي،  امل�������س���ريف  وال���دب���ل���وم 
والدبلوم امل�سريف، كما اأطلق املعهد 
موؤخرا اأول �سهادة معتمدة لدرا�سة 

التكنولوجيا املالية.
يف  ح���ي���وي���ا  دورا  امل���ع���ه���د  وي���ل���ع���ب 
بالكفاءات  امل�����س��ريف  ال��ق��ط��اع  رف���د 
التوطني  ن�سبة  وزي����ادة  ال��وط��ن��ي��ة 
يف ال��ق��ط��اع امل�����س��ريف وامل����ايل حيث 
للدرا�سات  الإم����ارات  معهد  �سجل 
قيا�سية  اأرقاما  واملالية،  امل�سرفية 
منذ  براجمه  يف  امل�ساركني  باأعداد 
ب���داي���ة ال���ع���ام احل�����ايل، ح��ي��ث نفذ 
تعليميا  ب��رن��اجم��ا   351 امل��ع��ه��د 
امل�ساركني  ن�سبة  وبلغت  وتدريبيا، 
م���ت���درب، من   9000 م���ن  اأك�����رث 
مواطني  م���ن   2000 ���س��م��ن��ه��م 
القطاع  يف  العاملني  م��ن  ال��دول��ة 
الن�سف  خ����ال  وامل�������س���ريف  امل�����ايل 

الأول من العام احلايل.
واأهدافه  بر�سالته  املعهد  وي��وؤم��ن 
التدريب  خ�����ال  م����ن  ال���وط���ن���ي���ة 
امل�سريف  ال���ق���ط���اع  يف  وال���ت���ع���ل���ي���م 
الب�سرية  ال��ط��اق��ات  ودع���م  وامل����ايل 
�سوق  امل��ن��اف�����س��ة يف  ع��ل��ى  ال����ق����ادرة 
عالية  تناف�سية  اأط���ر  وف��ق  العمل 
تنطلق من خالها خطط ومناهج 
املحلية  التحديات  ملواكبة  املعهد 
التاأ�سي�س  منذ  اإنه  حيث  والعاملية، 
األف   201 م��ن  اأك���رث  املعهد  درب 
 64 �سمنهم  م��ن  متدربا  و784 

األفا من املواطنني.

الأمني العام لالأمم املتحدة ي�شتقبل عبداهلل بن زايد يف نيويورك
•• نيويورك-وام: 

ا�ستقبل معايل اأنطونيو جوتريي�س 
الأمني العام لاأمم املتحدة �سمو 
اآل نهيان  ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
الدويل  والتعاون  وزير اخلارجية 
وال���وف���د امل���راف���ق ل���ه وذل����ك على 
ال��� /74/  ال���دورة  اأع��م��ال  هام�س 
م����ن اجل���م���ع���ي���ة ال���ع���ام���ة ل����اأمم 

املتحدة يف نيويورك.
وبحث �سموه والأمني العام لاأمم 
التعاون  ت���ع���زي���ز  ���س��ب��ل  امل���ت���ح���دة 
امل�������س���رتك ب����ني دول������ة الإم��������ارات 
ووك����الت����ه����ا  امل����ت����ح����دة  والأمم 

وبراجمها املختلفة.
النظر  وجهات  ا�ستعرا�س  مت  كما 
جتاه عدد من الق�سايا الإقليمية 
امل�سرتك  الهتمام  ذات  والدولية 
اأعمال  ج����دول  ع��ل��ى  وامل��ط��روح��ة 

التحديات التي ت�سهدها عدد من 
مناطق العامل.

دولة  ال��ت��زام  ع��ن  �سموه  ع��رب  كما 
الأمني  م��ب��ادرات  الإم����ارات بدعم 
ال��ع��ام م��ع الح��ت��ف��ال ال��ع��ام املقبل 
75 لإن�����س��اء الأمم  ال����  ب��ال��ذك��رى 

املتحدة.
اأنطونيو  معايل  رحب  جانبه  من 
عبداهلل  ال�سيخ  ب�سمو  جوتريي�س 
بن زايد اآل نهيان والوفد امل�سارك 
اأعمال اجلمعية العامة لاأمم  يف 
التعاون  ع���ل���ى  م����وؤك����دا  امل���ت���ح���دة 
واحلر�س  اجل��ان��ب��ني  ب��ني  املتميز 

امل�ستمر على تعزيزه.
الذي  ب��ال��دع��م  معاليه  اأ���س��اد  كما 
ت��ق��دم��ه دول����ة الإم������ارات لربامج 
على  ل����س���ي���م���ا  امل����ت����ح����دة  الأمم 
ال�����س��ع��ي��د الإن���������س����اين والغ����اث����ي 

والتنموي.

اجتماعات اجلمعية العامة لاأمم 
املتحدة.

واطلع معايل اأنطونيو جوتريي�س 
خ����ال ال��ل��ق��اء ع��ل��ى ج��ه��ود دولة 
الإم������ارات وم��ب��ادرات��ه��ا يف جمال 
وال�سعادة  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال���ذك���اء 
معنية  وزارة  وج����ود  م���ع  خ��ا���س��ة 

بال�سعادة يف الدولة.
ا�ست�سافة  اإىل  اللقاء  تطرق  كما 
اك�سبو  مل��ع��ر���س  الإم��������ارات  دول�����ة 
دبي وتنظيم قمة اإك�سبو   2020
 2020 ل���ل���ح���ك���وم���ات  ال���ع���امل���ي���ة 

بالتزامن مع املعر�س العاملي.
واأكد �سمو ال�سيخ عبداهلل بن زايد 
حر�س  ال��ل��ق��اء  خ���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
دولة الإمارات على تعزيز التعاون 
مع الأمم املتحدة ودعم براجمها 
املختلفة وتكثيف اجلهود امل�سرتكة 
خل����دم����ة ال���ق�������س���اي���ا وم���واج���ه���ة 

لل�سعادة  دول�����ة  وزي������رة  ال���روم���ي 
وج����ودة احل��ي��اة وم��ع��ايل ع��م��ر بن 
�سلطان العلماء وزير دولة للذكاء 

الدكتور  م���ع���ايل  ال���ل���ق���اء  ح�����س��ر 
وزير  اجل��اب��ر  اأح��م��د  ب��ن  �سلطان 
ع��ه��ود بنت خلفان  دول���ة وم��ع��ايل 

ال���س��ط��ن��اع��ي و���س��ع��ادة لن���ا زكي 
لدولة  ال��دائ��م��ة  امل��ن��دوب��ة  ن�سيبة 

الإمارات لدى الأمم املتحدة.

» �شحة دبي« تد�شن ق�شما جديدا للرعاية 
ال�شحية الفائقة يف م�شت�شفى را�شد

•• دبي-وام: 

الفائقة  ال�سحية  وال��رع��اي��ة  للعناية  ق�سما  ب��دب��ي  ال�سحة  هيئة  د�سنت 
واملتكاملة يف م�ست�سفى را�سد التابع لها يناظر يف خدماته الطبية وتقنياته 
وبيئة ال�ست�سفاء التي يت�سم بها ما هو موجود يف اأرقى م�ست�سفيات العامل 
ذات الطابع الفندقي ولكن باأ�سعار خدمات تناف�سية اأقل كثريا من املتعارف 

عليه واملعمول به .
و�سرائح  ف��ئ��ة  حل��اج��ة  تلبية  الهيئة  نفذتها  مهمة  خ��ط��وة  يف  ذل���ك  ي��اأت��ي 
اإمكانيات وجتهيزات م�ست�سفى  اإىل �سرورة ال�ستفادة من  جمتمعية دعت 

را�سد ولكن �سمن اأجواء خمتلفة يغلب عليها �سمت الفخامة.
الفر�سان” 15 غرفة  “ق�سم  اإ�سم  ج��اء حتت  ال��ذي  الق�سم اجلديد  و�سم 
امل�ستوى  رفيع  �سحي  مناخ  خلق  يف  را���س��د  م�ست�سفى  جن��ح  حيث  وجناحا 
حيث  م��ن  للحياة  امل��ج��ددة  الو�سائل  بجميع  املري�س  اإح��اط��ة  م��ن  ومت��ك��ن 
امل�ساندة  وال��ط��ب��ي��ة  الطبية  واخل���دم���ات  امل��ط��ورة  وال��ت��ج��ه��ي��زات  التقنيات 
املزيد  على  الباعثة  والفخامة  ال��رق��ي  مظاهر  جانب  اإىل  اجل���ودة  عالية 
يف  ت�ساعد  اإمكانيات  من  ذل��ك  اإىل  وم��ا  النف�سية  وال��راح��ة  الطماأنينة  من 

ال�ست�سفاء العاجل.

مب�صاركة خرباء وفائزين يف دوراتها ال�صابقة

» خليفة الرتبوية « تد�شن ور�س التميز للدورة الثالثة ع�شرة
اأمل العفيفي :  تو�شيع قاعدة التوعية باملجالت املطروحة وتعزيز تبادل اخلربات بني الفائزين واملر�شحني

•• اأبوظبي : رم�شان عطا

ور�س  امل�ساركون يف  اخل��رباء  اأك��د 
نظمتها  التي  التطبيقية  العمل 
ال��ع��ام��ة جل��ائ��زة خليفة  الأم���ان���ة 
الرتبوية مبقر املدر�سة الإماراتية 
على  باأبوظبي  خليفة  مدينة  يف 
التميز  ث��ق��اف��ة  ت��ر���س��ي��خ  اأه���م���ي���ة 
العملية  ع��ن��ا���س��ر  خم��ت��ل��ف  ل���دى 
الرتبوي  امل���ي���دان  يف  التعليمية 
والأك����ادمي����ي م���ن خ���ال تطبيق 
اأف�����س��ل امل��م��ار���س��ات ال��ع��امل��ي��ة من 
العلمي  والبحث  التدري�س  ط��رق 

وخدمة املجمتع. 
جاء ذلك خال انطاق الربنامج 
التعريفي للجائزة للدورة الثالثة 
2019-2020 مت�سمناً  ع�سرة 
فيها  ���س��ارك  تطبيقية  ور����س   8
التعليم  يف  ومتخ�س�سون  خ��رباء 
اجل����ام����ع����ي، وال���ت���ع���ل���ي���م م����ا قبل 
العفيفي  اأم��ل  واأك���دت  اجلامعي. 
الأمني العام للجائزة على اأهمية 

املبدعني  م����ن  مب����واه����ب  ي���زخ���ر 
يتوجهوا  اأن  ب��اإم��ك��ان��ه��م  ال���ذي���ن 
ب����ه����ذه الإب��������داع��������ات ل����ارت����ق����اء 
وت�سمنت  ال���ط���ف���ل،  ب�����س��خ�����س��ي��ة 
الور�سة اخلام�سة جمال امل�ساريع 
املبتكرة  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة  وال����ربام����ج 
ال���دك���ت���ور حممود  ف��ي��ه��ا  حت����دث 
نبذة  للح�سور  وق���دم  ال��ق��ط��ريي 
عن امل�ساريع والربامج التعليمية 
امل���ي���دان  ت���خ���دم  اأن  ال���ت���ي مي��ك��ن 
الإداري���ة  الهيئتني  اأع�����س��اء  ودور 
مثل  ت���د����س���ني  يف  وال���ت���دري�������س���ي���ة 
والتو�سع فيها على  امل�ساريع  هذه 
الور�سة  ويف  التعليمي،  ال�سعيد 
التعليم  جم���ال  ح���ول  ال�����س��اد���س��ة 
ال��ع��ايل، حت���دث ال��دك��ت��ور حممد 
بني يا�س عن ا�سرتاتيجية التعليم 
مئوية  باأجندة  وارتباطه  العايل 
التي  واملحاور   ،2071 الإم��ارات 
ت�ستند عليها هذه ال�سرتاتيجية 
يف ا�ستقطاب اأف�سل اأع�ساء هيئات 
التحتية  البنى  وتوفري  التدري�س 

والفائزة  ال�سناق،  ق�سيم  الدكتور 
و���س��ام اأب����و ال��ع��م��امي وت��ط��رق كل 
امل���ح���ددة  ال�������س���م���ات  اإىل  م��ن��ه��م��ا 
املعلم  وك���ذل���ك  امل����ب����دع،  ل��ل��م��ع��ل��م 
ينبغي  ال���ت���ي  وامل���ع���اي���ري  ال���واع���د 
اللتزام بها عند الرت�سح لهاتني 
ال��ف��ئ��ت��ني، وال���ور����س���ة ال��ث��ان��ي��ة يف 
الأداء  فئة   � العام  التعليم  جم��ال 
وحتدثت  امل��وؤ���س�����س��ي  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي 
ال�سويدي م�ستعر�سة  فيها خولة 
املوؤ�س�سي،  التعليمي  التميز  اآليات 
تنه�س  اأن  التي ميكن  وامل��ب��ادرات 
بالأداء وحت�سن من جودة العملية 
التي  املعايري  وكذلك  التعليمية، 
اآليات الرت�سح لهذا املجال  حتدد 
التعليمية،  امل��وؤ���س�����س��ات  ق��ب��ل  م��ن 
جمال  الثالثة  الور�سة  وت�سمنت 
املجتمع وحتدث  التعليم وخدمة 
�سبحاء  ال��دك��ت��ورة  م��ن  ك��ل  فيها 
�سامل  وال����دك����ت����ور  ال�������س���ام�������س���ي، 
الأح��ب��اب��ي رئ��ي�����س ف��ري��ق م�سروع 
به  ف��ازت  “ ال��ذي  م��ب��ادراً  “ ك��ن 

ال���ربن���ام���ج ال���ت���ع���ري���ف���ي ل���ل���دورة 
ي�ستهدف  وال���ذي  ع�سرة  الثالثة 
باملجالت  التوعية  قاعدة  تو�سيع 
والتي  ال���دورة  ه��ذه  املطروحة يف 
ت��ن��درج حتتها  9 جم���الت  ت�سمل 
خمتلف  ع��ل��ى  م��وزع��ة  ف��ئ��ة   18
العملية  ال���ع���ن���ا����س���ر  اه����ت����م����ام 
واملعلم  ال��ط��ال��ب  م��ن  التعليمية 
الأك����ادمي����ي  وك����ذل����ك  والإداري 
واملوؤ�س�سة  والأ�����س����رة  وال���ب���اح���ث 
م�سرية  العاقة،  ذات  املجتمعية 
اإىل دور الور�س التطبيقية يف نقل 
خ����ربات امل��ت��م��ي��زي��ن ال��ف��ائ��زي��ن يف 
املر�سحني  اإىل  ال�سابقة  ال���دورات 
املحتملني يف الدورة احلالية من 
ب�سقيه يف  التعليمي  امليدان  داخل 
املدار�س واملعاهد وكذلك الكليات 

واجلامعات واملراكز البحثية.
ور����س  اأن  ال��ع��ف��ي��ف��ي  واأو����س���ح���ت 
جمال  عمل  ور�سة  �سملت  العمل 
املبدع  املعلم  فئتي  العام  التعليم 
ال����واع����د وحت������دث فيها  وامل���ع���ل���م 

اأبوظبي  ل�سرطة  العامة  القيادة 
ال�������س���اب���ق���ة، واأ�����س����رة  ال���������دورة  يف 
فئة  ع��ن  الفائزة  حماد  ب��ن  خالد 
املتميزة،  الإم����ارات����ي����ة  الأ������س�����رة 
جماله  يف  ك��ًا  املتحدثون  وق���دم 
وخدمة  التعليم  جم��ال  عن  نبذة 
العمل  كيفية  وك��ذل��ك  امل��ج��ت��م��ع، 
اإط��اق م�ساريع  ب��روح الفريق يف 
ن�سر  اإىل  بالإ�سافة  امليدان  تخدم 
ث��ق��اف��ة ال��ت��م��ي��ز ل����دى الأ�����س����ر يف 
رع���اي���ة اأب��ن��ائ��ه��م واله���ت���م���ام بهم 
تعليمياً وتربوياً والدفع بهم اإىل 

م�ساف التميز . 
وت�سمن الربنامج ور�سة رابعة يف 
للطفل  الرتبوي  التاأليف  جمال 
حت������دث ف���ي���ه���ا ال����دك����ت����ور غ���امن 
املحتوى  دور  ح���ول  ال��ب�����س��ط��ام��ي 
�سقل  يف  للطفل  امل��وج��ه  امل��ع��ريف 
���س��خ�����س��ي��ت��ه وت���و����س���ي���ع م���دراك���ه 
اآف����اق ع�سر  اإىل  ب��ه  والإن���ط���اق 
امليدان  اأن  اإىل  م�����س��رياً  امل��ع��رف��ة، 
واجلامعات  املدار�س  يف  التعليمي 

اأهمية  ح����ول  ال��ن��ع��ي��م��ي  ���س��م��رية 
منظومة  يف  ال���ع���رب���ي���ة  ال���ل���غ���ة 
اللغة  باعتبارها  بالدولة  التعليم 
الأم، ودور املعلمني والباحثني يف 
تد�سني م�ساريع ومبادرات ترتكز 
اللغة  ت��دري�����س  الإب�������داع يف  ع��ل��ى 
ال��ع��رب��ي��ة وت��وظ��ي��ف��ه��ا مب��ا يواكب 
ال��ق��رن احل����ادي وال��ع�����س��ري��ن، ويف 
ال��ث��ام��ن��ة ح���ول البحوث  ال��ور���س��ة 
الرتبوية حتدث الدكتور عبداهلل 
العلمي  البحث  دور  ع��ن  امل��ن��ي��زل 
واأهميته يف ال�ساأن الرتبوي ودوره 
لأف�سل  امل�ستقبل  ا�ست�سراف  يف 

احلديثة  وامل������راف������ق  امل����ت����ط����ورة 
العايل  ال��ت��ع��ل��ي��م  م��وؤ���س�����س��ات  يف 
تخ�س�سات  ط��رح  نحو  وال��ت��وج��ه 
املتغريات  وتلبي  الع�سر  ت��واك��ب 
ال���ع���امل يف �سوء  ي�����س��ه��ده��ا  ال��ت��ي 
وما  ال��راب��ع��ة،  ال�سناعية  ال��ث��ورة 
ي�ستلزم ذلك من طرح تخ�س�سات 
وغريها  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  يف 
توؤهل  ال���ت���ي  ال��ت��خ�����س�����س��ات  م���ن 
ع�سر  م�����ع  ل���ل���ت���ف���اع���ل  ال���ط���ل���ب���ة 
ال�سابعة  ال���ور����س���ة  ويف  امل���ع���رف���ة، 
الإب�����داع يف تدري�س  ح���ول جم���ال 
الدكتورة  حتدثت  العربية  اللغة 

والتطبيقية  العلمية  املمار�سات 
البيئة  نوفرها يف  اأن  ينبغي  التي 
واجلامعية  املدر�سية  التعليمية 
بل ويف املجتمع مبا يعزز الإرتقاء 
ولفتت    . ال��ت��ع��ل��ي��م  مب��ن��ظ��وم��ة 
اأقامت  اجل��ائ��زة  اأن  اإىل  العفيفي 
الور�س معر�ساً  على هام�س هذه 
لأع����م����ال ال��ف��ائ��زي��ن يف دورات���ه���ا 
بني  التوا�سل  يتيح  مبا  املختلفة 
املحتملني  واملر�سحني  الفائزين 
تبادل  ويعزز  الرتبوي  امليدان  يف 
اخلربات بينهم مبا يخدم امليدان 
التعليمي داخل الدولة وخارجها.
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:
املودعة حتت رقم : 310081         بتاريخ: 2019/04/22

با�س��م: ايه. دي. بادما �سينج اإ�ساك
 ،600040 - ت�سيناي  ناجار،  اآنا  افينيو، ثاجنام كولوين،  �سك�سث  ف��وودز، 1/181،  اأند  �سباي�س  اآ�سي  وعنوانه: 

تاميل نادو، الهند
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

القهوة وال�ساي والكاكاو والقهوة ال�سطناعية؛ الأرز؛ التابيوكا وال�ساغو؛ الدقيق وامل�ستح�سرات امل�سنوعة 
من احلبوب؛ اخلبز والفطائر واحللويات؛ احللويات املثلجات ال�ساحلة لاأ كل؛ ال�سكر، ع�سل النحل والع�سل 

الأ�سود؛ اخلمرية وم�سحوق اخلبيز؛ امللح؛ اخلردل؛ اخلل وال�سل�سات )التوابل(؛ البهارات؛ الثلج
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العامة: عبارة كلمة Aachi باحرف لتينية  باللون البي�س داخل �سكل بي�ساوي باللونني الحمر 
وال�سفر

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 314940         بتاريخ: 2019/08/01
با�س��م: حافظار جيدا ات�س يف دي�س تيجاريت انونيم �سريكيتي

وعنوانه: مريكيز ماهالي�سي �سانايي جادي�سي تورين ا�س مريكيزي نو:5 كاجيثاين، ا�سطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

مع  �سوكولتة  م�سروبات  �سوكولتة،  )حلوى(،  كراميل  الُكرب،  نبات  حلوى،  كيك،  كيك،  عجينة  ب�سكويت، 
كعك  املياد،  عيد  اأ�سجار  لتزيني  كاكاو، حلويات، حلويات  ال�سوكولتة، منتجات  اأ�سا�سها  م�سروبات  حليب، 
من  ب�سكويت  )معجنات(،   معكرون  )اأي�سكرمي(،   بوظة  طحينية،  ح��اوة  ه�س،  ب�سكويت  )كوكيز(،  حملى 
ال�سعري املنبت )امللت(، فطائر حماة )بانكيك(، معكرونة،  عجينة لوز، عجينة كيك، عجينة فول ال�سويا 
حلوى  معجنات،  فطائر،  )ح��ل��وي��ات(،  حم��اة  اأق��را���س  باللحم،  فطائر  ن�سوية،  اأغ��ذي��ة  معاجني  )ت��واب��ل(، 

البودينج )مهلبية(، �سكر، حلويات ال�سكر، حلويات بالنعناع، تورتات )كيك بالفواكه(؛ راحة )احللقوم(
الواق�عة بالفئة: 30

 HACI ISMAIL HAKKIZADE HAFIZ MUSTAFA 1864 و�سف العامة: عبارة عن كلمات
كاريكاتريي  �سخ�س  ر�سم  فيه  بي�ساوي  �سكل  اط��ار  داخ��ل  الفاحت  الربونزي  باللون  تركية  بالأحرف  كتبت 

باللوان
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 
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تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 314941         بتاريخ: 2019/08/01
با�س��م: حافظار جيدا ات�س يف دي�س تيجاريت انونيم �سريكيتي

وعنوانه: مريكيز ماهالي�سي �سانايي جادي�سي تورين ا�س مريكيزي نو:5 كاجيثاين، ا�سطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املبا�سر،  بالربيد  الإع��ان  باآخرين،  ال�سلع واخلدمات اخلا�سة  التجارية لرتخي�س  الإدارة  واإع��ان،  دعاية 
لغايات  ال�سلع على و�سائل الت�سال  ال�سراء،  عر�س  الإداري��ة لطلبات  املعاجلة  العامة،  العاقات  الت�سويق، 
بيعها بالتجزئة، ترويج املبيعات )لاآخرين(، خدمات الت�سويق عرب الهاتف، تنظيم املعار�س التجارية لغايات 

جتارية اأو اإعانية
الواق�عة بالفئة: 35

 HACI ISMAIL HAKKIZADE HAFIZ MUSTAFA 1864 و�سف العامة: عبارة عن كلمات
كاريكاتريي  �سخ�س  ر�سم  فيه  بي�ساوي  �سكل  اط��ار  داخ��ل  الفاحت  الربونزي  باللون  تركية  بالأحرف  كتبت 

باللوان
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 314942         بتاريخ: 2019/08/01
با�س��م: حافظار جيدا ات�س يف دي�س تيجاريت انونيم �سريكيتي

وعنوانه: مريكيز ماهالي�سي �سانايي جادي�سي تورين ا�س مريكيزي نو:5 كاجيثاين، ا�سطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

املقاهي، الكافترييات، خدمات خميمات العطات )اأماكن اإقامة(، املطاعم املوؤقتة اأو املتنقلة )الكانتينات(، 
التزويد بالطعام وال�سراب، املطاعم، مطاعم اخلدمة الذاتية،  مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة

الواق�عة بالفئة: 43
 HACI ISMAIL HAKKIZADE HAFIZ MUSTAFA 1864 و�سف العامة: عبارة عن كلمات
كاريكاتريي  �سخ�س  ر�سم  فيه  بي�ساوي  �سكل  اط��ار  داخ��ل  الفاحت  الربونزي  باللون  تركية  بالأحرف  كتبت 

باللوان
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 315389         بتاريخ: 2019/08/10
با�س��م: فيزيول

وعنوانه: بارك �سينتيفيك دو �سارت تيلمان، اأيل ديه نوازتيري 4، 4031 لييج، بلجيكا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

للزرعة  عد�سات  ا�سطناعية؛  عيون  بالعني؛  للعناية  خا�س  وب�سكل  والطبية  اجلراحية  والأدوات  الأجهزة 
اجلراحية )اأطراف ا�سطناعية داخل العني(؛ زرعات داخل العني

الواق�عة بالفئة: 10
و�سف العامة: عبارة عن كلمة PHYSIOL باحرف لتينية باللون ال�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 315390         بتاريخ: 2019/08/10
با�س��م: فيزيول

وعنوانه: بارك �سينتيفيك دو �سارت تيلمان، اأيل ديه نوازتيري 4، 4031 لييج، بلجيكا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اعتمام  لعاج  اللزجة  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات  العني؛  عد�سة  اعتمام  لعاج  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات 
عد�سة العني 

الواق�عة بالفئة: 5
باللون  لتينية  باحرف   FINEVISION BY PHYSIOL كلمات  عن  عبارة  العامة:  و�سف 

ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 315391         بتاريخ: 2019/08/10
با�س��م: فيزيول

وعنوانه: بارك �سينتيفيك دو �سارت تيلمان، اأيل ديه نوازتيري 4، 4031 لييج، بلجيكا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

للزرعة  عد�سات  ا�سطناعية؛  عيون  بالعني؛  للعناية  خا�س  وب�سكل  والطبية  اجلراحية  والأدوات  الأجهزة 
اجلراحية )اأطراف ا�سطناعية داخل العني(؛ زرعات داخل العني

الواق�عة بالفئة: 10
باللون  لتينية  باحرف   FINEVISION BY PHYSIOL كلمات  عن  عبارة  العامة:  و�سف 

ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / قم�سية للملكية الفكرية
بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 315405         بتاريخ: 2019/08/12
با�س��م: جواجنزهو �سريوي اإلكرتونيك�س كو.، ال تي دي.

وعنوانه: 192 كيزهو رود، �سين�س بارك، جواجنزهو 510663، جمهورية ال�سني ال�سعبية
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اأنظمة  مراقبة  كمبيوتر؛  برامج  حتميل  الكمبيوتر؛  معدات  وتطوير  ت�سميم  يف  ال�ست�سارات  كمبيوتر؛  برامج  ت�سميم 
فهار�س  وت�سميم  اإن�ساء  الكمبيوتر؛  تكنولوجيا  ا�ست�سارات  الإن��رتن��ت؛  اأم��ن  ا�ست�سارات  الأع��ط��ال؛  عن  للك�سف  الكمبيوتر 
للمعلومات معتمدة على موقع الإنرتنت لاآخرين )خدمات تكنولوجيا املعلومات(؛ خدم�ات ت�سميم وتطوير معدات و برامج 
الكمبيوت�ر لا�ستخدام يف جمال الطب؛ اختبار �سامة املنتجات ال�ستهاكية؛ الختبارات اجلينية لأغرا�س البحث العلمي؛ 
ت�سميم اللعب؛ اإجراء الدرا�سات الفنية للم�ساريع؛ مراقبة اأنظمة الكمبيوتر عن طريق الو�سول من بعيد؛ تاأجري برامج 
كمبيوتر؛ البحوث التكنولوجية؛  الربنامج كخدمة )ا�س ايه ايه ا�س(؛ ا�ست�سارات اأمن البيانات؛ خدمات ا�ست�سارية يف جمال 
املتعددة؛ ت�سميم وتطوير الربجميات  الو�سائط  املنتجات وحت�سني اجلودة للربجميات؛ ت�سميم وتطوير منتجات  تطوير 
حمتوى  �سغط  واإل��غ��اء  ل�سغط  وامل��ع��دات  ال��ربام��ج  وتطوير  ت�سميم  املتعددة؛  الو�سائط  حمتوى  وت��وزي��ع  ملعاجلة  وامل��ع��دات 
الو�سائط املتعدد؛ ت�سميم الهواتف اخللوية؛ ا�ست�سارات يف جمال ت�سميم الربجميات؛ ت�سميم اأجهزة ومعدات الت�سالت 
ال�سلكية والا�سلكية؛ البحث والتطوير العلمي؛ �سيانة الربجميات للو�سول اإىل الإنرتنت؛ اختبار املواد؛ خدمات تكوين 
اأو �سبط �سبكة الكمبيوتر؛ ت�سميم ال�سفحات الرئي�سية ومواقع الويب؛ �سيانة برامج الكمبيوتر املتعلقة باأمن الكمبيوتر 
ومنع خماطر الكمبيوتر؛ ت�سميم الهواتف؛ التخطيط املعماري؛ حتديث املواقع على �سبكة الإنرتنت؛ تطوير برامج نظام 
فتح  الإلكرتونية؛  البيانات  تخزين  الكمبيوتر؛  برامج  حتديث  الكمبيوتر؛  برجمة  الكمبيوتر؛  برامج  �سيانة  الت�سغيل؛ 
اغاق الهاتف املحمول؛ خدمات ت�سفري البيانات؛ ت�سميم الأجهزة والآلت لأغرا�س التعبئةاأو احل�سو؛ الت�سميم ال�سناعي؛ 

ا�ست�سارات تكنولوجيا املعلومات؛ توفري معلومات حول تكنولوجيا الكمبيوتر والربجمة عرب موقع الويب
الواق�عة بالفئة: 42

و�سف العامة: عبارة عن كلمة MAXHUB باحرف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله بالربيد امل�سجل 
، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 314953         بتاريخ: 2019/08/03
با�س��م: جوديفا بيلجم بي. يف. بي. ايه. / ا�س. بي. اآر. ال.

وعنوانه: وابين�ستيل�ستاند�سرتات 5، 1081 بروك�سل 999 بلجيكا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�سوكولتة، منتجات ال�سوكولتة، الكاكاو، الب�سكويت، الب�سكويت اله�س املقرم�س، الكعك اأو كيك، املعجنات 
الزبدة  ب�سكويت  املك�سرات،  اجل���وز(،  اأو  باللوز  حم�سوه  )ح��ل��وى  ال��ربالي��ن  حلوى  احل��ل��وى،  الفطائر،  اأو 
املقرق�س، املرزبانية )حلوى اللوز و�سكر(، كرمية الزبدة، الفواكه املغطاة بال�سوكولتة اأو كرميات الفاكهة، 
الكراميل، حلوى الرتفول )كرات من ال�سوكولتة بعدة نكهات مغطاة بالكاكاو(، احللويات الأخرى مبا يف 
كرمي،  الآي�س  طبقات  اأو  اإ�سافات  ال�سل�سات،  )البوظة(،  كرمي  الآي�س  املثلجات؛  املجمدة،  احللويات  ذلك 

منكهات �سمن الفئة 30، اأي منتجات مغطاة بال�سوكولتة اأو حم�سوة  بال�سوكولتة اأو املنكهة بال�سوكولته
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العامة: عبارة عن كلمة GODIVA باحرف لتينية باللون ال�سود
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 314954         بتاريخ: 2019/08/03
با�س��م: جوديفا بيلجم بي. يف. بي. ايه. / ا�س. بي. اآر. ال.

وعنوانه: وابين�ستيل�ستاند�سرتات 5، 1081 بروك�سل 999 بلجيكا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ال�سوكولتة، منتجات ال�سوكولتة، الكاكاو، الب�سكويت، الب�سكويت اله�س املقرم�س، الكعك اأو كيك، املعجنات 
الزبدة  ب�سكويت  املك�سرات،  اجل���وز(،  اأو  باللوز  حم�سوه  )ح��ل��وى  ال��ربالي��ن  حلوى  احل��ل��وى،  الفطائر،  اأو 
املقرق�س، املرزبانية )حلوى اللوز و�سكر(، كرمية الزبدة، الفواكه املغطاة بال�سوكولتة اأو كرميات الفاكهة، 
الكراميل، حلوى الرتفول )كرات من ال�سوكولتة بعدة نكهات مغطاة بالكاكاو(، احللويات الأخرى مبا يف 
كرمي،  الآي�س  طبقات  اأو  اإ�سافات  ال�سل�سات،  )البوظة(،  كرمي  الآي�س  املثلجات؛  املجمدة،  احللويات  ذلك 

منكهات �سمن الفئة 30، اأي منتجات مغطاة بال�سوكولتة اأو حم�سوة  بال�سوكولتة اأو املنكهة بال�سوكولته
الواق�عة بالفئة: 30

و�سف العامة: عبارة عن ر�سمة فتاه تركب ح�سان باللون ال�سود والبي�س
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 314955         بتاريخ: 2019/08/03
با�س��م: جوديفا بيلجم بي. يف. بي. ايه. / ا�س. بي. اآر. ال.

وعنوانه: وابين�ستيل�ستاند�سرتات 5، 1081 بروك�سل 999 بلجيكا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

خدمات البيع بالتجزئة ملنتجات ال�سوكولتة واحللوي واحللويات وال�سكاكار والكاكاو والقهوة وغريها من 
املنتجات ذات ال�سلة يف متاجر البيع بالتجزئة اأو عرب منافذ البيع والقنوات الأخرى

الواق�عة بالفئة: 35
و�سف العامة: عبارة عن ر�سمة فتاه تركب ح�سان باللون ال�سود والبي�س

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 315388         بتاريخ: 2019/08/10
با�س��م: فيزيول

وعنوانه: بارك �سينتيفيك دو �سارت تيلمان، اأيل ديه نوازتيري 4، 4031 لييج، بلجيكا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اعتمام  لعاج  اللزجة  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات  العني؛  عد�سة  اعتمام  لعاج  ال�سيدلنية  امل�ستح�سرات 
عد�سة العني 

الواق�عة بالفئة: 5
و�سف العامة: عبارة عن كلمة PHYSIOL باحرف لتينية باللون ال�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 315613         بتاريخ: 2019/08/19
با�س��م: النجم الثاثي للنقليات )�س.ذ. م. م.(

وعنوانه: جبل على املنطقة ال�سناعية 2، �س . ب 51328، دبي، المارات العربية املتحدة
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اخلدمات  للنقل؛  اللوج�ستية  اخل��دم��ات  واجل���وي؛  والبحري  وال��ربي  احلديدية  بال�سكك  النقل  خدمات 
اللوج�ستية )لنقل وتعبئة وتخزين الب�سائع(؛ تخزين ال�سحن للب�سائع؛ خدمات ال�سحن الربي للب�سائع؛ 
او  الب�سائع  ار���س��ال  خدمات  احلمولة؛  او  الب�سائع  ت�سليم  خدمات  احلمولة؛  او  الب�سائع  وكالة  خدمات 
احلمولة؛ مناولة الب�سائع او احلمولة؛  نقل الب�سائع او احلمولة؛ خدمات التعبئة والتغليف؛ خدمات نقل 

ال�سحنات البحرية؛ النقل البحري
الواق�عة بالفئة: 39

و�سف العامة: عبارة عن كلمة TRISTARHAZMAT باحرف لتينية باللونني الخ�سر والحمر 
 FZCO على ي�سارها ر�سمة جنم ثاثي باللوان والخ�سر والحمر وال�سود و الربتقايل وا�سفلها عبارة

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 315823         بتاريخ: 2019/08/21
با�س��م: مكتب التفتي�س التقني العام �س.م.ل )اوف �سور(

وعنوانه: بريوت، لبنان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

التحاليل بغر�س اإ�ستغال حقول البرتول؛ الأبحاث البكتريية؛ الأبحاث البيولوجية؛ التحليل الكيميائي؛ 
الدائمة؛  للغابات  النوعي  التقييم  البيئة؛  اأبحاث يف جمال حماية  التجميل؛  اأبحاث  الكيميائية؛  الأبحاث 
حتليل  اجل��ي��ول��وج��ي؛  امل�سح  اجليولوجية؛  الأب��ح��اث  امل���اء؛  حت��ت  الإ�ستك�ساف  للخ�سب؛  النوعي  التقييم 
اخلطوط اليدوية؛ خدمات املختربات العلمية؛ فح�س املواد؛ الأبحاث امليكانيكية؛ التنقيب عن البرتول؛ 
التحاليل بغر�س اإ�ستغال حقول البرتول؛ فح�س اآبار البرتول؛ اأبحاث الفيزياء؛ مراقبة اجلودة؛ البحث 
والتطوير لاآخرين؛ الأبحاث البيولوجية؛ الأبحاث اجليولوجية؛ اأبحاث يف جمال حماية البيئة؛ درا�سات 
امل�ساريع التقنية؛ امل�سح؛ امل�سح اجليولوجي؛ م�سح الأرا�سي؛ م�سح حقول البرتول؛ الأبحاث التقنية؛ فح�س 

املواد؛ فح�س الن�سيج؛ التقييم النوعي للغابات الدائمة؛ اإختبار كفاءة املركبات على الطرق؛ التحليل املائي
الواق�عة بالفئة: 42

 G حرف  حولها  الر�سية  الكرة  ر�سمة  فوقها  بالاتينية   G.I.T.O اأح��رف  عن  عبارة  العامة:  و�سف 
ب�سكل مميز باللوان البي�س والكحلي والف�سي والحمر وال�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 315824         بتاريخ: 2019/08/21
با�س��م: مكتب التفتي�س التقني العام �س.م.ل )اوف �سور(

وعنوانه: بريوت، لبنان
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

النقل اجلوي؛ النقل بالعربات امل�سفحة؛ ال�سم�سرة يف ال�سحن؛ ال�سم�سرة يف النقل؛ ال�سحن بال�سفن؛ عقود 
النقل البحري؛ نقل الأثاث؛ ت�سليم الب�سائع؛ تخزين الب�سائع؛ اجلر اأو النقل؛ معلومات النقل؛ خدمات 
النقل بال�سنادل )حتميل اأو تفريغ(؛ النقل البحري؛ تغليف ال�سلع؛ ت�سليم الطرود؛ اإر�ساد ال�سفن؛ النقل 
تاأجري  الإنتقال؛  ال�سفن؛ خدمات  تعومي  اإع��ادة  والتنزيل(؛  )التحميل  العتالة  الأنابيب؛  بوا�سطة خطوط 
حاويات التخزين؛ احلجز للنقل؛ حتميل ال�سفن وتفريغها؛ التخزين؛ حفظ الوثائق اأو املعلومات املخزنة 
يف  التخزين  امل�ستودعات؛  تاأجري  النقل؛  لوج�ستيات  الأنابيب؛  خطوط  بوا�سطة  النقل  النقل؛  اإلكرتونياً؛ 

امل�ستودعات
الواق�عة بالفئة: 39

 G حرف  حولها  الر�سية  الكرة  ر�سمة  فوقها  بالاتينية   G.I.T.O اأح��رف  عن  عبارة  العامة:  و�سف 
ب�سكل مميز باللوان البي�س والكحلي والف�سي والحمر وال�سود

ال�س��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.
اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 315827         بتاريخ: 2019/08/21
با�س��م: بيبي ا�س جوفينليجى مالزمييلريى �سانايي يف تيجاريت انونيم �سريكيتي

وعنوانه: يوكاري دودوللو اأورجانيزى �سانايي بوجلي�سي 1. جادي نو:27 اأومرانية، ا�سطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

ماب�س واقية، قفازات واقية، نظارات واقية و خوذ واقية
الواق�عة بالفئة: 9

و�سف العامة: عبارة عن كلمة Beybi باحرف باللون الحمر الفاقع
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 316300         بتاريخ: 2019/08/29
با�س��م: يلديز هولدينج اأنونيم �سريكيتي

وعنوانه: كي�سيكلى ماهالي�سى �سي�سمى �سيكمازي �سوكاك نو:1/6 اأو�سكودار / ا�سطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

احللويات، ال�سوكولته، الب�سكويت، الب�سكويت اله�س )كركرز(؛ ب�سكويت مكون من رقائق )ب�سكويت ويفر(؛ 
الكيك اأو الكعك، علكة امل�سغ، بوظة )الآي�س كرمي(، املثلجات ال�ساحلة لاأكل

الواق�عة بالفئة: 30
و�سف العامة: عبارة عن �سكل مغلف باللوان اخلمري والبيج يحتوي كلمة ULKER  باحرف لتينية 

باللون الحمر على ي�سارها ر�سمة ب�سكويت بالتمر وحبات للتمر باللون البنى الفاجت والغامق
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 316302         بتاريخ: 2019/08/29
با�س��م: يلديز هولدينج اأنونيم �سريكيتي

وعنوانه: كي�سيكلى ماهالي�سى �سي�سمى �سيكمازي �سوكاك نو:1/6 اأو�سكودار / ا�سطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

احللويات، ال�سوكولته، الب�سكويت، الب�سكويت اله�س )كركرز(؛ ب�سكويت مكون من رقائق )ب�سكويت ويفر(؛ 
الكيك اأو الكعك، علكة امل�سغ، بوظة )الآي�س كرمي(، املثلجات ال�ساحلة لاأكل

الواق�عة بالفئة: 30
و�سف العامة: عبارة عن �سكل مغلف باللوان الحمر الفاقع والبيج يحتوي كلمة ULKER  باحرف 

لتينية باللون الحمر على ي�سارها ر�سمة ب�سكويت باللون البنى الفاجت والغامق
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 316304         بتاريخ: 2019/08/29
با�س��م: يلديز هولدينج اأنونيم �سريكيتي

وعنوانه: كي�سيكلى ماهالي�سى �سي�سمى �سيكمازي �سوكاك نو:1/6 اأو�سكودار / ا�سطنبول، تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

احللويات، ال�سوكولته، الب�سكويت، الب�سكويت اله�س )كركرز(؛ ب�سكويت مكون من رقائق )ب�سكويت ويفر(؛ 
الكيك اأو الكعك، علكة امل�سغ، بوظة )الآي�س كرمي(، املثلجات ال�ساحلة لاأكل

الواق�عة بالفئة: 30
و�سف العامة: عبارة عن �سكل مغلف باللوان اخلمري الداكن والبيج يحتوي كلمة ULKER  باحرف 

لتينية باللون الحمر على ي�سارها ر�سمة ب�سكويت باللون البنى الفاجت والغامق
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

تعلن اإدارة العامات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل / 
قم�سية للملكية الفكرية

بطلب لت�سجيل العامة التجارية:

املودعة حتت رقم : 316887         بتاريخ: 2019/09/10
با�س��م: التون قايا ان�ساأت ناكليات جيدا تيجاريت انونيم �سريكيتي

وعنوانه: 4. اورغانايزي �سانايى بوجلي�سي، 83409 نولو كادي، نو: 8 ، �سهيتكاميل - غازيانتيب / تركيا
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات :

اللحوم والأ�سماك وحلوم الدواجن وال�سيد؛ منتجات اللحوم املعاجلة؛ البقول املجففة؛ ح�ساء، مرق اللحم؛ 
الفواكه  الزيوت ال�ساحلة لاأكل؛  الزبدة؛  الزيتون؛ احلليب و منتجات احلليب؛  املعالج، معجون  الزيتون 
البندورة؛  اأو  الطماطم  معجون  واململحة؛  واملدخنة  واملطبوخة  واملجمدة  املعاجلة  و  املجففة  واخل�سروات 
املك�سرات املعاجلة والفواكه املجففة كوجبات خفيفة؛ البندق القابل للدهن وزبدة الفول ال�سوداين؛ طحينية 
)عجينة بذور ال�سم�سم(؛ البي�س وم�سحوق البي�س؛ رقائق البطاطا؛ هري�س الفاكهة؛ هري�س اأو البندورة؛ 

هري�س اخل�سار؛ الفواكه املعلبة؛ خ�سروات معلبة؛ اأو البندورة املعلبة؛ ال�سل�سات املعلبة
الواق�عة بالفئة: 29

و�سف العامة: عبارة عن كلمة Confy  باحرف لتينية باللون الكحلي والرزق 
ال�س��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لإدارة العامات التجارية يف وزارة القت�ساد ، اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل ، وذلك خال )30( يوماً من تاريخ هذا الإعان.

اإدارة العالمات التجارية

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد 

   اإدارة العالمات التجارية
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

ح�سل العمل الفني املبتكر “الرثيا” 
يف “�سرح زايد املوؤ�س�س” على املرتبة 
للت�ساميم  “كودا”  جل��ائ��زة  الأوىل 
فئة  ع����ن   -  2019 ل���ع���ام  ال��ف��ن��ي��ة 
الأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة امل��وؤ���س�����س��ات��ي��ة حيث 
ب��ه��ا دوليا  امل���ع���رتف  ت��ك��رم اجل���ائ���زة 
امل�����س��اري��ع ال��ن��اج��ح��ة وامل��ب��ت��ك��رة التي 
الت�ساميم  يف  الفني  اجل��ان��ب  تدمج 
وت�ساميم  وامل���ع���م���اري���ة  ال���داخ���ل���ي���ة 

الأماكن العامة.
وت��ع��د ه���ذه اجل��ائ��زة اإ���س��اف��ة مل�سرية 
العمل  بهذا  توجت  التي  الإجن����ازات 
ال��ف��ن��ي ال�����ذي م��ث��ل اإ����س���اف���ة كبرية 
الإم�����ارات  ب���دول���ة  ال��ث��ق��ايف  للم�سهد 
، ك��اأح��د اأب����رز ال�����س��روح امل��ع��م��اري��ة يف 
على  ح����از  اأن  ���س��ب��ق  ح��ي��ث  ال����ع����امل، 
م�سروع  “اأف�سل  ج��ائ��زة  ج��ائ��زت��ني، 
وجائزة  وداخلي”  خ���ارج���ي  اإن�������ارة 
مبتكرة”  اإن������ارة  م�����س��روع  “اأف�سل 
�سمن  وذل�����ك   ،2018 ع����ام  خ����ال 
“معر�س  من  ع�سر  الثالثة  الن�سخة 

الإ�ساءة يف ال�سرق الأو�سط«.
الفني  ال��ع��م��ل  يف  الب���ت���ك���ار  وي��ك��م��ن 
اأ�سكال  ا����س���ت���خ���دام  يف  “الرثيا” 
منتظمة  جم�����س��م��ات  ذات  ه��ن��د���س��ي��ة 
رت��ب��ت م��ن اأ���س��ف��ل ال��ع��م��ل ال��ف��ن��ي اإىل 

متناظرة  بطريقة  ون�سقت  اأع����اه، 
رالف  العاملي  الفنان  اأبدعها  مبتكرة 
من  اإب��داع��ه  ا�ستلهم  ال���ذي  هيلمك، 
اإذ ت�سع هذه  امل��وؤ���س�����س،  ال��وال��د  روؤي���ة 
مامح  لت�سكل  الهند�سية  الأ���س��ك��ال 
النجوم  يحاكي  ب�سكل  زاي���د  ال�سيخ 
نورا  ت�سع  زال��ت  م��ا  التي  ال�سماء،  يف 
ال�سحيح،  ال��ط��ري��ق  اإىل  وت��ر���س��دن��ا 
روؤي���ت���ه اخلالدة  ع���ن  ب���ذل���ك  ل��ي��ع��رب 
“طيب اهلل ثراه” التي مازالت تنري 

م�ستقبل الأجيال القادمة.
ق�سم  رئي�سة  احلمادي  اأمينة  وقالت 
زايد  ����س���رح  ال��ث��ق��اف��ي��ة يف  اجل�����ولت 

الفني ثاثي  العمل  اإن هذا  املوؤ�س�س 
250 طنا،  اأك����رث م��ن  ي���زن  الأب���ع���اد 
دي��ن��ام��ي��ك��ي فريد  ب���ط���اب���ع  وي��ت��م��ي��ز 
مثلث  ج���ن���اح  ���س��م��ن  ت�����س��م��ي��م��ه  مت 
 30x30 30 اأب���ع���اده  تبلغ  ال�سكل 
جمموعة  ف���ي���ه  وت���رتا����س���ف  م������رتا، 
املنتظمة  ال��ه��ن��د���س��ي��ة  الأ����س���ك���ال  م���ن 
والتي  جم�سما،   1327 من  املكونة 
 1110 ب���ا����س���ت���خ���دام  ت��رك��ي��ب��ه��ا  مت 
با�سم  الأ�سكال  ه��ذه  وتعرف  ا�ساك 
الأفاطونية” ال�سهرية  “املج�سمات 
الهند�سي  وان���ت���ظ���ام���ه���ا  ب��ج��م��ال��ه��ا 
واأب���ع���اده���ا ال��ث��اث��ي��ة ال���ف���ري���دة على 

الريا�سية..  احل�������س���اب���ات  م�����س��ت��وى 
ال��رثي��ا جت��رب��ة فنية مميزة  وت��خ��ل��ق 
خ���ال ال��ف��رتة امل�����س��ائ��ي��ة، ح��ي��ث ت�سع 
 2019 با�ستخدام  ليا  املج�سمات 
الإرث  على  ال�سوء  لت�سلط  م�سباحا 
امللهم لل�سيخ زايد، منارة الأمة التي 
ي�ستنريون  الإم�������ارات  اأب���ن���اء  م�����ازال 

بوحي حكمتها.
واأ�سافت اإن هذا العمل الفني املبتكر 
ي��ع��د م���ن اأه����م ال��ع��ن��ا���س��ر ال��ت��ي يتم 
ويتم  الثقافية  اجل���ولت  يف  �سرحها 
ال�سوء  ت�سليط  و  اب��راز  خالها  من 
الإن�سانية  واملاآثر  النبيلة  القيم  على 

�سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ  له  للمغفور 
ثراه” واإتاحة  اهلل  “طيب  نهيان  اآل 
الفر�سة لاأجيال القادمة للتوا�سل 
الأوث������ق بزايد  ال��ع��م��ي��ق والرت����ب����اط 
واأفكاره،  روؤاه  على  والتعرف  اخل��ري 
واجنازاته واأثره الطيب على م�ستوى 
روؤيته  وا���س��ت��ل��ه��ام  وال���ع���امل  ال���دول���ة 
والزدهار  التقدم  م�سرية  ل�ستكمال 

لدولة الإمارات العربية املتحدة.
“كودا” التي ح�سل  اأن جائزة  يذكر 
ع��ل��ي��ه��ا ال���ع���م���ل ال���ف���ن���ي ال����رثي����ا مت 
م��ن قبل   ،2013 ع���ام  اإن�����س��اوؤه��ا يف 
وامل�سممني  الفنانني  م��ن  جمموعة 
من 93 دولة حول العامل، حيث يتم 
قبل  م��ن  امل�سابقة  م�����س��ارك��ات  تقييم 
م��ن جمموعة  م��ك��ون��ة  جل��ن��ة حتكيم 
والت�سميم  ال��ف��ن  رواد  م��ن  خم��ت��ارة 
امل��ع��م��اري، ب��ن��اء ع��ل��ى جم��م��وع��ة من 
امل���ع���اي���ري، ال���ت���ي ت��ع��ت��م��د ع��ل��ى مدى 
للجائزة  املرت�سحة  امل�ساركات  تفوق 
والت�ساميم  ال���ف���ن  ب���ني  ال���دم���ج  يف 
قطعة  امل��ك��ان  م��ن  لتجعل  امل��ب��ت��ك��رة؛ 
فني  على عمل  مكان يحوي  فنية ل 
فح�سب، كما تتيح اجلائزة للمهتمني 
ال��ع��امل الطاع  اأن��ح��اء  م��ن خمتلف 
للفنانني  الفنية  الأع��م��ال  اآخ��ر  على 
امل��ع��م��اري��ني يف جمال  وامل��ه��ن��د���س��ني 

الفن ب�ستى اأنواعها.

•• اأبوظبي-وام:

ت��ل��ق��ت م��وؤ���س�����س��ة خ��ل��ي��ف��ة ب���ن زايد 
الإن�سانية  ل���اأع���م���ال  ن��ه��ي��ان  اآل 
ت����ربع����اً ع��ي��ن��ي��اً ع����ب����ارة ع����ن 3.6 
اأدوي�������ة م��ت��ن��وع��ة م���ن �سركة  ط���ن 
جممع  فارما”-مقرها  “جلوبال 
منها  لا�ستفادة  لا�ستثمار-  دبي 
القادرين  غ���ري  امل��ر���س��ى  دع����م  يف 
الدولة  داخ��ل  الأدوي���ة  تاأمني  على 

وخارجها.
����س���ع���ادة حم���م���د حاجي  واأو������س�����ح 
ملوؤ�س�سة  ال���ع���ام  امل���دي���ر  اخل������وري 
خليفة بن زايد اآل نهيان لاأعمال 
ال��ت��ع��اون مع  اأن ه���ذا  الإن�����س��ان��ي��ة 
الوطنية يهدف  الطبية  املوؤ�س�سات 
الإن�سانية  ال���رواب���ط  ت��ع��زي��ز  اإىل 
التعا�سد  وتكري�س  والجتماعية 
ب��ني م��وؤ���س�����س��ات العمل  وال��ت��ك��اف��ل 
للحد  اخلا�س  والقطاع  الإن�ساين 
واملحتاجني  امل��ر���س��ى  م��ع��ان��اة  م��ن 

داخل وخارج الدولة.
تاأتي  امل����ب����ادرة  ه����ذه  اأن  واأ�����س����اف 
تزامناً مع مبادرة “عام الت�سامح” 
التي اأطلقها �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة 

الدولة “حفظه اهلل«.
واأ�ساد اخلوري بالتربع الذي قدمته 
من  لا�ستفادة  فارما”  “جلوبال 

هذه الأدوي��ة يف عاج العديد من 
معاناة  من  والتخفيف  الأم��را���س 
القادرين  غري  املحتاجني  املر�سى 

على حتمل تكاليف �سراء الأدوية.
وم����ن ج��ان��ب��ه ق����ال حم��م��د �سعيد 
ال��رق��ب��اين م��دي��ر ع���ام ���س��رك��ة دبي 
عام  ومدير  ال�سناعي  لا�ستثمار 
بهذه  ال���ت���ربع  اإن  ف���ارم���ا  ج��ل��وب��ال 

جانًبا  ميثل  الأدوي����ة  م��ن  الكمية 
جتاه  امل��وؤ���س�����س��ي��ة  م�سوؤوليتنا  م��ن 
املجتمع وتقدمي الدعم للم�ساريع 
بالتزامن  والإن�����س��ان��ي��ة  اخل���ريي���ة 
2019” يف  ال��ت�����س��ام��ح  “عام  م��ع 

الإمارات.
موا�سلة  ع���ل���ى  احل����ر�����س  اأك������د  و 
اجلمعيات  م��ع  والتن�سيق  ال��ع��م��ل 
دع���م  مل�������س���اع���دت���ه���ا يف  اخل�����ريي�����ة 
تعزيز  يف  والإ����س���ه���ام  م�����س��اري��ع��ه��ا 
اكت�سبتها  ال��ت��ي  امل�سرقة  ال�����س��ورة 
املتحدة  ال��ع��رب��ي��ة  الإم������ارات  دول���ة 
املانحة  ال����دول  م��ق��دم��ة  يف  لتظل 
روؤية  ودعم  العامل  يف  للم�ساعدات 
الإمارات  لتكون  الر�سيدة  القيادة 
اأر�سها  على  واملقيمني  ومواطنيها 

اأ�سعد دولة يف العامل.
مت  ال���ت���ي  الأدوي��������ة  اأن  اإىل  ي�����س��ار 
ت�����س��ت��خ��دم يف عاج  ب���ه���ا  ال����ت����ربع 
الكثري من الأمرا�س ال�سائعة مثل 
ارتفاع الدهون وامل�سادات احليوية 

اإ�سافة  ل��اأمل  امل�سكنة  والعقاقري 
اإىل م�سادات احل�سا�سية واأمرا�س 
اجلهاز التنف�سي والربو وحمو�سة 
وارتفاع  ال��ق��ل��ب  واأم���را����س  امل��ع��دة 

ال�سغط وال�سكر يف الدم.
الإن�سانية  خليفة  موؤ�س�سة  وتقدم 
العاجي  ب��رن��اجم��ه��ا  خ����ال  م���ن 
املر�سى  لآلف  الطبية  امل�ساعدات 
املقيمني يف الدولة ممن ل ميكنهم 
والعمليات  ال��ع��اج  تكاليف  ���س��داد 
العديد  وف������رت  ك���م���ا  اجل���راح���ي���ة 
خمتلفة  ال��ط��ب��ي��ة  الأج����ه����زة  م���ن 
املحتاجني  وتدعم  ال�ستخدامات 
املختربية.  وال��ت��ح��ال��ي��ل  ب���الأدوي���ة 
وقامت املوؤ�س�سة منذ اإ�سهارها بتبني 
رئي�سي  كمحور  ال�سحية  الرعاية 
ونفذت  العامة  ا�سرتاتيجيتها  يف 
ال�سحية مبا  امل�ساريع  العديد من 
يف ذلك بناء امل�ست�سفيات يف املغرب 
وباك�ستان  ال��ق��م��ر  وج����زر  ول��ب��ن��ان 

وكازاخ�ستان وتركمان�ستان.

•• دبي – حم�شن را�شد 

والتعليم  ال���رتب���ي���ة  وزارة  اأق������رت 
موجهي  دور  ب��اأه��م��ي��ة   ، م����وؤخ����راً 
امل���واد يف امل��ي��دان ال��رتب��وي ، وذلك 
تطبيق  بعد  عنهم  ال�ستغناء  بعد 
م�سروع مدراء النطاق ، وت�ستيتهم 
م��ا ب��ني ال��ع��م��ل ك��م��وظ��ف��ني بقطاع 
قطاع  اأو  املناهج  اأوقطاع  العمليات 
ال��رق��اب��ة امل��در���س��ي��ة ، واإ���س��ن��اد املهام 
للموجهني  م���وك���ل���ة  ك���ان���ت  ال���ت���ي 
مل��دراء النطاق ، اإل انهم اي مدراء 
على  قدرتهم  ع��دم  اثبتوا  النطاق 
ان�سغلوا  ب��ع��دم��ا   ، امل��ه��ام  ه���ذه  اأداء 
مبهام اأخرى هام�سية ون�سوا املهمة 
الرئي�سة وهي متابعة اأداء املعلمني 
، وم��ن ث��م اأظ��ه��ر ع���دداً ك��ب��رياً من 
 ، اأدائ��ه��م  يف  ك��ب��رياً  �سعفاً  املعلمني 
لهم  النطاق  م��دراء  متابعة  خ��ال 
 ، ال�سفية  ال���زي���ارات  ع��ن  لغيابهم 
خمرجات  على  �سلباً  انعك�س  مم��ا 
ال�سنوات  ال��رتب��وي خ��ال  امل��ي��دان 

، منذ بدء تطبيق م�سروع  املا�سية 
مدراء النطاق .

الوزارة  ان  قيادية  م�سادر  وك�سفت 
اق���رت اأن���ه لغ��ن��ى ع��ن امل��وج��ه��ني ، 
ودوره������م يف ت��ق��ي��ي��م امل��ع��ل��م��ني من 
باملدار�س  ال�سفية  الزيارات  خال 
مهامهم  اإ���س��ن��اد  ان  اىل  م�����س��رياً   ،
النطاق ثبت ف�سله  مل��دراء  من قبل 
ك��ان على وزارة الرتبية  ، وم��ن ثم 
اإعادة املوجهني مرة ثانية للتوجيه 
م�سمى  حت����ت  امل��ع��ل��م��ني  وت��ق��ي��ي��م 
“ اخت�سا�سي الدعم الفني  جديد 

والتخ�س�سي » .
بالفعل  ال��������وزارة  ان  ع��ل��ى  واأك������د   
ل��ل��ت��ط��ب��ي��ق ووجهت  اآل���ي���ة  و���س��ع��ت 
، ملمار�سة مهامهم  بعودة املوجهني 
التقيمية والرتبوية داخل املدار�س 
بدء  اأنه وعند  ، م�سيفاً  احلكومية 
ال��ن��ط��اق ،  تطبيق م�����س��روع م����دراء 
ن�سيب  كان  لهم  اآلية عمل  و�سعت 
الزيارات ال�سفية منها %60 ، اإل 
انه وحتى اليوم هناك مدراء نطاق 

اي �سف  زي�����ارة  ق��دم��ه��م  ت���ط���اأ  مل 
يعلمون  املجال�س  وم��دراء   ، درا�سي 
حتى  الب�سر  ويغ�سون  جيداً  ذل��ك 
باتت نتيجة الزيارات عند معظمهم 
الزيارات  اأهمية   رغم   ،“ “ �سفراً 
اإيجابية  اآث��ار  لها من  ال�سفية وما 

جمة يف حت�سني اأداء املعلمني.
الوزارة  ان  امل�سادر  ذات  واأو�سحت 
الفني  الدعم  اخت�سا�سي  خاطبت 

�سابقا”  “املوجهني  والتخ�س�سي 
العمليات  ق��ط��اع  ق���وة  ع��ل��ى  ، مم��ن 
واألزمتهم   ، الخ��رى  القطاعات  اأو 
وتق�سيمهم   ، واحد  كفريق  بالعمل 
لفرق ح�سب احلاجة لزيارة جميع 
دون  التعليمية  املجال�س  م��دار���س 
ا���س��ت��ث��ن��اء ، م�����س��ددة ع��ل��ى اأن���ه���ا لن 
ومتابعة  زي��ارة  عن  المتناع  تقبل 
اي مدر�سة حتت مربر بعد امل�سافة 

يف  موا�سات  توفري  �سيتم  حيث   ،
ح��ال��ة احل���اج���ة ب��ح�����س��ب م���ا تن�س 

عليه اللوائح والقوانني.
قبل  م�����ن  ال����ت����اأك����ي����د  مت  ك�����ذل�����ك 
ال������������وزارة ع���ل���ى ������س�����رورة ال����ت����زام 
الفني  ال��دع��م  اخت�سا�سي  جميع 
الر�سمي  ب���ال���دوام   ، والتخ�س�سي 
يف حالة زيارة اأي مدر�سة حكومية 
امل��وع��د املحدد  وع���دم اخل���روج قبل 

لفتة   ، ع����ذر  وج�����ود  ح���ال���ة  يف  اإل 
مع  دوري  اجتماع  عقد  اأهمية  اإىل 

وروؤ�ساء  الأكادمييني  امل��دراء  ن��واب 
وح��������دات ال���������س����وؤون الأك����ادمي����ي����ة 
بالتغذية  وت���زوي���ده���م  ب���امل���دار����س 
نهاية  قبل  دوري   ب�سكل  الراجعة 

اليوم الدرا�سي.
كما مت التفاق معهم اي املوجهني 
للخطط  ت�سليمهم  ���س��رورة  على   ،
وتقارير   ، الأ���س��ب��وع��ي��ة  وال��ت��ق��اري��ر 
النتهاء  ب��ع��د  ال�����س��ف��ي��ة  ال����زي����ارات 
امل�ستهدفة،  امل����درا�����س  زي������ارة  م���ن 
مف�سل  تقرير  ت�سليم  ج��ان��ب  اإىل 
وفق  التعليمية  الهيئة  تقييم  ع��ن 
تعميمها  ���س��ي��ت��م  م��ع��ت��م��دة  من�����اذج 
عليهم ، والزامهم بب�سمة الدخول 
واخل����روج اأ���س��وة مب��ا ه��و متبع مع 

تو�سيح  واإر���س��ال   ، النطاق  م���دراء 
اأنه  على   ، الب�سمة  ع��دم  ح��ال��ة  يف 
املوظفني  قبل  م��ن  املتابعة  �سيتم 
وطالبتهم   ، ب���ال���وزارة  املخت�سني 
ال����وزارة ب��اإر���س��ال  ب��ري��د اإلكرتوين 
حالة  يف  امل���ب���ا����س���ر  ال���ت���وا����س���ل  اأو 
املدر�سة  زي����ارة  ال���ق���درة ع��ل��ى  ع���دم 
امل���وج���ه لأي ع���ذر كان  ب��ه��ا  امل���وك���ل 
، ويف ح���ال ط��ل��ب ح�����س��ول اأي����اً من 
الفني  ال��دع��م  اخت�سا�سي  ك����وادر 
�سابقا” ،  “املوجهني  والتخ�س�سي 
على اإجازة مر�سية اأو غري مر�سية 
خ���ال ال���ع���ام ال���درا����س���ي اجل�����اري ، 
ينبغي اإخطار رئي�س ق�سم ال�سوؤون 

الأكادميية.

• لغياب مدراء النطاق عن الزيارات ال�صفية اإعادة املوجهني لتقييم  
املعلمني باملدار�س احلكومية

• قيادات الرتبية توؤكد اأنه عند بدء تطبيق م�صروع النطاق و�صع 60% 
للزيارات ال�صفية اإل اأن النتيجة كانت » �صفرًا « 

• خالل �صنوات التطبيق اأ�صقط مدراء النطاق من ح�صاباتهم اأهمية  الزيارات 
ال�صفية وما لها من اآثار اإيجابية جمة يف حت�صني اأداء املعلمني

•• عجمان -وام:

للتقنية  جيتك�س  اأ�سبوع  يف  للم�ساركة  حت�سرياتها  عجمان  حكومة  اأكملت 
ال���ذي ي��ق��ام مب��رك��ز دب��ي ال��ت��ج��اري ال��ع��امل��ي يف ال��ف��رتة م��ا ب��ني 6 وح��ت��ى 10 
اأكتوبر املقبل بح�سور 12 دائرة حكومية يف اإمارة عجمان لإطاق العديد 
التطورات  تواكب  التي  وامل�ساريع اجلديدة  املتطورة  الرقمية  من اخلدمات 

العاملية يف خمتلف املجالت.
اأ�سبوع  اإن  عجمان  عهد  ويل  النعيمي  حميد  ب��ن  ع��م��ار  ال�سيخ  �سمو  وق���ال 
التكنولوجيا  جم��ال  يف  ال��رائ��دة  العاملية  املوؤ�س�سات  يجمع  للتقنية  جيتك�س 
الناجحة ف�سا عن  التجارب  ويعزز من م�سرية احلكومات املحلية يف نقل 
�سعادة  ت�سع  التي  التنمية  م�سرية  يف  وتوظيفها  احل��ل��ول  م��ن  امل��زي��د  تبني 

ال�سعوب يف مقدمة اأولوياتها.

واأكد �سموه اأن م�ساركة حكومة عجمان يف هذا احلدث ال�سنوي الرائد ينبثق 
من روؤية �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي ع�سو املجل�س الأعلى 
حاكم عجمان مبواكبة التطورات العاملية املت�سارعة واأن تكون حكومة عجمان 
ع�سواً فاعًا يف كافة الأحداث املهمة التي ت�سهدها الإمارات .. موجهاً �سموه 
ببذل املزيد من اجلهود وا�ستثمار “جيتك�س” يف عقد �سراكات ناجحة تعزز 

م�سرية التنمية التي ت�سهدها اإمارة عجمان ل�سيما يف املجال التكنولوجي.
الرقمية  عجمان  حكومة  ع��ام  مدير  �سهيل  عهود  �سعادة  قالت  جانبها  من 
اإم��ارة عجمان تتخذ من جيتك�س من�سة لإطاق  12 دائ��رة حكومية يف  اإن 
م�ساريعها املتميزة وخدماتها اجلديدة وت�ستعر�س اإجنازاتها املتنوعة ل�سيما 
يف جمال التحول الرقمي الذي يعد اأبرز امل�ساريع الرائدة التي نعمل عليها 

من اأجل �سعادة املواطنني واملقيمني على اأر�س اإمارة عجمان.
�ستكون  العام  لهذا  الرقمية  عجمان  حكومة  م�ساركة  اأن  �سعادتها  وك�سفت 

ا�ستثنائية ومتميزة عن الأعوام ال�سابقة حيث ت�ست�سيف �سل�سلة من الور�س 
اأ�سبوع  اأي���ام  خ��ال  والإنكليزية  العربية  باللغتني  وامل��ح��ا���س��رات  وال��ن��دوات 
جيتك�س للتقنية بهدف تعريف اجلمهور باأهمية التكنولوجيا واأثر تطبيقها 
اإىل  اإ�سافة  وامل�ستقبلية  احلالية  امل�ساريع  وعلى  احلكومية  اخلدمات  على 
ال�سطناعي  وال���ذك���اء  امل��ع��ل��وم��ات  اأم���ن  اأخ����رى مهمة يف جم���ال  م��وا���س��ي��ع 

وا�ست�سراف امل�ستقبل يقدمها نخبة من اخلرباء واملخت�سني.
واأ�ساد روؤ�ساء ومدراء الدوائر احلكومية يف اإمارة عجمان بالدعم الكبري الذي 
يوليه �ساحب ال�سمو ال�سيخ حميد بن را�سد النعيمي، و�سمو ال�سيخ عمار بن 
حميد النعيمي لكافة امل�ساريع واملبادرات التي يتم اإطاقها ولكافة امل�ساركات 
املحلية والدولية للجهات احلكومية والتي من �ساأنها تعزيز �سمعة ومكانة 
جديدة  رقمية  خدمات  اإط��اق  موؤكدين  وخارجياً  داخلياً  عجمان  حكومة 

وتطبيقات فريدة وم�ساريع ريادية تخدم املتعاملني وتلبي تطلعاتهم.

حكومة  هي  حكومية  جهة   12 الفعالية  يف  عجمان  حكومة  من�سة  وت�سم 
عجمان الرقمية ودائ��رة البلدية والتخطيط ودائ��رة املالية ودائ��رة التنمية 
القت�سادية وغرفة جتارة و�سناعة عجمان والقيادة العامة ل�سرطة عجمان 
وموؤ�س�سة  واجل��م��ارك  امليناء  ودائ���رة  ال��ع��ق��اري  والتنظيم  الأرا���س��ي  ودائ���رة 
والتناف�سية  الإح�ساء  ومركز  ال�سياحية  التنمية  ودائ��رة  العامة  املوا�سات 

ومنطقة عجمان احلرة.
يف  مربع  مرت   409 ب�  تقدر  م�ساحة  على  عجمان  حكومة  من�سة  وترتبع 
 12 اإىل  تق�سيمها  ومت  ال��ع��امل��ي  ال��ت��ج��اري  دب��ي  مب��رك��ز  �سعيد  ال�سيخ  ق��اع��ة 
رئي�سية  عر�س  ومن�سة  امل�ساركة  احلكومية  بالدوائر  خا�سة  عر�س  من�سة 
اإ�سافة  والور�س  للمحا�سرات  وقاعة  اجلديدة  وامل�ساريع  اخلدمات  لإطاق 
وردهة  والإعامية  الإداري��ة  العمل  لفرق  اإىل م�ساحة لاجتماعات ومركز 

ل�ستقبال كبار ال�سخ�سيات.

عمار النعيمي: اأ�شبوع جيتك�س للتقنية يعزز نقل التجارب الناجحة وتبني اأف�شل احللول التكنولوجية 

بعد ف�صل مدراء النطاق يف اأداء مهام املوجهني 

الرتبية تعيد اأع�شاء التوجيه مب�شمى اخت�شا�شي الدعم الفني والتخ�ش�شي 

•• دبي -الفجر:

اأع����ل����ن����ت ج����ام����ع����ة ال���ب���ل���م���ن���د دب����ي 
والأكادميية الدولية حللول الإدارة، 
الهيئة املعنية باإدارة مدار�س املواكب 
واملدر�سة الدولية للفنون والعلوم يف 
دبي، عن التو�سل اإىل مذكرة تفاهم، 
خالها  م��ن  البلمند  جامعة  ت��وؤك��د 
اخل���دم���ات  ت���وف���ري  اإزاء  ال���ت���زام���ه���ا 
املوا�سفات  اأع���ل���ى  وف���ق  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

واملعايري.
توقيع  مت  الطرفني،  عن  وبالنيابة 
مذكرة التفاهم الهادفة اإىل ت�سهيل 
وتوفري اإطار التعاون بني املوؤ�س�ستني 
امل�سرتك،  الهتمام  ذات  املجالت  يف 
م����ن ق���ب���ل ك����ل م����ن ال���دك���ت���ور وليد 
ونائب  التنفيذي  الرئي�س  مبي�س، 
رئي�س جامعة البلمند دبي من جهة، 
مدار�س  جم��م��وع��ة  م���دي���ري  وب����ني 
الإدارة،  حللول  الدولية  الأكادميية 
مدر�سة  مدير  �سهباز،  مو�سى  وهم: 
وع��م��ر حاطوم،  ال��رب���س��اء،  امل���واك���ب 
القرهود،  يف  املواكب  مدر�سة  مدير 
مدر�سة  مدير  بوبين�سالك،  ومايكل 
الدين  وحمي  اخلوانيج،  يف  املواكب 

الدولية  امل��در���س��ة  م��دي��ر   ، ���س��وب��رة 
للفنون والعلوم يف دبي.

الذي  ال��ق��وي  املنهج  ا�ستكمال  وم��ع 
و����س���ع���ت���ه ج���ام���ع���ة ال���ب���ل���م���ن���د دب���ي 
املهني،  ال��ت��دري�����س  دب��ل��وم  ل��ربن��ام��ج 
ي�سهم هذا التعاون يف متكني طاب 
من�سة  توفري  خ��ال  م��ن  الربنامج 
لهم ت�ساعدهم على اكت�ساب اخلربة 
املعلمني  م��ن  ال��ت��دري�����س  يف  العملية 
الذين ميتلكون اخلربات العالية يف 
هذا املجال لدى مدار�س الأكادميية 

الدولية حللول الإدارة.
وقال الدكتور وليد مبي�س: “ميثل 
ب��رن��ام��ج ال��دب��ل��وم امل��ه��ن��ي ج��ان��ًب��ا من 
روؤيتنا الإ�سرتاتيجية لتقدمي مناذج 
تطوير  اإىل  ت��ه��دف  كاملة  تدريبية 
ن��ح��و �سامل  ع��ل��ى  ال��ت��ع��ل��ي��م  ق���ط���اع 
���س��ري��ع��ة، خا�سة  وب����وت����رية  وف���ع���ال 
التقنيات  ع��ل��ى  ال��رتك��ي��ز  ي��ت��م  واأن����ه 
وال�سرتاتيجيات اجلديدة يف جمال 
والعمل على تطبيقها يف  التدري�س، 
ال��ف�����س��ل ال��درا���س��ي. وي�����س��ت��ل��زم ذلك 
الرتبويني  امل��ت��خ�����س�����س��ني  ت���وف���ري 
لتعزيز قدرات املنت�سبني ومهاراتهم، 
م��ن خ���ال ت��ط��وي��ر م��ع��ارف��ه��م حول 

ك��خ��ط��وة حيوية  ال��ت��دري�����س،  ن��ظ��ام 
تدعم مهنة التدري�س عموًما. ويعد 
مطلًبا  ال��ت��دري�����س  دب���ل���وم  ب��رن��ام��ج 
اأ�سا�سًيا للمر�سحني الذين يطمحون 
لالتحاق بهذا القطاع يف املنطقة.«

وق����ال حم��ي ال��دي��ن ���س��وب��رة، مدير 
والعلوم يف  للفنون  الدولية  املدر�سة 
اجتذاب  اإىل  “ت�سعى مدار�سنا  دبي: 
اإزاء  التزاًما  يبدون  الذين  املعلمني 
تطبيق الو�سائل الأكادميية املبتكرة. 
والتدريب  النظرية  املعرفة  فاإن  لذا 
اإع������داد  ال��ت��ط��ب��ي��ق��ي ي�������س���اع���دان يف 
وحتمل  ال��ت��ف��وق  لتحقيق  امل��ع��ل��م��ني 
ويف  ال��رتب��وي��ة.  ال��ق��ي��ادة  م�سوؤوليات 
بتدريب  �سنقوم  ذاتها،  املذكرة  اإط��ار 
امل��ن��ت�����س��ب��ني ب��ع��د ت��اأه��ي��ل��ه��م م���ن قبل 
اإ�سراف  حتت  مدار�سنا  يف  اجلامعة 
والف�سول  امل����واد  ح�����س��ب  م��در���س��ي��ن��ا 
اجلامعة،  تطلبها  ال���ذي  ال��درا���س��ي��ة 
ما يتيح لهم ح�سور ع�سرين �ساعة، 
اأرب����ع  اإىل  ث����اث  م���ن  وال���ت���دري�������س 

�ساعات لكل ف�سل درا�سي«.
ي�سار اإىل اأن برنامج دبلوم التعليم يف 
جامعة البلمند دبي حظي بالعتماد 
الأكادميي  العتماد  جلنة  قبل  من 
الب�سرية.  والتنمية  املعرفة  وهيئة 
ونظًرا لرتكيزه على تطوير املناهج 
التعليمي  وال��ت�����س��م��ي��م  ال���درا����س���ي���ة 
والرتبية والتقييم والتطوير املعريف 
والوجداين وتعزيز الكفاءات القيادة 
ه���ذا الربنامج  ف����اإن  امل��ع��ل��م��ني،  ب��ني 
ي�����س��ع��ه��م يف ط��ل��ي��ع��ة الب���ت���ك���ار، بعد 
تزويدهم باأف�سل املمار�سات يف قطاع 
الدبلوم  ب��رن��ام��ج  و���س��م��م  ال��ت��ع��ل��ي��م. 
واحد  لعام  دب��ي  البلمند  جامعة  يف 
منت�سبيه  اإك�ساب  بني  ومي��زج  فقط، 
جانب  اإىل  ال���ع���م���ل���ي���ة  اخل����������ربات 
الدرا�سات النظرية، ليتم من خاله 
اإع������داد امل��ع��ل��م��ني ال��ط��م��وح��ني ملهنة 
الأدوات  اأف�سل  وت��وف��ري  ال��ت��دري�����س، 
وال�سرتاتيجيات. ويراعي الربنامج 
راحة الطاب، حيث ميكن للعاملني 
عطلة  وخ���ال  امل�����س��اء  يف  الت�سجيل 

نهاية الأ�سبوع.

جامعة البلمند دبي توقع مذكرة تفاهم 
مع الأكاديية الدولية حللول الإدارة

»جلوبال فارما« تقدم 3.6 طن اأدوية ملوؤ�ش�شة خليفة الإن�شانية

�شرح زايد املوؤ�ش�س.. العمل الفني »الرثيا« يح�شد جائزة »كودا« الدولية

العدد 12743 بتاريخ 2019/9/29   
اعالن وتكليف بالوفاء بالن�صر 

يف الدعوى رقم 2019/3903 تنفيذ جتاري
حمل  جم��ه��ول  ������س.ذ.م.م  ل��ل��م��ق��اولت  الفي�سلية  ���س��ده/1-  املنفذ  اىل 
الكرتوميكانيكل  ج��ريم��ن  التنفيذ/�سبي�سل  ط��ال��ب  ان  مب��ا  الق���ام���ة 
عليك  اأق���ام  ق��د  الزحمي  احمد  عبيد  م��ب��ارك  وميثله:�سعيد  �����س.ذ.م.م 
الدعوى التنفيذية املذكورة اعاه والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره 
)372671.42( درهم اىل طالب التنفيذ او خزينة املحكمة   وعليه فان 
اللتزام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة 

بالقرار املذكور خال 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العان.
رئي�س ال�صعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي البتدائية
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دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 

دولة الإمارات العربية املتحدة
وزارة القت�صاد

اإدارة العالمات التجارية   
الأحد  29  �صبتمرب  2019 العدد 12743 
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•• ال�شارقة -وام: 

لاأطفال  ال�ساملة  الطبية  الرعاية  بتوفري  ُتعنى  التي  ال�سغرية”  “القلوب  حملة  تعترب 
للمر�سى بالأمرا�س القلبية من اأهم احلمات الطبية التي تنفذها جمعية ال�سارقة اخلريية 
ب�سكل م�ستمر حيث بلغت عدد احلمات التي مت اإطاقها منذ بدء العمل بامل�سروع يف العام 
29 حملة مت خالها اإجراء اأكرث من 1000 عملية ما بني عمليات الق�سطرة  نحو   2009
والقلب املفتوح وذلك وفق التقرير الذي اأ�سدرته اجلمعية مبنا�سبة اليوم العاملي للقلب الذي 

يوافق 29 من �سهر �سبتمرب من كل عام.
اأحمد  الدكتور  برئا�سة  متكامل  طبي  طاقم  م��ن  تتكون  منظمة  حمات  اجلمعية  وت�سري 
اجلمعية  من  اإداري  وفد  وبرفقة  ال�سغرية-  القلوب  حلملة  الطبي  الفريق  رئي�س  الكمايل 
ويتم اختيار الدولة املنفذ بها برنامج احلملة بعد اإجراء التن�سيقات الازمة واحل�سول على 
ليتمكن  الطبية  والأجهزة  الإمكانيات  بها  يتوفر  ال��ذي  امل�ست�سفيات  اأح��د  واختيار  املوافقات 

الفريق الطبي من تنفيذ مهمته بنجاح.
و اأ�سار تقرير اجلمعية اىل تنوع البلدان التي ت�سملها اأعمال وم�ساريع اجلمعية يف قارتي ا�سيا 
واأفريقيا بوقع 19 حملة يف ا�سيا و10 حمات يف اأفريقيا منها 577 عملية يف بلدان ا�سيا 

و423 عملية يف بلدان اأفريقيا.
وقال عبداهلل �سلطان بن خادم املدير التنفيذ جلمعية ال�سارق اخلريية اإنه يف اإطار م�ساعي 
الإن�سان  احتياجات  تلم�س  التي  العمال  على  الرتكيز  اإىل  الهادفة  روؤيتها  لتنفيذ  اجلمعية 
القلوب  “حملة  م�سروع  اإط��اق  مت  والتعليم  ال�سحة  راأ�سها  وعلى  مبا�سر  ب�سكل  ال�سرورية 
ال�سغرية” والذي ي�ستهدف توفري رعاية �سحية لاأطفال امل�سابني باأمرا�س قلبية تتطلب 
اإج��راء تدخات جراحية عاجلة و تقوم اجلمعية بت�سيري احلمات الطبية التي يتوفر بها 
تكاليف  بكافة  والتكفل  لاأطفال  اجلراحية  العمليات  ب��اإج��راء  ليقوم  متكامل  طبي  فريق 
احلملة .. م�سريا اأن هذا امل�سروع يقوم بعمل جليل من خال ت�سخري تربعات املح�سنني فيما 

يدخل البهجة اإىل نفو�س الفئات امل�ستحقة.

•• ال�شارقة-الفجر:

ن��ظ��م م��رك��ز ال��ت��دري��ب وال��ت��ط��وي��ر يف 
ال�سارقة موؤخراً التابع لوزارة ال�سحة 
ووقاية املجتمع حفل التكرمي ال�سنوي 
مبنا�سبة  ال�سرتاتيجيني،  لل�سركاء 
يف  وذل��ك  لتاأ�سي�سه،  الرابعة  الذكرى 
املوؤ�س�سي  التعاون  اأوا�سر  تعزيز  اإطار 
م����ع ال�������س���رك���اء، وت����ق����دي����راً ل���دوره���م 
الأه���������داف  وج����ه����وده����م يف حت���ق���ي���ق 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ل���ل���م���رك���ز. وذل����ك 
الكتبي  �سعادة عو�س �سغرّي  بح�سور 
اخلدمات  ل��ق��ط��اع  امل�����س��اع��د  ال��وك��ي��ل 

امل�����س��ان��دة، و���س��ق��ر احل���م���ريي مدير 
وال��ت��ط��وي��ر واملدير  ال��ت��دري��ب  م��رك��ز 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل��اب��ت��ك��ار، ومم��ث��ل��ي عدد 
واخلا�سة،  احل��ك��وم��ي��ة  اجل��ه��ات  م��ن 

وموظفني من عدة اإدارات بالوزارة.
كلمته  يف  الكتبي  عو�س  �سعادة  واأك��د 
التدريب  وم���رك���ز  ال��������وزارة  ح���ر����س 
والتطوير على توثيق اأوا�سر العاقات 
ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  مع  املثمرة 
الحتادية  امل��وؤ���س�����س��ات  خم��ت��ل��ف  م���ن 
ومتابعة  اخلا�س،  والقطاع  واملحلية 
وتر�سيخها  ت��ع��زي��زه��ا  ع��ل��ى  ال��ع��م��ل 
يف  ال�سركاء  ل��دور  نظراً  وا�ستدامتها، 

والعمل  وال���ربام���ج،  امل���ب���ادرات  جن���اح 
على اإثراء خمرجاتها، ونقل م�ستوى 

الأداء اإىل �سوية املعايري العاملية. 

للكوادر  امل�صتمر  التاأهيل  اأهمية 
الطبية والإدارية

مركز  اأن  اإىل  الكتبي  ع��و���س  واأ����س���ار 
ال���ت���دري���ب وال��ت��ط��وي��ر ي��ع��ت��رب ج����زءاً 
م����ن م�������س���روع ي���ه���دف اىل الرت����ق����اء 
ال����دول����ة  ال�������س���ح���ي���ة يف  ب����اخل����دم����ات 
ال�سحية  املمار�سات  اأف�سل  ومواكبة 
ي�سمن  مب�����ا  ع�����امل�����ي�����اً،  والإداري����������������ة 
ا�ستمرارية  التطوير للكوادر الطبية 

م�سادر  لتوفري  بالإ�سافة  والإداري���ة، 
ال����ت����دري����ب وامل���ع���رف���ة،  م���ع���ت���م���دة يف 
وتعزيز جاذبية املهن ال�سحية، وذلك 
مت��ا���س��ي��ا م���ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����وزارة 
ع��امل��ي��ة يف  م��ع��اي��ري  ال��رام��ي��ة لتطبيق 
ج����ودة ال��رع��اي��ة ال�����س��ح��ي��ة م���ن اأجل 
ملجتمع  م�ستدام  و  فعال  �سحي  نظام 
�سعيد ، �سعياً وان�سجاماً مع ال�سيا�سات 
تتبناها  التي  واخل��ط��ط،  والتوجهات 
ق��ي��ادت��ن��ا ال���ر����س���ي���دة ل��ت��ح��ق��ي��ق روؤي����ة 

الإمارات 2021.
لل�سركاء  ب��ال�����س��ك��ر  ال��ك��ت��ب��ي  وت���وج���ه 
دورهم  على  واخلارجيني  الداخليني 

املركزي يف موا�سلة حتقيق الأهداف، 
ومتيزوا  اأخل�سوا  ال��ذي��ن  واملوظفني 
ب���اأدائ���ه���م مم���ا ان��ع��ك�����س اإي���ج���اب���ي���اً يف 
والتطور  ال��ن��وع��ي  الأداء  م��وا���س��ل��ة 
النتائج  ����س���ع���ي���د  ع���ل���ى  امل����ت����وا�����س����ل 

املوؤ�س�سية والت�سغيلية. 

عر�س اإجنازات 4 �صنوات 
من جانبه ا�ستعر�س �سقر احلمريي 
والتطوير  ال���ت���دري���ب  م���رك���ز  م���دي���ر 
يف ت��ق��ري��ر م��رئ��ي ع��ن م�����س��رية املركز 

�سبتمرب2015،   1 يف  تاأ�سي�سه  منذ 
ت��ق��ري��ر مرئي  ل��ع��ر���س  ب��الإ���س��اف��ة   ،
املنظمة  الإدارة  املعرفة:  “اإدارة  ع��ن 
ال�سحة  وزارة  يف  املعرفية  ل��اأ���س��ول 
خلق  ب����ه����دف  املجتمع”،  ووق�����اي�����ة 
الحتياجات  وتلبية  م�سافة  قيم��ة 
مركز  حر�س  موؤكدا  ال�سرتاتيجية. 
اإدارة  تعزيز  على  والتطوير  التدريب 
ال�����س��راك��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة م��ع نخبة 
واخلا�سة  احلكومية  املوؤ�س�سات  م��ن 
وم���������س����دداً ع���ل���ى اأه���م���ي���ة الح���ت���ف���اء 

بال�سركاء ال�سرتاتيجيني، باعتبارهم 
وم�سدر  النجاح  يف  احلقيقي  الداعم 
 ، التطوير  عمليات  لإجن���اح  ج��وه��ري 
مما ينعك�س اإيجاباً على اأداء الأطراف 

امل�ساركة. 
وقال �سقر “ اإننا نتطلع من خال هذا 
باأحدث  ال�سركاء  تعريف  اإىل  احلفل 
امل�ستجدات واملمار�سات التي اعتمدها 
املركز لتبادل اخلربات والعمل ب�سكل 
الأداء،  م���وؤ����س���رات  ل��ت��ح��دي��ث  ف���ع���ال 
ال��ت��ي يقدمها  ب��اخل��دم��ات  والرت���ق���اء 

مركز التدريب والتطوير، اإ�سهاماً يف 
عملية التطوير امل�ستدام ومبا يتوافق 
م��ع اخل��ط��ة ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ويحقق 

اأعلى معايري التميز ».
�������س������م������ل ال��������ت��������ك��������رمي ال�������������س������رك������اء 
املوؤ�س�سات  م����ن  ال����س���رتات���ي���ج���ي���ني 
وال����ه����ي����ئ����ات وال���������س����رك����ات وم�������زودي 
اخلدمة من الأفراد، الذين كانت لهم 
ال��ت��ع��اون م��ع مركز  ب�سمة مم��ي��زة يف 
احلفل  .وتخلل  والتطوير  التدريب 
خطط  لو�سع  ح��واري��ة  جل�سات  عقد 

حمالت »خريية ال�شارقة« اأجرت 1000 عملية ق�شطرة وقلب مفتوح لالأطفال 

مبنا�صبة الذكرى الرابعة لتاأ�صي�صه 

مركز التدريب والتطوير يف وزارة ال�شحة ووقاية املجتمع 
ينظم حفل التكرمي ال�شنوي لل�شركاء ال�شرتاتيجيني

• عو�س الكتبي: املركز م�صروع ح�صاري يعزز املهن ال�صحية، وتكرمي ال�صركاء ممار�صة موؤ�ص�صية 
• �صقر احلمريي: الحتفاء بال�صركاء ال�صرتاتيجيني كداعم حقيقي للمركز وم�صدر جوهري للتميز

•  اإعداد 300 األف طالب يف 100 جامعة لت�صميم خدمات حكومية ذكية باأوزبك�صتان 
منوذج عاملي رائد للتعاون يف  اإر�صاء  على  حري�س  را�صد  بن  حممد   : القرقاوي  •  حممد 

حتديث العمل احلكومي القائم على البتكار والتطوير امل�صتمر وبناء القدرات
•  جتارب الإمارات الناجحة يف العمل احلكومي ملهمة لل�صركاء يف توظيف التكنولوجيا 

احلديثة خلدمة النا�س
•  املبادرة حمطة مهمة يف ال�صراكة ال�صرتاتيجية وحمفز لل�صباب للم�صاهمة يف ت�صميم 

اأف�صل اخلدمات احلكومية بطريقة �صهلة وفعالة

••  اأبوظبي-وام:

وقع �سندوق اأبوظبي للتنمية مذكرة 
اإقليم زجنبار يف  تفاهم مع حكومة 
يقدم  الحت��ادي��ة  تنزانيا  جمهورية 
مليون   37 مب��وج��ب��ه��ا  ال�����س��ن��دوق 
يف  وي��ت��ي  م�ست�سفى  لتمويل  دره���م 

جزيرة بيمبا يف اإقليم زجنبار.
وق���ع امل���ذك���رة ���س��ع��ادة حم��م��د �سيف 
�سندوق  ع�����ام  م����دي����ر  ال�������س���وي���دي 
حممد  وم��ع��ايل  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي 
رام�����ي�����ا ع�����ب�����دي�����وا، وزي���������ر امل���ال���ي���ة 

والتخطيط لإقليم زجنبار.
وي���ه���دف م�������س���روع امل�����س��ت�����س��ف��ى اإىل 
كفاءة  ورف���ع  ال�سحي  ال��ق��ط��اع  دع��م 
قدرات  وتعزيز  ال�سحية  اخل��دم��ات 
على  �سيعمل  كما  الطبية،  ال��ك��وادر 
ال��ع��اج وال��رع��اي��ة ال�سحية  ت��وف��ري 

لآلف املواطنني يف جزيرة بيمبا يف 
زجنبار.

و قال �سعادة حممد �سيف ال�سويدي 

اإن مذكرة التفاهم التي مت التوقيع 
ع��ل��ي��ه��ا ال���ي���وم جت�����س��د ح��ر���س دولة 
الإم��ارات العربية املتحدة و�سندوق 

اأبوظبي للتنمية على لعب دور فّعال 
امل�ستدامة  التنمية  م�سرية  دع��م  يف 
م��ن خ��ال دع��م اخلطط والربامج 

ال��ت��ي و���س��ع��ت��ه��ا حكومة  ال��ت��ن��م��وي��ة 
ال�سحي  ال���ق���ط���اع  ل���دع���م  زجن���ب���ار 

وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
ويتي  م�����س��ت�����س��ف��ى  اأن  اإىل  واأ������س�����ار 
املعايري  اأف�سل  وفق  تطويره  �سيتم 
العاملية يف الرعاية ال�سحية لتقدمي 
ل�سكان  ال��ازم��ة  الطبية  اخل��دم��ات 
اإىل  لفتاً  زجن��ب��ار،  يف  بيمبا  جزيرة 
�سيعمل  ال��رائ��د  الطبي  امل�����س��روع  اأن 
ك��ف��اءة اخل��دم��ات الطبية  على رف��ع 
�سيتم  حيث  الإقليم،  يف  والعاجية 
الو�سائل  ب��اأح��دث  امل�ست�سفى  تزويد 

والأدوات والأجهزة الطبية.
ومن جانبه اأ�ساد معايل حممد راميا 
والتخطيط  امل��ال��ي��ة  وزي����ر  ع��ب��دي��وا 
لإق����ل����ي����م زجن�����ب�����ار ب����ج����ه����ود دول�����ة 
ودعمها  املتحدة  العربية  الإم����ارات 
التنمية  ل��ت��ح��ق��ي��ق  ال������احم������دود 

تنزانيا  يف  امل�ستدامة  الق��ت�����س��ادي��ة 
ب�سكل عام واإقليم زجنبار على وجه 

اخل�سو�س.
ال�سراكة  مب�������س���ت���وى  اأ������س�����اد  ك���م���ا 
�سندوق  ت���رب���ط  ال���ت���ي  الإي���ج���اب���ي���ة 
وال����دور  ب���ب���اده  للتنمية  اأب��وظ��ب��ي 
من  ال�سندوق  به  يقوم  ال��ذي  الهام 
ا�سرتاتيجية  مل�ساريع  خال متويله 
التنمية  حتقيق  يف  ت�سهم  متنوعة 
اإن�ساء  ان  امل�����س��ت��دام��ة..م��و���س��ح��ا 
بيمبا  ج���زي���رة  يف  وي��ت��ي  م�ست�سفى 
ت����وف����ري اخل����دم����ات  ����س���ي�������س���اه���م يف 

من  للعديد  وال��ع��اج��ي��ة  ال�سحية 
�سكان تلك اجلزيرة واجلزر املجاورة 
اإق��ام��ة مثل هذا  اأن  اإىل  ل��ه��ا، لف��ت��ا 
ال�سرح الطبي الكبري �سيحدث نقلة 
ال�سحي  ال��ق��ط��اع  ك��ب��رية يف  ن��وع��ي��ة 
حياة  م�ستوى  حت�سني  يف  وي�ساهم 

�سكان زجنبار.
ت�سعى  ب���اده  ح��ك��وم��ة  اأن  اأ���س��اف  و 
التعاون  م����ن  امل����زي����د  حت��ق��ي��ق  اإىل 
امل���������س����رتك م�����ع دول���������ة الإم������������ارات 
اأبوظبي  و�سندوق  املتحدة،  العربية 
الدعم  جم��ال  يف  �سيما  ل  للتنمية، 

بالقطاعات  للنهو�س  الق��ت�����س��ادي 
ت�سكل  وال��ت��ي  الرئي�سية  التنموية 
التنمية  حتقيق  يف  اأ�سا�سياً  ع��ام��ًا 

امل�ستدامة.
للتنمية  اأبوظبي  �سندوق  اأن  يذكر 
يرتبط بعاقات وثيقة مع حكومة 
1977، حيث  ل��ع��ام  ت��ع��ود  ت��ن��زان��ي��ا 
م�ساريع  اأرب����ع����ة  ال�������س���ن���دوق  م����ول 
درهم  مليون   233 بقيمة  تنموية 
قطاعات  عدة  امل�ساريع  تلك  وغطت 
والنقل  ال�سناعة  اأه��م��ه��ا  اأ���س��ا���س��ي��ة، 

واملياه.

•• ط�شقند-وام:

خمرجات  اأوزبك�ستان  جمهورية  وحكومة  الإم���ارات  دول��ة  حكومة  ا�ستعر�ست 
العمل  فرق  وجهود  احلكومي،  التحديث  جمالت  يف  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة 
امل�سرتكة بني البلدين، وامل�ساريع واملبادرات التي مت اإطاقها يف اإطار ال�سراكة، 

و�سبل تعزيز التعاون يف املجالت ذات الهتمام امل�سرتك.
جاء ذلك، خال اجتماع عقده معايل عبد اهلل اأريبوف رئي�س وزراء جمهورية 
الوزراء  جمل�س  �سوؤون  وزي��ر  القرقاوي  اهلل  عبد  حممد  ومعايل  اأوزبك�ستان، 
مت  اأوزبك�ستان،  اإىل  اإم��ارات��ي  حكومي  لوفد  ر�سمية  زي���ارة  �سمن  وامل�ستقبل، 
خالها الإعان عن اإطاق مبادرة جديدة لإعداد وتاأهيل اأكرث من 300 األف 
طالب يف 100 جامعة للم�ساركة بفعالية يف ت�سميم تطبيقات ذكية للخدمات 

احلكومية يف اأوزبك�ستان.
البلدين من  ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني  اأريبوف مبا حققته  واأ�ساد عبد اهلل 
موؤكداً  اأوزبك�ستان،  يف  احلكومي  العمل  حتديث  �سعيد  على  مهمة  اإجن���ازات 
اإىل  ونقلها  التجربة  ه��ذه  لتعزيز  اجل��ه��ود  وتكثيف  العمل  موا�سلة  اأه��م��ي��ة 

لتح�سني  ال��ه��ادف  احلكومي  بالعمل  للنهو�س  التعاون  من  متقدمة  مراحل 
حياة املجتمع.

�سم وفد دولة الإمارات املهند�س حممد بن طليعة م�ساعد املدير العام للخدمات 
احلكومية، ود. يا�سر النقبي م�ساعد املدير العام للقيادات والقدرات احلكومية، 

يف مكتب رئا�سة جمل�س الوزراء بوزارة �سوؤون جمل�س الوزراء وامل�ستقبل.
من جهته، اأكد معايل حممد عبد اهلل القرقاوي وزير �سوؤون جمل�س الوزراء 
رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأن  وامل�ستقبل 
اإر�ساء  على  يحر�س  اهلل”،  “رعاه  دب��ي  حاكم  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة 
القائم  احلكومي  العمل  حتديث  يف  والعاملي  الإقليمي  للتعاون  رائ��د  من��وذج 
املجالت احليوية  الوطنية يف  القدرات  امل�ستمر وبناء  على البتكار والتطوير 

وتزويدها مبهارات امل�ستقبل.
وقال حممد القرقاوي اإن اإطاق مبادرة تاأهيل طاب اجلامعات يف اأوزبك�ستان 
من  م�ستلهمة  احلكومية  للخدمات  ذك��ي��ة  تطبيقات  ت�سميم  يف  للم�ساركة 
امل��ج��ال، ميثل حمطة مهمة يف اجلهود  ه��ذا  ال��رائ��دة يف  الإم��ارات��ي��ة  التجربة 
امل�سرتكة لتفعيل حماور اتفاقية ال�سراكة ال�سرتاتيجية بني البلدين، وحمفزاً 

احل�سول  من  ومتكينه  حياته  وت�سهيل  املجتمع  تنمية  يف  للم�ساهمة  لل�سباب 
على اأف�سل اخلدمات احلكومية بطريقة �سهلة وفعالة.

امل�سرتكة  العمل  ف��رق  جهود  وامل�ستقبل  ال����وزراء  جمل�س  ���س��وؤون  وزي��ر  وثمن 
الهادفة  والإم��ارات،  اأوزباك�ستان  بني  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اتفاقية  لتنفيذ 
اإىل تطوير مرجعية متكاملة للتحديث احلكومي تدعم حتقيق قفزة نوعية 

يف الأداء ونتائج ملمو�سة تنعك�س اإيجاباً على املجتمع.
100 جامعة  األ��ف طالب يف   300 م��ن  اأك��رث  وتاأهيل  اإع���داد  م��ب��ادرة  وت�سكل 
للم�ساركة بفعالية يف ت�سميم تطبيقات ذكية للخدمات احلكومية يف اأوزبك�ستان، 
اإ�سافة نوعية اإىل اإجنازات حكومة دولة الإمارات يف تعزيز التبادل املعريف مع 
التنفيذية  للخطط  متتابعة  مراحل  �سمن  وتاأتي  والعامل،  املنطقة  حكومات 
طاقات  توظيف  اإىل  وتهدف  البلدين،  بني  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  لتفاقية 
ال�سباب وقدراتهم يف ت�سميم حلول مبتكرة ت�سمن تقدمي خدمات حكومية 
وحتفيزهم  ال��ط��اب  م��ن  املبدعني  وا�ستقطاب  ال�ساعة،  م���دار  على  متميزة 
مل�ساركة اأفكارهم التطويرية يف العمل احلكومي، وحتويل اجلامعات اإىل بيئة 

حا�سنة للعقول واأ�سحاب املواهب والأفكار.

اأكرث  يف  وطالبة  طالب  األ��ف   300 اأك��رث من  اأم��ام  وتفتح املبادرة اإىل املجال 
امل�ستقبل  �سناعة  يف  لي�ساركوا  اأوزبكية  تعليمية  وموؤ�س�سة  جامعة   100 من 
واجلهات  ال��ط��اب  ب��ني  ال��ع��اق��ة  تعزيز  يف  وت�سهم  واب��ت��ك��ارات��ه��م،  ب��اأف��ك��اره��م 
احلكومية من خال اإ�سراكهم يف ت�سميم اخلدمات احلكومية، وتوفري حلول 

ت�سهل رحلة املتعامل وتعزز جودة احلياة.
و�سيتم تدريب طاب اجلامعات واملوؤ�س�سات التعليمية يف اأوزبك�ستان على ابتكار 
حلول اإبداعية قائمة على تطبيقات الهواتف الذكية لتطوير خدمات حكومية 
�سهلة ومب�سطة يتم تقدميها على مدار ال�ساعة، يف جمالت: ال�سحة، التعليم، 

النقل، املياه، ريادة الأعمال، وال�سياحة.
دولة  بني  احلكومي  التحديث  يف  ال�سرتاتيجية  ال�سراكة  اتفاقية  اأن  يذكر 
الإمارات واأوزباك�ستان ت�سمل 19 حموراً للتعاون، مت التفاق من خالها على 
تنفيذ 120 مبادرة وم�سروعا، لا�ستفادة من مناذج حكومة دولة الإمارات يف 
التحديث وقيا�س الأداء وتقدمي اخلدمات، اإىل جانب ت�سكيل جمموعات عمل 
التعليم،  والأداء، والبتكار، والربجمة، وم�ستقبل  يف جمالت ال�سرتاتيجية، 

والقت�ساد، والتناف�سية وممار�سة الأعمال، وغريها.

» اأبوظبي للتنمية« يدعم القطاع ال�شحي يف اإقليم زجنبار بتنزانيا ب� 37 مليون درهم 

رئي�س وزراء اأوزبك�شتان يبحث مع وفد حكومة دولة الإمارات 
خمرجات ال�شراكة ال�شرتاتيجية يف التحديث احلكومي

• حممد �صيف ال�صويدي: م�صت�صفى ويتي يف اإقليم زجنبار �صيوفر اخلدمات العالجية والطبية باأرقى املعايري العاملية 
• وزير مالية زجنبار ي�صيد بجهود الإمارات ودعمها لتحقيق التنمية القت�صادية امل�صتدامة يف الإقليم 
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•• نور �شلطان –كازاخ�شتان-الفجر:

عقدت معايل الدكتورة اأمل عبد اهلل 
الوطني  املجل�س  رئي�سة  القبي�سي 
ر�سمية  مباحثات  جل�سة  الحت����ادي 
مع معايل داريجا نزارباييف رئي�سة 
ال��ك��ازاخ�����س��ت��اين يف  ال�����س��ي��وخ  جمل�س 
امل��ج��ل�����س وذل�����ك ع��ل��ى هام�س  م��ق��ر 
ل��روؤ���س��اء برملانات  ال��راب��ع  الج��ت��م��اع 
نور-�سلطان  مدينة  يف  اآورا�سيا  دول 

كازاخ�ستان. – عا�سمة 
املباحثات  ج��ل�����س��ة  خ�����ال  ج�����رى    
املهمة  ال��ق�����س��اي��ا  م��ن  ع���دد  مناق�سة 
الربملاين  التعاون  تعزيز  اأبرزها  من 
الدولية  املحافل  يف  امل�ساركة  خ��ال 
املجل�سني  ب���ني  ال��ت��ن�����س��ي��ق  وت��ف��ع��ي��ل 
حيال خمتلف الق�سايا ذات الهتمام 
بالن�سبة  اأولوية  تعد  والتي  امل�سرتك 
ل��ل��ب��ل��دي��ن خ���ا����س���ة الأم�������ن ال���ن���ووي 
وال����ط����اق����ة ال����ن����ووي����ة والق���ت�������س���اد 
عن  ف�سا  الف�ساء  وعلوم  الأخ�سر 
اإىل  الرامية  للجهود  اجلانبني  دعم 
و�سبل  وال��ت��ط��رف  الإره����اب  مكافحة 
تعزيز عاقات التعاون بني البلدين 

يف جميع القطاعات كافة.
وا����س���ت���ع���ر����س اجل����ان����ب����ان اجل���ه���ود 
والأمن  ال�سام  حتقيق  اإىل  الرامية 
يف املنطقة والعامل وعدم التدخل يف 
واحرتام  ل��ل��دول  الداخلية  ال�����س��وؤون 

ح�سن اجلوار وال�سرعية الدولية.
ح�سر ال��ل��ق��اء ���س��ع��ادة ك��ل م��ن جمال 
اأع�ساء  اجل���ا����س���م  وع���ل���ي���اء  احل������اي 
امل��ج��ل�����س ال���وط���ن���ي الحت��������ادي. كما 
حممد  الدكتور  �سعادة  اللقاء  ح�سر 
اأح���م���د ب���ن ���س��ل��ط��ان اجل���اب���ر �سفري 
كازاخ�ستان  جمهورية  ل��دي  ال��دول��ة 
وبح�سور ماديار مينيلبيكوف �س�فري 

جمهورية كازاخ�ستان لدى الدولة.
ويف بداية اللقاء رحبت معايل رئي�سة 
الكازاخ�ستاين  ال�������س���ي���وخ  جم��ل�����س 

والوفد  القبي�سي  الدكتورة  مبعايل 
بتلبية  �سعادتها  عن  واأعربت  املرافق 
الجتماع  حل�سور  ال��دع��وة  معاليها 
الرابع لروؤ�ساء برملانات دول اآورا�سيا 
والذي يعقد لأول مرة يف كازاخ�ستان 
روؤ�ساء  م���ن  ك��ب��ري  ح�����س��د  مب�����س��ارك��ة 
الدولية  واملنظمات  العامل  برملانات 
عايل  م�ستوي  على  وف��ود  ومب�ساركة 

مما يعطي الجتماع اأهمية كبرية.
ف��ي��م��ا اأك����دت م��ع��ايل ال��دك��ت��ورة اأمل 
ترتبط  الإم���ارات  دول��ة  اأن  القبي�سي 
بعاقات قوية ومتينة مع جمهورية 
ك����ازاخ���������س����ت����ان وه�������ي ت����ت����ط����ور من 
والتعاون  التجارية  امل��ب��ادرات  خ��ال 
م�سددة  وال�ستثماري.  القت�سادي 
العاقات  بهذه  الرتقاء  اأهمية  على 
من خال ا�ستثمار املجالت الوا�سعة 
املتاحة يف �سوء الإمكانات الطبيعية 
البلدين  ل��دى  املتوافرة  وال�سناعية 
وما يتميزان به من بيئة ا�ستثمارية 
ت�سهل  ج��غ��راف��ي��ة  وم����واق����ع  ج���اذب���ة 

النتقال اإىل خمتلف قارات العامل.
الإم����ارات،  دول���ة  ان  معاليها  وق��ال��ت 
ال�سمو  ���س��اح��ب  م���ن  وب��ت��وج��ي��ه��ات 

نهيان  اآل  زاي����د  ب���ن  خ��ل��ي��ف��ة  ال�����س��ي��خ 
رئي�س الدولة “حفظه اهلل” حري�سة 
على موا�سلة دعم وتطوير عاقات 
ال���ت���ع���اون ال��ت��اري��خ��ي��ة امل���ت���ج���ذرة مع 
ما  كل  وب��ذل  كازاخ�ستان،  جمهورية 
خمتلف  وت��ط��وي��ر  تنمية  ���س��اأن��ه  م��ن 
اأوجه العاقات، ومد ج�سور التعاون 
وال�ستثماري  والقت�سادي  التجاري 
ال���ت���ي ت���ع���ود ب��ال��ن��ف��ع واخل������ري على 
وو�سفت  ال�������س���دي���ق���ني.  ال�����س��ع��ب��ني 
معاليها العاقات بني دولة المارات 
بانها  ك����ازاخ���������س����ت����ان  وج����م����ه����وري����ة 

ا�ستثنائية على جميع امل�ستويات.
واأك�����������دت م����ع����ايل ال�����دك�����ت�����ورة اأم�����ل 
بني  العاقات  م�ستقبل  اأن  القبي�سي 
وك��ازاخ�����س��ت��ان يعد مبزيد  الإم�����ارات 
حتقيق  ���س��ب��ي��ل  يف  ال�������س���راك���ات  م����ن 
ال���رخ���اء والأم�����ان وال��رف��اه��ي��ة نظرا 
للبلدين على م�ستوى  الرائد  للدور 
العامل والتاأثري الإيجابي خلططهما 
ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة ب��ع��ي��دة امل����دى على 

رفاهية املجتمع.
الثنائية  بالعاقات  واأ�سادت معاليها 
املتنامية على كافة امل�ستويات ل �سيما 

للبلدين،  ال��ع��ادل��ة  امل��ط��ال��ب  دع���م  يف 
الداخلية،  ال�����س��ي��ادة  ع��ل��ى  واحل��ف��اظ 
الداخلية  ال�سوؤون  يف  التدخل  وع��دم 
للدول حمذرة من اأن بع�س الأنظمة 
���س��ع��ب��ه��ا اىل  ت���ع���ر����س  امل���ن���ط���ق���ة  يف 
عقوبات وت�سعه يف عزله، ولها دور يف 
التدخل يف ال�سوؤون الداخلية للدول، 
وتعمل على تاأجيج النزعة الطائفية 
وامل��ذه��ب��ي��ة، ومت��ار���س ���س��ورا عديدة 
من الإره��اب، الأمر الذي يدفع دول 
امل��ن��ط��ق��ة وجم��ت��م��ع��ات��ه��ا ل��ل��دف��اع عن 
�سوؤونها  يف  ال��ت��دخ��ل  ب��ع��دم  حقوقها 

الداخلية.
القبي�سي  الدكتورة  معايل  وتطرقت 
اإىل ق�سية اجلزر الإماراتية الثاث 
ال�����س��غ��رى- ال��ك��ربى-ط��ن��ب  “طنب 
اإيران،  قبل  اأبو مو�سى” املحتلة من 
الإمارات  لدولة  امل�سروعة  واملطالب 
بامل�ساعي  ���س��واء  الق�سية  ه��ذه  بحل 
ال�سلمية اأو اللجوء اإىل حمكمة العدل 
ال��دول��ي��ة، م��وؤك��دة اأن دول��ة الإم���ارات 
ت��ت��ع��ام��ل م���ع خم��ت��ل��ف الأو������س�����اع يف 
املنطقة بكل التزام من خال تعزيز 
وال�سام،  الإن�ساين  الدويل  القانون 

واحرتام دول اجلوار.
الدكتورة  م��ع��ايل  ا���س��ت��ع��ر���س��ت  ك��م��ا   
الكبرية  اجل���ه���ود  ال��ق��ب��ي�����س��ي،  اأم�����ل 
التي تبذلها دول��ة الإم���ارات، يف دعم 
اجل����ه����ود ال���رام���ي���ة ل��ت��ع��زي��ز الأم�����ن 
من  والتخفيف  ال��دول��ي��ني،  وال�سلم 
ح���دة امل��ع��ان��اة ال��ن��اجت��ة ع��ن الأزم����ات 
امل�ستوي  ع��ل��ى  و���س��ي��ا���س��ي��ا  اإن�����س��ان��ي��ا 

العاملي.
واأك�����������دت م����ع����ايل ال�����دك�����ت�����ورة اأم�����ل 
حيال  الإم������ارات  م��واق��ف  القبي�سي 
ع���دد م���ن ال��ق�����س��اي��ا وح��ر���س��ه��ا على 
الإن�ساين،  ال����دويل  ال��ق��ان��ون  تنفيذ 
واللتزام  الدولية  ال�سرعية  وم��ب��داأ 
الأم�������ن، م�سرية  ب����ق����رارات جم��ل�����س 
اليمن  يف  ال��ع��رب��ي  التحالف  اأن  اإىل 
ال�سرعية  تنفيذ  على  للحر�س  ج��اء 
الدولية وبناء على مطلب احلكومة 
ال�����س��رع��ي��ة ال��ي��م��ن��ي��ة، م�����س��ي��ف��ة اأن 
الإن�ساين  ب��ال��ب��ع��د  ت��ه��ت��م  الإم�������ارات 
ال��ي��م��ن، وتعترب  واإع�����ادة الإع���م���ار يف 
اليمن،  يف  للم�ساعدات  م��ان��ح  اأك���رب 
وت�ساهم ب�سكل فاعل يف عملية اإعادة 
الإع��م��ار، وت��ق��دمي ك��ل ال��دع��م اأي�ساً 

ل�ستتباب الأمن وحماية املدنيني.
املجل�س  رئ��ي�����س��ة  م���ع���ايل  واأ������س�����ارت 
الإمارات  ان دولة  الوطني الحتادي 
وت�ساعد  ت���دع���م  امل���ت���ح���دة  ال��ع��رب��ي��ة 
العامل،  دول  م��ن  ع��دد  يف  الاجئني 
ال�سوريني،  ال��اج��ئ��ني  وخ�����س��و���س��اً 
فقد اأنفقت اأكرث من ثاثة مليارات 
وبنت  اإن�����س��ان��ي��ة،  ك��م�����س��اع��دات  دولر 
ال��ع��دي��د م��ن خميمات ال��اج��ئ��ني يف 
امل����اأوى  ل��ت��وف��ر  ال��ي��ون��ان  ويف  الأردن 
الائق  والتعليم  الطبية  واخلدمات 
وعلى  ال�����س��وري��ني،  الاجئني  لآلف 
والأطفال،  الن�ساء  اخل�سو�س  وج��ه 
املا�سية  اخل��م�����س��ة  الأع������وام  ف��خ��ال 
قدمت دول��ة الم��ارات ما يتجاوز ال 
32 مليار دولر كم�ساعدات اإن�سانية 

وتنموية علي م�ستوي العامل كما بلغ 
املقدمة  الإماراتية  امل�ساعدات  حجم 
ل��ل��ي��م��ن   خ���ال ال��ف��رتة م��ن اأبريل 
نحو   ،2018 دي�سمرب  اإىل   2015
18.06 مليار درهم )4.91 مليار 
م��ن��ه��ا ما  ا���س��ت��ف��اد  اأم���ري���ك���ي(،  دولر 
منهم  ميني،  مليون   17 على  يزيد 
مايني  و3.2  ط��ف��ل،  م��ل��ي��ون   11
من الن�ساء . من جهتها اأكدت معايل 
المارات  دولة  ان  نزارباييف  داريجا 
�سريك اأ�سا�سي  يف الكثري من امل�ساريع  
امل�سرتكة  وخا�سة يف جمال الطاقة 
ومن اأهم ال�سركاء يف منطقة ال�سرق 
العاقة  ه��ذه  تاأ�سي�س  ومت  الأو���س��ط 
زايد  ال�سيخ  املغفور له  بف�سل جهود 
بن �سلطان اآل نهيان والرئي�س الأول 
نزارباييف   �سلطان  نور  لكازاخ�ستان 
... معربة عن تقدير بادها لدولة 
والتعاون  ال���دع���م  ع��ل��ى  الإم���������ارات 
ع���دد من  تنفيذ  ال��ق��ائ��م، خ��ا���س��ة يف 
اأب��رزه��ا امل�سروع  امل�����س��اري��ع ال��ت��ي م��ن 
الإماراتي العقاري ال�سخم »اأبوظبي 
الكازاخية  العا�سمة  قلب  يف  ب���ازا« 
اأ���س��ت��ان��ا وال�����ذي ���س��ي��ك��ون م���ن اأجمل 
والذي  اأ�ستانا،  العا�سمة  يف  امل��ع��امل 
ما  على  و�ساهداً  ج��دي��داً  معلماً  يعد 
متينة،  عاقات  من  البلدين  يربط 
ال�����س��ي��خ خليفة بن  م��در���س��ة  واأي�����س��اً 
خليفة  ال�سيخ  م�سجد  واأي�ساً  زاي��د، 

بن زايد يف جمهورية كازاخ�ستان .
وقالت معاليها ندين كل العتداءات 
العامل  يف  م���ك���ان  اأي  يف  الإره���اب���ي���ة 
م�سفاة  على  الع��ت��داء  ندين  واأي�سا 

ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  اأرامكو 
... م�سرية ايل ان ليوجود م�ستقبل 
اإحال  واهمية  والإره����اب  للتطرف 
ال�����س��رق الأو����س���ط ب�سكل  ال�����س��ام يف 

دائم وعادل.
املهمة  ال������زي������ارة  ع���ل���ى  اث����ن����ت  ك���م���ا 
فرن�سي�س  البابا  لقدا�سة  والناجحة 
موؤكدة  الم������ارات  دول����ة  ايل  الأول 
التاريخية تدل  الزيارة  على ان هذه 
العامل  وثقة  عامة  العامل  ثقة  على 
وقيمها  الم��ارات  بدولة  الكاثوليكي 
الكبرية التي تتبناها وتعترب الزيارة 
اخلارجية  ال�سيا�سة  نتائج  اه��م  اأح��د 
ال���ن���اج���ح���ة ل����دول����ة الم���������ارات على 

امل�ستوى الدويل.
ف��ي��م��ا ث��م��ن��ت م��ع��ال��ي��ه��ا اخ��ت��ي��ار دولة 
اول  لإط��اق  لكازاخ�ستان  الم���ارات 
رائد ف�ساء اماراتي ومتنت ان تكون 
الرحلة املقبلة ايل الف�ساء بان يكون 

هناك اول رائدة ف�ساء اإماراتية.
نزارباييف  داري���ج���ا  م��ع��ايل  وق���ال���ت 
ك��ان��ت زي���ارت���ي ايل دول����ة الم�����ارات 
القمة  اأع��م��ال  يف  للم�ساركة  م��وؤخ��را 
التي  ال��ربمل��ان��ات  لرئي�سات  ال��ع��امل��ي��ة 
ع��ق��دت يف اأب����و ظ��ب��ي حت���ت ���س��ع��ار “ 
وما  امل�ستقبل”،  ل�سياغة  متحدون 
واملتمثلة  القمة  خمرجات  ت�سمنته 
عامليا  تاأكيدا  يعد  ظبي  اأب��و  ب��اإع��ان 
ع��ل��ى ق����درة امل������راأة الإم���ارات���ي���ة على 
ل�سياغة  ال��ع��امل��ي��ة  ال���ن���ق���اط  و����س���ل 
امل�����س��ت��ق��ب��ل وال������دور امل��ل��م��و���س ل��ه��ا يف 
املجال�س باعتبارها ركنا ا�سرتاتيجيا 
الدويل.  القرار  و�سياغة  �سناعة  يف 

وما ت�سمنه اإعان اأبو ظبي وتناوله 
التي  ال��ق�����س��اي��ا احل�����س��ا���س��ة  لأب�������رز 
اأن هذا  م���وؤك���دة  ال���ع���امل.  ي�����س��ه��ده��ا 
احلدث �سكل عامة فارقة يف العمل 
رئي�سات  جمع  اأن��ه  خا�سة  ال��ربمل��اين 
اأن���ح���اء العامل  ب��رمل��ان��ات م���ن ج��م��ي��ع 
التي  امل�����س��ريي��ة  ال���ت���ح���دي���ات  ح����ول 
اإىل تبادل  ال��ع��امل واحل��اج��ة  ت��واج��ه 
التجارب واخلربات والروؤى ل�سياغة 

م�ستقبل اأف�سل.
نزارباييف  داري��ج��ا  م��ع��ايل  واأ����س���ادت 
به  حتظى  ال���ذي  وب��ال��دع��م  بالتطور 
امل��راأة الإم��ارات��ي��ة وم��ا و�سلت له من 
جميع  يف  وف��اع��ل��ة  حقيقة  م�����س��ارك��ة 
جمالت احلياة الأمر الذي عزز من 
وريادتها على  الإم���ارات  دول��ة  مكانة 
معاليها  ثمنت  كما  العاملي.  امل�ستوى 
رفع دولة الإمارات ن�سبة متثيل املراأة 
يف امل��ج��ل�����س ال��وط��ن��ي الحت�����ادي اإىل 
50 باملئة، اعتباراً من الدورة املقبلة، 
ال���ن���م���وذج ملهما  ح��ي��ث ي��ع��ت��رب ه����ذا 
لنا  ال��ع��امل وخ��ا���س��ة  لكثري م��ن دول 
يف كازاخ�ستان وهذا المر يدل دللة 
الن�ساء  ب��دور  قاطعة على الع��رتاف 
التنمية  م�����س��رية  يف  وم�����س��ارك��ت��ه��م 

لتطوير وتنوير بلدانهم.
الكبرية  بالإجنازات  اإعجابها  واأب��دت 
املجالت  ���س��ت��ي  الم�����ارات يف  ل��دول��ة 
وروؤيتهم  احلكيمة  قيادتها  بف�سل 
رحبت  ك��م��ا  امل�ستقبل  ا���س��ت�����س��راف  يف 
باإلغاء التاأ�سريات بني البلدين حيث 
تعترب دولة الإمارات اجتاها مف�سا 

لل�سياح من كازاخ�ستان.

اأكدا على اأهمية حتقيق ال�صالم والأمن يف املنطقة والعامل وعدم التدخل يف ال�صوؤون الداخلية للدول  

اأمل القبي�شي ورئي�شة جمل�س ال�شيوخ يف كازاخ�شتان يوؤكدان على 
عمق العالقات الثنائية وال�شتثنائية بني الدولتني

•• العني - الفجر

نفذت �سرطة اأبوظبي مترين اإخاء حلادث حريق يف املعهد الإ�سامي بجامعة الإمارات مبنطقة العني ، مببادرة 
مدى  لقيا�س  الأول��ي��ة  بالإ�سعاف  الوعي  لن�سر  الوطني  الربنامج  و�سمن  الإم��ارات��ي  الأح��م��ر  الهال  هيئة  م��ن  

اجلاهزية يف التعامل مع احلالت الطارئة.
جرى تنفيذ التمرين بالتعاون مع اإدارة الدفاع املدين يف العني، و مركز القيادة والتحكم ، و ق�سم الأزمات والكوارث، 

.k9 وق�سم الإعام الأمني، وق�سم الطوارئ وال�سامة العامة، وق�سم التفتي�س الأمني
واأكدت �سرطة اأبوظبي احلر�س على تدريب وتاأهيل كوادرها ليكونوا على درجة عالية من اجلاهزية وال�ستعداد، 

و�سرعة التعامل مع خمتلف احلالت الطارئة حفاظاً على �سامة واأمن اأفراد املجتمع .
 وكانت اجلهات امل�ساركة قد نفذت �سيناريو التمرين بنجاح حيث و�سلت اإىل مكان احلادث يف الوقت املحدد واأجريت 

عملية الإخاء يف وقت قيا�سي.

   مترين اإخالء حلادث حريق باملعهد الإ�شالمي يف العني

بلدية مدينة اأبوظبي تعتزم تطوير الزراعات التجميلية ب�شارعي املطار الدويل و�شارع ال�شيخ زايد- �شاطئ الراحة
•• اأبوظبي-الفجر:

ت��ع��ت��زم ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي من 
خ����ال م���رك���ز ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة زاي���د 
ي�����س��ت��ه��دف تطوير  م�����س��روع  ت��ن��ف��ي��ذ 
ال����زراع����ات ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة يف ك���ل من 
ال�سيخ  ، و�سارع  ال��دويل  �سارع املطار 
الراحة،  �ساطئ    - �سلطان  بن  زاي��د 
الزراعية  امل��ن��اط��ق  ت��ط��وي��ر  ب��غ��ر���س 
بال�سوارع  اخلالية  امل�ساحات  وزراع��ة 
حتت  مبادرة  �سمن  وذل��ك  الرئي�سة 
بدون  مدينة   ..... �سعار”اأبوظبي 

م�سوهات«.
الدكتور  اأك����د  الإط�����ار  و���س��م��ن ه���ذا 
رئي�س  ال���ف���اح���ي  ب��خ��ي��ت  م����ب����ارك 
مركز  يف  الفنية  الإدارة  عمل  فريق 
بلدية مدينة زايد اأن البلدية اأعدت 
امل�ساحات  ح�سر  بغر�س  عمل  خطة 
اخل��ال��ي��ة و اإع�����ادة زراع��ت��ه��ا و اإزال����ة 
  ، ال��ع��ام  للمظهر  امل�سوهة  الأ���س��ج��ار 

الأ�سجار التي ت�سبب خطورة، واإعادة 
ب�سارع  التجميلية  ال��زراع��ات  تن�سيق 
ال�سيخ زايد  ���س��ارع  ال���دويل و  امل��ط��ار 
- �ساطئ الراحة. وحول اآلية العمل 
اأن  الفاحي  اأ�سار  امل�سروع  تنفيذ  يف 
امل���رك���ز اأجن����ز ع��م��ل��ي��ات ح�����س��ر كافة 
م��واق��ع الأ���س��ج��ار وال��ن��خ��ي��ل وح�سر 
امل�سابة  الأ���س��ج��ار  و  ال��ن��خ��ي��ل  ك��اف��ة 

واإعداد  املائلة،  اأو  املتنا�سقة  غري  اأو 
ت�����س��ام��ي��م ت�����س��وري��ة لأع���م���ال اإع����ادة 
والبدء   ، امل��ر���س��ودة  امل��واق��ع  تن�سيق 
اأن  امل�����س��روع . واأ���س��ار  ف��ورا يف تنفيذ 
التكلفة التقديرية لاأعمال تتجاوز 
النتهاء  ويتوقع  درهم،  األف   866
امل�سروع  م���راح���ل  ك��اف��ة  ت��ن��ف��ي��ذ  م���ن 

خال دي�سمرب من العام اجلاري .

العدد 12743 بتاريخ 2019/9/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/موؤ�س�سة 

�سباب املرخانية لت�سليح اللكرتونيات
رخ�سة رقم:CN 1259383 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12743 بتاريخ 2019/9/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/رجنينة 

CN 2329114:ت�سيز كيك كافيه  رخ�سة رقم
 تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�سة
العان  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�سبوع من  التنمية القت�سادية خال  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء املدة حيث �ست�ستكمل 

الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )العني(

العدد 12743 بتاريخ 2019/9/29   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بانحالل �صركة     

ا�سم ال�سركة : وندا للتجارة العامة �س.ذ.م.م  
العنوان : مكتب رقم 206 ملك احمد خليفه عي�سى ال ثاين - املرر  ال�سكل القانوين : ذات 
القيد بال�سجل التجاري : 1014141  م�سوؤولية حم��دودة. رقم الرخ�سة: 598754  رقم 
ال�سجل  يف  التاأ�سري  مت  ق��د  ب��اأن��ه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن  ه��ذا  مبوجب 
التجاري لديها باإنحال ال�سركة املذكورة اأعاه، وذلك مبوجب قرار حماكم دبي بتاريخ 
2019/9/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ  2019/9/23 وعلى من لديه 
ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق  اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني  اأي اعرتا�س 
 - دي��رة  الزرعوين -  العنوان : مكتب رقم 602 - ملك عبدالرحيم حممد  احل�صابات 
امل�ستندات  كافة  معه  فاك�س: 2517721-04 م�سطحباً  -  هاتف  04-2517720  املرقبات 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12743 بتاريخ 2019/9/29   
  �صهادة بالتا�صري يف ال�صجل التجاري- بتعني م�صفي    

ا�سم امل�سفي/ايه تي ام رمي النعيمي لتدقيق احل�صابات 
ال��زرع��وين - دي��رة -  العنوان : مكتب رق��م 602 - ملك عبدالرحيم حممد 
تعلن  هذا  مبوجب   04-2517721 فاك�س:   04-2517720 هاتف     - املرقبات 
اأعاه  املذكور  امل�سفي  تعيني  مت  قد  باأنه  بدبي  القت�سادية  التنمية  دائ��رة 
وذلك مبوجب قرار حماكم دبي  وندا للتجارة العامة �س.ذ.م.م  لت�سفية  
بتاريخ 2019/9/23 واملوثق لدى كاتب العدل حماكم دبي بتاريخ 2019/9/23 
وعلى من لديه اأي اعرتا�س اأو مطالبة التقدم اإىل امل�سفي املعني يف مكتبه 
امل�ستندات  كافة  معه  م�سطحباً   ، اأع��اه  املذكور  العنوان  على  بدبي  الكائن 

والأوراق الثبوتية وذلك خال )45( يوماً من تاريخ ن�سر هذا الإعان
دائرة التنمية القت�صادية

حكومة  دبي 
 دائرة التنمية القت�صادية

العدد 12743 بتاريخ 2019/9/29 

اإعــــــــــالن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/دلع موترك

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2434839 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عدنان خالد �سالح �سامل ال�سيبه %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف وليد خالد �سالح �سامل بوجعور
تعديل ا�سم جتاري من/دلع موترك

DALA MOTRICK
اىل/اندل�س تكنولوجي

TECHNOLOGY ENDLESS
تعديل ن�ساط/ا�سافة تركيب معدات واجهزة المن واملراقبة و�سيانتها )4321009(

تعديل ن�ساط/ا�سافة ت�سميم نظم وبرامج املعدات والجهزة اللكرتونية )6201003(
تعديل ن�ساط/ا�سافة ت�سميم نظم وبرامج احلا�سب اليل )6201001(

تعديل ن�ساط/حذف تنظيف وتلميع ال�سيارات - تاجر ابوظبي )باأمر الطلب( )4520017.1(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العان مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خال اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العان وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع ال�صوؤون التجارية )ابوظبي(
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عربي ودويل

�سرح وزير اخلارجية ال�سوري وليد املعلم باأنه ل يعرت�س على فكرة 
نقل مقر الأمم املتحدة من الوليات املتحدة اإىل دولة اأخرى.

جاء ت�سريح املعلم تعقيباً على طرح نظريه الرو�سي �سريغي لفروف 
حول اإمكانية نقل مقر املنظمة الدولية اإىل خارج الوليات املتحدة.

وقال املعلم لوكالة “نوفو�ستي” الرو�سية اأم�س اجلمعة: “مل ل... 
ن��واج��ه �سعوبات ه��ن��ا.. ان��ظ��روا اإىل ك��ل ه��ذه احل��واج��ز التي حتيط 
اإنه رو�سي، وعلى خلفية منع  باملكان«. ويف وقت �سابق قال لفروف 
الوليات املتحدة عدداً من الدبلوما�سيني الرو�س من دخول اأرا�سيها 
حل�سور اأعمال اجلمعية العامة لاأمم املتحدة، “�سن�سطر على ما 
م�سيفاً اأن  يبدو لطرح م�ساألة مقر الأمم املتحدة عموماً للنقا�س”، 
اإقامة مقرها يف مدينة  �ستالني  ال�سوفيتي جوزيف  الزعيم  اق��رتاح 
“�سائبة وبعيدة النظر«. وعلى  �سوت�سي جنوبي رو�سيا، كان مبادرة 
بع�س  على  الأم��ري��ك��ي��ة  ال�سلطات  فر�ستها  ال��ت��ي  التقييدات  ���س��وء 
الدول،  دعا عدد من  العام،  الأمم��ي هذا  املحفل  امل�ساركة يف  الوفود 
الأرا�سي  م��ن  املتحدة  الأمم  مقر  نقل  اإىل  وف��ن��زوي��ا،  اإي���ران  منها 

الأمريكية.

اأعلنت الرئا�سة الفرن�سية ال�سبت اأن نحو ثاثني رئي�س دولة وحكومة 
اأجنبية بينهم الرئي�س الرو�سي فادميري بوتني، اأعلنوا ح�سورهم 

الثنني مرا�سم تاأبني الرئي�س الفرن�سي الراحل جاك �سرياك.
الإيطايل  ح�سورهم  اأعلنوا  الذين  الروؤ�ساء  بني  اأن  الليزيه  وق��ال 
�سريجيو ماتاريا والكونغويل ديني�س �سا�سو نغي�سو ورئي�سي الوزراء 

اللبناين �سعد احلريري واملجري فيكتور اأوربان.
و�ستجري هذه املرا�سم للرئي�س الأ�سبق الذي تويف اخلمي�س عن 86 
عاما يف كني�سة �سان �سولبي�س عند ال�ساعة 12،00 )10،00 ت غ( 

من الثنني.
املفو�سية  ورئي�س  �ستاينماير  فالرت  فرانك  الأمل��اين  الرئي�س  وك��ان 
الأوروبية جان كلود يونكر ورئي�س الوزراء البلجيكي �سارل مي�سال 

اأعلنوا نيتهم ح�سور هذه املرا�سم.
و�سيبقى عدد منهم لغداء مقرر يف ق�سر الليزيه.

 

املتحدة  الأمم  رودريغيز يف  ديل�سي  الفنزويلي  الرئي�س  نائبة  دانت   
مهاجمة  اإىل  ي�سعون  و”اإرهابيني”  ل�”مرتزقة”  كولومبيا  دع��م 

بلدها.
ملهاجمة  مرتزقة  بتدريب  “تقوم  كولومبيا  اإن  رودري��غ��ي��ز  وق��ال��ت 
فيها  ي��ت��درب  كولومبيا  يف  خميمات  هناك  اأن  واأ���س��اف��ت  فنزويا” 

“اإرهابيون” ل�سن هجمات يف فنزويا.
تدعم  كراكا�س  اأن  دوكي  اإيفان  الكولومبي  الرئي�س  اأكد  من جهته، 

جمموعات م�سلحة ومهربي خمدرات يتدخلون يف بلده.
وخ����ال خ��ط��اب��ه��ا، ع��ر���س��ت ن��ائ��ب��ة رئ��ي�����س ف��ن��زوي��ا ���س��ورا ووثائق 
املعار�س  تواطوؤ بني  تاأكيداتها، وخ�سو�سا وجود  تثبت  اأن  يفرت�س 

خوان غوايدو وجمرمني.
حلقوق  امل��ت��ح��دة  الأمم  جمل�س  اأع��ل��ن  ج��ن��ي��ف،  يف  نف�سه  ال��وق��ت  يف 
انتهاكات  يف  التحقيق  مكلفة  خ��رباء  ت�سكيل جلنة  اجلمعة  الإن�سان 
حقوق الإن�سان يف فنزويا منذ 2014، يف خطوة و�سفتها كراكا�س 

ب”العدائية«.
واعتمد املجل�س يف جنيف قراراً يف هذا ال�ساأن اقرتحته دول جمموعة 
الحتاد  ودع��م��ه  خ�سو�سا  ك��ن��دا(  م��ع  الاتينية  اأم��ريك��ا  )دول  ليما 
الأوروبي. وقد اأقر بغالبية 19 �سوتاً مقابل �سبعة، بينما امتنع 21 

ع�سواً عن الت�سويت.
وت�سهد فنزويا اأزمة �سيا�سية عميقة منذ اأ�سهر تتلخ�س بنزاع بني 
غوايدو  خوان  املعار�س  الربملان  ورئي�س  م��ادورو  نيكول�س  الرئي�س 
الذي اأعلن نف�سه رئي�سا بالوكالة واعرتف به نحو خم�سني بلدا على 

راأ�سها الوليات املتحدة.

عوا�شم

دم�شق

باري�س

وا�شنطن

م�شر ترف�س البيان املغلوط 
ملفو�شية حقوق الإن�شان 

•• القاهرة-وكاالت:

اأحمد  امل�ست�سار  اأعرب املتحدث الر�سمي با�سم وزارة اخلارجية امل�سرية، 
ق اإليه يف البيان الأخري ال�سادر عن  حافظ، عن رف�س باده ما مت التطرُّ

املفو�سية ال�سامية حلقوق الإن�سان ب�ساأن م�سر.
في�س  موقع  على  اخلارجية  وزارة  �سفحة  ن�سرته  بيان  يف  حافظ  وق��ال 
بوك: من غري املقبول �سدور مثل تلك البيانات عن كيان اأممي يتعني 
على  تقديره  يبني  واأل  ب��ي��ان��ات،  م��ن  ي�سدره  فيما  ال��دق��ة  حت��ري  عليه 
افرتا�سات وتوقعات بهدف الرتويج لنطباعات منافية للواقع وحقيقة 

الأمور.
ي�ستند  املفو�سية  بيان  اأن  امل�سرية  اخلارجية  با�سم  املُتحدث  واأ���س��اف 
اإىل  ي��وؤدي �سوى  ال��ذي ل  الأم��ر  باعرتافها على معلومات غري موثقة، 
مغالطات كون الدعاءات الواردة به مبنية على فر�سيات خاطئة واأحاديث 

ُمر�َسلة، كما اأن الت�سُرع يف اإ�سدار الأحكام يعك�س عدم املهنية.
اأي �سخ�س يف م�سر  اإزاء  اإج���راءات  ات��خ��اذه من  يتم  اأن ما  واأك��د حافظ 
من  اإط��ار  ويف  �سليمة،  قانونية  لإج���راءات  ووفقاً  القانون،  مبوجب  يتم 

ال�سفافية والو�سوح.
واأكد املتحدث با�سم اخلارجية اأنه ل يوجد مواطن يف م�سر يتم القب�س 
عليه اأو حماكمته ب�سبب ممار�سته ن�ساطاً م�سروعاً، اأو لتوجيهه انتقادات 
القانون،  عليها  يعاقب  جرائم  لقرتافه  واإمن��ا  امل�سرية،  احلكومة  �سد 
فاحلق يف التظاهر ال�سلمي مكفول وفقاً للد�ستور والقانون، على اأن يتم 
العديد  القانونية الازمة، كما يف  لاإجراءات  ممار�سة هذا احلق وفقاً 
من دول العامل، باإخطار اجلهات املعنية، دون الت�سبب يف ترويع املواطنني 

وانتهاك حريات الآخرين.

تظاهرة »تاريخية« من اأجل املناخ يف مونرتيال  

الأمم املتحدة تطالب مبحاكمة مرتكبي جمزرة يف غينيا 
••جنيف-اأ ف ب:

دعت مفو�سة الأمم املتحدة ال�سامية حلقوق الإن�سان 
حماكمة  تنظيم  “ت�سريع”  اإىل  الغينية  ال�سلطات 
خ��ال هجوم  ارتكبت  منفذي جم��زرة �سد معار�سني 
ع�سر  قبل  ك��ون��اك��ري  يف  ري��ا���س��ي  ملعب  على  للجي�س 

�سنوات.
وردا ع��ل��ى ه���ذه ال��ت�����س��ري��ح��ات، ق���ال رئ��ي�����س ال�����وزراء 
الغيني ابراهيما كا�سوري فوفانا اإن احلكومة الغينية 
“م�سممة” على تنظيم حماكمة امل�سوؤولني عن هذه 

اجلرمية “لإحقاق العدل لل�سحايا«.
من  “الإفات  اإن  ب��ي��ان  يف  ب��ا���س��ل��ي��ه  مي�سيل  وق���ال���ت 
ال��ع��ق��اب ���س��اد ل��ف��رتة ط��وي��ل��ة يف غ��ي��ن��ي��ا ومي��ن��ع �سفاء 
وامل�ساحلة  “ال�سام  اأن  م��وؤك��دة  ال�سحايا”،  ج���روح 
الدائمني ل ميكن ان يتحققا ما مل يتم اإحقاق العدل 

وامل�سوؤولية«.
وك��ان��ت ق���وات ال��دف��اع والأم����ن ق��ام��ت يف 28 اأي��ل��ول-
معار�سني  وق��ت��ل  وط��ع��ن  ب�����س��رب   ،2009 �سبتمرب 
ريا�سي  ملعب  اأك��رب  يف  بالر�سا�س  الع�سكري  للنظام 
يف كوناكري جتمعوا فيه للمطالبة بعدم تر�سح مو�سى 
 ،2008 اأع��ل��ن نف�سه رئي�سا يف  ال��ذي  ك��ام��ارا  دادي�����س 

لنتخابات رئا�سية مقبلة.
2017 لكن مل  وانتهى التحقيق يف املجزرة يف نهاية 

يحدد اي موعد لبدء املحاكمة.
وذكرت املفو�سية باأن جلنة حتقيق دولية عينتها الأمم 
املتحدة خل�ست يف كانون الأول-دي�سمرب 2009، اإىل 

غالبية  ن�سكل  اننا  حلكومتنا  نظهر  ولكي  م�ستقبلنا، 
تريد القيام ب�سيء ما«. من جهتها جاءت اأنابيل فيان 
�سرق  كلم   150 بعد  على  �سريبروك  من  عاما(   13(
مونرتيال مع والدها. وقالت “اأنا اأوؤمن فعليا بتحرك 
غ��ري��ت��ا، ان��ه��ا ت��ق��وم ب���اأم���ور ج��م��ي��ل��ة ومي��ك��ن��ه��ا ت�سجيع 
الأطراف ال�سيا�سية وخ�سو�سا يف فرتة النتخابات على 
التحرك من اأجل مواجهة التغري املناخي«. وعرب نزوله 
اىل ال�سارع مع املتظاهرين، عر�س ترودو الذي رافقته 

•• مونرتيال-اأ ف ب:

نظمت تظاهرة �سخمة يف مونرتيال بح�سور النا�سطة 
البيئية ال�سويدية غريتا تونربغ يف اإطار “اإ�سراب عاملي 

من اأجل املناخ” مب�ساركة اآلف ال�سخا�س.
اأجل  الن�سال من  باتت رمز  التي  ال�سابة تونربغ  قالت 
“نحن  ال�سيا�سي ملواجهة الحتبا�س احلراري  التحرك 

نغري العامل«.
ال�سباب  من  العديد  �سم  ال��ذي  احل�سد  اأم��ام  واأ�سافت 
وقالت  القل”.  �سخ�س على  األ��ف   500 “يبلغ عددنا 

“ميكنكم ان تعتزوا باأنف�سكم«.
ن�سف  ح��واىل  �سمت  التظاهرة  ف��ان  املنظمني  بح�سب 
مليون �سخ�س وهو عدد مل ت�سهده يوما كيبيك. وهي 
اأ�سخم التظاهرات التي تنظم يف كندا. مل  واح��دة من 
تعط ال�سرطة اأرقاما ر�سمية لكنها حتدثت عن “تعبئة 

تاريخية” جرت بدون حوادث تذكر.
واأنتم  ال��ي��وم،  املدر�سة  يف  ل�سنا  “نحن  تونربغ  وتابعت 
ل�ستم يف العمل اليوم لأن هناك �سرورة ملحة ولن نبقى 
املدوي  اأي��ام على خطابها  وذل��ك بعد  الأيدي”  مكتويف 
الدول  روؤ���س��اء  اأم���ام  اأطلقته  ال��ذي  جتروؤون؟”  “كيف 

واحلكومات يف الأمم املتحدة.
وق��ال��ت “هذا ال���س��ب��وع اج��ت��م��ع ق���ادة ال��ع��امل اأج��م��ع يف 
ج���دي���دة بخطاباتهم  م���رة  اآم��ال��ن��ا  خ��ي��ب��وا  ن���ي���وي���ورك. 
قمة  اىل  م�سرية  الكافية”  غ��ري  وخططهم  ال��ف��ارغ��ة 

المم املتحدة حول املناخ يف مطلع ال�سبوع يف نيويورك. 
القول  وك��ررت  اآت”،  والتغيري  التغيري،  “نحن  وتابعت 
الكرة  اجل  من  املعركة  موا�سلة  اخاقي،  “واجب  انه 

الر�سية ومن اأجل م�ستقبلنا«.
رئي�س  اختلط  كندا،  يف  انتخابية  حمات  جت��ري  فيما 
اعلن عن  بعدما  احل�سود  ب��ني  ت���رودو  ال���وزراء جا�سنت 
اج�����راءات ج��دي��دة م��ن اأج����ل ال��ب��ي��ئ��ة ك��م��ا ي��ف��ع��ل ب�سكل 
اجلمعة  التقى  وك��ان  ال�سبوع.  بداية  منذ  بومي  �سيه 
غريتا  ي��ردع  مل  اللقاء  ه��ذا  لكن  ال�سويدية.  النا�سطة 
البيئية  ال�����س��ي��ا���س��ة  ان��ت��ق��اد  ع���ن  ع���ام���ا(   16( ت���ون���ربغ 
لرئي�س الوزراء الكندي. وقالت يف ت�سريح �سحايف قبل 
التظاهرة اإن ترودو “مل يبذل جهودا كافية” من اأجل 

الكرة الأر�سية.
وقال ترودو اإنه “يوافقها الراأي ب�سكل كامل” م�سيفا 
ويف ال�سياق نف�سه تعهد  “هذا حتديدا ما �سنقوم به”. 
حال  يف  �سنوات  ع�سر  م��دى  على  �سجرة  ملياري  ب��زرع 

اإعادة انتخابه يف 21 ت�سرين الأول-اكتوبر.
وردا على �سوؤال حول النتقادات التي تتعر�س لها، قالت 

النا�سطة غريتا انها تعتربها “مديحا«.
بني احل�سود كان هناك العديد من ال�سباب اىل جانب 
ال��ت��ي كانت  ل��ي�����س��ار  ال��ي��ك�����س��ان  ال�����س��اب��ة  ع���ائ���ات، بينهم 
اللون  وجهها  على  ور�سمت  �سجرة  �سكل  على  متنكرة 

الخ�سر.
اأجل  من  هنا  “انا  بر�س  فران�س  لوكالة  ال�سابة  وقالت 

109 ن�ساء وفتيات �سحايا عنف جن�سي ومت دفن جثث 
يف حفر جماعية.

وخل�ست املفو�سية اإىل اأن هذه املجزرة ت�سكل “جرمية 
لعدد  اجلنائية  م�سوؤوليتها  وحملت  الإن�سانية”  �سد 

من القادة الغينيني بينهم كامارا.
ال��رغ��م من  “على  لأن���ه  اأ���س��ف��ه��ا  ع��ن  با�سليه  وع���ربت 

�سخ�سا   156 فقدان  اأو  مقتل  اإىل  “اأدى  الهجوم  اأن 
ع��ل��ى الأق����ل بينهم ع���دد م��ن ال��ن�����س��اء ال��ل��وات��ي توفني 

نتيجة اأعمال عنف جن�سية«.
اتهمها  التي  ال�سلطات  التقرير حينذاك غ�سب  واأث��ار 

املحققون باإدخال تغيري على مكان اجلرمية.
وكانت  للتعذيب  معتقلون  تعر�س  اأخ���رى،  جهة  م��ن 

زوجته �سويف غريغوار واأولدهما، نف�سه خلطر مواجهة 
البيئية.  �سيا�سته  بخ�سو�س  املتظاهرين  من  انتقادات 
�ستائم  يوجه  ك��ان  املتظاهرين  اأح��د  ال�سرطة  واأوق��ف��ت 
ذكرت  كما  بالبي�س  بر�سقه  وي��ه��دد  احلكومة  لرئي�س 
“�سي بي �سي«. وواج��ه ت��رودو انتقادات �سديدة  حمطة 
الذي  ماوننت”  “تران�س  النفط  اأنبوب  تاأميمه  ب�سبب 
ينقل النفط من مقاطعة األربتا اىل �سواحل كولومبيا 

الربيطانية رغم معار�سة جمعيات الدفاع عن البيئة.

اأو����س���ت ق��ب��ل ن��ح��و ع�����س��ر �سنوات  ال��ت��ح��ق��ي��ق  اأن جل��ن��ة 
ال�سلطات الغينية مباحقة امل�سوؤولني ودفع تعوي�سات 
لل�سحايا، مل يتحقق �سوى تقدم طفيف حتى الآن”، 

داعية ال�سلطات اإىل “ت�سريع تنظيم املحاكمة«.
الكبار  امل��وظ��ف��ني  “بع�س  لأن  قلقها  ع��ن  ع��ربت  كما 
الذين اتهموا ما زالوا يف منا�سبهم ومل تتم اإحالتهم 

على الق�ساء«.
الأوروبي  والحت���اد  وفرن�سا  املتحدة  ال��ولي��ات  وكانت 
“اأهمية  اجلمعة  م�ساء  ن�سر  م�سرتك  بيان  يف  اأك���دت 
مل��ح��ا���س��ب��ة م��ن��ف��ذي ه����ذه اجلرائم  ت��ن��ظ��ي��م حم��اك��م��ة 
املفرت�سني على اأفعالهم”. وتعهدت الأطراف الثاثة 
اأجل  م���ن  ك��ون��اك��ري  م���ع  وثيق”  ب�����س��ك��ل  “بالتعاون 

“حماكمة �سفافة وعادلة«.
الغيني يف خطاب م�ساء اجلمعة  ال��وزراء  وق��ال رئي�س 
اأن اأطمئنهم )ال�سحايا( لت�سميمنا العمل من  “اأريد 

اأجل ك�سف احلقيقة«.
واأ�ساف اأن “كل املنفذين املفرت�سني لهذه التجاوزات 
و�سفاتهم  ال�سيا�سية  ان��ت��م��اءات��ه��م  ت��ك��ن  اأي���ا  امل���ذك���ورة 
اأمام  اأفعالهم  على  �سيحا�سبون  ورتبهم  ومنا�سبهم 

ق�ساء بلدنا«.
وتابع اأن “هذه املحاكمة �ستكون ونتعهد بذلك بحزم، 
وم��واج��ه��ة حتدي  لل�سحايا  ال��ع��دل  لإح��ق��اق  ف��ر���س��ة 

الإفات من العقاب يف غينيا«.
املادية  ال�����س��روط  “�ستوجد  ال�����س��ل��ط��ات  اأن  واأو����س���ح 
واللوج�ستية والتقنية لتنظيم هذه املحاكمة فعليا يف 

مقر حمكمة ال�ستئناف يف كوناكري«.
 

الذي دام 30 عاما. غري اأن ال�سودان غري قادر حتى الآن على 
الدويل  والبنك  ال��دويل  النقد  �سندوق  دع��م  من  ال�ستفادة 
امل��ت��ح��دة للدول  ن��ظ��را لإدراج ال��ب��اد ع��ل��ى ق��ائ��م��ة ال���ولي���ات 

الراعية لاإرهاب.
امل�ستوى  رف��ي��ع��ة  فعالية  ع��ق��ب  لل�سحفيني  ح��م��دوك  وق���ال 
حل�سد الدعم لباده خال التجمع ال�سنوي لزعماء العامل 
“اأتاح لنا املجيء اإىل اجلمعية العامة )لاأمم املتحدة( فر�سة 

هائلة للقاء قادة كثريين بالإدارة الأمريكية«.
الإدراج  ق�سية  ب�ساأن  للغاية  مفيدا  نقا�سا  “اأجرينا  واأ�ساف 
كدولة راعية لاإرهاب. ناأمل اأن نتمكن قريبا جدا من اإبرام 

اتفاق ي�سمح برفع ال�سودان من القائمة«.

•• نيويورك-رويرتز:

اأج����رى حم���ادث���ات مفيدة  اإن����ه  ال�����س��ودان  ق���ال رئ��ي�����س وزراء 
هذا  املتحدة  ب��الأمم  وج��وده  اأث��ن��اء  اأمريكيني  م�سوؤولني  مع 
“قريبا  اأن تتو�سل اخل��رط��وم  اأم��ل��ه يف  الأ���س��ب��وع وع��رب ع��ن 
للدول  وا�سنطن  قائمة  م��ن  ال��ب��اد  لرفع  ات��ف��اق  جدا” اإىل 

الراعية لاإرهاب.
وتوىل اخلبري القت�سادي، عبد اهلل حمدوك، رئا�سة احلكومة 
يف  ال�ستقرار  بتحقيق  متعهدا  اآب  اأغ�سط�س  يف  النتقالية 
�سنوات من  ب�سبب  ت�سرر  الذي  القت�ساد  واإ�ساح  ال�سودان 
الب�سري  الإدارة خال حكم عمر  و�سوء  الأمريكية  العقوبات 

وع��رب الأم���ني ال��ع��ام ل���اأمم امل��ت��ح��دة اأن��ط��ون��ي��و جوتريي�س، 
العامة  اجلمعية  هام�س  على  نظمت  التي  الفعالية  خ��ال 

لاأمم املتحدة، عن دعمه جلهود حمدوك.
ال�سودان  “لت�سنيف  ال��ف��وري  الإل��غ��اء  اإىل  جوتريي�س  ودع��ا 
دولة راعية لاإرهاب ورفع كل العقوبات القت�سادية وح�سد 
املكا�سب  اأج���ل احل��ف��اظ على  للتنمية م��ن  وا���س��ع  دع��م م��ايل 

ال�سيا�سية احلالية«.
كان نق�س اخلبز والوقود والدواء اإىل جانب الرتفاع الكبري 
يف الأ���س��ع��ار ق��د اأط��ل��ق ���س��رارة الح��ت��ج��اج��ات ال��ت��ي اأدت اإىل 

الإطاحة بالب�سري يف اأبريل- ني�سان.
املتحدة  ال��ولي��ات  دع��م  �ستحتاج  النتقالية  احل��ك��وم��ة  لكن 

ال���دي���ون وج����ذب ال���س��ت��ث��م��ار. وت�ستعد  ل��ق�����س��اي��ا  ل��ل��ت�����س��دي 
اأ�سهر  ت�سعة  اقت�سادي مدتها  اإنقاذ  احلكومة لتد�سني خطة 
يف اأكتوبر- ت�سرين الأول تهدف اإىل كبح الت�سخم الكبري مع 

�سمان ا�ستمرار امدادات ال�سلع الأ�سا�سية.
وقال حمدوك “ال�سودان اجلديد الذي يتبنى احلكم الر�سيد 

والدميقراطية ل ي�سكل تهديدا لأي بلد يف العامل«.
ك���ان م�����س��وؤول اأم��ري��ك��ي ك��ب��ري ق��د ق���ال يف اأغ�����س��ط�����س- اآب اإن 
النتقالية  ال�سودانية  احلكومة  ال��ت��زام  �ستخترب  وا�سنطن 
اجلديدة بحقوق الإن�سان وحرية التعبري وت�سهيل العمليات 
قائمة  م��ن  ال��ب��اد  ا�سم  رف��ع  على  موافقتها  قبل  الإن�سانية 

الدول الراعية لاإرهاب.

ال�شودان ياأمل يف رفع العقوبات الأمريكية قريبا 

ما نعرفه عن ن�شاطات هانرت بايدن يف اأوكرانيا 

ال�سحف  وت��ت��ح��دث  ال��ك��وك��اي��ني. 
با�ستمرار  الأم��ريك��ي��ة  ال�سعبية 
وحياته  اإدم�����ان�����ه  م�������س���اك���ل  ع����ن 

ال�سخ�سية املتقلبة.
اعتبارا من ني�سان-ابريل 2014 
وعندما كان والده نائبا للرئي�س 
ان�������س���م هانرت  اأوب�����ام�����ا،  ب�������اراك 
ال�سركة  اإدارة  جمل�س  اإىل  بايدن 

الأوكرانية “بوري�سما«.
اخلا�سة  ال�سركة  و”بوري�سما” 
م�سجلة  ل��ل��غ��از،  املنتجة  ال��ك��ب��رية 
يف ق��رب���س ال��ت��ي ك��ان��ت ت��ع��د من 
ذلك  وك���ان  ال�سريبية،  امل����اذات 
اأم�����را ع���ادي���ا يف م��رح��ل��ة م���ا بعد 

انهيار الحتاد ال�سوفياتي.
اأع���ل���ن���ت ال�������س���رك���ة الأوك����ران����ي����ة 
حينذاك اأن هانرت بايدن �سيمثلها 
وقد  الدولية”.  “املنظمات  لدى 
اأن�����ه يريد  ����س���رح ه���و ���س��خ�����س��ي��ا 

 ،2014 ���س��ب��اط-ف��رباي��ر  ف��ف��ي 
من  يانوكوفيت�س  الرئي�س  ط��رد 
امليدان  حركة  اأث��ر  على  ال�سلطة 
امل��وال��ي��ة لأوروب�����ا وت��غ��ري الو�سع 
تعزيز  وب�����س��ب��ب  اأوك����ران����ي����ا.  يف 
املجموعة  مت�����س��ك��ت  اح���رتام���ه���ا 
ب�سخ�سيتني معروفتني دوليا هما 
هانرت بايدن والرئي�س البولندي 

الأ�سبق الك�سندر كفا�سنيف�سكي.
بر�س،  لفران�س  ���س��وؤال  على  وردا 
قطاع  يف  اأوكرانيان  خبريان  قال 
اأث��را لأي  اإنهما مل يجدا  الطاقة 
م�سبوه،  غ��ري  اأو  م�سبوه  ن�ساط 
لهانرت بايدن يف اأوكرانيا. وتقول 
اإن وجوده  الإع��ام  بع�س و�سائل 
“بوري�سما”  مراقبة  جمل�س  يف 
اأن  ي����ف����رت�����س   2019 ح����ت����ى 
ماحقات  م��ن  املجموعة  يحمي 

ق�سائية.

•• كييف-اأ ف ب:

ي�سكل هانرت بايدن البن الثاين 
جلو بايدن نائب الرئي�س ال�سابق، 
لب امل�سكلة بني وا�سنطن وكييف 
م�سمون  ن�سر  مع  تفاقمت  التي 
اأجراها الرئي�س  حمادثة هاتفية 
الأم����ريك����ي دون���ال���د ت���رام���ب مع 
فولودميري  الأوك�������راين  ن��ظ��ريه 
خالها  م��ن��ه  وط��ل��ب  زيلين�سكي 
خ�سمه  ي���ط���ال  حت��ق��ي��ق  اإج�������راء 

الدميوقراطي املرجح.
وي�����س��ت��ب��ه ال���رئ���ي�������س الأم����ريك����ي 
بق�سايا  ب���اي���دن  ه��ان��رت  ب���ت���ورط 
ف�����س��اد يف اأوك��ران��ي��ا وي��ت��ه��م نائب 
اإقالة  باأنه طلب  ال�سابق  الرئي�س 

نائب عام اأوكراين حلمايته.
ن��ع��رف��ه ع��ن هانرت  ي��ل��ي م��ا  فيما 

بايدن ون�ساطاته يف اأوكرانيا:
عاما(   49( ب��اي��دن  هانرت  در���س 
جامعتي  م���ن  وت���خ���رج  احل���ق���وق 
العريقتني.  وي��ي��ل  ج���ورج���ت���اون 
للمحاماة يف  اأول يف مكتب  عمل 
تاأ�سي�س  ���س��ارك يف  ث��م  ن��ي��وي��ورك 
ال�ستثمارية  لا�ست�سارات  �سركة 
�سينيكا  “روزمونت  ا���س��م  حتمل 

بارترنز«.
ب�ساح  ال����ت����ح����ق   ،2012 يف 
بالحتياط  الأم��ريك��ي  البحرية 
بعدما   2014 يف  ط�����رد  ل��ك��ن��ه 
يتعاطى  اأن������ه  حت���ال���ي���ل  ك�����س��ف��ت 

ب�ساأن  ل��ل�����س��رك��ة  ال��ن�����س��ح  ت��ق��دمي 
واحدة  كانت  بينما  “ال�سفافية” 
م���ن م��ه��ام وال�����ده ال��ع��اق��ات مع 

اأوكرانيا.
ذاتها  ب��ح��د  “بوري�سما”  ل��ك��ن 
ل��ل��ج��دل. فقد  ه��ي �سركة م��ث��رية 
تاأ�س�ست يف 2002 وميلكها رجل 
زلوت�سيف�سكي  ميكول  الأع��م��ال 
ال��ذي اأ�سبح يف وق��ت لح��ق نائبا 
القريب  املناطق”  “حزب  يف 
اإىل   2010 وم���ن  رو���س��ي��ا.  م���ن 
يف  للبيئة  وزي���را  اأ�سبح   2012
عهد الرئي�س فكتور يانوكوفيت�س 

املوايل لرو�سيا.
كييف  يف  غ����رب����ي  م�������س���در  ق�����ال 
اأو�ساط  اإن  بر�س  فران�س  لوكالة 
الأعمال ده�ست عند تعيني هانرت 
نظرا  “بوري�سما”  يف  ب����اي����دن 
املجموعة  لهذه  ال�سيئة  لل�سمعة 
فجاأة  اأعماله������ا  انتع�س����ت  التي 
م���ع ت�����س��ل��ق زل��وت�����س��ي��ف�����س��ك��ي �سلم 

ال�سيا�سة.
اأن  “اأعتقد  امل�سدر  ه��ذا  واأ���س��اف 
ال�سبب الأول ل�سم هانرت بايدن 
حت�سني  ه��و  الإدارة  جمل�س  اإىل 
اأن  مو�سحة  بوري�سما”،  �سمعة 
نف�سها  املجموعة  داخل  ن�ساطاته 
اأن  وتابعت  �سبهة.  مو�سع  لي�ست 
دولر  األ��ف  “خم�سني  يبلغ  اأج��را 
���س��ه��ري��ا ه���و ال��ث��م��ن ال����ذي يجب 

دفعه ل�سراء �سمعة جيدة«.

م�������ع و��������س�������ول ق�����������ادة م�����وال�����ني 
فرار  ب��ع��د  ال�سلطة  اإىل  لأوروب�����ا 
التحقيقات  ب��داأت  يانوكوفيت�س، 
بالف�ساد التي ت�ستهدف ال�سلطات 

ال�سابقة.
ال���ذي و���س��ل فيه  ال�سهر  وخ���ال 
“بوري�سما”  اإىل  ب��اي��دن  ه��ان��رت 
دولر  مليون   23 ل��ن��دن  ج��م��دت 
الربيطانية  احل�������س���اب���ات  م����ن 
لزلوت�سيف�سكي واأطلقت حتقيقات 
ب��ت��ه��م ف�����س��اد وغ�����س��ل اأم�������وال يف 

اململكة املتحدة واأوكرانيا.
التحقيقات  ق����اد  اأوك����ران����ي����ا،  يف 
النائب العام فيكتور �سوكني الذي 
طلب جو بايدن الذي كان ي�سجع 
اأوك���ران���ي���ا ب���ق���وة ع��ل��ى اإج������راءات 
اإ�ساحات، اإقالته ب�سبب النتيجة 

ال�سحلة لعمله �سد الف�ساد.
ت��رام��ب وحماميه  ن��ظ��ر  ل��ك��ن يف 
رودي جولياين، ل �سك يف اأن جو 
القا�سي  ه��ذا  اإق��ال��ة  طلب  بايدن 
تعترب  فر�سية  يف  اب��ن��ه،  حلماية 
غ���ري م��رج��ح��ة ب�����س��ك��ل وا����س���ع يف 

اأوكرانيا.
ف���ق���د ك������ان الحت��������اد الأوروب����������ي 
وجهات  ال��دويل  النقد  و�سندوق 
اأخ�������رى ت���ط���ال���ب ب���اإق�������س���اء هذا 
بالتغطية  امل��ت��ه��م  ال��ع��ام  ال��ن��ائ��ب 
ب��ل��ده وتخريب  ال��ف�����س��اد يف  ع��ل��ى 
ومكافحة  الإ�����س����اح  حم�����اولت 

الف�ساد.

اعتقال 44 �شخ�شًا يف 
اأحداث عنف بالربازيل

•• برازيليا-وكاالت:

الربازيلية  ال�������س���رط���ة  اع��ت��ق��ل��ت 
���س��ل��ة مبوجة  ع��ل��ى  ���س��خ�����س��اً   44
العامة  املمتلكات  ت�ستهدف  عنف 
فورتاليزا  م��دي��ن��ة  يف  واخل���ا����س���ة 
�سرق(  )����س���م���ال  ����س���ي���ارا  ب����ولي����ة 
وب�����داأت م��ن��ذ ث��م��ان��ي��ة اأي�����ام.  وقال 
مفو�س ال�سرطة املدنية يف الولية 
ال��ربازي��ل��ي��ة، ل��ي��ون��اردو ب��اري��ت��و، اإن 
الدفعة  ب���ني  ق�����س��ر  ���س��ت��ة  “هناك 
م�سيفاً  املعتقلني”،  من  الأخ���رية 
ال���ذي���ن مت  الأ����س���خ���ا����س  ع����دد  اأن 
املا�سي  الأ���س��ب��وع  ط��وال  اعتقالهم 

ارتفع اإىل 124. 
�سبتمرب”اأيلول”   20 وم����ن����ذ 
هجوماً،   90 ن��ح��و  وق���ع  احل����ايل، 
اأ������س�����ف�����رت ع������ن ح��������رق وت����دم����ري 
ح����اف����ات و����س���اح���ن���ات و����س���ي���ارات 
�سرطية ومركبات خا�سة ب�سركات، 
بريد  لهيئات  مقار  اإىل  بالإ�سافة 
وم�سارف واأق�سام �سرطية ومدار�س 
وجامعات، بني اأهداف اأخرى.  ويف 
اأحداث العنف التي وقعت، اجلمعة، 
�ساحنات  �سد  هجومان  وقع  حيث 
ج�سر  يف  ال����ن����ريان  اإ������س�����رام  ومت 
عن�سراً   120 نحو  تدخل  م�ساه، 
اإىل  ي�سار  ال�سغب.   لحتواء  اأمنياً 
اأنه يف بداية العام احلايل، �سهدت 
نف�س الولية موجة عنف م�سابهة، 
40 يوماً،  م��ن  ي��ق��رب  مل��ا  ام��ت��دت 
400 �سخ�س يف  وانتهت باعتقال 

50 مدينة. 
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عربي ودويل

�سبتمرب   30 الث���ن���ني  ي����وم  ك����ان 
ي��وم الع���ان ع��ن اأح��ك��ام املحكمة 
مطالبة  ال��ه��ي��ئ��ة  ف�����اإن  الإداري���������ة، 
اأ�سبوعني  يف  النتخابات  بتنظيم 
اأن  ي��ج��ب  اإج���راءه���ا  واع��ت��ب��ارا لأّن 
يكون يوم اأحد فاإّن يوم 13 اأكتوبر 
هو تاريخ الدورة الثانية للرئا�سية.    
ُي�سار اإىل اأن املحكمة الإدارية اأجرت 
مرافعات  ج��ل�����س��ة  ال�����س��ب��ت،  اأم�������س 
بخ�سو�س الطعون ال�ستئنافية يف 
نتائج الدور الأول من النتخابات 

الرئا�سية.
اأن ت�سرح املحكمة  املنتظر     ومن 
املذكورة بالأحكام النهائية يف اأجل 

ل يتجاوز يوم غد الثنني.
   وُيذكر اأن املحكمة الإدارية كانت 
قد اأعلنت يوم 26 �سبتمرب اجلاري 
بالطعون  اخل����ا�����س  م��ك��ت��ب��ه��ا  اأن 
5 ملّفات طعن  “تلقى  النتخابية 
ادرة  بال�ستئناف �سّد الأحكام ال�سّ
نتائج  بخ�سو�س  الأول  ال��ّط��ور  يف 
ال�ّسابقة  ال��ّرئ��ا���س��ّي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
املرت�ّسحني  با�سم  مقّدمة  لأوان��ه��ا 
جلول  ون�����اج�����ي  ب���ول���ب���ي���ار  ح������امت 
الرياحي  و�سليم  ال�ساهد  ويو�سف 

و�سيف الدين خملوف.

“الهيئة طالبت بتمكني     وتابع: 
ن��ب��ي��ل ال���ق���روي م��ن ل��ق��اء �سحفي 
اأ���س��ب��ح معقدا  ت��ل��ف��زي، والأم����ر  اأو 
ومبداأ  ال����ث����اين،  ال������دور  يف  اأك�����رث 
يكون  اأن  يفر�س  ال��ف��ر���س  تكافئ 

املرت�سحني مت�ساويني«.
تعليق  �سيتم  ك���ان  اإن  وب�����س��وؤال��ه     
اإطاق  عدم  �سورة  يف  النتخابات 

���س��راح ن��ب��ي��ل ال���ق���روي، اأك����د بفون 
الهيئة  الأم��ر ح�سا�س وجمل�س  اأن 
�سي�سعى لإيجاد حلول واأن “تعليق 

النتخابات اأمر غري وارد«.
ال��ه��ي��ئ��ة يف  اأن  ب���ف���ون     واأ�����س����اف 
اأن  وتخ�سى  ج��دا  ح�سا�سة  و�سعية 
“قول  الإداري������ة  للمحكمة  ي��ك��ون 
مغاير وقول مي�س من النتخابات 
ف���اإن  ل���ذل���ك  الثاين”،  دوره�����ا  يف 
ملع�سلة  حل  باإيجاد  طالبت  هيئته 

نبيل القروي«.

الحتاد يحذر
الناطق  اأك����د  ال�����س��ي��اق،  ه���ذا    ويف 
العام  الحت�������اد  ب���ا����س���م  ال���ر����س���م���ي 
تواجد  اأن  ل��ل�����س��غ��ل،  ال���ت���ون�������س���ي 
امل�����رت������س�����ح ل������ل������دور ال������ث������اين من 

العامة مبحكمة ال�ستئناف.

موعد الدورة الثانية
العليا  الهيئة  رئي�س  اأع��ل��ن  كما     
بفون  نبيل  لانتخابات  امل�ستقلة 
ع���ن م���وع���د ال�������دورة ال��ث��ان��ي��ة من 
ال�سابقة  ال��رئ��ا���س��ي��ة  الن��ت��خ��اب��ات 
اأكتوبر   13 ي�����وم  وه�����و  لأوان�����ه�����ا 

.  2019
الدورة  وح�سابيا  “عمليا  وق��ال     
ال��ث��ان��ي��ة ���س��ت��ك��ون ي���وم الأح����د 13 
اأك��ت��وب��ر، ون��ح��ن م�����س��ت��ع��دون لهذا 
القانون  اأّن  واأو����س���ح  امل����وع����د«.    
يلزم الهيئة بتحديد الدور الثاين 
غ�سون  يف  الرئا�سية  لانتخابات 
النهائي  الإع�����ان  م��ن  اأ���س��ب��وع��ني 
اإن  وعمليا  الأول،  ال����دور  لنتائج 

ال�ستئناف  مب��ح��ك��م��ة  ال�����س��ي��ف��ي��ة 
اجلاري،  �سبتمرب   5 ي��وم  بتون�س، 
مطلبا لاإفراج عنه والإبقاء على 
ال���ت���داب���ري الح�����رتازي�����ة ال���ت���ي مّت 
اتخاذها منذ فرتة �سد ال�سقيقني 
القروي، واملتعّلقة بتحجري ال�سفر 
ال��ت��ع��ام��ل ع��ل��ى ممتلكات  وجت��م��ي��د 
ال��ق��روي ال��ذي ي��راأ���س حاليا  نبيل 

حزب قلب تون�س.
   ومن املنتظر اأن تعقد جل�سة يوم 
الأربعاء القادم )2 اأكتوبر القادم(، 
بدائرة التهام مبحكمة ال�ستئناف 
بتون�س، للنظر يف مطلب الإفراج، 
وذلك بعد اأن تاأجلت اجلل�سة التي 
�سبتمرب   25 ي��وم  مربجمة  كانت 
اجلاري ب�سبب تزامنها مع اإ�سراب 
الق�ساة، وفق ما اأعلنت عنه الوكالة 

النتخابات الرئا�سية نبيل القروي 
اأي  ي�سقط  ال�سجن  اأ����س���وار  خ���ارج 
النتخابات  نتائج  يف  للطعن  تعلة 

الرئا�سية. 
م�ساألة  اأن  ال��ط��اه��ري  واع���ت���رب     
مت��ك��ني رئ��ي�����س ح���زب ق��ل��ب تون�س 
اج����راء حملته  م��ن  ال��ق��روي  نبيل 
ال���ث���اين  ال���������دور  الن���ت���خ���اب���ي���ة يف 
واخلروج  الرئا�سية  لانتخابات 
م�ساألة  ال��ن��اخ��ب��ني  ع��م��وم  مل��ق��اب��ل��ة 
تكافوؤ  ب�����س��م��ان  ف��ق��ط  ت��رت��ب��ط  ل 
احلظوظ مع مناف�سه قي�س �سعيد، 
الازمة  ال�����س��م��ان��ات  ت�����س��ف��ي  ب���ل 
الدور  يف  الق��رتاع  بنتائج  للقبول 

الثاين املرتقب اإجراوؤه قريبا.
التون�سية  الرابطة  رئي�س  وك��ان     
للدفاع عن حقوق الإن�سان، جمال 

اإعطاء  ����س���رورة  اإىل  دع���ا  م�����س��ّل��م، 
الفر�سة للمرت�ّسح للرئا�سّية نبيل 
القروي ليتمّتع بحّقه للّتعبري عن 

اآراءه وبراجمه النتخابية.
اأّن الرابطة زارت القروي     وب��نّي 
توّجهت  ر�سالة  ب�سبب  اإيقافه  بعد 
ال��راب��ط��ة عرّبت  اإىل  ع��ائ��ل��ت��ه  ب��ه��ا 
ف��ي��ه��ا ع��ل��ى خ�����س��ي��ت��ه��ا م���ن ظروف 
�سجن القروي، واطماأّنت الرابطة 
ع���ل���ى ظ�������روف اإي�����ق�����اف ال����ق����روي 
واأو����س���ح م�سّلم  م�����س��اج��ني،  وع����ّدة 
ن���ّددت  ب��ي��ان  ن�����س��رت  ال��راب��ط��ة  اأّن 
ف��ي��ه ب��ع��دم ت��ك��اف��وؤ ال��ف��ر���س خال 
احل��م��ل��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة، واأف�����ادت اأّن 
ال��ق��روي هو  اإي��ق��اف  �سكل وتوقيت 

توظيف ل�سالح مناف�سيه. 
ر�سالة  اأّن  م�����س��ّل��م  ج��م��ال  وق����ال     

ن��ب��ي��ل ال���ق���روي ك��ان��ت دع���وت���ه اإىل 
يتمّكن  واأن  الإف���راج عنه،  ���س��رورة 
وبرناجمه  راأي���ه  ع��ن  التعبري  م��ن 
اأّن  الن���ت���خ���اب���ي، واأ�����س����اف م�����س��ّل��م 
�سّحة  ويف  متفائا  ك��ان  ال��ق��روي 

جّيدة.
الرئا�سية  النتخابات  اأن  يذكر     
يوم  اجريت  التي  لأوانها  ال�سابقة 
اأ�سفرت عن  اجل��اري  �سبتمرب   15
�سعيد  ق��ي�����س  امل��رت���س��ح��ني  م�����رور 
الثاين  ال���دور  اىل  ال��ق��روي  ونبيل 
وه���ذا الخ���ري م��وق��وف منذ �سهر 
بطاقة  مبوجب  الفارط  اغ�سط�س 
اأ�سدرها  ق��د  ال��ق�����س��اء  ك���ان  اإي����داع 
�سده على خلفية ق�سية يف التهرب 

ال�سريبي وغ�سيل الأموال.
   وق�����د رف�������س���ت دائ�������رة الت���ه���ام 

•• بكني-اأ ف ب:

اإقامة  وكرييباتي  ال�سني  ق��ررت 
بح�سب  دب��ل��وم��ا���س��ي��ة،  ع���اق���ات 
�سينية  حكومية  اإع����ام  و���س��ائ��ل 
ت����زي����د من  خ����ط����وة  اأم�������������س، يف 
ال��ت��ي قطعت جزر  ت��اي��وان  ع��زل��ة 
املحيط  يف  ال���واق���ع���ة  ك��ريي��ب��ات��ي 
ال����ه����ادئ ال���ع���اق���ات م��ع��ه��ا قبل 

اأ�سبوع.
ال�سيني  ووق���ع وزي���ر اخل��ارج��ي��ة 
وانغ يي ورئي�س كرييباتي تانيتي 
م��ام��و اإع���ان���اً م�����س��رتك��اً اجلمعة 
هام�س  على  ال��ع��اق��ات  ي�ستاأنف 
املناخ،  ح��ول  امل��ت��ح��دة  الأمم  قمة 
وفق ما اأكدت وكالة اأنباء �سينخوا 

الر�سمية ال�سينية.
تتبنى  ال���ت���ي  ت����اي����وان،  ت��ع��د  ومل 
ا���س��م ج��م��ه��وري��ة ال�����س��ني، حتظى 

باعرتاف �سوى 15 دولًة.
ال��رئ��ي�����س��ة ت�ساي  ان��ت��خ��اب  وم��ن��ذ 

مئات ي�شاركون يف مرا�شم دفن موغابي  
•• كوتاما-اأ ف ب:

جتّمع مئات الأ�سخا�س اأم�س، غالبيتهم من عائلة واأقرباء رئي�س زميبابوي 
ال�سابق روبرت موغابي، للم�ساركة يف مرا�سم دفنه يف م�سقط راأ�سه كوتاما 
اأربعني  لنحو  زميبابوي  حاكم  جثمان  و�سيدفن  ال��ب��اد.  �سمال-غرب  يف 

عاماً، يف بلدته، بناًء على طلب ذويه.
النهار، جتّمع العديد من املدعوين الذين ارتدوا قم�سانا  ومنذ منت�سف 
“الأب املوؤ�س�س” اأو “حامل الراية”  بي�سا كتبت عليها عبارات “املحرر”، 

لتكرمي الرئي�س الراحل، بح�سب �سحايف يف فران�س بر�س.
النع�س من منزلهم  واأولده  اأرملته غراي�س موغابي  رافقت  الظهر،  وبعد 
اإىل مكان الدفن. غري اأّن عملية الدفن متّثل خامتة جتاذبات تواجه فيها 
منذ اأ�سابيع اأقرباء موغابي وحكومة خليفته امري�سون منانغاغوا، لتحديد 
مكان الدفن. وتويف موغابي يف 6 اأيلول-�سبتمرب يف م�ست�سفى يف �سنغافورة 
عن عمر ناهز 95 عاماً. وكانت حكومة منانغاغوا ترغب يف دفنه يف املدفن 

الوطني لأبطال “الن�سال من اأجل احلرية” يف العا�سمة هراري.
كوتاما  يف  �سيدفن  اأّن��ه  احل��ايل  الأ�سبوع  خ��ال  ختاماً  ق��ررت  عائلته  لكن 

الواقعة على نحو مئة كيلومرت يف �سمال غرب العا�سمة.
الدائرة  ب��ني  ع��ام��ني  نحو  منذ  امل�ستمر  التوتر  ال��ت��ج��اذب��ات  ه��ذه  وعك�ست 

املحيطة بالرئي�س ال�سابق وبني منانغاغوا.
وكان موغابي يكّن �سغينة جتاه منانغاغوا الذي تراأ�س الباد منذ ا�سطرار 

الرئي�س ال�سابق اإىل ال�ستقالة نتيجة �سغوط مار�سها اجلي�س وحزبه.
اأرهقها  37 عاماً يف احلكم، غادر موغابي من�سبه تاركاً خلفه دولة  وبعد 

القمع وتعاين من اأزمة اقت�سادية حادة.

جريحا يف انفجار بكوريا اجلنوبية   18
 •• �شيول-اأ ف ب:

يف  نفط  ناقلة  على  هائا  انفجارا  اأن  اجلنوبية  الكورية  ال�سلطات  اأعلنت 
مرفاأ كوري جنوبي اأدى ام�س اإىل حريق انتقل اإىل �سفينة جماورة وت�سبب 

بجرح 18 �سخ�سا.
واأدى النفجار اإىل انبعاث كرة من النار فوق ناقلة النفط ودخانا كثيفا. 
ويبذل رجال الإطفاء جهودا �ساقة لحتواء احلريق بر�سه باملياه من �سفينة 

جماورة يف مرفاأ اأول�سان يف جنوب �سرق الباد.
ناقلة  منت  على  موجودين  كانوا  �سخ�سا   25 اإنقاذ  ال�سواحل  خفر  واأك��د 
ال�سفينة  م��نت  على  �سخ�سا  و21  ك��امي��ان  ج��زر  علم  ت��رف��ع  ال��ت��ي  النفط 

الثانية، مو�سحني اأن حتقيقات بدات ملعرفة �سبب الأنفجار.
واأعلنت وكالة الأنباء الكورية اجلنوبية )يونهاب( اأن 12 بحارا و�ستة من 
رجال الإنقاذ جرحوا. وكانت ح�سيلة �سابقة حتدثت عن 12 جريحا فقط. 

وت�سعة من امل�سابني على الأقل من كوريا اجلنوبية.
و�سرح نائب قن�سل رو�سيا يف بو�سان يفغيني ايفدوكيموف اأن طاقم ناقلة 
النفط مكون من ع�سرة من الرو�س بينهم القبطان و”مل ي�سب اأي منهم 

بجروح خطرية«.
تلقوا  “بع�سهم  اأن  تا�س  الرو�سية  الأن��ب��اء  لوكالة  اأيفدوكيموف  واأ���س��اف 

م�ساعدة طبية يف املكان لكن مل ينقل اأي رو�سي اإىل امل�ست�سفى«.
وقوع  عند  �سحنات  حتميل  او  �سيانة  اأع��م��ال  اأي  جت��ري  تكن  “مل  وت��اب��ع 
يف  ال�سبب  ك��ان  ال�سفينة  حمولة  يف  ما  “�سيئا  اأن  اإىل  م�سريا  النفجار”، 

النفجار واحلريق«.
 

حزبها  يتبنى  ال��ت��ي  اإي���ن���غ-وي���ن، 
عام  يف  بكني،  اإزاء  مت�سدداً  خطاً 
تايوان اعرتاف  2016، خ�سرت 

�سبعة دول.
وال����ن����ظ����ام����ان م���ت���خ���ا����س���م���ان يف 
تايوان وال�سني منذ عام 1949 
التابعني  ال���ق���وم���ي���ني  وه��������روب 
اإىل  �سيك  ك��اي  ت�سانغ  ل��ل��ج��رنال 
يد  على  هزميتهم  بعد  اجل��زي��رة 

ب��ق��ي��ادة م����او ت�سي  ال�����س��ي��وع��ي��ني 
تونغ.

لتايوان  الآن  حتى  بكني  وتنظر 
على انها جزء من اأرا�سيها ميكن 

اإعادتها بالقوة.
احلكومتني  م����ن  ك�������ل  وت���ع���ت���رب 
ب��ي��ن��ه��م��ا م�سيق  ي��ف�����س��ل  ال��ل��ت��ني 
“ال�سني”  مت��ث��ل  اأن���ه���ا  ت����اي����وان 
العامل  دول  يرتك  ما  احلقيقية، 

بواحدة  الع������رتاف  خ��ي��ار  اأم�����ام 
فقط منهما.

ومع ت�ساعد قوة ال�سني القارية، 
اختارت غالبية دول العامل، مثل 
وقف  املتحدة،  وال��ولي��ات  فرن�سا 
�سفارات  وفتح  بتايوان  اعرتافها 

لها يف بكني.
�سوى  ت���اي���وان حت��ظ��ى  ت��ع��د  ومل 
نفوذاً،  الأق����ل  ال����دول  ب���اع���رتاف 
الاتينية  اأم��ريك��ا  يف  خ�سو�ساً 
واملحيط  ال���ك���اري���ب���ي  وم��ن��ط��ق��ة 
الفاتيكان  تبقى  فيم��ا  ال���ه���ادئ، 
تعرتف  اأوروب���������ا  يف  دول������ة  اآخ������ر 

بتايوان.
تايوان  م���ن  ال�����س��ني  وان���ت���زع���ت 
يف ال�������س���ن���وات ال���ث���اث الأخ�����رية 
توم�����ي  �س�������او  حلف������اء:  �سبعة 
فا�سو،  ب���ورك���ي���ن���ا  وب��ري��ن�����س��ي��ب، 
جمهورية  ���س��������������������������ل��ف��ادور،  ب��ن��م��ا، 
�سليمان  وج����زر  ال��دوم��ي��ن��ي��ك��ان، 

وكرييباتي.

   اأّكد نبيل بفون رئي�س 
امل�صتقلة  العليا  الهيئة 
حوار  يف  لالنتخابات 
الهيئة  اأن  تلفزيوين 
كبرية”  مع�صلة  “اأمام 
نبيل  و�صعية  ب�صبب 
ـــروي مــعــربــا عن  ـــق ال
“يكون  اأن  من  خ�صيته 
�صالمة  يف  طعن  هناك 
العملية النتخابية اإذا 

توا�صل هذا الو�صع«.

•• الفجر - تون�س

بافون... الهيئة يف مازقالقروي يتحول اىل م�سكلة

ائتاف ال�سمود يقرع ناقو�س اخلطر

اأكتوبر موعد الدورة الثانية:  13

تون�س: اإمكانية اإلغاء نتائج النتخابات الرئا�شية...!
احتاد ال�صغل يحّذر: اإطالق �صراح نبيل القروي اأو الطعن يف نتائج النتخابات!

حذر من دكتاتورية ظالمية

ائتالف »�شمود« يدعو اىل اإنقاذ تون�س ...!
•• الفجر -تون�س

الوطنّية  وال�سخ�سيات  املنّظمات  ال�سبت  اأم�س  “�سمود”  ائتاف  دع��ا     
اإليه  اآل  مّم��ا  تون�س  اإن��ق��اذ  اىل  امل�ستقّلة  والقائمات  ال�سيا�سّية  والأح����زاب 

الو�سع بها.
   واعترب يف بيان اأ�سدره اأم�س اأن نتائج النتخابات الرئا�سية �سكلت “رّجة 
الّدميقراطي  الج��ت��م��اع��ي  وللّطيف  عموما  ال�ّسيا�سّية  للّطبقة  عنيفة 
اعتماد  عن  الدميقراطيني  “عجز  واأّن  اخل�سو�س”  وج��ه  على  الوطني 
امل�سرتك بينهم لبناء م�سروع �سيا�سي وازن كان اأخطر العقبات التي حالت 

دون حمافظتهم على ثقة الّناخب«.
    واأكد اأن من اأهّم نتائج هذا الف�سل، ترّدي الأو�ساع القت�سادّية والجتماعّية 
والأمنية واأن ذلك اأدى ل�سعود التّيارات ال�سعبوّية التي قال اإنها باتت تهّدد 
اأمن الوطن وامل�سار الدميقراطي برّمته ومل ي�ستبعد اأن “يوؤول اأمرها اإىل 

الت�سريعية  النتخابات  اإنقاذ  �سرورة  على  م�سددا  ظامية”.  دكتاتورية 
“لقاء وطني يتم  الوطن.    وطالب بعقد  بالفوز فيها مل�سلحة  والت�سبث 
خاله احلد من الت�ستت بالتزام كل امل�ساركني ب�سحب عدد من قائماتهم 
النتخابية ل�سمان حظوظ اوفر لبقية القائمات و�سياغة ميثاق م�سرتك 
عمل  برنامج  وو�سع  الربملانّية  ال�ّسياحة  ومنع  ال�سيا�سّية  احلياة  لتهذيب 
م�سرتك للفرتة النيابية القادمة واللتزام بتكوين كتلة برملانّية م�سرتكة 
موّحدة ق�سد ت�سكيل حكومة وحدة وطنية تناأى عن املحا�س�سة احلزبية 
الدميقراطي  وامل�سار  الجتماعية  العدالة  عن  وللّدفاع  الوهمي  والتوافق 

ومكا�سب اجلمهورّية والّدولة املدنّية«.
املقبلة حلماية  الت�سريعّية  “التجّند خال النتخابات  ل�  الناخبني    ودعا 

مكا�سب اجلمهورّية والّدولة املدنّية الجتماعية وامل�سار الدميقراطي«.
و�سيا�سية  حقوقية  �سخ�سيات  م��ن  يتكون  �سمود  ائ��ت��اف  اأن  اإىل  ي�سار    

واأكادميية.

اللجنة الد�شتورية ال�شورية اإىل جنيف 30 اأكتوبر
“الخت�سا�سات والقواعد الإجرائية الأ�سا�سية«:

د�ستورية  عملية  �سمن  �سوريا  داخ���ل  امل��ف��او���س��ات  ت�سهيل   -
والذي  ج��دي��د،  د���س��ت��ور  لو�سع   2254 ال��ق��رار  اإىل  ت�ستند 
الأمم  اإ���س��راف  حتت  ونزيهة  ح��رة  انتخابات  تنظم  مبوجبه 
املتحدة، يجب اأن يتم ذلك بالتما�سي مع القرار الدويل، ومع 

الحرتام الكامل لل�سيادة الوطنية ل�سوريا. 
- تفعيل البيان اخلتامي ملوؤمتر �سوت�سي كم�ساهمة يف عملية 

جنيف بدعم من امل�ساركني يف �سوت�سي.
اإىل  ال�سيا�سية الأو�سع  اأهمية حترك العملية  التاأكيد على   -

الأمام لبناء الثقة، وتنفيذ قرار جمل�س الأمن 2254.
- �ستعمل اللجنة على اإعداد و�سياغة اإ�ساح د�ستوري يطرح 

•• مو�شكو-وكاالت:

ب��ي��در���س��ون اللجنة  ���س��وري��ا غ��ري  اإىل  امل��ب��ع��وث الأمم����ي  دع���ا 
 30 اجتماعاتها يف جنيف يف  بدء  اإىل  ال�سورية،  الد�ستورية 

اأكتوبر “ت�سرين الأول” املقبل.
 جاء ذلك �سمن  وثيقة قدمها الأم��ني العام لامم املتحدة 
اإىل جمل�س الأمن وت�سمنت املعايري املرجعية وقواعد عمل 

اأم�س ال�سبت.  اللجنة، وفقاً ملا اأورده موقع “رو�سيا اليوم”، 
ون�ست الوثيقة على اأن املبعوث اخلا�س دعا اللجنة الد�ستورية 
اإىل بدء اجتماعاتها يف جنيف يف 30 اأكتوبر “ت�سرين الأول«. 
وفيما يلي اأبرز النقاط الواردة يف الوثيقة التي حتمل عنوان 

للموافقة العمومية، كاإ�سهام يف الت�سوية ال�سيا�سية يف �سوريا، 
ويف تطبيق للقرار 2254.

 - الإ�ساح الد�ستوري يج�سد املبادئ الثني ع�سر ال�سورية- 
ال�سوري،  ال��د���س��ت��ور  وروح�����اً يف  ن�����س��اً  الأ���س��ا���س��ي��ة  ال�����س��وري��ة 

واملمار�سات الد�ستورية ال�سورية.
2012، مبا يف ذلك  د�ستور  اأن تراجع  الد�ستورية  - للجنة 
تقوم  واأن  الأخ���رى،  ال�سورية  الد�ستورية  التجارب  �سياق  يف 

بتعديل الد�ستور احلايل اأو �سياغة د�ستور جديد.
- تعتمد اللجنة قراراتها بالتوافق كلما اأمكن، واإل فبت�سويت 
%75 على الأقل من الأع�ساء يف الهيئة املعنية، اأي 113 يف 

الهيئة املو�سعة. و34 يف امل�سغرة. 

ماليزيا تدعو اإىل �شوابط للعقوبات الدولية 
•• نيويورك-اأ ف ب:

دعا رئي�س الوزراء املاليزي مهاتري حممد املجتمع الدويل اإىل و�سع �سوابط يف ما يتعلق بفر�س 
عقوبات، منتقداً حماولت وا�سنطن اإجبار جميع الدول على وقف التعامل جتارًيا مع اإيران.

اأي  “ل نعرف حتت  املتحدة  ل��اأمم  العامة  اأم��ام اجلمعية  وق��ال مهاتري )94 عاًما( يف خطاب 
“اإذا كنتم  واأ�ساف  والأق��وى«.  الأغنى  به  يتمتع  امتياز  اأنه  يبدو  العقوبات.  يتم تطبيق  قوانني 
تريدون تطبيق عقوبات، فليكن لدينا قانون ينّظمها«. واأ�سار اإىل اأن “الواقع هو اأنه عندما يتم 
تطبيق عقوبات على دولة ما، تتعر�س الدول الأخرى اإىل عقوبات كذلك. خ�سرت ماليزيا ودول 
كثرية اأخرى �سوًقا مهًما عندما مت تطبيق العقوبات على اإيران«. وا�ستخدمت الوليات املتحدة 
العقوبات ب�سكل متزايد كاأداة دبلوما�سية، بينما هدد الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب مبعاقبة 
الدول الأخرى اإذا ا�سرتت النفط من اإيران. ويف م�سعى للحد من نفوذ اإيران الإقليمي، فر�س 

ترامب العقوبات ب�سكل اأحادي بعدما ان�سحب من التفاق النووي متعدد الأطراف.

ال�شني وكرييباتي تقيمان عالقات دبلوما�شية 
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عربي ودويل

اجلمعية  اجتماعات  اإن  ال�سبت،  اأم�س  ال�سادر  عددها  يف 
وتن�سيقاً  كبرياً  زخما  �سهدت  قد  املتحدة  ل��اأمم  العامة 
اأوروبياً عربياً يف اإدانة �سلوع اإيران يف الهجمات  اأمريكياً 
على من�ساآت النفط يف اأرامكو بال�سعودية يف 14 �سبتمرب 
ي�سارك  التي  التحقيقات  نتائج  اأن  اإىل  م�سرياً  )اأي��ل��ول(، 
فيها خرباء من الوليات املتحدة والأمم املتحدة بالتعاون 
مع املحققني ال�سعوديني �ستخرج بنتائجها يف وقت قريب 
التابع لاأمم  الأم��ن  ملجل�س  النتائج  تلك  تقدمي  و�سيتم 
املتحدة، وبالتايل يبقى على املجتمع الدويل اتخاذ قرار 

جتاه تلك الت�سرفات الإيرانية.
العامة  اجلمعية  اج��ت��م��اع��ات  هام�س  على  �سينكر  ول���وح 

اإذا ا�ستمرت  اأم��ري��ك��ي  ب��رد  ن��ي��وي��ورك  امل��ت��ح��دة يف  ل���اأمم 
اأخرى، قائًا  اإيران يف الت�سعيد واأقدمت على ت�سرفات 
اإن ال�سرب ال�سرتاتيجي لإدارة دونالد ترامب قد ينفد. 

تتخذها  التي  العقوبات  اإىل جولة جديدة من  اأ�سار  كما 
الإدارة الأمريكية خال الفرتة املقبلة �سد كيانات ت�ساند 
“حزب اهلل” يف لبنان، وملح اإىل ت�سجيع اأمريكي للحكومة 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة ل��ل��م�����س��ي ق���دم���اً يف ات���ف���اق ل��رت���س��ي��م احل���دود 
بنود  ح��ول  الأمريكية  الإدارة  يف  ونقا�س  اإ���س��رائ��ي��ل،  م��ع 
الأو�سط”  ل�”ال�سرق  ال�سرتاتيجي  التحالف  وتفا�سيل 
ال����ذي ي�����س��ت��ه��دف م��واج��ه��ة ال����س���ت���ف���زازات الإي���ران���ي���ة يف 

املنطقة.

•• لندن-وكاالت:

ال�سرق  ل�سوؤون  الأمريكي  اخلارجية  وزي��ر  م�ساعد  اأ�ساد 
اأعمال  الدويل خال  بالتن�سيق  �سينكر،  ديفيد  الأو�سط، 
من�ساأتي  بهجوم  اإي���ران  �سلوع  اإدان���ة  يف  العامة  اجلمعية 
اأرامكو، م�سدداً على اأهمية مواجهة دور طهران وا�ستمرار 
ال�سغوط الدولية وامل�ساعي الدبلوما�سية لإجبارها على 
املجيء ملائدة املفاو�سات من دون �سروط م�سبقة واتخاذ 
خطوات متنعها من امل�سي قدما يف الت�سعيد ع�سكرياً يف 

املنطقة.
اللندنية  الأو�سط”  “ال�سرق  ل�سحيفة  �سينكر،  وق���ال 

فتح: مبادرة الف�شائل غري جمديةحتقيقات هجوم اأرامكو اأمام جمل�س الأمن الدويل
•• رام اهلل-وكاالت:

اأعلنت حركة فتح، رف�ساً �سمنياً للمبادرة التي قدمتها الف�سائل الفل�سطينية 
حركة  متهمة  الفل�سطينية،  الوطنية  امل�ساحلة  وحتقيق  النق�سام،  لإنهاء 

حما�س ب�سياغة املبادرة ومتريرها عرب الف�سائل الفل�سطينية.
فتح،  حلركة  واملركزية  التحرير  ملنظمة  التنفيذية  اللجنتني  ع�سو  وق��ال 
عزام الأحمد، اإن م�سر قالت اإن روؤية الف�سائل الفل�سطينية لإنهاء النق�سام 
الأخرية غري جمدية، واإن مبادرة الف�سائل الأخرية التي مت طرحها هي 

تراجع للخلف.
حركة  قدمتها  املبادرة  هذه  اأن  �سحافية،  ت�سريحات  يف  الأحمد،  واأ�ساف 
حما�س منذ اأكرث من ثاثة اأ�سهر، مل�سر من اأجل طرحها كخارطة طريق 
لإنهاء النق�سام، قبل اأن تعيد الف�سائل الفل�سطينية طرحها جمدداً ب�سكل 

جماعي.

اأمنية  �سمانات  مقابل  الأمريكية 
من املتمردين.

غري اأن الرئي�س الأمريكي دونالد 
ت���رام���ب اأع���ل���ن ب�����س��ك��ل م��ف��اج��ئ يف 
م���ط���ل���ع اأي���ل���ول-����س���ب���ت���م���رب وق���ف 
اتفاق  ب����دا  وق����ت  يف  امل���ف���او����س���ات 
و�سيكا، وكان العديد من املراقبني 
من  الن��ت��خ��اب��ات  تعليق  يتوقعون 

اأجل تطبيق خطة الن�سحاب.
وك��ان الت��ف��اق ال��ذي مت التفاو�س 
عليه بدون م�ساركة حكومة غني، 
ين�س على بدء حوار بني الأطراف 

الأفغان.

ت���ربر منع  اأ���س��ب��اب  اأي  ت��ق��دمي  اأو 
اأ�سخا�س من الدخول.

وقعته  اّت��ف��اق  ال�سني يف  وواف��ق��ت 
هونغ  ت�سليم  قبل  بريطانيا  م��ع 
ال�سماح  على   1997 �سنة  كونغ 
للمدينة باملحافظة على حرياتها 
الفريدة التي حرم منها املواطنون 
طوال  الرئي�سي  ال�سيني  ال��رب  يف 

50 عاًما.
كونغ  ه����ون����غ  يف  ك���ث���ريي���ن  ل���ك���ن 
احلريات  ه���ذه  اأن  م���ن  ي��خ�����س��ون 
ب�����������داأت ت����ت����ا�����س����ى، م������ا اأ�����س����ع����ل 
بينها  �سنوات  ا�ستمرت  تظاهرات 
�سيف  خرجت  التي  الحتجاجات 

العام اجلاري.
مركزاً  تعد  التي  املدينة  وتتمتع 
اأكادميية  ب��ح��رّي��ات  دول���ًي���ا  م��ال��ًي��ا 

وا�سعة مقارنة بالرب الرئي�سي.
ل��ك��ن خ���ال ال�����س��ن��وات الأخ�����رية، 
ت���و����س���ع���ت ق���ائ���م���ة الأك����ادمي����ي����ني 
وال�����ب�����اح�����ث�����ني وال���������س����ي����ا�����س����ي����ني 
وال��ن��ا���س��ط��ني ال���ذي���ن م��ن��ع��وا من 

دخول هونغ كونغ.
“فاينن�سال  لدى  ال�سحايف  وُمنع 
تاميز” فيكتور ماليت من جتديد 
تاأ�سريته بدون �سبب العام املا�سي 
رئي�س  م��ع  مقابلة  اأج���رى  بعدما 
حزب �سغري موؤّيد لا�ستقال مت 
ح��ظ��ره. وُم��ن��ع م��ن دخ��ول املدينة 

بعد اأ�سابيع من ذلك.
وقبل عام من ذلك، ُمنع النا�سط 
حقوق  جم������ال  يف  ال����ربي����ط����اين 
من  رودج����رز  بينديكت  الإن�����س��ان 

دخول املدينة.

فران�س بر�س “ت�سجلت للت�سويت 
مكتب  اىل  م����ب����ك����را  وو������س�����ل�����ت 
مل  لاأ�سف  ا�سمي  لكن  الق���رتاع، 

يكن على الائحة«.
هذه  يف  املقاطعة  ن�سبة  و�ستكون 
اإذ يتوقع  النتخابات حتت املجهر 
مبعزل عن اخلوف من العتداءات 
يلزم  اأن  ال��ت��زوي��ر،  م��ن عمليات  اأو 
منازلهم  ال��ن��اخ��ب��ني  م��ن  ال��ع��دي��د 
يعمل  اأن  يف  الأم���ل  ف��ق��دوا  بعدما 
ظروفهم  حت�����س��ني  ع��ل��ى  ق��ادت��ه��م 

املعي�سية.
مقاليد  املقبل  الرئي�س  و�سيتوىل 

بلد يعاين حربا وكان  ال�سلطة يف 
باأقل  يعي�سون  �سكانه  من   55%
من دولرين يف اليوم عام 2017، 
وب��ل��غ��ت ف��ي��ه ح�����س��ي��ل��ة ال���ن���زاع مع 
من  الأول  ال��ن�����س��ف  يف  ط���ال���ب���ان 
قتيا   1300 اأك��رث من   2019
الأمم  ارق��ام  بح�سب  املدنيني  من 

املتحدة.
والن���ت���خ���اب���ات م���ق���ررة م��ن��ذ وقت 
طويل لكنها بدت مرهونة بنتائج 
امل��ح��ادث��ات الأخ���رية ب��ني الوليات 
ت�سوية  ح����ول  وط���ال���ب���ان  امل��ت��ح��دة 
القوات  ان�����س��ح��اب  ت�سهد  �سلمية 

•• كابول-اأ ف ب:

يوا�سل الأفغان الإدلء باأ�سواتهم 
ال�������دورة  لخ����ت����ي����ار رئ���ي�������س���ه���م يف 
انتخابات جتري حتت  الأوىل من 
تزوير  وعمليات  اعتداءات  تهديد 
ومقاطعة، و�سهدت هجمات اأوقعت 

قتيا و16 جريحا على الأقل.
ه���ذه  م���ر����س���ح���ا   18 وي����خ����و�����س 
رئا�سية  بولية  للفوز  النتخابات 
من خم�س �سنوات. وت�ستد املناف�سة 
املر�سحني  ب���ني  خ��ا���س��ة  ب�������س���ورة 
الأوف��������ر ح���ظ���ا ال���رئ���ي�������س احل����ايل 
احلكومة  ورئ��ي�����س  غ��ن��ي  اأ����س���رف 

عبداهلل عبداهلل.
وجت��ري عملية الق���رتاع يف وقت 
و���س��ل��ت حم����ادث����ات ال�������س���ام بني 
اإىل  الأم��ريك��ي��ني وح��رك��ة طالبان 
ط��ري��ق م�����س��دود، م��ب��ددة الأم���ل يف 
قيام حوار بني احلكومة الأفغانية 
اإح���ال  اإىل  ي��ف�����س��ي  وامل��ت��م��ردي��ن 

ال�سام يف البلد.
و������س�����اع�����ف�����ت ح������رك������ة ط����ال����ب����ان 
البالغ  ل��ل��ن��اخ��ب��ني  ال���ت���ح���ذي���رات 
مايني   9،6 ح�������واىل  ع����دده����م 
ل������ردع������ه������م ع�������ن امل�����������س�����ارك�����ة يف 
اخلمي�س  وت���وع���دت  الن��ت��خ��اب��ات، 
باأنها �ست�ستهدف “مكاتب ومراكز 

هذه  ت�ست�سيف  التي  )الق����رتاع( 
املهزلة«.

واأدى اعتداء وقع قبل الظهر قرب 
بجنوب  قندهار  يف  اق���رتاع  مركز 
16 جريحا  وقوع  اإىل  اأفغان�ستان 
فيما اأوق���ع اع��ت��داء اآخ��ر يف جال 
وجريحني.  ق��ت��ي��ا  )����س���رق(  اب����اد 
واأفاد م�سوؤولون حمليون عن عدة 
يدوية مل  وقنابل  بقنابل  هجمات 

ت�سفر عن �سحايا.
كما ُحظر منذ م�ساء الأربعاء دخول 
وال�ساحنات  ال�����س��اح��ن��ات  ج��م��ي��ع 
خ�سية  ال��ع��ا���س��م��ة  اإىل  ال�����س��غ��رية 
باآليات  اع��ت��داءات  يف  ا�ستخدامها 

مفخخة.
اللجنة  ب���ا����س���م  امل���ت���ح���دث  وق������ال 
الن��ت��خ��اب��ي��ة ذب��ي��ح اهلل ���س��ع��دات يف 
لوقوف  م�سرورون  “اإننا  ال�سباح 
النا�س منذ الآن يف �سفوف انتظار 
ط��وي��ل��ة اأم������ام م��ك��ات��ب الق�����رتاع 
لاإدلء باأ�سواتهم يف ال�سناديق«.

وب�������داأت احل��م��ل��ة الن��ت��خ��اب��ي��ة يف 
اأواخر اأيلول باعتداء اأوقع ع�سرين 
قتيل. كما قتل بعد ذلك اأكرث من 
اعتداءات  يف  اآخرين  �سخ�س  مئة 

تبنتها حركة طالبان.
م���ن ج��ه��ة اأخ������رى، ث��م��ة خم���اوف 
تنظيم  ينفذها  من وقوع هجمات 

اأعلن  بعدما  الإ���س��ام��ي��ة  ال��دول��ة 
 80 اأوق��ع  اع��ت��داء  م�سوؤوليته عن 
اآب- يف  زف���اف  حفل  خ��ال  قتيا 

اأغ�سط�س.
 55( الدين  حمي  الناخب  وق��ال 
ع���ام���ا( ل��وك��ال��ة ف��ران�����س ب��ر���س يف 
اأعلم  للت�سويت.  هنا  “اأنا  كابول 
القنابل  لكّن  تهديدات،  هناك  اأّن 
يومّياتنا”.  م��ن  ج��زٌء  والهجمات 
علينا  خ���ائ���ف���ا.  “ل�ست  واأ�����س����اف 
نكون  اأن  اردن�������ا  اإذا  ال��ت�����س��وي��ت 

قادرين على تغيري حياتنا«.
اأع��������رب ���س��ي��د ن�����ور اأح����م����د )31 
مدار�س  اإح��دى  يف  املوظف  عاما( 
ب�ساأن  كبري  “قلق  ع��ن  العا�سمة 
خيار  “ل  اأن  اأك���د  لكنه  الأمن”، 
واختيار  الت�سويت  �سوى  اأم��ام��ن��ا 

زعيمنا«.
وه���ي راب����ع ان��ت��خ��اب��ات رئ��ا���س��ي��ة يف 
الأوىل  وج��رت  اأفغان�ستان،  تاريخ 

عام 2004.
و�������س������رح ال����رئ����ي���������س الف�����غ�����اين 
“هذه  اأن  ب�����س��وت��ه  الإدلء  ب��ع��د 
حتى  الطريق  �ستمهد  النتخابات 
ب�سرعية  ال�����س��ام  اجت���اه  يف  ن�سري 

حقيقية«.
بولية  ال����ف����وز  يف  غ���ن���ي  وي����اأم����ل 
���س��ي��ف��ر���س��ه يف موقع  م���ا  ث���ان���ي���ة، 

حماور ل ميكن جتاوزه للتفاو�س 
املتمردين  اأن  غ��ري  ط��ال��ب��ان.  م��ع 
له  وي��ن��ك��رون  “دمية”  يعتربونه 

اأي �سفة �سرعية.
وعبداهلل  غ��ن��ي  ت��واج��ه  اأن  و���س��ب��ق 
�سهدت  انتخابات  يف   2014 ع��ام 
اأن  ح���د  اإىل  خ���ط���رية  خم���ال���ف���ات 
ال����ولي����ات امل��ت��ح��دة ف��ر���س��ت على 
رئي�س  م��ن�����س��ب  اإن���������س����اء  ك����اب����ول 

ال�سلطة التنفيذية لعبد اهلل.
 23( م���ريزاي  �سونافبار  وق��ال��ت 
ع��ام��ا( امل��وظ��ف��ة يف ���س��رك��ة خا�سة 
جدا  ���س��ع��ي��دة  “اإنني  ك����اب����ول  يف 
للم�ساركة يف النتخابات” متمنية 
النتخابية  اللجنة  “ت�سمن  اأن 
العديدين  لأن  الق���رتاع  �سفافية 
ال���ث���ق���ة يف الن���ت���خ���اب���ات  ف�����ق�����دوا 

ال�سابقة«.
اأنها  الأفغانية  ال�سلطات  واأك���دت 
ملنع وقوع  التدابري  اتخذت جميع 
خ�سو�سا  فن�سرت  تزوير،  عمليات 
التقنية  ال��و���س��ائ��ل  م��ن  جم��م��وع��ة 
لك�سف  ب��ي��وم��رتي��ة  اأج���ه���زة  بينها 

البيانات.
الأولية يف  النتائج  ويتوقع �سدور 
على  الأول-اأك���ت���وب���ر  ت�سرين   19
 7 يف  النهائية  ال��ن��ت��ائ��ج  تعلن  اأن 

ت�سرين الثاين-نوفمرب.

•• هوجن كوجن-وكاالت:

الغاز  كوجن  هوجن  �سرطة  اأطلقت 
خراطيم  وفتحت  للدموع  امل�سيل 
اأم�����س يف حم��اول��ة لتفريق  امل��ي��اه 
للحكومة  املناه�سني  املحتجني 
وحطموا  ح���ج���ارة  األ���ق���وا  ال���ذي���ن 
رئي�سيا  ط��ري��ق��ا  واأغ��ل��ق��وا  ن��واف��ذ 
موؤيدة  ���س��خ��م��ة  م�����س��رية  ب���ج���وار 
مقر  م��ن  بالقرب  للدميقراطية 
ال�سيني  ال�سعبي  التحرير  جي�س 

يف هوجن كوجن.
اأقنعة  وارتدى حمتجون كثريون 
بالفرار  ولذوا  ���س��وداء  و���س��رتات 
اإىل  الحتجاجات  حتولت  بعدما 
ال�سرطة  م���ع  ع��ن��ي��ف��ة  ا���س��ت��ب��اك��ات 
مدى  على  معتادا  اأ�سبح  ما  وه��و 

ال�سهور الثاثة املا�سية.
مكاتب  ن��واف��ذ  املحتجون  وح��ط��م 
اقتحامها  وح�����اول�����وا  ح��ك��وم��ي��ة 
ور�سموا  ب��ذي��ئ��ة  األ��ف��اظ��ا  ورددوا 
اأحذيتهم  م��ق��دم��ة  ع��ل��ى  ���س��ع��ارات 
اإىل طائرة  ليزر  اأ���س��واء  ووج��ه��وا 

هليكوبرت حتلق فوق املكان.
ال�سبان  م�����ن  الآلف  وجت����م����ع 
جماور  متنزه  يف  �سلميا  وال�سيوخ 
بالذكرى  ل���اح���ت���ف���ال  ل��ل��م��ي��ن��اء 
“املظلة”  لحتجاجات  اخلام�سة 
املوؤيدة للدميقراطية التي ت�سببت 
يف اإغ���اق ال��ط��رق مل��دة 79 يوما 
اإحدى  وع��زف��ت   .2014 ع���ام  يف 
ال��ب��ي��ت��ل��ز بينما  ال��ف��رق م��و���س��ي��ق��ى 

اندلع العنف.
احلكومة  مقر  اأم��ام  املتنزه  ويقع 

ن�������ور ح����م����د )31  ����س���ي���د  وق���������ال 
وه��و موظف يف مدر�سة يف  عاما( 
ال��ع��ا���س��م��ة ل��وك��ال��ة ف��ران�����س بر�س 
“اأنا قلق ب�ساأن �سفافية الت�سويت 
ما  ه��و معرفة  اأك���رث  يقلقني  وم��ا 
ام ل نتيجة  اذا �سيقبل املر�سحون 

النتخابات«.
ناخبني يف خمتلف  ع��دة  وحت���دث 
ال���ولي���ات ع��ن ح����وادث تقنية مع 
تعطل  اأو  مكتملة  غ��ري  ���س��ج��ات 

اأجهزة بيومرتية.
وق��ال زي���ارات خ��ان وه��و م���زارع يف 
لوكالة  )����س���رق(  ن��ن��غ��ره��ار  ولي����ة 

البارز  وال���ن���ا����س���ط  ه���و  دي��ن��ي�����س��ي 
جو�سوا وونغ.

وحتّدث النا�سطون، بينهم غاريت، 
ب�سكل كبري  تراجع احل��ّري��ات  عن 
ال��ت��ي �سهدت على  يف ه��ون��غ ك��ون��غ 
تظاهرات  ا�سهر  اأربعة  نحو  مدى 
بالدميوقراطية  مطالبة  �سخمة 
بع�س  يف  ع��ن��ف  اأع���م���ال  تخللتها 

الأحيان.
وقال غاريت، الذي اأّلف كتاًبا عن 
منعه  اأن  يعتقد  اإن��ه  ك��ون��غ،  هونغ 
بال�سهادة  “مرتبط  ال��دخ��ول  من 
اللجنة  اأم�����ام  ب��ه��ا(  اأدىل  )ال���ت���ي 
ب�ساأن  ال��ك��ون��غ��ر���س  يف  التنفيذية 

ال�سني واأمور اأخرى«.
رافقها  ال��ت��ي  اجل��ل�����س��ات  واأث������ارت 
الكونغر�س  يف  ق���ان���ون  م�������س���روع 
يهدف اإىل حماية احلقوق املدنية 
غا�سًبا  ف��ع��ل  رد  ك��ون��غ،  ه��ون��غ  يف 
وا�سنطن  اّتهمت  ال��ت��ي  بكني  م��ن 

بتاأجيج الحتجاجات.
ب����ا�����س����م جلنة  امل����ت����ح����دث  وق��������ال 
الكونغر�س �سكوت فيليب�س اإنه مت 
اإباغ غاريت باأن “باإمكانه العودة 
الوقت  ل��ي�����س يف  ل��ك��ن  م�����س��ت��ق��ب��ًا 

احلايل«.
ه���ون���غ كونغ  ح���ك���وم���ة  وت���رف�������س 
التعليق على ق�سايا هجرة فردية 

الت�سريعي  وامل��ج��ل�����س  امل���رك���زي���ة 
وت��ع��ر���س ك��اه��م��ا ل��ل��ه��ج��وم قبل 
مع  ال�سوارع  يف  ا�ستباكات  ان��دلع 

ال�سرطة.
�سل�سلة  تنظيم  املحتجون  ويعتزم 
����س���د حكام  الح����ت����ج����اج����ات  م����ن 
احلزب ال�سيوعي ال�سيني يف بكني 
يف املدينة قبيل الذكرى ال�سبعني 
ال�سني  ج���م���ه���وري���ة  ل���ت���اأ����س���ي�������س 

ال�سعبية يوم الثاثاء.
املناه�سون  امل��ح��ت��ج��ون  وه���اج���م 
الت�سريعي  امل��ج��ل�����س  ل��ل��ح��ك��وم��ة 
لبكني  الرئي�سي  الت�سال  ومكتب 
ال�سرطة  ور�سقوا  املطار  واحتلوا 
حمطات  وخ��رب��وا  ح��ارق��ة  بقنابل 
املرتو واأ�سعلوا نريان يف ال�سوارع.

الغاز  ب���اإط���اق  ال�����س��رط��ة  وردت 
املياه  وخ��راط��ي��م  ل��ل��دم��وع  امل�سيل 
واأحيانا  املطاطية  والر�سا�سات 
ك��ان��ت تطلق ال��ر���س��ا���س احل��ي يف 

الهواء.
امل���ح���ت���ج���ون ف�����رتة بعد  وق�������س���ى 
“جدران  بناء  اإع���ادة  يف  الظهرية 
ر�سومات  حت��م��ل  ال���ت���ي  لينون” 
جرافيتي مناه�سة للحكومة اأزال 
بع�سها  لبكني  موؤيدون  نا�سطون 

يف مطلع الأ�سبوع املا�سي.
قبل  بريطانيا  املحتجون  ونا�سد 

التي  ال�20  ال�سنوات  م��دى  على 
ق�����س��اه��ا وه���و ي�����س��اف��ر م���ن هونغ 

كونغ واليها حيث يقيم.
وم���ث���ل غ����اري����ت ق���ب���ل اأ�����س����ب����وع يف 
وا�سنطن اأمام “اللجنة التنفيذية 
يف الكونغر�س ب�ساأن ال�سني” اإىل 
كونغ  ه��ون��غ  م��ن  نا�سطني  ج��ان��ب 
البوب  م��و���س��ي��ق��ى  ب��ي��ن��ه��م جن��م��ة 

ال�سني  ج���م���اح  ب��ك��ب��ح  اأ���س��ب��وع��ني 
والتاأكد من اأنها حترتم احلريات 
املطالبة  وي��ع��ت��زم��ون  امل��دي��ن��ة.  يف 

بذلك جمددا يوم الثاثاء.
عليها  اإن  ب���ري���ط���ان���ي���ا  وت�����ق�����ول 
ل�سمان  ق���ان���ون���ي���ة  م�������س���وؤول���ي���ة 
ال�سيني  بالإعان  ال�سني  التزام 
ال�����ربي�����ط�����اين امل�����������س�����رتك ل���ع���ام 

نف�سه  ال��وق��ت  يف  لكنها   .1984
وا�ستثماريا  جت��اري��ا  تعاونا  تريد 
انف�سالها  بعد  ال�سني  م��ع  اأوث���ق 
ع��ن الحت����اد الأوروب������ي يف نهاية 

اأكتوبر ت�سرين الأول املقبل.
اأنه  اأم�س  اأمريكي  اأكادميي  واأف��اد 
منع من دخول هونغ كونغ بعد اأيام 
من اإدلئه ب�سهادة اأمام الكونغر�س 

ب����ارزي����ن  ن���ا����س���ط���ني  ج����ان����ب  اإىل 
يف  الدميوقراطية  ع��ن  مدافعني 
املدينة ال�سينية التي تتمتع بحكم 

�سبه ذاتي.
اإعادته  اإنه متت  وقال دان غاريت 
ل�”اأ�سباب  اخلمي�س  و�سوله  بعد 
يف  غري حمددة تتعلق بالهجرة”، 
موقف قال اإنه مل يتعر�س له قط 

مناف�صة بني اأ�صرف غني ورئي�س احلكومة عبداهلل 

انتخابات رئا�شية حمفوفة باملخاطر يف اأفغان�شتان  

منع دخول اأكادميي اأمريكي بعد �صهادة اأمام الكونغر�س  

�شرطة هوجن كوجن تفرق احتجاجات بالغاز املدمع

جدل وا�شع حول حماية املبلغني يف الوليات املتحدة  •• نيويورك-اأ ف ب:

اأثارت �سحيفة نيويورك تاميز جدل 
حماية  ح��ول  النقا�س  واأح��ي��ت  وا�سعا 

املبلغني بعد ن�سرها تفا�سيل عن املخرب الذي ت�سبب يف بدء اإجراءات لعزل 
الوليات  يف  املتزايد  ال�سيا�سي  التوتر  اأج���واء  و�سط  الأم��ريك��ي،  الرئي�س 

املتحدة.
بعد ن�سرها تقريرا يتهم الرئي�س دونالد ترامب بطلب “تدخل بلد اأجنبي 
يف انتخابات عام 2020” الرئا�سية، ك�سفت ال�سحيفة اخلمي�س تفا�سيل 

عن املبلغ.
عمل  اي��ه(،  اآي  )�سي  املركزية  ال�ستخبارات  وكالة  عنا�سر  من  اأن��ه  ذك��رت 
لفرتة يف البيت الأبي�س، خبري يف امللفات الأوروبية والو�سع ال�سيا�سي يف 

اأوكرانيا.
واعترب حمامو هذا املبلغ، كما عاملني اآخرين يف ال�ستخبارات، اأن الك�سف 
عن هذه املعلومات املتعلقة به اأمر “خطري” بالن�سبة اليه على امل�ستويني 

املهني وال�سخ�سي.
على  النفوذ  الوا�سعة  ال�سحيفة  بهذه  ال�سرتاك  لإلغاء  دع��وات  وانت�سرت 
فيما  تاميز”،  نيويورك  “الغوا  و�سم  حتت  الجتماعي  التوا�سل  مواقع 

طالب البع�س با�ستقالة رئي�س حتريرها دين باكيت.
دافعت نيويورك تاميز عن قرارها ن�سر التفا�سيل املتعلقة باملبّلغ. واأو�سحت 
اأن ترامب وموؤيديه هاجموا م�سداقيته، واأن ن�سرها تلك التفا�سيل ي�سمح 
للقراء يف اأن “يحكموا باأنف�سهم” على م�سداقيته. لكن هذه الإي�ساحات 

مل تقنع اجلميع.

ال�سحافة يف جامعة نورث وي�سرتن،  الأ�ستاذ يف كلية  وراأى جون مار�سال 
اأن “هذا القرار �سعب. وجدت نيويورك تاميز نف�سها بني مبدئني مهنيني 
جهة  من  ون�سرها”،  احلقيقة  عن  “البحث  مبداأ  جهة،  من  مت�ساربني«. 
عدم  يعني  م��ا  ذل��ك،  بها  يت�سبب  التي  ال�سلبية  الآث���ار  م��ن  “احلد  اأخ���رى 

تعري�س امل�سادر للخطر«.
تفاقمها  التي  الإعامية  املناف�سة  عامل  يدخل  ذل��ك،  كل  اإىل  بالإ�سافة 
�سغوط دوائر املعلومات ما يرتك لو�سائل الإعام “وقتاً قليًا” للتفكري 

يف عواقب قراراتها.
تتطابق  فقط”  اث��ن��ني  اأو  واح����داً  “�سخ�ساً  اأن  واآخ����رون  م��ار���س��ال  وي���رى 

اأو�سافهما مع الو�سف الذي ن�سرته ال�سحيفة عن املبّلغ.
خطر  “يف  بالنتيجة  ال�سخ�س  ه��ذا  و�سعت  ال�سحيفة  اأن  لذلك  وي���رون 
حيث اأن بع�س موؤيدي ترامب “يت�سرفون اأحياناً ب�سكل حاّد”  حمتمل”، 

�سد مناوئيه.
ويعترب مار�سال اأن و�سف املخرب باأنه عن�سر ذو خربة يف وكالة ال�ستخبارات 

املركزية كان كافياً للتاأكيد على م�سداقيته.
ت��ود غيلتني  اعترب  يكون يف خطر،  املخرب قد  ه��ذا  ب��اأن  اأي�ساً  اعتقاده  مع 
اأ�ستاذ ال�سحافة يف جامعة كولومبيا، مع ذلك اأن قرار ال�سحيفة “مربر«.

وقال اإن هذا ال�سخ�س، وكعن�سر يف وكالة ال�ستخبارات املركزية، يجب اأن 
يكون “على علم باملخاطر، واأن يكون اتخذ احتياطاته«.

“يف منظمة خم�س�سة لاأمن”،  اإىل ذلك، يعمل هذا ال�سخ�س  بالإ�سافة 

حمايته،  يف  ق���ي���ادت���ه  ف�����س��ل��ت  واإذا 
ظل  يف  ح��ت��ى  روؤو�س”  “ف�ست�سقط 
بح�سب  املتوتر،  ال�سيا�سي  املناخ  هذا 

غيلتني.
املبلغني يف منظمة  برنامج حماية  نائبة مدير  ماكليان  كاثلني  وتو�سح 
“اإك�سبوز فاكت�س” غري احلكومية اأن هذا املبلغ كان حذراً جداً يف خطواته، 
مع  بالت�ساور  وعمل  ال�سكاوى،  بتقدمي  املتعلقة  القواعد  كل  اح��رتم  فقد 

حمامني متخ�س�سني.
وذل���ك خ��اف��ا مل��وظ��ف وك��ال��ة الم���ن ال��ق��وم��ي اإدوارد ���س��ن��ودن ال���ذي ك�سف 
والنرتنت، وعلى  الت�سالت  رقابة عاملي على  نظام  لل�سحافة عن وجود 
عك�س ت�سيل�سي مانينغ الع�سكرية التي نقلت اآلف الوثائق اإىل ويكيليك�س يف 
لكن اخلبرية ت�سدد على اأن اأي �سخ�س يعمل يف ال�ستخبارات  عام 2010. 

هو دائماً عر�سة خلطر الردود النتقامية.
اللجوء  ا�ستخبارات  لعن�سر  ميكن  ل  اأخ���رى،  مهنية  لقطاعات  وخ��اف��اً 
امام  �سكوى  تقدمي  خيار  �سوى  لديه  ولي�س  مروؤو�سيه،  ملقا�ساة  للمحاكم 
ال�سلطة التنفيذية. ويعني ذلك اأنه اإذا اأراد الرئي�س اأن يدفعه ثمن فعلته، 

فا ميكن للمبّلغ اأن يعرت�س اإل لدى الرئا�سة.
وترى ماكليان اأنه لذلك، يجب على و�سائل الإعام “احرتام حق املبّلغني 

و”الرتكيز على ما قاموا بك�سفه«. يف عدم الك�سف عن هويتهم”، 
ول ترى اأن ذريعة “امل�سداقية” التي حتدثت عنها نيويورك تاميز مقنعة، 
لأن املفت�س العام الذي تلقى باغ املخرب قد اعتربه اأ�سًا “ذو م�سداقية”، 
يف خطوة “غري اعتيادية«. على اأية حال، يتوقع تود غليتني معرفة هوية 

املبّلغ قريباً، �سيما اأن الكونغر�س يرغب يف ا�ستجوابه.

قوات الأمن تقتل اأربعة م�شلحني يف ك�شمري 
 •• نيودلهي-وكاالت-اأ ف ب:

قتلت قوات الأمن اأربعة م�سلحني يف املنطقة التي تديرها الهند من ك�سمري 
امل�سلمة  الغالبية  ذات  املنطقة  فيه  ت��رزح  وق��ت  يف  ال�سرطة،  بح�سب  اأم�س، 
حتت حظر فر�سته نيودلهي بعدما األغت احلكم الذاتي لهذا القليم يف اآب 
اأغ�سط�س. وقتل ثاثة م�سلحني يف منطقة �سوق باتوتي يف جامو، بح�سب 

ال�سلطات، بعدما كانوا قد احتجزوا مدنياً رهينة يف منزله.
الحتياطية  ال�سرطة  قوة  با�سم  متحدث  قال  ح�سبما  الرهينة،  انقاذ  ومت 

املركزية لل�سحافيني.
وقتل م�سلح اآخر يف مواجهة يف كانغان �سمال املنطقة، وفق ما قال املدير 

العام ل�سرطة جامو وك�سمري ديلباغ �سينغ لوكالة فران�س بر�س.
واأكد �سينغ اأن م�سلحني قاموا اأي�ساً باإلقاء قنبلة يف منطقة �سافاكادال يف 

مدينة �سريناغار، لكن مل ي�سب اأحد يف احلادثة.
الغالبية  ذات  ج��ام��و  ومنطقة  ك�سمري  يف  ال��ق��ي��ود  الأم����ن  ق���وات  و���س��ددت 
وزراء  لرئي�سي  قبل خطاب  تظاهرات  الهندو�سية اجلمعة، خ�سية ح�سول 

الهند وباك�ستان يف الأمم املتحدة.
نزاع  اأن  املتحدة من  الأمم  الباك�ستاين عمران خان  ال��وزراء  رئي�س  وح��ذر 
بلده مع الهند حول ك�سمري قد يت�ساعد ليتحول اإىل حرب نووية �سيكون 

لها عواقب على العامل اأجمع.
و�سكل اقليم ك�سمري املق�سم م�سدرا حلروب وا�ستباكات بني الهند وباك�ستان 
وواجهت حكومة ناريندرا مودي القومية الهندو�سية  منذ العام 1947. 
انتقادات ودعوات لإعادة الت�سالت وتقلي�س القيود يف ك�سمري حيث �سجن 

العديد من القياديني النف�ساليني.
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•• دبي -الفجر

ملالكه   118 العا�سفة  القاربان  ت��وج   
املرزوقي  اإب���راه���ي���م  ���س��ي��ف  ال���ن���وخ���ذة 
معيوف  ج��ا���س��م  مل��ال��ك��ه   79 وال��ف��ه��د 
بطلني  حممد  النوخذة  ابنه  وبقيادة 
ال�سراعية  ل���ل���ق���وارب  دب�����ي  ل�����س��ب��اق 
22 قدما والذي نظمه نادي  املحلية 
البحرية  ل��ل��ري��ا���س��ات  ال������دويل  دب����ي 
البحرية  ال�سباقات  روزن��ام��ة  �سمن 
 2020-2019 الريا�سي  املو�سم  يف 
و�سمل ال�سباق فئتني عمريتني �سباب 
ونا�سئني. واأقيم ال�سباق الكبري والذي 
40 ق��ارب��ا ا�سطفت  اأك���رث م��ن  ج��م��ع 
قبالة جزيرة داريا يف �سواطئ جمريا 
ال�ساحل  من  بالقرب  تبحر  وانطلقت 
مل�سافة تزيد عن 4 اأميال بحرية وهي 
حتمل �سعار )حتدي فري�ست جلوبال 
 )2019 ل��ل��روب��وت��ات - دب���ي  ال��ع��امل��ي 
الذي ت�ست�سيفه الإمارة خال الفرتة 

من 24-27 اأكتوبر املقبل 
وت����اأت����ي ه����ذه امل����ب����ادرة اإط������ار اخلطة 
ال��رتوي��ج��ي��ة وال��ت��ع��اون امل�����س��رتك بني 
للم�ستقبل  دب����ي  وم��وؤ���س�����س��ة  ال���ن���ادي 
املحيطات  ن��ظ��اف��ة  ب��اأه��م��ي��ة  ل��ل��ت��وع��ي��ة 
وت���وظ���ي���ف ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ال���روب���وت���ات 
خطر  ملواجهة  ال�سطناعي  وال��ذك��اء 
ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي ت��وج��ه ال��ع��امل ومن 

بينها ق�سايا البيئة البحرية
وجاء ال�سباق مثريا يف جميع مراحله 
بعد  اإعان البداية برفع علم البداية 
���س��ع��ار م����ب����ادرة تنظيف  ال�����ذي ح��م��ل 
الرتويجية  اخلطة  �سمن  املحيطات 
جلوبال  ف���ري����س���ت  )حت������دي  حل�����دث 
 )2019 ل��ل��روب��وت��ات - دب���ي  ال��ع��امل��ي 
بح�سور حممد ال�سرهان من موؤ�س�سة 
دبي للم�ستقبل لتبحر بعدها القوارب 
نحو خط النهاية وتظهر الفوارق بني 

امل�ساركني مع مرور مراحل ال�سباق.
للقارب  ال����وا�����س����ح  ال���ت���ف���وق  وظ����ه����ر 
القوارب  جميع  على   118 العا�سفة 
ال�سباب  فئة  ويف  ال�سباق  يف  امل�ساركة 
رياح  كانت  البداية حيث  حتديدا من 
لطاقمه  م��ائ��م��ة  ج���م���رياا  ���س��واط��ئ 
اإىل  دف��ع��ه  ال����ذي  الأم����ر  ك��ب��ري  ب�سكل 
املقدمة واىل �سدارة ال�سباق باأريحية 
النهاية  خ��ط  اإىل  و�سوله  حتى  تامة 

حمققا املركز الأول بجدارة.
ال�سباب  ال��ث��اين يف فئة  امل��رك��ز  وح��ق��ق 
املو�سم  دب���ي يف  ب��ط��ول��ة  ل��ق��ب  ح��ام��ل 
ال���ق���ارب   2019-2018 امل���ا����س���ي 
ال�سرب 80 ملالكه احلر را�سد املهريي 
وبقيادة النوخذة را�سد احمد املهريي 
 18 ال��ق��ارب وداح�����س  بينما حل ثالثا 
ملالكه النوخذة عبد الرحمن عبد اهلل 
كان  النا�سئني  فئة  ول���دي  امل���رزوق���ي. 

م��ن ن�سيب طاقم  وال��ن��ام��و���س  ال��ف��وز 
القارب الفهد 79 والذي قارع الكبار 
ق����اب قو�سني  ال�����س��ب��اب وك����ان  ف��ئ��ة  يف 
العام  ب��ال��رتت��ي��ب  ال��ف��وز  م��ن  ادين  اأو 
بقيادة  ال�ساعد  الطاقم  اأداء  بف�سل 
والذي  معيوف  حممد  جا�سم  حممد 
اإىل خط  اجل��م��ي��ع  ي�سبق  ك��ي��ف  ع���رف 
�سدارة  مثايل منحه  وقت  النهاية يف 
ه��ذه الفئة. وجن��ح ال��ق��ارب م��ع��دي 8 
امل��ه��ريي وبقيادة  مل��ال��ك��ه احل���ر را���س��د 
ال���ن���وخ���ذة ث�����اين م���اج���د امل����ه����ريي يف 
احل�سول على املركز الثاين يف ترتيب 

�سباق النا�سئني بينما جاء القارب نزاع 
عبد  العزيز  عبد  النوخذة  ملالكه   9

اهلل احلمادي يف املركز الثالث
جرت  ال�سباق  مناف�سات  نهاية  وعقب 
مرا�سم التتويج يف مرا�سي )بي اأند اأو( 
عبد  حممد  بح�سور  الرابعة  جمريا 
اهلل حارب املدير التنفيذي لنادي دبي 
وهزمي  البحرية  للريا�سات  ال���دويل 
اإدارة ال�سباقات  حممد القمزي مدير 
دبي  موؤ�س�سة  م��ن  ال�سرهان  وحممد 
ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل و����س���ط ف���رح���ة ن���واخ���ذة 
اأبطال فئة  وم��اك وبحارة ال��ق��وارب  

و  )الأول(   118 العا�سفة  ال�����س��ب��اب 
ال�����س��رب 80 )ال���ث���اين( وداح�����س 18 
القوارب  النا�سئني  واأبطال  )الثالث( 
الفهد 79 )الأول( معدي 8  )الثاين(  

نزاع 9 )الثالث(

مبادرة
وق���ال حم��م��د ع��ب��د اهلل ح���ارب املدير 
ال���ت���ن���ف���ي���ذي ل�����ن�����ادي دب�������ي ال�������دويل 
النادي  اأن  ال���ب���ح���ري���ة:  ل��ل��ري��ا���س��ات 
بن  من�سور  ال�سيخ  �سمو  وبتوجيهات 
رئي�س  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 

النادي لإجناح كافة املبادرات الهادفة 
والتعاون مع خمتلف  موؤ�س�سات اإمارة 
امل�ساركة يف اخلطة  دب��ي، حر�س على 
ال��رتوي��ج��ي��ة حل���دث حت���دي فري�ست 
ال���ذي   2019 ل���ل���روب���وت���ات  ال���ع���امل���ي 
الفرتة  خ��ال  دب��ي  اإم���ارة  ت�ست�سيفه 

من 24-27 اأكتوبر املقبل 
من  كجزء  ن�سهم  اأن  ي�سعدنا  واأ�ساف 
الرتويج للحدث عرب مبادرة للتوعية 
والهتمام  املحيطات  تنظيف  باأهمية 
الذكاء  وت��وظ��ي��ف  ال��ب��ح��ري��ة  بالبيئة 
ال���س��ط��ن��اع��ي ل�����درء ت��ل��ك الأخ���ط���ار 

م�����س��ي��دا ب��ال��ت��ع��اون م��ع م��وؤ���س�����س��ة دبي 
ل��ل��م�����س��ت��ق��ب��ل لإجن�������اح ت���ل���ك امل����ب����ادرة 
واخلطة الرتويجية من خال �سباق 
 22 املحلية  ال�سراعية  للقوارب  دب��ي 

قدما )اجلولة الأوىل(

تعاون
ال�سرهان  حم��م��د  وج����ه  ج��ان��ب��ه  م���ن 
ال�سكر  للم�ستقبل  دب��ي  موؤ�س�سة  م��ن 
ال������دويل  دب������ي  ن�������ادي  اإىل  اجل�����زي�����ل 
التعاون  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ري��ة  ل��ل��ري��ا���س��ات 
الكبري وامل�ساركة يف اخلطة الرتويجية 
اإمارة دبي حلدث )حتدي  ل�ست�سافة 
للروبوتات  ال��ع��امل��ي  ج��ل��وب��ال  فري�ست 
التوعية  مبادرة  2019( عرب  دبي   -
والهتمام  املحيطات  تنظيف  باأهمية 
الذكاء  وت��وظ��ي��ف  ال��ب��ح��ري��ة  بالبيئة 

ال�سطناعي لدرء تلك الأخطار.
الدويل  دب���ي  ن����ادي  اه��ت��م��ام  اإن  وق����ال 
ل��ل��ري��ا���س��ات ال��ب��ح��ري��ة ب��امل�����س��ارك��ة يف 
�سباق  ع�����رب  ال����رتوي����ج����ي����ة  اخل����ط����ة 
املحلية  ال�������س���راع���ي���ة  ل���ل���ق���وارب  دب�����ي 
م�ساركة  ي�سهد  وال����ذي  ق��دم��ا   22
يدعم  والنا�سئني  ال�سباب  �سريحتي 
التعريف باحلدث  املوؤ�س�سة يف  اأهداف 
املحيطات  تنظيف  باأهمية  والتوعية 
ال�سطناعية  الذكاء  من  وال�ستفادة 

يف حماية البيئة البحرية

118
القارب  ن��وخ��ذة  امل��رزوق��ي  ق��ال حميد 
العا�سفة 118 اأن الفوز والتتويج يف 
ال�سراعية املحلية  �سباق دبي للقوارب 
22 قدما والذي حمل �سعار التوعية 
والهتمام  املحيطات  تنظيف  باأهمية 
الذكاء  وت��وظ��ي��ف  ال��ب��ح��ري��ة  بالبيئة 
له  الأخ��ط��ار  تلك  ل��درء  ال�سطناعي 
ال�سباقات  ف��احت��ة  ك��ون��ه  ط��ع��م خ��ا���س 
مبادرة   ويحمل  الفئة  لهذه  البحرية 

رائدة.
واأو�سح اأن الفوز والتتويج جاء ليوؤكد 
النوخذة  ل���ق���وارب  امل�����س��ت��م��ر  ال��ت��ف��وق 
م��روان عبد اهلل املرزوقي وال��ذي ظل 
وامل�ساندة للطاقم وذلك  الدعم  يقدم 
ب��ع��د جن���اح ال��ط��اق��م يف ال��ت��ع��ام��ل مع 
ظروف ال�سباق و�سرعات الرياح واأي�سا 
اختيار املكان املنا�سب لانطاقة عند 

خط البداية )عايل( ال�سنيار.

النتائج:
ال�سباب : العا�سفة 118 ، -2 ال�سرب 
الرائد   4-  ،  18 داح�س   3-  ،  80

 31 مرعب   5-  ،  98
النا�سئني: -1 الفهد 79 ، -2 معدي 
 ،  21 طوفان   4-  ،  9 نزاع   3-  ،  8

40 الذيب   5-

•• دبي-الفجر

ال��ري��ا���س��ي وترية  دب���ي  رف���ع جمل�س 
ال�ستعدادات لتنظيم الن�سخة الأوىل 
الريا�سي  دبي  من موؤمتر ومعر�س 
�سينظمه  الذي  ال�سطناعي  للذكاء 
���س��م��و ال�سيخ  امل��ج��ل�����س حت���ت رع���اي���ة 
ح���م���دان ب���ن حم��م��د ب���ن را����س���د اآل 
مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
التنفيذي لإمارة دبي رئي�س جمل�س 
-14 ال��ف��رتة  الريا�سي خ��ال  دب��ي 

را�سد  قاعة  يف  املقبل  اأك��ت��وب��ر   15
مبركز دبي التجاري العاملي.

وي������رتاأ�������س �����س����ع����ادة ����س���ع���ي���د ح�����ارب 
الريا�سي  دب���ي  جم��ل�����س  ع���ام  اأم����ني 
للموؤمتر  امل��ن��ظ��م��ة  ال��ل��ج��ن��ة  رئ��ي�����س 
للحدث  التح�سريية  الج��ت��م��اع��ات 
ي�سارك  وال������ذي  ن���وع���ه  م���ن  الأول 
العامليني  الأب���ط���ال  م���ن  ن��خ��ب��ة  ف��ي��ه 
جانب  اإىل  ال��ري��ا���س��ات  خم��ت��ل��ف  يف 
وزراء وم�سوؤولني يف عدد من الدول 
التي تدعم تطبيقات  العاملية  واملدن 
خمتلف  يف  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال����ذك����اء 
جوانب احلياة، اإىل جانب متحدثني 

ال�سركات  ك�����ربى  م����ن  وع���ار����س���ني 
العاملية املخت�سة يف جمال تطبيقات 
املجال  يف  ال����س���ط���ن���اع���ي  ال�����ذك�����اء 
ال��ري��ا���س��ي ودع�����م ج���وان���ب حت�سني 
تقنيات  مبوجب  للريا�سيني  الأداء 
والتطبيقات  ال���س��ط��ن��اع��ي  ال��ذك��اء 

الذكية.
وف�����ت�����ح جم���ل�������س دب�������ي ال���ري���ا����س���ي 

ح�سور  يف  ل���ل���راغ���ب���ني  ال��ت�����س��ج��ي��ل 
وزيارة  املوؤمتر  عمل  وور���س  جل�سات 
اأج��ن��ح��ة امل��ع��ر���س م��ن خ���ال املوقع 
WWW.DAIS. اللكرتوين 
AE ومت و�سع باقة من الختيارات 
احل�سور  يف  الراغبني  تنا�سب  التي 
م���ن داخ�����ل وخ������ارج ال����دول����ة، حيث 
ب��اه��ت��م��ام قطاعات  احل����دث  ي��ح��ظ��ى 

واملخت�سني  ال�����س��رك��ات  م���ن  ك��ب��رية 
والريا�سة،  ال�سطناعي  ال��ذك��اء  يف 
وك����ذل����ك اأ�����س����ات����ذة اجل���ام���ع���ات من 
من  ح���ي���ث  ال�����ع�����امل  دول  خم���ت���ل���ف 
املئات من املخت�سني  املتوقع ح�سور 
وال������ع������ار�������س������ني والأك�������ادمي�������ي�������ني 
التي  ال����ف����ر�����س  م�����ن  ل���ا����س���ت���ف���ادة 
ي��وف��ره��ا امل��وؤمت��ر وامل��ع��ر���س لعر�س 

اأح����دث واأجن����ح ال��ت��ج��ارب يف جمال 
وا�ستخداماته  ال�سطناعي  ال��ذك��اء 
التدريب احلديثة  الريا�سية وطرق 

وحتليل اأداء الريا�سيني، وغريها.
عاملية  م���ن�������س���ة  امل����ع����ر�����س  وي�����ع�����د 
البحوث  ع���ل���ى  ال�������س���وء  ل��ت�����س��ل��ي��ط 
البتكارات  اآخ���ر  وع��ر���س  احل��دي��ث��ة 
للقاء  فر�سة  واأي�سا  التكنولوجية، 

امل��خ��ت�����س��ني وال��ت��ع��ارف ف��ي��م��ا بينهم 
وبحث �سبل توحيد اجلهود وتكوين 
�سراكات جديدة يف جمال تطبيقات 
على  الريا�سة  يف  ال�سناعي  ال��ذك��اء 
م�ستوى التدريب والتح�سني واأي�سا 
واملاعب  الأج����ه����زة  م�����س��ت��وى  ع��ل��ى 
احل���دي���ث���ة واأي���������س����ا ع���ل���ى الإع�������ام 

الريا�سي.

الريا�سي بتوجيه  وقام جمل�س دبي 
الريا�سية  اجل����ه����ات  اىل  ال����دع����وة 
الدولة  واإىل اجلامعات يف  والعلمية 
واملعر�س  امل��وؤمت��ر  فعاليات  حل�سور 
وال����س���ت���ف���ادة مم���ا ���س��ي��ت��م ط��رح��ه يف 
ال�سركات  اأج��ن��ح��ة  ويف  امل��ح��ا���س��رات 
مع  ل��ق��اءات  عقد  وك��ذل��ك  العار�سة، 
واجلامعات  ال�سركات  من  امل�ساركني 

عامليا  دورا  ت��ل��ع��ب  ال���ت���ي  ال���ع���امل���ي���ة 
معروفا يف جمالت تطبيقات الذكاء 

ال�سطناعي.
الريا�سي نخبة  واختار جمل�س دبي 
بني  من  والعار�سني  املتحدثني  من 
واملخت�سني  ال�����س��رك��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
ال������ذك������اء  ت����ط����ب����ي����ق����ات  جم���������ال  يف 
الأيام  خ��ال  و�سيتم  ال�سطناعي، 
املتحدثني  اأه��م  الإع��ان عن  املقبلة 
وب��رن��ام��ج اجل��ل�����س��ات وور�����س العمل، 
ت�سم  اأن  على  املجل�س  حر�س  حيث 
العمل تنوعا  املوؤمتر وور�س  جل�سات 
القطاع  مينح  اجل��وان��ب  خمتلف  يف 
الفر�سة  والعاملي  املحلي  الريا�سي 
ل����اط����اع ع���ل���ى خم���ت���ل���ف ج���وان���ب 
التطور يف هذا املجال احليوي الذي 
ي�ساهم يف تطوير الأداء للريا�سيني 
كما  التناف�سية،  ال��ق��درات  ذوي  م��ن 
الفر�سة  الهمم  اأ�سحاب  فئة  مينح 
والتاألق  املف�سلة  ريا�ساتهم  ملمار�سة 
احلا�س يف  التطور  خ��ال  فيها من 
الأطراف  �سناعة  تكنولوجيا  جمال 
وغريها من الو�سائل امل�ساعدة لفئة 

اأً�سحاب الهمم.

•• اأبوظبي-الفجر

اأعرب الهولندي يورغن �سرتيبل مدرب اجلزيرة عن اأ�سفه 
اأمام   2-3 بعد خ�سارته  واج��ه فريقه  ال��ذي  ل�سوء احل��ظ 

الوحدة يف دربي العا�سمة اأبوظبي م�ساء اجلمعة.
جن��ح اجل��زي��رة بالتقدم م��رت��ني خ��ال امل��ب��اراة م��ن خال 
ت�سديدة رائعة بعيدة املدى من عامر عبد الرحمن وكرة 
اجل����زاء، ومت��ك��ن من  م��ب��ارك يف منطقة  جميلة خل��ل��ف��ان 
التقدم بالنتيجة 2-1 ل�ساحله يف وقت مبكر من ال�سوط 
الثاين  ال�سوط  اإل تقدمهم يف  اآل نهيان.  ا�ستاد  الثاين يف 
ا�ستمر خم�س دقائق فقط قبل اإدراك الوحدة للتعادل من 
ركلة جزاء. بعدها تبادل لعبو اجلزيرة ال�سغط الهجومي 
مع اأ�سحاب الأر�س خللق املزيد من الفر�س، لكن الهدف 
اأعلن  فريقه  �سباك  يف  العطا�س  حممد  لاعب  العك�سي 

خ�سارتهم الأوىل يف دوري اخلليج العربي.
واأك����د ال��ه��ول��ن��دي ���س��رتي��ب��ل ب����اأن ف��ري��ق��ه اج��ت��ه��د للخروج 
اأن  اإىل  اأ���س��ار  لكنه  ال��وح��دة،  م��واج��ه��ة  اأف�����س��ل يف  بنتيجة 
الأخطاء الفردية اأثرت ب�سكل كبري على النتيجة النهائية، 
“ كلفتنا  امل��ب��اراة:  مل��ا بعد  امل��وؤمت��ر ال�سحفي  وق��ال خ��ال 
من  جزء  هذا  ولكن  الثاث  النقاط  ال�سخ�سية  الأخطاء 

كرة القدم. ل ميكنني اإلقاء اللوم على لعبي فريقي لأنهم 
احلظ  �سوء  لكن  ب��امل��ب��اراة  للفوز  جهدهم  ق�سارى  ب��ذل��وا 
كان من ن�سيبنا يف النهاية«. واأ�ساف:” لقد بداأنا املباراة 
الأول  ال��ه��دف  الرحمن  عبد  عامر  بت�سجيل  جيد  ب�سكل 
بطريقة رائعة. بعد ذلك �سيطر فريق الوحدة على املباراة 
�سرورة  اأدرك��ن��ا  الأول.  ال�سوط  يف  الأف�سل  الفريق  وك��ان 
الرتكيز وال�سغط اأكرث يف ال�سوط الثاين وفعلنا ذلك من 
خال الت�سجيل يف توقيت مبكر جدا، لكن من املوؤ�سف اأن 
الفريق اخل�سم ا�ستطاع الفوز من خال ارتكابنا خطاأين 
وعلى  وال��ف��وز«.  التعادل  لهديف  ت�سجيلهم  يف  ال�سبب  كانا 
يورغن  اأن  اإل  فريقه،  به  مني  التي  اخل�سارة  من  الرغم 
اأبدى اإعجابه بت�سميم الفريق واإ�سراره على القتال حتى 
النهاية، وقال: “الفوز واخل�سارة جزء من اللعبة. �سيتعني 
اأف�����س��ل بكثري  ن��ق��دم م��ا ه��و  اأن  ال��ق��ادم  علينا يف الأ���س��ب��وع 
للفوز.  والتطلع  الأخ��ط��اء  م��ن  التخل�س  على  وال��رتك��ي��ز 
اأظهر اأداء الفريق خال املباراة اأن الاعبني على ا�ستعداد 
للقتال ب�سراوة على اأر�س امللعب لدعم بع�سهم البع�س«. 
فريق  �سي�ست�سيف  اأبوظبي  باأن فخر  بالذكر  من اجلدير 
���س��ب��اب الأه���ل���ي ي���وم اخل��م��ي�����س ال���ق���ادم ع��ل��ى اأر����س���ه �سمن 

مناف�سات دوري اخلليج العربي.

يورغن �شرتيبل: خ�شارة ديربي العا�شمة �شوء حظ و�شن�شتعد ب�شكل اأف�شل للقادم

حتت رعاية حمدان بن حممد

جمل�س دبي الريا�شي ي�شتعد لتنظيم موؤمتر ومعر�س دبي الريا�شي للذكاء ال�شطناعي

»حتدي فري�صت جلوبال العاملي للروبوتات« يزين القوارب

قدما العا�شفة 118 والفهد 79 بطال �شباق دبي لل�شراعية 22 
حارب: مبادرة تنظيف املحيطات حتظى باهتمام اأهل البحر

•• دبي-الفجر

اأعلن جمل�س دبي الريا�سي م�ساندته لرت�سح قي�س الظالعي اأمني 
عام الحتاد الإماراتي للرجبي لنتخابات رئا�سة الحتاد الآ�سيوي 

للرجبي التي �ستجرى يوم 17 نوفمرب املقبل يف بايل.
الريا�سي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  نائب  الطاير  مطر  �سعادة  وع��رب 

الإماراتي  العام لاحتاد  الأم��ني  الظالعي  عن ثقته بقدرة قي�س 
ل��ل��رج��ب��ي ورئ��ي�����س الحت�����اد ال��ع��رب��ي ل��ل��ع��ب��ة ع��ل��ى ق���ي���ادة الحت���اد 
الآ�سيوي للرجبي لكونه من الكوادر الوطنية ال�سابة امل�سهود لها 
�سابًقا  توليه  خ��ال  من  نالها  التي  اخل��ربات  وبف�سل  بالكفاءة، 
من�سب الأمني العام لاحتاد الآ�سيوي للرجبي وخربته الوا�سعة 
الحتاد  يف  املهم  املن�سب  ه��ذا  يف  عمله  خ��ال  من  اكت�سبها  التي 

القاري للعبة.
ال��ك��ف��اءات الوطنية التي  اأه��م��ي��ة دع��م ج��ه��ود  ال��ط��اي��ر على  واأك���د 
اإق��ل��ي��م��ي��ة وق���اري���ة ودول���ي���ة، وذل����ك من  ت�ستعد ل��ت��ويل م��ن��ا���س��ب 
خال ال�ستفادة من العاقات الدولية الوا�سعة التي تتمتع بها 
املوؤ�س�سات الريا�سية الوطنية والقياديني الريا�سيني الإماراتيني 
�سنوات طويلة من  ت�سكلت من خ��ال  والتي  كل يف جم��ال عمله 

الريا�سية  امل��وؤ���س�����س��ات  م��ع  امل��ت��وازن��ة  وال��ع��اق��ات  ال����دوؤوب  العمل 
يف  الرجبي  ريا�سة  بتطور  الطاير  اأ�ساد  كما  والدولية.  القارية 
الكثري يف وق��ت ق�سري  اأجن��ز  ال��ذي  اللعبة  الدولة وجهود احت��اد 
الاعبني، كما عمل على توفري موازنة  اختيار  وحم��دود قاعدة 
اإدارة  ل��دع��م ب��راجم��ه م��ن خ��ال ج��ه��ود رئي�س واأع�����س��اء جمل�س 

الحتاد ومن بينهم قي�س الظالعي الأمني العام لاحتاد.

جمل�س دبي الريا�شي يدعم تر�شح الظالعي 
لرئا�شة الحتاد الآ�شيوي للرجبي
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الفجر الريا�ضي

اأعلنت الرومانية �سيمونا هاليب اأنها 
كرة  ب��ك��ني يف  دورة  غ��م��ار  ���س��ت��خ��و���س 
الظهر  يف  الآلم  رغ��م  على  امل�����س��رب، 
ال��ت��ي دف��ع��ت��ه��ا ل��ان�����س��ح��اب م��ن دورة 

ووهان ال�سينية هذا الأ�سبوع.
ويف حال متتعت بلياقة بدنية كاملة، 
امل�سنفة  الرومانية  تكون  اأن  يتوقع 
هذا  وامل���ت���وج���ة  ���س��اب��ق��اً،  ع��امل��ي��اً  اأوىل 
الإجنليزية،  لوميبلدون  بطلة  العام 
الكربى، من  الأرب��ع  البطولت  ثالثة 
العا�سمة  دورة  للقب  املر�سحات  اأب��رز 

ال�سينية.
ع����ام����اً(   28( ه���ال���ي���ب  وا�����س����ط����رت 
م����ب����ارات����ه����ا �سد  م�����ن  ل���ان�������س���ح���اب 
الكازخ�ستانية اإيلينا ريباكينا يف الدور 
الثاين يف ووهان هذا الأ�سبوع ب�سبب 
اآلم قالت اإن �سببها م�ساكل ع�سلية يف 
اأ�سفل الظهر. واأو�سحت الرومانية اإن 
ظهرها “اأف�سل، يتح�سن واأنا اأخ�سع 
الراحة  اإىل  خ��ل��دت  ي���وم،  ك��ل  للعاج 
اأنني  اأعتقد  مترنت،  واليوم  ليومني 
انطاق  يف  غداً”  اللعب  على  ق���ادرة 
الدورة. وتابعت: “مع الظهر ل ميكن 

اأن تعرف” كيف �سيكون الو�سع، علماً 
املا�سي  العام  يف  الاعبة  مو�سم  ب��اأن 
معاناتها من  بعد  مبكر  ب�سكل  انتهى 
اإح����دى فقرات  ان����زلق غ�����س��رويف يف 

العمود الفقري.
)يف  م�����س��اك��ل  م���ن  “اأعاين  وت��اب��ع��ت: 
من  ل������ذا   ،2008 م���ن���ذ  ال����ظ����ه����ر( 

الطبيعي اأن اأمر بفرتات �سعبة«.

•• دبي –الفجر: 

د�سن منتخبنا الوطني لل�سباب اأم�س 
ب��دب��ي يف  ال��داخ��ل��ي  الأول م��ع�����س��ك��ره 
املوؤهلة  للت�سفيات  حت�سرياته  اإط��ار 
19 عاماً  اإىل نهائيات لل�سباب حتت 
امل���ق���ررة يف اإي������ران ن��وف��م��رب امل��ق��ب��ل ، 
حيث يلعب منتخبنا �سمن املجموعة 
الرابعة التي ت�سم منتخبات اإيران “ 
امل�ست�سيفة “وقريغ�ستان ، ونيبال .   
ملعب  يف  تدريباته  منتخبنا  وي��وؤدي 
الكرة بدبي  ذياب عوانة مبقر احتاد 
امل���درب ميلني مب�ساركة  ق��ي��ادة  حت��ت 
�سالح  وليد  راكان   : هم  لعباً   27
اأح���م���د حم���م���ود احل����م����ادي ، زاي���د   ،
م���اي���د حممد   ، ال���زع���اب���ي  ���س��ل��ط��ان 
 ، ب��ك��ر ح�سن  اأب���و  اهلل  ع��ب��د   ، خمي�س 
، خاطر �سبيت  ن��واف �سامل احلارثي 
خ���اط���ر ، ح���م���دان ع��ب��د ال���رح���م���ن ) 
املنهايل  اهلل حمد  عبد   ،  ) اجل��زي��رة 
م���ال اهلل ، حممد  ع��ب��د اهلل  را���س��د   ،
عمر  اإ�سماعيل   ، ال��ظ��اه��ري  م�سري 
�سلطان عمر   ،  ) ال��وح��دة   ( الزعابي 
حمدان   ،  ) ي���ا����س  ب��ن��ي   ( ال���زع���اب���ي 
 ، ع��ادل  الرحمن  ، عبد  حميد ح�سن 
حارب عبد اهلل �سهيل ، حممد عي�سى 
جا�سم ، خليفة يو�سف عتيق ) �سباب 
الأهلي دبي ( ، مبارك ط��ارق مطر ، 
 ،  ) ال��و���س��ل   ( ل�سكري  اأح��م��د  �سهاب 
 ،  ) ال��رم�����س   ( الطنيجي  علي  م��اي��د 
حممد عبد الرحمن املازم ، عبد اهلل 
عبا�س البلو�سي ) الن�سر ( ، فهد بدر 
طار�س الباروت ) الإم��ارات ( ، �سيف 
حممد  ح�سن  يا�سر   ، الزعابي  عبيد 
البلو�سي ) احتاد كلباء ( ، حمد عبد 

اهلل املقبايل ) الفجرية ( .  

وو���س��ف ب���در اأح��م��د م��دي��ر منتخب 
ال�سباب  اأبي�س  م�ساركة  اأن   ، ال�سباب 
لل�سباب  اآ�����س����ي����ا  غ������رب  ب���ط���ول���ة  يف 

اأق��ي��م��ت م��وؤخ��را يف فل�سطني  وال��ت��ي 
، ب��الإي��ج��اب��ي��ة وامل��ف��ي��دة خ��ا���س��ة بعد 
ال��ن��ت��ائ��ج الإي���ج���اب���ي���ة التي  ���س��ل�����س��ل��ة 

اأث���راً  ت��رك��ت  وال��ت��ي  املنتخب  حققها 
م��ه��م��اً وج���ي���د ق��ب��ل خ���و����س معرتك 

الت�سفيات .

•• كازاخ�شتان-الفجر:

ح�سد  ال�سينيون  ال��رم��اة  وا���س��ل 
اآ�سيا  امليداليات الذهبية يف بطولة 
واملقامة  الأطباق  لرماية  التا�سعة 
حاليا يف كازاخ�ستان و�سط مزاحمة 
على  ���س��واء  وكازاخ�ستانية  كويتية 
للرجال  ال��ف��ردي  او  ال��ف��رق  �سعيد 
وال�������س���ي���دات ع��ل��ى ح���د ����س���واء فقد 
لل�سيدات  ال�سيني  املنتخب  جن��ح 
يف ح�سد امليدالية الذهبية لرماية 
البطولة  ت�������س���دره  ب���ع���د  ال�������رتاب 
331 طبقا ونال املنتخب  بر�سيد 
الف�سية  امليدالية  الكازاخ�ستاين 
فيما  ط��ب��ق��ا   324 ج��م��ع  ان  ب��ع��د 
ك���ان���ت امل���ي���دال���ي���ة ال���ربون���زي���ة من 
بر�سيد  ال��ك��وي��ت  ���س��ي��دات  ن�سيب 

طبقا   308
ال�سابات  م��ن��ت��خ��ب  ح�������س���د  ك���م���ا 
ال�������س���ي���ن���ي���ات ذه���ب���ي���ة ال��������رتاب – 
طبقا  اي�سا – بعد ان جمع 297 
ع��ن منتخب  اط��ب��اق   10 وب���ف���ارق 
�سابات الهند �ساحب املركز الثاين 
فيما  الف�سية  امليدالية  و���س��اح��ب 
كازاخ�ستان  منتخب  ���س��اد���س��ا  ح��ل 
امليدالية  ون������ال   259 ب��ر���س��ي��د 

الربونزية .
اما على �سعيد الفردي فقد توجت 
بذهبية  احل�����وال  ����س���ارة  ال��ك��وي��ت��ي��ة 
ب��ط��ول��ة ال�������س���ي���دات ب��ر���س��ي��د 45 
طبقا يف النهائيات وتلتها يف املركز 

املخ�سرمة  الكازاخ�ستانية  الثاين 
ان�ستا�سيا بر�سيد 43 طبقا ونالت 
ال�سينية  ونالت  الف�سية  امليدالية 
الربونزية  امل��ي��دال��ي��ة  ي��ن��ج��زي  ل��ي��و 

بر�سيد 28 طبقا .
نالت  ف��ق��د  ال���ك���ربى  اجل���ائ���زة  ويف 
امل��ي��دال��ي��ة ال��ذه��ب��ي��ة وث��اث��ة اآلف 
ليوجنزي  ال�سينية  الرامية  دولر 
ونالت اللبنانية ري با�سيل امليدالية 
وحلت  دولر  وال����ف����ي  ال���ف�������س���ي���ة 
املركز  يف  زه��اجن  ال�سينية  الرامية 
الربونزية  امليدالية  ونالت  الثالث 

واألف دولر . 
وع���ل���ى ���س��ع��ي��د ال���رج���ال ف��ق��د توج 
املنتخب الكازاخ�ستاين بطا ونال 
 350 بر�سيد  الذهبية  امليدالية 
الكويتي  امل��ن��ت��خ��ب  وت�����اه  ط��ب��ق��ا 
امليدالية  ون��ال  346طبق  بر�سيد 
املنتخب  ح�����ل  ب���ي���ن���م���ا  ال���ف�������س���ي���ة 
ال�سيني ثالثا بر�سيد 345 طبقا 

ونال امليدالية الربونزية .
وعلى �سعيد اجلائزة الكربى فقد 
جائزة  املقلد  نا�سر  الكويتي  ن��ال 
اآلف  وق��دره��ا ثاثة  الول  امل��رك��ز 
دولر ونال والكازاخ�ستاين فيكتور 
جائزة املركز الثاين  “ الفي دولر” 
النا�سري  �سليم  العماين  نال  فيما 

الف دولر جائزة املركز الثالث  .
اأم������ا ن���ت���ائ���ج رم���ات���ن���ا ف���ق���د ج����اءت 
م��ت��وا���س��ع��ة ف���ربغ���م اب���ت���ع���اد عبد 
بفارق  النهائيات  ع��ن  بوهيبة  اهلل 

ط��ب��ق��ني واح����د ح��ي��ث ح��ق��ق 113 
طبقا من اأ�سل 125 طبقا وحقق 
حمد بن جمرن 108 طبقا وحقق 
طبقا   105 ال����ع����ري����اين  ظ����اه����ر 
اأن  ال  طبقا   326 الفريق  وحقق 
ال��ت��ي حت��ق��ق��ت ل تر�سي  ال��ن��ت��ائ��ج 
طموحاتنا  لأنها تعرب عن امل�ستوى 

من  لب��د  لذلك  لرماتنا  احلقيقي 
املحطة  قبل  الوراق  ترتيب  اع��ادة 
بالدوحة  الوملبي  للتاأهل  الأخ��رية 
هذا  املقبل  نوفمرب  من  الثالث  يف 
ظهر  منتخبنا  ب��ع��ث��ة  ت��ع��ود  و���س��ف 
ال���ي���وم ب�����س��ب��ب ع���دم م�����س��ارك��ت��ه��ا يف 

بطولة الزوجي املختلط .

د�شن مع�شكره  اأبي�س ال�شباب يمُ
الداخلي بدبي 

نتائج متوا�صعة لرماتنا يف كازاخ�صتان 

ال�شني يوا�شل ح�شد »ذهب« البطولة 
الآ�شيوية لرماية الأطباق 

•• الكويت-الفجر

وا����س���ل م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال����واع����د ت���األ���ق���ه يف 
21  لاأ�سبال  ال�  البطولة اخلليجية 
و لل�سباب حتت 21 �سنة التي نظمها 
باإ�سراف  ل��ل��ج��ودو  ال��ك��وي��ت��ي  الحت����اد 
ل�����دول جمل�س  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة  ال��ل��ج��ن��ة 
والتي  ل��ل��ج��ودو  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون 
الإم���ارات  منتخبات  م�ساركة  �سهدت 
،ال�����س��ع��ودي��ة ،ق��ط��ر وال��ك��وي��ت ، والتي 
ال�سيخ  ب�سالة  اأم�����س  م�ساء  اختتمت 

للجودو  ال�����س��ب��اح  اجل���اب���ر  ع���ب���داهلل 
ب����اإق����ام����ة م���ن���اف�������س���ات فئة  ب���ال���ك���وي���ت 
ال�سباب.. وقد  ا�ستطاع منتخب الأمل 
الثاين  باملركز  الفوز  اجل��ودو  لأ�سبال 
الف�سي بعد املنتخب الكويتي الذهبي 
م�ست�سيف البطولة الذي اأحرز املركز 
ال�سعودية  املنتخب  ح��ل  ،فيما  الأول 
ال���ربون���زي .. وقد  ال��ث��ال��ث  امل��رك��ز  يف 
جن���ح م��ن��ت��خ��ب��ن��ا اخل�����روج ب��ر���س��ي��د 4 
ميداليات ذهبية واحدة و3 ميداليات 
برونزية، بعد الفوز يف بداية البطولة 

وزن  بذهبية  الأ���س��ب��ال  م�ستوى  على 
ال���ت���ي ح��ق��ق��ه��ا لعب  ك����ج   50 حت����ت 
م��ن��ت��خ��ب��ن��ا ال��وط��ن��ي ل��ل��ج��ودو ون����ادي 
خ��ورف��ك��ان ح��م��د اأح��م��د ال��ه��ا���س��م��ي .. 
ون���ال امل��ي��دال��ي��ات ال��ربون��زي��ة ك��ل من 
نادي  لع��ب  ال�سام�سي  �سعيد  حميد 
احت��اد كلباء  يف وزن  )35 ك��ج( وفاز 
لع���ب ن���ادي خ��ورف��ك��ان حم��م��د را�سد 
وزن  مناف�سات  يف  بالربونزية  النقبي 
نادي  لع��ب  )40كج(،وا�ستحق  حتت 
الرحمن  عبد  جمعة  م��ان��ع  ال�����س��ارق��ة 

امل���ي���دال���ي���ة ال����ربون����زي����ة ال���ث���ال���ث���ة يف 
مناف�سات )55 كج(..

العامة  ال���ه���ي���ئ���ة  ع�����ام  م����دي����ر  وك�������ان 
حمود  ال��دك��ت��ور  الكويت  يف  للريا�سة 
بح�سور  البطولة  افتتح  ق��د  فليطح 
رئ���ي�������س ال��ل��ج��ن��ة ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي��ة ل����دول 
للعبة  اخل��ل��ي��ج��ي  ال���ت���ع���اون  جم��ل�����س 
العنزي  زاي��د  عبيد  الكويتي  اجل���ودو 
ال��وف��ود اخلليجية  وروؤ���س��اء واأع�����س��اء 
امل�ساركة يف البطولة ورئي�س واأع�ساء 
ل���ل���ج���ودو.. وتعود  ال��ك��وي��ت��ي  الحت�����اد 

التي  للجودو  الوطني  منتخبنا  بعثة 
ي��راأ���س��ه��ا حم��م��د ج��ا���س��م اأم����ني ال�سر 
امل�ساعد م�سرف اجلودو املحلي للباد 
اليوم  م�ساء  من  والن�سف  الثامنة  يف 
الأح�����د ع����رب  ط�����ريان الإم��������ارات عن 

طريق مطار دبي الدويل.
واأ�ساد حممد بن ثعلوب الدرعي رئي�س 
واجلودو  للم�سارعة  الإم���ارات  احت��اد 
الأمل  منتخب  حققها  التي  بالنتائج 
للجودو يف  البطولة اخلليجية ال� 21  
لاأ�سبال و لل�سباب حتت 21 �سنة التي 

الكويت  دول���ة  يف  الأ���س��ق��اء  احت�سنها 
يف  ال�سباب  ملنتخب  التوفيق  ،متمنيا 

ختام مناف�سات البطولة التي اختتمت 
رف��ع علم  ي�سهم  يف  اأم�����س مم��ا  م�ساء 

بادهم عاليا خفاقا جمددا يف املحفل 
الريا�سي اخلليجي .

بر�صيد ذهبية و3 برونزيات

منتخبنا يحرز ف�شية الفرق لالأ�شبال يف بطولة اخلليج للجودو

•• ال�شارقة -الفجر

 رحب جمل�س اإدارة احتاد الدراجات باحلكام اجلدد الذين ان�سموا لهيئة 
التي نظمها  ال��دورة  بنجاح   اجتيازهم  بعد  املو�سم  بالحتاد هذا  احلكام 
الحتاد موؤخرا بالتعاون مع مركز اإعداد القادة وقام عبد النا�سر عمران 
وعبد  احلكام  جلنة  رئي�س  الكتبي  و�سامل  الحت��اد  ع��ام  اأم��ني  ال�سام�سي 
الكرمي الزرعوين رئي�س اللجنة الفنية ونايف جكة الأمني العام امل�ساعد 
اإ�سافة  يكونوا  واأن  التوفيق  لهم  متمنيني  النجاح  �سهادات  بت�سليمهم 
حكام  اأك��ف��اأ  م��ن  نخبة  ت�سم  التي  الحت���اد  حكام  لهيئة  وفاعلة  ج��دي��دة 

اللقاء  ذلك خال  .. جاء  واخلليجي  العربي  امل�ستويني  على  ال��دراج��ات 
املو�سم  الإدارة مبنا�سبة  الذي جمع بني هيئة حكام الحت��اد مع جمل�س 
اجلديد والذي تخلله تكرمي املحا�سر �سيف �سرور ال�سرقي الذي �ساهم 
دورة احلكام اجل��دد وظهور نخبة متميزة من احلكام  بخربته يف جناح 
التحكيم  مع  مهمته  انتهت  ال��ذي  التفاق  يو�سف  احلكم  وتكرمي  اجل��دد 
ي�سارك  ال��ذي  كلباء  احت��اد  لفريق  الإداري  املدير  من�سب  لتوليه  نظرا 
عقيلي  احل�سن  تكرمي  مت  كما  ال��دراج��ات  احت��اد  اأن�سطة  يف  املو�سم  ه��ذا 
�سكرتري جلنة احلكام وحممد عبد الروؤوف ال�سكرتري التنفيذي تقديرا 

جلهودهما الطيبة وم�ساهمتهم الفعالة لإجناح مهمة احلكام ..

احتاد الدراجات يلتقي باحلكام ويرحب بان�شمام احلكام اجلدد

هندر�سون  دين  ال�ساب  يونايتد  �سيفيلد  مرمى  حار�س  قدم 
ال�سابع  هدية �سخية، منحت �سيفه ليفربول املت�سدر فوزه 
تواليا يف املرحلة ال�سابعة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم. 
وكان �سيفيلد يونايتد ال�ساعد اىل دوري الأ�سواء، يف طريقه 
لعرقلة بطل اأوروبا للمرة الأوىل هذا املو�سم، قبل اأن يفلت 
للهولندي  �سهلة  ت�سديدة  عاما(،   22( هندر�سون  حار�سه 
قدميه  بني  مرورها  بعد  �سباكه  هزت  فينالدوم  جورجينيو 
املباراة لليفربول  الت�سديدة الأوىل يف  )70(. وكان الهدف 
ب��ني اخل�����س��ب��ات ال��ث��اث. ورف���ع ل��ي��ف��رب��ول ر���س��ي��ده اىل 21 
نقطة كاملة، بفارق ثماين نقاط عن مان�س�سرت �سيتي حامل 
اأول  اإيفرتون يف وقت لحق. وهذا  اللقب وال��ذي يحل على 
فوز للفريق الأحمر يف الدوري على ملعب “برامال لين” 
نحو  تبعد  مدينة  يف  متفرج،  ال��ف   31 ح�سور  �سهد  ال��ذي 
100 كلم �سرق ليفربول. كما حقق و�سيف الدوري املا�سي 
بفارق نقطة عن مان�س�سرت �سيتي، فوزه ال�ساد�س ع�سر تواليا 
اآخر مباريات املو�سم املا�سي(، علما  اإ�سافة  ال��دوري )مع  يف 
اأمام  تخ�سر  كلوب مل  ي��ورغ��ن  المل���اين  امل���درب  ت�سكيلة  ب��اأن 
فريق خارج “ال�ستة الكبار” التقليديني منذ كانون الثاين-

فوزه  من  حرمانه  خطر  ليفربول  ويواجه   .2018 يناير 

كاأ�س  الثالث من  ال��دور  الأخ��ري على ميلتون كينز دون��ز يف 
ب�سبب  ال��ق��دم،  ك��رة  يف  املحرتفة  النكليزية  الأن��دي��ة  رابطة 
اإ�سراك لعب غري موؤهل، بح�سب ما اأفادت تقارير �سحافية  
النتقال  �سهادة  اأم�س ال�سبت. واأورد موقع “ذي اأتلتيك” اأن 
مل  ت�سرييفيا  بيدرو  الإ�سباين  ليفربول  لاعب  الدولية 
تكن مكتملة. وكان الاعب البالغ 22 عاما يحتاج ل�سهادة 
جديدة بعد عودته اىل ناديه الأ�سلي هذا ال�سيف اثر انتهاء 
اإع��ارت��ه م��ع اك�����س��رتمي��ادورا الإ���س��ب��اين. ودخ���ل ت�سرييفيا 
ليفربول  فيها  فاز  التي  املباراة  من   63 الدقيقة  يف  بديا 
-2�سفر بت�سكيلة احتياطية وتاأهل اىل الدور الرابع ليلتقي 
ليفربول يف متوز-يوليو  ن��اري��ة. وطلب  م��ب��اراة  اأر���س��ن��ال يف 
ان  العملية ل ميكن  ه��ذه  لكن  اجل��دي��دة  الن��ت��ق��ال  ���س��ه��ادة 
ت�ستكمل ال بوا�سطة الحتاد النكليزي، بح�سب بطل اأوروبا. 
على  باحل�سول  ثقته  ليفربول  ي��ب��دي  ال��ت��ق��ري��ر،  وبح�سب 
اأ�سباب تخفيفية، وبالتايل الكتفاء بغرامة مالية، بدل من 
اإنكلرتا  يف  الأهمية  حيث  من  الثالثة  امل�سابقة  من  اإق�سائه 
بعد الدوري املمتاز والكاأ�س. وقال ليفربول يف بيان “يدرك 
اإداري��ة حمتملة تتعلق باأحد لعبينا«.  النادي وجود م�سكلة 
وقائع  اث��ب��ات  اأج��ل  م��ن  املعنية  ال�سلطات  م��ع  “نعمل  تابع 

الأمر  هذا  على  نعلق  ولن  امل�ساألة 
حتى تكتمل العملية«. ويف بيان 

كاأ�س  منظمو  ق��ال  منف�سل، 
“يدر�سون  اإن��ه��م  الرابطة 

الأمر حاليا«.

ليفربول يهزم �شيفيلد ويواجه الإق�شاء
 من كاأ�س الرابطة

اآلم الظهر لن حترم هاليب من »بكني«



ي�شطادون �شمكة قيمتها 3 ماليني دولر
املحيط، بعد  مل��ي��اه  ت��ون��ة �سخمة،  اإع���ادة �سمكة  ه���واة  ق��رر ���س��ي��ادون 
ا�سطيادها، بالرغم من اأن قيمتها ت�سل لأكرث من 3 مايني دولر. 
يبلغ  ال��زرق��اء،  الزعانف  ذات  تونة  �سمكة  با�سطياد  �سيادون  وجن��ح 
2.6 مرتا، قبالة �سواحل جمهورية  270 كيلوغرام، وطولها  وزنها 
اإن  ال�سحيفة  اإندبندنت. وقالت  اأ�سارت �سحيفة  اإيرلندا، ح�سب ما 
ال�سمكة هي الأ�سخم التي مت ا�سطيادها يف تلك املنطقة هذا العام، 
وكانت �ستبلغ قيمتها 3.3 مليون دولر، يف حال مت بيعها. ومل يكن 
املياه لغر�س ال�سطياد التجاري للتونة، ولكنهم  طاقم البحارة يف 
ي�ساركون  اأي��رل��ن��دا،  �سواحل  على  ال��ق��وارب  م��ن  العديد  مثل  ك��ان��وا، 
الأعداد  على  احلفاظ  يف  للم�ساعدة  والإط���اق،  لل�سيد  برنامج  يف 
ديفيد  واكت�سف  ال��زرق��اء.  الزعانف  ذو  التونة  �سمك  من  املتناق�سة 
اإدواردز، اأحد ال�سيادين، ال�سمكة على بعد 5 كيلومرتات من قاربه 
يف جنوب اإيرلندا، وو�سع عامة على ال�سمكة، قبل اإعادتها للمياه. 
في�سبوك،  على  �سفحته  على  الهائلة  لل�سمكة  �سورا  اإدواردز  ون�سر 
و���س��ك��ر ط��اق��م��ه، مب��ن فيهم داري����ن اأو���س��ول��ي��ف��ان م��ن م��دي��ن��ة كورك 
�سمك  ويعترب  فيلدمان.  هينك  الهولندي  وال�سياد  الإي��رل��ن��دي��ة، 
ال��ت��ون��ة ذو ال��زع��ان��ف ال���زرق���اء، م��ن الأط��ع��م��ة ال�سهية ال��ت��ي حتظى 
 278 وزن��ه��ا  واح����دة  �سمكة  بيعت  ح��ي��ث  ال��ي��اب��ان،  يف  ك��ب��ري  بتقدير 
كيلوغراما، وهو حجم مماثل لل�سمكة التي اأطلقها اإدواردز، مقابل 
333.6 مليون ين )3.3 مليون دولر( يف �سهر يناير من هذا العام. 
املفرط،  ال�سيد  ب�سبب  ب�سكل متزايد  ن��ادرة  ال�سمكة  واأ�سبحت هذه 

وهي مدرجة على قائمة الحتاد الدويل للحفاظ على الطبيعة.

يتقدم للزواج بزراعة جزرة يف اخلامت
فزرع  حبيبته،  م��ن  ل��ل��زواج  للتقدم  ف��ري��دة  و�سيلة  كندي  �ساب  ابتكر 
ج��زرة وانتظر حتى تنمو داخ��ل اخل���امت.  وك��ان ج��ون نيفل قد �ساهد 
ق�سة امراأة فقدت خامت زواجها، ووجدته بعد اأ�سهر بعد اأن منت جزرة 
اأن ي�ستوحي هذه الفكرة، لعر�س زواج قد يكون الأول  بداخله، فقرر 
من نوعه. ويحتفظ نيفيل بالدجاج واحليوانات الأخرى يف فناء منزله 
اخللفي، كما يزرع العديد من اخل�سروات والأع�ساب. واإذا كان باإمكان 
املنا�سب  ال�سخ�س  اأن��ه  ي��زرع ج��زرة يف خ��امت، فقد �سعر  اأن  اأي �سخ�س 
وبذلت  للغاية،  و�سعبة  دقيقة  عملية  كانت  نيفل  ويقول  ذل��ك.  لفعل 
الكثري من اجلهد للتاأكد من تنظيم عر�س زواج ناجح. ولتحقيق ذلك، 
ماأ دلواً من البا�ستيك �سعة 5 جالونات بالرتاب، لكنه ترك م�ساحة 
ال��دل��و ودف��ع��ه لأ�سفل  ث��م و�سع اخل��امت يف و�سط  الأع��ل��ى.  �سغرية يف 
ل�سنع ثقب �سيق يف الرتبة من خال مركز  لدفنه. وا�ستخدم قلماً 
اخلامت، على اأمل ت�سجيع اجلزرة على النمو يف تلك البقعة. ور�س نيفل 
بقية بذور اجلزر حول حميط الدلو. ثم انتظر حوايل 90 يوماً، قبل 
اأن تنمو اجلزرة داخل اخلامت، وت�سبح جاهزة لعر�س الزواج. وحل�سن 
اأن  بعد  ال���زواج،  دان��ي��ال ديجي على عر�س  وافقت حبيبته  ح��ظ، فقد 

ُده�ست ملا فعله من اأجلها، بح�سب موقع اإن دي تي يف.

كالب تعمل مع اأ�شحابها لدى اأمازون
عند زيارة مقر �سركة اأمازون يف مدينة �سياتل الأمريكية، من املرجح 
اأن ت�سادف كلباً يرافقك يف امل�سعد، وهو لي�س اأحد الزوار، بل موظف 
ر�سمي يف ال�سركة.  ومت ت�سجيل نحو 7000 كلب للعمل مع اأ�سحابها 
يف مقر اأمازون يف �سياتل، ويف كل يوم يوجد حوايل 800 كلب تتجول 
بني القاعات واملكاتب. وتقول حمامية تعمل ل�سالح اأمازون “وجود 
هذه الكاب مهدىء ومريح للغاية”. وهي ت�سطحب معها كلبتها 
للتاأخر يف  ا�سطررت  “واإذا  العمل  اإىل  عاماً   11 العمر  البالغة من 

العمل، فا داعي للقلق ب�ساأن اخلروج للم�سي برفقة الكاب«.
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

جتل�س مع ابنها يف الف�شل لتعلمه در�شًا يف الرتبية
قررت �سيدة بريطانية مرافقة ابنها اإىل ح�س�سه الدرا�سية لتلقنه در�ساً قا�سياً يف الرتبية، بعد تقارير من املدر�سة 

حول �سلوكه ال�سيء. 
يت�سرف  عاماً،   12 العمر  البالغ من  ه��اري  ابنها  ب��اأن  تفيد  املدر�سة،  تقارير من  تلقت  كرانديل قد  بيكي  وكانت 
ب�سكل غري لئق يف املدر�سة، فحذرته باأنها �سرتافقه اإىل املدر�سة يف حال مل يح�ّسن من �سلوكه، لكنه مل ي�ستمع اإىل 

حتذيراتها.
واعتقد هاريل اأن والدته مل تكن جادة بتهديداتها، لكن عندما ا�ستلمت ر�سالة بالربيد الإلكرتوين من معلمته يف 
الف�سل، حتدثت فيها عن حادثتني منف�سلني اأ�ساء فيهما ابنها ال�سلوك، نفذت ما كانت قد هددت به، وح�سرت معه 
ح�س�سه الدرا�سية. وتقول بيكي بداأ كل �سيء يف العام املا�سي عندما تغري لاأ�سواأ، واأعتقد اأن ذلك جزء من منوه يف 

مرحلة املراهقة، لكنني ل اأ�ستطيع حتمل وقاحته وعدم احرتامه لاآخرين.
ومتت معاقبة هاري مرات عديدة يف املدر�سة بو�سعه يف غرفة منعزلة، لكن هذا مل يكن يوؤثر على �سلوكه، فاأخربت 
والدته امل�سرفني يف املدر�سة عن خطتها، ووافقوا عليها، وعند ال�ساعة 2 من يوم اجلمعة املا�سية ظهرت يف املدر�سة، 

بح�سب موقع ميرتو الربيطاين.
واأ�سافت بيكي “هددته مرات عديدة باأنني �ساأجل�س معه يف الف�سل خال احل�س�س الدرا�سية، وكان ي�سحك عند 
�سماع ذلك، وعندما و�سلتني ر�سالة من معلمة الريا�سية حول �سلوكه ال�سيء، اأخربته اأنني �ساأن�سم اإليه يف الف�سل، 

وهذا ما حدث.. كان حمرجاً للغاية، ومت تقدميي بني زمائه باأنني والدته. 
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جتني الآلف من ن�شر �شورها بني الف�شول الدرا�شية
ك�سفت طالبة مدر�سية كيف جتني نحو 55 األف دولر كموؤثرة على مواقع 

التوا�سل الجتماعي، من خال ن�سر �سورها دون اأن تتخلى عن درا�ستها.
ومتلك تيا ري�ستويف )18 عاماً( اأكرث من 100 األف متابع على اإن�ستغرام، 
3000 م�سرتك على ي��وت��ي��وب، واأق��ام��ت ���س��راك��ات م��ع ال��ع��دي��د من  ون��ح��و 
اأ�سرتايل  دولر   450 اإىل  ي�سل  م��ا  لها  تدفع  التي  التجارية،  العامات 

)350 دولر( مقابل كل من�سور.
حياتها  اإدارة  على  ق��ادرة  اإنها  اأ�سرتاليا  ملبورن-  يف  تقيم  التي  تيا  وقالت 
خال  من  الجتماعي،  التوا�سل  مواقع  على  كموؤثرة  ومهنتها  املدر�سية 

العمل يف اأوقات الفراغ بني الف�سول الدرا�سية خال اليوم.
املدر�سة، حتى  العمل خال  اأكرب قدر ممكن من  اإكمال  “اأحاول  واأ�سافت 
يكون لدي الوقت لإجناز واجباتي املدر�سية يف املنزل، واحل�سول على مزيد 
من الوقت للتدريب، والرد على ر�سائل الربيد الإلكرتوين، والن�سر على 
و�سائط التوا�سل الجتماعي، وامل�ساركة مع املتابعني وق�ساء بع�س الوقت 

مع عائلتي«.
بع�س  ي��ح��اول  حيث  الإط���اق،  على  �سهلة  تكن  مل  املدر�سية  حياتها  لكن 
زمائها يف املدر�سة ال�سخرية منها، بتقليد بع�س مقاطع الفيديو وال�سور 

التي تن�سرها، لكنها مل تدع هذه الت�سرفات تزعجها اأو تثنيها عن عملها.
وبداأت تيا هذا العمل منذ اأن كانت بعمر 14 عاماً، ومنذ ذلك الوقت قامت 

بالتوقيع مع عدد من �سركات املاب�س الريا�سية للرتويج ملنتجاتها. 

�شقطت يف املكان اخلطاأ.. فلقيت م�شرعها 
موؤ�سفة  ح��ادث��ة  اإث��ر  حتفها  باملظات،  احل��ر  القفز  ه��واة  م��ن  مظلية،  لقيت 
البالغة من  املظلية،  امل��راأة  وكانت  كاليفورنيا.  �سمايل  ال�سريع  الطريق  على 
الثانية  ال�ساعة  اأ�سخا�س حوايل   7 28 عاًما، تقفز مع جمموعة من  العمر 
كاليفورنيا  يف  ال�سريعة  الطرق  على  ال��دوري��ة  �سرطي  ذك��ره  ملا  وفقا  م�ساء، 
روبن جونز. وقال جونز اإن املجموعة اأقلعت اخلمي�س من من “مركز لودي 

بارا�سوت”، وفقا ملا ذكرته �سبكة �سي اإن اإن الإخبارية الأمريكية.
ك��ان عا�سفا، م�سريا  واأن اجل��و  ال��ظ��روف مل تكن مائمة  اأن  واأو���س��ح جونز 
اإىل اأن املظلية �سقطت اأثناء هبوطها لرتتطم بقوة مبقطور  �ساحنة ثقيلة، 
على الطريق ال�سريع بالقرب من مطار لودي، اأتناء هبطها. ووفقا حل�ساب 
دورية الطرق ال�سريعة يف كاليفورنيا يف في�سبوك، اأن امل��راأة، التي مل يك�سف 
عن هويتها، �سقطت بعد ذلك على الطريق وارتطم كتفها الأمين بالأر�س. 
توفيت يف مكان  الك�سف عن هويتها  يتم  التي مل  امل��راأة  اأن  الدورية  واأعلنت 
احلادث، بينما جنا باقي اأفراد املجموعة. وقالت �ساهدة العيان ليزا ريي�س، 
التي كانت برفقة والدها و�سقيقها، على الطريق ال�سريع 99، عندما �سقطت 
العا�سفة،  الرياح  املراأة كانت تكافح بقوة �سد  اإن  بال�ساحنة،  املراأة وارتطمت 

م�سرية اإىل اأن ج�سدها كانت يتحرك ب�سرعة كبرية اأثناء �سقوطها.

اخلطوط اليابانية حتذر 
من الأطفال البكاءين

جت��رب��ة ال�����س��ف��ر ع��ل��ى م��نت طائرة 
ت�سم كثريا من الأطفال قد تبدو 
متعبة بالن�سبة لكثريين، خ�سو�سا 
مقاعد  يف  يجل�سون  الذين  اأولئك 
امل�ساك�سني  الأط���ف���ال  م��ن  ق��ري��ب��ة 
ي�سرخون  ال���ذي���ن  ال��ب��ك��اءي��ن،  اأو 

لفرتات طويلة.
كابو�س  اإىل  الأم�����ر  ي��ت��ح��ول  وق���د 
ممتلئة  عماقة  ط��ائ��رة  كانت  اإذا 
ي�سطحبون  ال����ذي����ن  ب����ال����رك����اب 
�سياحية،  رحالت  اإما يف  عوائلهم، 

اأو يف اإجازات العودة اإىل الديار.
اجل���وي���ة  اخل�����ط�����وط  اأن  وي�����ب�����دو 
على  ت���اأخ���ذ  اأن  ق�����ررت  ال��ي��اب��ان��ي��ة 
عدد  اأك��رب  حلماية  خطوة  عاتقها 
“اأولئك  م���ن  امل�����س��اف��ري��ن  مم��ك��ن 
البكاءين” اأو على الأقل  الأطفال 
وفقا  ق��رب��ه��م،  ال�سفر  جت��رب��ة  م��ن 
مل����ا ذك����رت����ه ���س��ح��ي��ف��ة ال���غ���اردي���ان 
الربيطانية. فقد ك�سفت اخلطوط 
عن  “جال”،  ال��ي��اب��ان��ي��ة  اجل���وي���ة 
الأط����ف����ال  “رعب  ل��ت��ج��ن��ب  اأداة 
اأيقونة  �ستظهر  حيث  البكاءين”، 
اإىل  الركاب  الطفل تلقائيا لتنبيه 
مكان جلو�س اأي طفل بني عمر 8 
الأداة  ه��ذه  وتعمل  و�سنتني.  اأي���ام 
الإنرتنت،  ع��رب  احلجز  ح��الت  يف 
حيث تظهر اأيقونة الطفل يف مكان 
الطائرة،  على  مقعده  اأو  وج���وده 
لتنبيه الركاب الآخرين الذين مل 

يختاروا مقاعدهم بعد.
ووفقا ملوقع ال�سركة اليابانية على 
الإنرتنت، فاإن هذه اخلدمة وامليزة 
للجميع  متاحة  لي�ست  اجل��دي��دة 
الركاب  جميع  اأن  ت�سمن  ل  فهي 
�سيكونون بعيدين عن �سماع �سراخ 

ر�سيع.

ما �شّر هذا ال�شاطئ املتاآكل 
يف املك�شيك؟

لل�سياح  تتباهى املك�سيك ب�سواطئ �ساحرة تعد مق�سداً 
اأواك�ساكا يعد  اأن �ساطئ  اأنحاء العامل، غري  من جميع 
من اأكرث ال�سواطئ جذباً لل�سياح ب�سبب ظاهرة غريبة 

متيزه عن غريه.
وتتمثل الظاهرة التي يطلق عليها ا�سم مار دي فوندو، 
اإىل عمق يتجاوز  املياه عنه  انح�سار  البحر، يف  قاع  اأي 

3 اأمتار.
با�سم موجات اجلاذبية  اأي�ساً  وتن�ساأ الظاهرة املعروفة 
الأميال  اآلف  تبعد  التي  العوا�سف  ب�سبب  ال�سطحية، 
اآلف   10 ي��ف��وق  م��ا  اإىل  ت�سافر  وال��ت��ي  ال�����س��اط��ئ،  ع��ن 
يوؤدي  ال�ساطئ، ما  اأي عقبة حتى ت�سل  دون  كيلومرت 
اإىل ارتفاع م�ستوى �سطح البحر، الذي يغمر اأجزاء من 

بنية ال�ساطئ قبل النح�سار.
اإن  اإ�سكونديتو،  بويرتو  �ساطئ  على  القيمون  ويقول 
الرملي،  لل�سريط  خطري  ت��اآك��ل  يف  تت�سبب  ال��ظ��اه��رة 
الأم��ر الذي يظهر جلياً بعد انح�سار الأم��واج، وفق ما 

اأورد موقع اأوديتي �سنرتال الإلكرتوين. 

مليونري يعي�س يف مقطورة      
�ستغري  ه���ل  دولر؟  م��ل��ي��ون  ع��ل��ى  ح�����س��ل��ت  اإذا  ت��ف��ع��ل  م����اذا 
يقولون  ك��ث��ريون  العي�س؟  يف  وطريقتك  �سلوكك  الأم���وال 
البنك بح�ساب توفري رمبا مع  الأم��وال يف  �سي�سعون  اإنهم 
بحرية.  حياتهم  ويعي�سون  عملهم  ويرتكون  فائدة،  ن�سبة 
على الأقل معظم ال�سباب الذين نلتقيهم �سيجيبون بنف�س 
اأكرث.  اأو  اإذا ما ح�سلوا بالفعل على مليون دولر  الطريقة 
غري اأن هذا الأمر رمبا ل ينطبق على رجل اأمريكي اأ�سبح 
�سهور   4 خ��ال  مرتني  باليان�سيب  ف��از  اأن  بعد  مليونريا 
“ديل ميل” الربيطانية.  فقط، بح�سب ما ذكرت �سحيفة 
يعي�س  زال  ما  املليونري  فالرجل  ال�سحيفة،  لتقرير  ووفقا 
يف مقطورة، ويقود رافعة وياأكل الهامبورغر اأو الهوت دوغ 
اأو اختلف عما  اأن ل �سيء تغري يف حياته  ليلة، معتربا  كل 
العمر  البالغ من  �ستيوارت،  واأو�سح بوبي  �سابقا.  كان عليه 
فهو  ب�سيطة،  يعي�س حياة  اأن  ي��زال يحب  اأن��ه ل  ع��اًم��ا،   65
التي كان يعي�س فيها على  ما زال يعي�س يف نف�س املقطورة 
املناوبة  بنظام  يعمل  زال  وم��ا  كينيبانكبورت،  يف  �سنة،   40
يف نف�س �سركة املقاولت. وكان �ستيوارت ربح مليون دولر، 
من ولية ماين، بوا�سطة بطاقة “ك�سط” يف مايو املا�سي، 
اأ�سهر فقط.   4 اأخ��رى بعد  األ��ف دولر   100 ثم  عاد لريبح 
نف�س  يفعل  اختلف عليه، فهو  �سيء  اأن ل  �ستيوارت  وك�سف 
ال�سيء مرارا وتكرارا، م�سريا اإىل اأنه انتظر اأ�سبوعا لتقدمي 
وعندما  العمل،  التزامات  ب�سبب  الفائزة  )الأوىل(  بطاقته 
اإىل مقر يان�سيب ولية ماين  ال�سفر  اأت��اح له جدول عمله 

يف اأوغ�ستا.

ت�شتقيل من عملها لتبحث عن كلبتها املفقودة
اأن  ب��ع��د  امل��ف��ق��ودة  اأم��ري��ك��ي��ة ع��ل��ى كلبتها  ���س��ي��دة  ع���رثت 

ا�سطرت لا�ستقالة من عملها للبحث عنها. 
اإىل  ك���ارول كينج وزوج��ه��ا ف��رين كينج ق��د تنبها  وك��ان��ت 
�سنوات،   7 ال��ع��م��ر  م��ن  ال��ب��ال��غ��ة  ك��ي��ت��ي  كلبتهما  ف��ق��دان 
واأعربا  مونتانا،  يف  للكاب  ال�سديقة  الفنادق  اأح��د  يف 
رعدية  عا�سفة  من  خائفة  كانت  كيتي  اأن  اعتقادها  عن 
جا�سري  حديقة  يف  تتجول  وراح���ت  املنطقة،  اجتاحت 

الوطنية القريبة.
وق��ررت ك��ارول التي تعمل كموظفة يف الربيد اأن ترتك 
عملها، وتنطلق يف حملة بحث يائ�سة مع زوجها املتقاعد 
املا�سي،  )مت�����وز(  ي��ول��ي��و  يف  ك��ي��ت��ي  كلبتهما  ع���ن  ف���رين 
ي���وم، بح�سب   57 م���دى  ع��ل��ى  ال��ب��ح��ث  وا���س��ت��م��رت حملة 

�سحيفة “مريور” الربيطانية.
ووجه الزوجان نداًء على جمموعات في�س بوك وبحثا عن 
كيتي يف الليل با�ستخدام نظارات الروؤية الليلية والفخاخ 
احليوانية، كما تركا بع�س ماب�سهما يف الغابة على اأمل 
بها  وال�ستدلل  رائحتهما  اكت�ساف  كيتي من  تتمكن  اأن 

للعودة اإىل املنزل.
كارول  ال�سيدة  اجل��ريان  اأح��د  اأخ��رب  �سهرين،  وبعد نحو 
ف�سارعت  ن��اف��ذت��ه،  م��ن  بالقرب  يتجول  كلباً  �ساهد  اأن���ه 
ت�سرتيح  كيتي  العزيزة  كلبتها  لتجد  اجل��ار،  منزل  اإىل 
والتم  وال��ه��زال.  ال�سعف  م��ن  تعاين  وه��ي  �سجرة،  حت��ت 
�سمل كيتي اأخرياً مع اأ�سحابها، و�سكرت كارول اجلريان 

واملجتمع املحلي على م�ساعدتهم لها يف هذه املحنة.
الأمري الربيطاين هاري ، دوق �صا�صك�س ي�صاعد على زرع �صجرة يف متنزه ت�صوبي الوطني، يف اليوم الرابع من جولته 

امللكية لإفريقيا يف بوت�صوانا.  رويرتز

دومينوز تعلن عن وظيفة 
براتب مغٍر.. واملقابل؟

مطاعم  ���س��ل�����س��ل��ة  ف������روع  ت��ب��ح��ث 
دومينوز للبيتزا يف مدينة بريزبني 
يتولون  موظفني  عن  الأ�سرتالية 
الذي  الثوم  اختبار طعم خبز  دور 
لديهم  يكون  اأن  �سريطة  تنتجه، 
خ����ربة يف ت���ن���اول خ��ب��ز ال���ث���وم ملدة 

خم�س �سنوت كحد اأدنى.
�سيتعني على  اإىل اخلربة  واإ�سافة 
يكونوا  اأن  ال��ن��اج��ح��ني  امل��ر���س��ح��ني 
اأخذ  يف  اليوم  ق�ساء  على  ق��ادري��ن 
اللذيذ  ال���ث���وم  خ��ب��ز  م���ن  ع��ي��ن��ات 
منتجاتها  بع�س  وجتربة  لل�سركة 

اجلديدة. 
وورد يف اإعان ال�سركة: نبحث عن 
م��وظ��ف��ني م��ن��ا���س��ب��ني ل��ت��ذوق خبز 
اأن��واع اأخرى من  الثوم اإ�سافة اإىل 
منتجاتنا، ب�سرط اأن تتوفر لديهم 
مل��دة ل  الثوم  خ��ربة يف تناول خبز 
اإ�سافة  ���س��ن��وات،  ت��ق��ل ع��ن خ��م�����س 
اإىل توفر تاريخ لديهم يف مراجعة 

خيارات الطعام وتقييمها
اأجور  على  املر�سحون  و�سيح�سل 
احلد  ���س��ع��ف  اإىل  ت�����س��ل  جم���زي���ة 
تدفعها  ال���ت���ي  ل����اأج����ور  الأدن��������ى 

دومينوز ملوظفيها. 
املرح�سني  م���ن  ال�����س��رك��ة  وط��ل��ب��ت 
اإر����س���ال م��ق��ط��ع ف��ي��دي��و م��دت��ه 30 
ث��ان��ي��ة ي���ق���وم���ون خ���ال���ه ب���اإب���داء 
الأطعمة  اأن�������واع  اأح�����د  يف  راأي����ه����م 
لتتعرف  وذل���ك  يتناولونها،  ال��ت��ي 
ال�سركة على مقدراتهم على تقييم 
منتجاتها، وفق ما ورد يف �سحيفة 

مريور اأوناين الربيطانية. 

ماذا يحدث حني ت�شقط 136 األف بي�شة على قارعة الطريق؟
عبورها  اأث��ن��اء  ج��رار  يقودها  مقطورة  مالت 
اأ�سبح  وفجاأة  بن�سلفانيا،  ولي��ة  عرب  طريقا 
الطريق وكاأنه �سحن بي�س خمفوق �سخم، 
جراء حتطم وتك�سر ما يربو على 136 األف 

بي�سة.
تاون�سيب،  هيغنز  ب��ل��دة  يف  ال�سرطة  وق��ال��ت 
األف   136 م��ن  اأك���رث  اإن  بن�سلفانيا  ب��ولي��ة 
بي�سة �سقطت وتبعرثت على الطريق عندما 
مالت مقطورة تنقل البي�س عند تقاطع على 
اأثناء نقلها اإىل حا�سنة يف  الطريق ال�سريع، 

مزرعة دواجن.
ريبابليك هريالد” اأن  “ذا  واأف��ادت �سحيفة 
3340 دزينة من البي�س، و2260 غالون من 
منتجات البي�س، قد دمرت عندما فقد �سائق 

عمره 66 عاماً ال�سيطرة على املقطورة.
ال�سائق  اإن  ه��ي��غ��ي��ن��ز  ب���ل���دة  ���س��رط��ة  وق���ال���ت 

عاما،   66 العمر  من  البالغ  مايلز،  جوزيف 
كان قد قام بتحميل البي�س من مزرعة كارل 
اإليزابيثتاون  اإىل  طريقه  يف  وك���ان  ف��او���س، 
بولية بن�سلفانيا، بح�سب ما ذكرت �سحيفة 

نيويورك تاميز.
يقود  ك����ان  م��اي��ل��ز  اأن  ال�����س��رط��ة  واأو����س���ح���ت 
 ،125 ال��ط��ري��ق  على  ���س��ع��ودا  �سمال  ج���راره 
وع��ن��دم��ا اق����رتب م��ن ت��ق��اط��ع ال��ط��ري��ق 25، 
مالت احلمولة مما ت�سبب يف �سقوط البي�س 
الطريق  على  وتدحرجها  البي�س  ومنتجات 

العام.
هيغنز  بلدة  يف  ال��ط��وارئ  اإدارة  من�سق  وق��ال 
هيغنز  وادي  ه��ي��ئ��ة  اإن  م��و���س��ول��ي��ن��و  ب���راي���ان 
لاإطفاء والإنقاذ تعتزم ا�ستخدام حوايل 20 
األف غالون من املياه لغ�سل الطريق ال�سريع، 

بعد اإزالة ق�سور البي�س وقطع الكرتون.

جي�شيكا ت�شدم اجلمهور 
بف�شتان مبالغ فيه 

بحف  باركر   جي�سيكا  العاملية  �سارة  الم��ريك��ي��ة  املمثلة  ���س��ارة 
الذي   New York City Ballet Fall Fashion Gala

اأقيم يف مركز لينكولن يف مدينة نيويورك.
واختارت �سارة جي�سيكا باركر ات تطل بف�ستان باللون الفو�سيا 
البع�س مبالغ به من  Zac Posen واع��ت��ربه  اأزي���اء  دار  وم��ن 
ارتداوؤها  ه��و  اإل��ي��ه��ا  الأن���ظ���ار  ج���ذب  م��ا  ان  ال  الق�سة  ن��اح��ي��ة 
والآخر  الفو�سيا  باللون  واح���د  لكن  ع��ال  كعب  ذوي  ح��ذائ��ني 

باللون الذهبي.


