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فتح مراكز االقرتاع للت�صويت املبكر اأمام الناخبني 
للم�صاركة يف انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2019 

•• اأبوظبي-الفجر

الوطني  املجل�س  النتخابات  املبّكر  الت�صويت  مرحلة  اأم�س  انطلقت 
االحت��ادي يف ت�صعة مراكز موزعة على جميع اإم��ارات الدولة، وذلك 
عقب اإجراء عملية الفح�س املركزي لقاعدة بيانات اأع�صاء الهيئات 

االنتخابية اإيذاناً ببدء عمليات الت�صويت على م�صتوى الدولة.
لالنتخابات  الوطنية  اللجنة  عن  املنبثقة  الفرز  جلنة  اأع�صاء  وقام 
ال�صابعة  ال�صاعة  عند  امل��رك��زي  الفح�س  عملية  ب��اإج��راء   2019
�صباحاً يف مركز اأبوظبي الوطني للمعار�س )اأدنيك( ، واأدخل اأع�صاء 
الت�صويت  نظام  فتح  خاللها  من  مت  التي  ال�صرية  االأرق���ام  اللجنة 
البيانات للنظام  الناخبني واملر�صحني والتاأكد من خلو قواعد  اأمام 

االإلكرتوين من اأية اأ�صوات م�صبقة. 
جرى بعد ذلك فتح النظام اأمام الناخبني لالإدالء باأ�صواتهم اعتباراً 
من ال�صاعة التا�صعة �صباحاً وحتى ال�صاعة ال�صاد�صة م�صاًء. وتتوا�صل 
اأكتوبر  من  االأول  املوافق  الثالثاء  اأم�س  من  املبكر  الت�صويت  فرتة 

وحتى يوم اخلمي�س املوافق الثالث من اأكتوبر 2019.
ال�صبت  يوم  الرئي�صي  االنتخابي  اليوم  يف  جم��دداً  النظام  فتح  ويتم 
املوافق اخلام�س من اأكتوبر 2019 اأمام الناخبني، وملدة 12 �صاعة 
موعد  م�صاء  الثامنة  ال�صاعة  وحتى  �صباحاً  الثامنة  ال�صاعة  وم��ن 
واإعالن  االأ���ص��وات  احت�صاب  بعدها  ليتم  الت�صويت،  عمليات  انتهاء 
ال�صحة  وزير  العوي�س  الرحمن  وقال معايل عبد  االأولية.   النتائج 
االحتادي  الوطني  املجل�س  ل�صوؤون  ال��دول��ة  وزي��ر  املجتمع،  ووق��اي��ة 
رئي�س اللجنة الوطنية لالنتخابات: “اإن اإقبال املواطنني من اأع�صاء 
الهيئات االنتخابية على الت�صويت املبكر يف انتخابات املجل�س الوطني 
ومدى  للناخبني  العايل  الوطني  احل�س  يوؤكد   ،2019 االحت���ادي 
حر�صهم على تعزيز مكت�صبات الدولة على خمتلف ال�صعد ال�صيما 
يف  وامل�صاهمة  االحت���ادي،  الوطني  املجل�س  دور  تفعيل  م�صتوى  على 

االرتقاء بالعمل الربملاين يف دولة االإمارات«.      )التفا�صيل �س4(
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التقى لطيفة بنت حممد �اعتمد ر�ؤية دبي الثقافية اجلديدة

 حممد بن را�صد: دبي متلك اأ�صواًل ثقافّية توؤهلها 
لتكون وجهة ثقافّية عاملّية وحا�صنة رئي�صة للمواهب 

•• دبي-وام: 

اع��ت��م��د ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل 
مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم 
اإيذاناً  ، روؤي��ة دب��ي الثقافية اجل��دي��دة،  دب��ي رع��اه اهلل 
بتد�ّصني حراكاً ثقافياً هو االأ�صمل واالأكرث تنوعاً على 
واملعرفية  الثقافية  موؤ�ص�صاتها  مبختلف  دبي  م�صتوى 
وحا�صنًة  للثقافة  مركزاً  دبي  تكون  لكي  واملجتمعية، 

والُكتَّاب  ل��الأدب��اء  ومنارة  للمواهب  وملتقًى  ل��الإب��داع، 
والعرب  االإماراتيني  والفنانني  والباحثني  واملفّكرين 

ومن خمتلف اأنحاء العامل ويف �صتى جماالت االإبداع.
جاء ذلك خالل زيارة �صموه لهيئة الثقافة والفنون يف 
دبي يرافقه �صمو ال�صيخ حمدان بن حممد بن را�صد اآل 
التنفيذي الإمارة  مكتوم ويل عهد دبي رئي�س املجل�س 
دبي و�صمو ال�صيخ مكتوم بن حممد بن را�صد اآل مكتوم 

نائب حاكم دبي.                     )التفا�صيل �س2(
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حممد بن را�صد خالل اعتماده روؤية دبي الثقافية اجلديدة

تعزيز التعاون الع�صكري ال�صعودي االمريكي 

النداء يدعو اىل اطالق �صراح القروي

ا�صتمرار امل�صريات الفل�صطينية الداعمة حلقوق االأ�صرى 

�يل عهد اأبوظبي يتقبل التعازي يف �فاة �سهيل بن مبارك الكتبي

حممد بن زايد واحلكام واأولياء العهود وال�صيوخ يوؤدون 
�صالة اجلنازة على جثمان �صهيل بن مبارك الكتبي

•• اأبوظبي-وام :

اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  اأدى 
ال��ق��ائ��د االأعلى  ن��ائ��ب  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د 
للقوات امل�صلحة و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حميد بن 
را�صد النعيمي ع�صو املجل�س االأعلى حاكم عجمان 
و�صاحب ال�صمو ال�صيخ �صعود بن را�صد املعال ع�صو 
اأم القيوين و�صاحب ال�صمو  املجل�س االأعلى حاكم 

املجل�س  ع�صو  القا�صمي  �صقر  ب��ن  �صعود  ال�صيخ 
االأعلى حاكم راأ�س اخليمة واأبناء الفقيد وذويه .. 
اأم�س �صالة اجلنازة على جثمان املغفور له �صهيل 

بن مبارك الكتبي .
ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  تقبل  ذات���ه  ال�صعيد  على 
اأبوظبي نائب  اآل نهيان ويل عهد  حممد بن زايد 
وفاة  يف  التعازي  امل�صلحة  للقوات  االأع��ل��ى  القائد 

�صهيل بن مبارك الكتبي. التفا�صيل )�س3(

حممد بن  زايد واحلكام وال�صيوخ اأثناء تاأدية �صالة اجلنازة 

لقاء �سعودي اأمريكي لتعزيز الدفاعات يف مواجهة طهران

ال�صعودية ت�صدد على موقف موحد الإنهاء �صلوك اإيران االإرهابي

طالب بالإفراج عن نبيل القر�ي

نداء تون�س يعلن طالقه بالثالث مع النه�صة...!

»مهمة االإمارات للف�صاء«.. ر�صالة ت�صامح وتعاي�س من دار زايد للعامل
•• اأبوظبي-وام:

جت�صد مهمة هزاع املن�صوري اأول رائد ف�صاء اإماراتي 
اإىل حمطة الف�صاء الدولية ر�صالة الت�صامح الرا�صخة 
“دار زايد” كما تعك�س قيم التعاي�س االإن�صاين يف  يف 
دولة االإمارات التي يعي�س على اأر�صها اأكرث من 200 

جن�صية من خمتلفة اأنحاء العامل.
من  الف�صاء  رواد  من  كوكبة  اإىل  املن�صوري  وان�صم 
خمتلف اجلن�صيات على منت حمطة الف�صاء الدولية 
والتعا�صد  املحبة  ي�صودها  اأج���واء  يف  اجتمعوا  حيث 
وذل���ك لتحقيق ه��دف واح���د وه��و ال��ت��ع��اون م��ن اأجل 

التجارب  من  بالعديد  قيامهم  مع  الب�صرية  خدمة 
العلمية الفريدة التي ترثي املعرفة وت�صهم يف حتقيق 

تقدم علمي ملمو�س ت�صتفيد منه الدول وال�صعوب.
وي�صم طاقم حمطة الف�صاء الدولية اإىل جانب هزاع 
خمتلفة  جن�صيات   3 م��ن  ف�صاء  رواد   8 امل��ن�����ص��وري 
منها 4 من الواليات املتحدة االأمريكية وهم جي�صكا 
واأن����درو م��ورج��ان ون��ي��ك هيج  ك��وك  م��ري وكري�صتينا 
واألك�صندر  �صكريبو�صكا  اأول��ي��ج  وه��م  رو�صيا  م��ن   3 و 
اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  اأوف�صينني  واأليك�صي  �صكفورت�صوف 

االإيطايل لوكا بارميتانو.
)التفا�صيل �س9(

•• الفجر – تون�ص - خا�ص

ال��ت��ن��ف��ي��ذي حلركة  امل���دي���ر  دع����ا 
ن��������داء ت���ون�������س خ����ال����د ����ص���وك���ات 
الناخبني  ال�����ث�����الث�����اء،  اأم�����������س 
ل�����الأح�����زاب  “الت�صويت  اإىل 
للقائمات  الت�صويت  ومقاطعة 
االنتخابات  يف  امل�صاركة  امل�صتقلة 
اأن���ه���ا  م���ع���ت���ربا  الت�صريعية”، 
ل�����دى  ح�������ق  اأه������������م  “ت�صرب 

التون�صيني هو حق امل�صاءلة«.
واأ�صاف �صوكات يف ندوة �صحفية 
اإثر اجتماع  اأم�س  عقدها احلزب 
مكتبه ال�صيا�صي وروؤ�صاء قائماته، 
امل�صتقلة جمهولة  “القائمات  اأن 
الن�صب الفكري وال�صيا�صي”، واأن 
معتربا  موؤقت”،  “م�صروعها 
حما�صبة  ال�صعب  “باإمكان  اأن���ه 

اخفاقها  �����ص����ورة  يف  االأح���������زاب 
اإمكانه  يف  لي�س  ل��ك��ن  احل��ك��م  يف 

حما�صبة القائمات امل�صتقلة«.
“انتاج  م���ن  ال��ت��ون�����ص��ي��ني  وح����ذر 
الأنها  ع���اج���زة  ح��ك��م  م��وؤ���ص�����ص��ات 

وللموارد”،  ل���ل���وق���ت  م�����ص��ي��ع��ة 
فيه  لي�س  م�صتت  “برملان  قائال 
ب��رمل��ان��ي��ة ... ه��و غ��ري قادر  ك��ت��ل 

على القيام بدوره.
)التفا�صيل �س15(

للمجتمع  دع��وة  من  عليه  ا�صتملت 
موحدا  موقفا  ب��ال��وق��وف  ال���دويل 
و���ص��ل��ب��ا مل��م��ار���ص��ة اأق�����ص��ى درج����ات 
االإرهابي  ال�صلوك  الإنهاء  ال�صغط 

والعدواين للنظام االإيراين.
واأو�����ص����ح امل��ج��ل�����س اأن�����ه ال ب���د من 
اأق�����ص��ى درج����ات ال�صغط  مم��ار���ص��ة 
االإي����راين  ال��ن��ظ��ام  طبيعة  لتغيري 
و�صلوكه، بعد اأن اأ�صبح منذ اأربعني 
التفجري  ����ص���وى  ي���ع���رف  ال  ع���ام���ا 

العامل  يف  واالغ���ت���ي���ال  وال���ت���دم���ري 
اأجمع.

وكانت ميلي�صيات احلوثي االإيرانية 
يف اليمن، قد اأعلنت م�صوؤوليتها عن 
من�صاأتي  ا�صتهدف  ال���ذي  ال��ه��ج��وم 
 14 يف  وخ��ري�����س  بقيق  يف  النفط 
ال�صعودية  اأن  اإال  �صبتمرب اجل��اري، 
اإي��ران يف  عر�صت اأدلة تثبت �صلوع 

الهجوم.
ال�صعودي  ال���وزراء  جمل�س  واأع���رب 

•• عوا�صم-وكاالت:

امل���رك���زي���ة لقوات  ال���ق���ي���ادة  اأع��ل��ن��ت 
البحرية االأمريكية، اأم�س الثالثاء، 
زار  م���ال���وي  ج��ي��م�����س  ق���ائ���ده���ا  اأن 
حيث  االأ�صبوع،  مطلع  يف  الريا�س 
ال���ق���وات البحرية  ب��ح��ث م��ع ق��ائ��د 
ال�����ص��ع��ودي��ة ت��ع��زي��ز ال���دف���اع���ات يف 

مواجهة التهديدات االإيرانية.
ج������اء ه������ذا ب���ع���د ه����ج����وم اإره����اب����ي 
�صبتمرب   14 يف  م�صرية  بطائرات 
ا�صتهدف من�صاأتي نفط �صعوديتني، 
النخفا�س  االأم����ر  ب��داي��ة  يف  واأدى 
باأكرث من خم�صة  النفط  اإم��دادات 
ب��امل��ئ��ة. وات��ه��م��ت ال��والي��ات املتحدة 
اإيران  وال�صعودية  اأوروب��ي��ة  وق��وى 

بامل�صوؤولية عن الهجوم.
ه�������ذا و������ص�����دد جم���ل�������س ال����������وزراء 
ال�����ص��ع��ودي، اأم�������س ال���ث���الث���اء، على 
م�������ص���ام���ني ك���ل���م���ة امل���م���ل���ك���ة اأم������ام 
املتحدة  ل���الأمم  ال��ع��ام��ة  اجل��م��ع��ي��ة 
وما  ب��ن��ي��وي��ورك،  ال�74  دورت��ه��ا  يف 

اأم�س  ل����الأن����ب����اء،  ت�����ص��ن��ي��م  وك����ال����ة 
م�صاعدات  تقدم  اإي���ران  ال��ث��الث��اء: 
وباالأخ�س  امل��ق��اوم��ة  ل���دول حم���ور 
ذهبنا  والعراق  �صوريا  اليمن، ففي 
ب���ن���اء ع���ل���ى ط���ل���ب ح���ك���وم���ات هذه 
م�صاعدات  ل��ه��م  وق���دم���ن���ا  ال������دول 
اليمن  ع�صكرية وم�صت�صارين، لكن 

يتمتع بو�صع خا�س.
الع�صكري  القيادي  ت�صريح  وياأتي 
االإي������راين خم��ال��ف��ا ل��ل��واق��ع، حيث 
مل  اليمينة  ال�صرعية  احلكومة  اإن 
بتقدمي م�صاعدات  تطالب طهران 
تدين  ب��ل  �صوؤونها،  يف  ت��دخ��الت  اأو 
ال��ي��م��ن حكومة  ل�����ص��ي��ادة  ان��ت��ه��اك��ه��ا 

و�صعبا.
تقدم  اإي���������ران  اأن  ب����اق����ري  واأك��������د 
وا�صت�صارية  ع�صكرية  م�����ص��اع��دات 
اأن  اإىل  منوها  للحوثيني،  وفكرية 
قوات  االأم��ر هي  ه��ذا  امل�صوؤول عن 
�صنقف  اأننا  فيما  الثوري،  احلر�س 
بجانب اليمنيني حتى اآخر حلظة” 

على حد قوله.

الدول  عنه  ع��ربت  مل��ا  تقديره  ع��ن 
وا�صتنكار  ت��ن��دي��د  م���ن  امل�����ص��ارك��ة، 
على  ال��ت��خ��ري��ب��ي��ة  ل����الع����ت����داءات 
من�صاأتي النفط يف خري�س وبقيق، 

التابعتني ل�صركة اأرامكو.
اإىل  ال������������وزراء  وت�����ط�����رق جم���ل�������س 
جمددا  املنطقة،  ق�صايا  م��ن  ع��دد 
اململكة  “ت�صامن  ع��ل��ى  ال��ت��اأك��ي��د 
التي  للجهود  وتاأييدها  وموؤازرتها 
حربها  يف  م�صر  جمهورية  تبذلها 
اآخرها  ك��ان  وال��ت��ي  االإره�����اب،  على 
القوات  اتخذتها  التي  االإج����راءات 
امل�صلحة وال�صرطة امل�صرية �صمايل 

�صيناء.
اأركان  هيئة  رئي�س  واع���رتف  ه��ذا 
اجل��ي�����س االإي������راين ال���ل���واء حممد 
ا�صت�صارات  تقدم  ب��الده  اأن  باقري، 
ميلي�صيات  اإىل  وف��ك��ري��ة  ع�صكرية 
اأن  اإىل  منوها  اليمن،  يف  احل��وث��ي 
قوات احلر�س الثوري هي امل�صوؤولة 

عن هذا الدعم.
نقلته  ت�صريح  يف  ب��اق��ري  واأ���ص��اف 

�صيف بن زايد ي�صهد فعاليات 
خمترب االبتكار لل�صالمة املرورية 

•• اأبوظبي-وام:

�صهد الفريق �صمو ال�صيخ �صيف بن زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س الوزراء وزير 
اأكرث  الطرق  جلعل  امل��روري��ة  لل�صالمة  االبتكار  خمترب  فعاليات  اأم�س  الداخلية 
الذي ينظمه مركز وزارة الداخلية لالبتكار باالإدارة العامة لال�صرتاتيجية  اأماناً 
بالوزارة  امل��روري  للتن�صيق  العامة  االإدارة  مع  والتن�صيق  وبالتعاون  االأداء  وتطوير 

وي�صتمر يومني يف فندق روتانا بارك باأبوظبي.
من  موجز  �صرح  اإىل  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  �صمو  وا�صتمع 
العقيد الدكتور في�صل �صلطان ال�صعيبي مدير عام اال�صرتاتيجية وتطوير االأداء 

عن الو�صع املروري بالدولة واملوؤ�صر الوطني للحوادث والوفيات على الطرق.
واطلع �صموه على عر�س تقدميي من �صركة هواوي حول اجليل اجلديد لل�صالمة 
اآخر من  اآمنة وعر�س  املرورية بهدف تقليل ن�صبة احل��وادث واإيجاد بيئة مرورية 
�صركة مايكرو�صوفت حول االأمن املروري واحللول التقنية التي يتم ا�صتخدامها يف 

هذا املجال.                                                   )التفا�صيل �س9(

قتلى بهجوم قرب حقل نفطي يف دير الزور
•• عوا�صم-وكاالت:

الذي  النفطي  العمر  بقنبلة قرب حقل  قتل ثالثة موّظفني يف هجوم 
ت�صيطر عليه قوات كردية يف �صرق �صوريا اأم�س بح�صب املر�صد ال�صوري 

حلقوق االإن�صان.
املدعومة  الدميوقراطية  �صوريا  ق��وات  ل�صيطرة  العمر  حقل  ويخ�صع 
االإرهابي.  داع�س  تنظيم  �صد  معارك  يف  انخرطت  والتي  وا�صنطن  من 
من احلقل  ج��زءاً  ع��رب��ي-ك��ردي  املكونة من حتالف  ال��ق��وات  وت�صتخدم 

كقاعدة ع�صكرية لها بينما مت ا�صتئناف عمليات االإنتاج يف جزء اآخر.
حافلة  اأ���ص��اب  لكنه  الدميوقراطية  �صوريا  ق��وات  االنفجار  وا�صتهدف 
كانت تقل موظفني يعملون يف احلقل، وفق ما اأفاد مدير املر�صد رامي 
عبد الرحمن وكالة فران�س بر�س. بدوره، قال اأمني عام جامعة الدول 
العربية اأحمد اأبو الغيط، اإن الوقت مل يحن لعودة �صوريا اإىل اجلامعة، 
الفتاً اإىل اأنه يت�صور اأن تعود �صوريا اإىل اجلامعة عندما ت�صتقر االأمور 
فيها وتنطلق �صوريا اجلديدة، اإال اأنه ا�صرتط اأال تكون �صوريا اجلديدة 
االأو�صط  ال�صرق  �صحيفة  م��ع  مقابلة  ويف  اإي���ران.  اأح�صان  يف  مرمتية 
اللندنية ن�صرتها اأم�س الثالثاء، حتدث اأبو الغيط عن م�صافحته لوزير 
اخلارجية ال�صوري وليد املعلم يف نيويورك اأخرياً، فقال: مل يح�صل اأمر 

يدفع اإىل التفكري فيما بعد اللقاء، هو �صديق قدمي.

 25 اأ�صقطنا  الليبي:  اجلي�س 
طيار دون  ت��رك��ي��ة  ط��ائ��رة 

•• بنغازي-وكاالت:
املعنوي  ال��ت��وج��ي��ه  اإدارة  م��دي��ر  اأك���د 
ال��ل��ي��ب��ي خالد  ال��وط��ن��ي  يف اجل��ي�����س 
طرفاً  اأ�صبحت  تركيا  اأن  املحجوب، 
اأن  ب���ع���د  ط���راب���ل�������س،  ال���ق���ت���ال يف  يف 
واإ�صقاط  تدمري  من  اجلي�س  متكن 
طيار.  دون  ت���رك���ي���ة  ط����ائ����رة   25
خا�س  ت�صريح  يف  املحجوب،  واأ���ص��ار 
اأن  اإىل  الليبية،  املتو�صط  ل�صحيفة 
الغزاة ال يهمهم الدم الليبي، وال ما 
�صيحدث، موؤكداً اأن اجلي�س ُي�صيطر 
على كافة م��واق��ع��ه، واأن���ه ق��ادر على 
على  ال��ق�����ص��اء  واأن  ال��ن�����ص��ر،  حتقيق 
م�صتمر.  االإره����اب����ي����ة  اجل����م����اع����ات 
اأنقرة م�صتمرة  اأن  واأو�صح املحجوب 
يف دع�����م ق�������وات ح���ك���وم���ة ال����وف����اق، 
�صد  ال��ك��رام��ة  عملية  ان��ط��الق  منذ 

اجلماعات االإرهابية يف طرابل�س. 

اإ�صابات خالل مواجهات مع االحتالل بال�صفة الغربية
•• رام اهلل-وكاالت:

اأ�صيب عدد من الفل�صطينيني اأم�س بعد قمع قوات االحتالل االإ�صرائيلي 
االأ�صري  وبخا�صة  الفل�صطينيني  االأ�صرى  مع  ت�صامناً  غا�صبة  مل�صريات 
�صامر العربيد، انطلقت يف مناطق خمتلفة يف ال�صفة الغربية املحتلة، 

كانت اأكربها من جامعة بريزيت و�صط ال�صفة الغربية املحتلة.
ولبى ع�صرات الطلبة دعوة احلركة الطالبية يف اجلامعة ونظموا وقفة 
ثم  وم��ن  الطلبة،  جمل�س  اأم���ام  الفل�صطينيني  االأ���ص��رى  م��ع  ت�صامنية 
انطلقوا اإىل مدخل مدينة البرية ال�صمايل، حيث قمعت قوات االحتالل 

امل�صرية واأمطرتها بع�صرات قنابل الغاز وبالر�صا�س املطاطي.
اأ�صيبوا  بريزيت  طلبة  من  ع��ددا  اإن  فل�صطينية  طبية  م�صادر  وقالت 
جراء ا�صتخدام قوات االحتالل للر�صا�س املطاطي وقنابل الغاز يف قمع 
م�صرية انطلقت من اجلامعة. واأمام ال�صليب االأحمر يف مدينة البرية 
وحتديدا  االأ���ص��رى،  م��ع  ت�صامنية  وق��ف��ة  الفل�صطينيني  ع�صرات  نظم 
االأ�صري �صامر العربيد الذي �صمحت املحكمة جلهاز ال�صاباك با�صتخدام 
التحقيق الع�صكري ما اأدى اإىل اإ�صابته بجروح بالغة اخلطورة نقل على 

اإثرها اإىل امل�صت�صفى يف و�صع حرج.

اإ�صالحات �صيا�صية وحزبية واإعالمية مب�صر قريبا 
•• القاهرة-وكاالت:

قال رئي�س جمل�س النواب امل�صري، علي عبد العال، اإن الفرتة املقبلة يف 
بالده �صت�صهد اإ�صالحات �صيا�صية وحزبية واإعالمية.

واأ�صاف علي عبد العال، خالل اجلل�صة االفتتاحية لدور االنعقاد اخلام�س 
ملجل�س النواب، اأن ال�صعب اأثبت اأنه يقف خلف القيادة ال�صيا�صية اأغلبية 
رئي�س  واعترب  اأك��رب.  بتحية  �صتبادر  القيادة  اأن  اإىل  م�صريا  ومعار�صة، 
جمل�س النواب امل�صري، اأنه خالل الفرتات ال�صابقة، كانت هناك اإجراءات 
اأما  واأ�صاف:  اآخ��ر.  االأو�صاع يف اجتاه  املرحلة، حتى ال تذهب  تقت�صيها 

االآن.. فقد بداأت االأمور تتح�صن، واالقت�صاد امل�صري يتعافى.

تركيا ُت�صخم اأعداد الالجئني ال�صوريني اإليها
•• برلني-وكاالت:

ال�صوريني يف تركيا رمبا كانت  اأع��داد الالجئني  اأن  اأملانية  اأك��دت درا�صة 
اأقل بكثري عن املعلن ر�صمياً.

املتحدة  االأمم  ملفو�صية  تابعة  وموؤ�ص�صات  الرتكية،  احلكومة  وتتحدث 
ال�صامية لالجئني، عن حوايل 3.6 مليون الجئ �صوري يف تركيا.

Dezim االأملاين ذكر االإثنني، عرب موقعه االإلكرتوين،  ولكن معهد 
�صوري،  مليون   2.7 ح��دود  يف  الالجئني  ع��دد  اعتبار  الواقعية  من  اأن 
االأمم  ومفو�صية  للهجرة  الرتكية  للهيئة  اأرق���ام  اإىل  ذل��ك  يف  م�صرياً 

املتحدة ال�صامية لالجئني، اإ�صافة اإىل تقديرات علمية.
الأبحاث  االأمل���اين  املركز  من  ج��زءاً  االأمل���اين   Dezim ويعترب معهد 

االندماج والهجرة يف برلني والذي تدعمه وزارة االأ�صرة يف اأملانيا.
وخل�س معد التقرير اإىل اأن طريقة رفع البيانات عن النازحني تعرتيها 
مت�صق  نظام  املثال،  �صبيل  على  هناك،  يكن  “مل  كبرية،  �صعف  مواطن 
ل�صبط طريقة ت�صجيل الالجئني، واإعادة ت�صجيلهم يف اأماكن اأخرى،” 
اأو  �صوريا  اإىل  ع��ادوا  الذين  االإبقاء على  للدرا�صة،  اأي�صاً، وفقاً  ما يعني 

ا�صتمروا يف طريقهم اإىل اأوروبا، يف النظام.

خالل  بغداد  و�صط  �صدامات 
م��ظ��اه��رات ���ص��د ال��ف�����ص��اد 

•• بغداد-وكاالت:

العراقية  االأم�����ن  ق����وات  اأط��ل��ق��ت 
ل��ل��دم��وع يف بغداد  امل�����ص��ي��ل  ال��غ��از 
خرجوا  ال��ذي��ن  املتظاهرين  على 
و���ص��ع��ف اخلدمات  ال��ف�����ص��اد  ���ص��د 

العامة، اأم�س.
امل���ت���ظ���اه���رون م���ن عبور  ومت���ك���ن 
ج�صر اجلمهورية باجتاه املنطقة 
اعرية  اأ����ص���وات  فيما  اخل�����ص��راء، 

نارية ت�صمع يف االإرجاء.
واأف�������اد ب�����اأن اإ����ص���اب���ات وق���ع���ت يف 
���ص��ف��وف امل��ت��ظ��اه��ري��ن وال���ق���وات 
املحتجني  اج��ت��ي��از  ب��ع��د  االأم��ن��ي��ة 

للج�صر.
�صلمية  ال��ث��الث��اء  م�صرية  وب����داأت 
مع اأكرث من األف �صخ�س توجهوا 
نحو �صاحة التحرير و�صط بغداد، 
باإلقاء  ال�����ص��رط��ة  ب�����داأت  ع��ن��دم��ا 
امل�صيل  وال��غ��از  ال�صوتية  القنابل 

للدموع لتفريق املتظاهرين. 
اإن��ه يجب تغيري  املحتجون  وق��ال 
احلكومة ب�صبب ف�صلها يف حت�صني 

اخلدمات وخلق الوظائف.
وهتف كثريون ب�صعارات مناه�صة 
لواء  مل�صقات  ورفعوا  للحكومة 
ال���ق���وات اخل��ا���ص��ة مت عزله  م���ن 

موؤخرا من من�صبه.
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اأخبـار الإمـارات

التقى لطيفة بنت حممد �اعتمد ر�ؤية دبي الثقافية اجلديدة

 حممد بن را�صد: دبي متلك اأ�صواًل ثقافّية واإبداعّية توؤهلها لتكون وجهة ثقافّية عاملّية وحا�صنة رئي�صية للمواهب واملبدعي«

املعرفة  ن�����ص��ر  جم���ال  يف  امل��ت��م��ي��زة 
والتعليم باللغة العربية، وغريها.

.. من خالل هذه  مدار�س احلياة 
املكتبات  حت��وي��ل  ���ص��ي��ت��م  امل����ب����ادرة، 
ال��رئ��ي�����ص��ي��ة يف دب�����ي، اإىل  ال��ع��ام��ة 
م����راك����ز ث��ق��اف��ي��ة م��ت��ك��ام��ل��ة حتت 
التي  احلياة”  “مدر�صة  ���ص��ع��ار 
الثقافية  امل��ه��ارات  ب��ن��اء  ت�صتهدف 
واحلياتية  واالإب���داع���ي���ة  وال��ف��ن��ي��ة 
للن�سء والكبار واأ�صحاب الهمم يف 
مع  واملقيمني،  املواطنني  من  دبي 
بلغات  املحتوى  بتقدمي  االهتمام 

خمتلفة لتو�صيع نطاق الفائدة.
اأندية  احل���ي���اة:  م���ه���ارات  وت�����ص��م��ل 
الكتابة  ف����ن  وب����رام����ج  ال�����ق�����راءة، 
وبرامج  وامل���ق���اب���الت،  وامل���ح���ادث���ة 
وبرامج  ال���ع���رب���ي،  اخل����ط  ت��ع��ل��ي��م 
تعليم الر�صم، وبرامج اإدارة االأفكار، 
واال�صتثمار،  ال���ت���وف���ري  وب����رام����ج 
االإتيكيت،  ف����ن  ت��ع��ل��ي��م  وب����رام����ج 
اليدوية،  احل���رف  تعليم  وب��رام��ج 
ودور�������س ع��م��ل��ي��ة واف���رتا����ص���ي���ة يف 
اإىل  وال��ل��غ��ات،  والريا�صة  ال�صحة 
اإبداعية  م�����ص��اح��ات  ت��وف��ري  ج��ان��ب 
للتعّلم الرقمي، وبرامج الحت�صان 
امل�صاريع ورواد االأعمال وم�صاحات 

لل�صّناع وغريها.
فن االأر�س .. تنطوي هذه املبادرة 
ثقافية  �صياحية  وجهة  خلق  على 
عاملية ج��دي��دة تعرب ع��ن ل��ون من 
األ������وان ف���ن االأر��������س، ت���زام���ن���اً مع 
منا�صبة اليوبيل الذهبي لتاأ�صي�س 

احتاد دولة االإمارات.
توثيق  يف  امل��ع��ل��م  ه����ذا  وي�����ص��اه��م 
دبي”،   2020 “اإك�صبو  معر�س 
نوعه  من  االأول  هو  عاملي  كحدث 
عربية.  مدينة  ت�صت�صيفه  ال���ذي 
امل��ع��ل��م رم�����زاً خالداً  ���ص��ي��ك��ون  ك��م��ا 
بحيث  الذهبي،  االإم���ارات  ليوبيل 
ثقافية  ك���وج���ه���ة  ق����ائ����م����اً  ي���ظ���ل 
و�صياحية رائدة و�صي�صاهم فنانون 
اجلن�صيات  ع�صرات  من  ومبدعون 
يف بناء هذا املعلم، كرمز لالندماج 
الذي  املجتمعي  والتعاي�س  الثقايف 

مييز مدينة دبي.
ال��ع��امل��ي للخريجني  دب���ي  م��ع��ر���س 
.. ي��ه��دف دع���م ه���ذا امل��ع��ر���س اإىل 
ت�صجيع وحتفيز خريجي جامعات 
با�صتخدام  ل��ل��م�����ص��ارك��ة  ال����ع����امل 
ال���ت���ف���ك���ري ال��ت�����ص��م��ي��م��ي الإي����ج����اد 
امل�صكالت  ملختلف  مبتكرة  ح��ل��ول 
�صاأن  وم�����ن  امل���ل���ّح���ة.  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة 
الطالبية  امل�صاريع  وتنفيذ  تفعيل 
الواعدة اأن ي�صهم يف و�صع دبي يف 
�صدارة املدن ال�صاعية نحو متكني 
اجليل اجلديد من ر�صم م�صتقبل 

م�صرق للعامل.
من  االأك��رب  املو�صم  تنظيم  و�صيتم 
جائزة  ع���ن  واالإع��������الن  امل���ع���ر����س 
كربى ملو�صم 2020 خالل “قمة 
اإك�صبو العاملية للحكومات”، بحيث 
احلكومية  املوؤ�ص�صات  �صتحت�صن 
واخلا�صة امل�صاريع اخلم�صة االأوىل 
املعر�س  و�صي�صتقطب  ال��ف��ائ��زة. 

معرفية  وك����م����ن����ارة  ل�������الإب�������داع.. 
وثقافية رائدة يف املنطقة، وقالت: 
كل  يف  للمواهب  دب��ي  “ا�صتقطاب 
توجهاتنا  ت��دع��م  م��ي��زة  امل���ج���االت 
الريادة  لتحقيق  مبادراتنا  وتعزز 

الثقافية«.
ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  وا���ص��ت��م��ع 
حممد بن را�صد اآل مكتوم - خالل 
الثقافة  ه��ي��ئ��ة  م��ق��ر  اإىل  زي���ارت���ه 
قدمته  ل�صرح   - دب��ي  يف  وال��ف��ن��ون 
ه��ال��ة ب���دري، امل��دي��ر ال��ع��ام للهيئة 
حول روؤية دبي الثقافية اجلديدة 
وال����ت����ي ت��ت�����ص��م��ن ع�����دة م����ب����ادرات 
م�صتدام  ط��اب��ع  ذات  ا�صرتاتيجية 
دبي  م���ك���ان���ة  ت��ك��ري�����س  ت�����ص��ه��م يف 
رائدة،  ثقافية  كحا�صرة  و�صمعتها 
من  ي�صتفيد  ح�����ص��اري  وك��م��رك��ز 
النابع  واالإن�����ص��اين  الثقايف  ال���رثاء 
م���ن ال��ت��ن��وع ال��ك��ب��ري ال�����ذي مييز 
جم��ت��م��ع االإم������ارة ب��ك��ل م���ا ت�صمه 
ومتنوعة  ع����دي����دة  ث���ق���اف���ات  م����ن 
اإ���ص��ه��ام��ات��ه��ا كمدينة  ي��ك��ر���س  مب���ا 
واملبدعني  ل��ل��م��وه��وب��ني  ح��ا���ص��ن��ة 
العامل،  اأنحاء  كل  من  واملبتكرين 
ت���ت���وف���ر فيها  اإب����داع����ي����ة  وك��ب��ي��ئ��ة 
التمكني  واأدوات  ع���ن���ا����ص���ر  ك����ل 
واملعريف  واالجتماعي  االقت�صادي 
للتالقي  وك���م���دي���ن���ة  وال���ت���ق���ن���ي، 
يعك�س  ومب��ا  واالإن�����ص��اين،  الفكري 
القائمة  ال��ق��ي��م��ّي��ة  م��ن��ظ��وم��ت��ه��ا 
واالإخاء  والتعاي�س  الت�صامح  على 
واالن��ف��ت��اح وق��ب��ول االآخ���ر، وير�صخ 
ال�صرق  يف  م��رك��ز  ك��اأك��رب  مكانتها 
ومبادرات  �صروحاً  ي�صم  االأو�صط 
ثقافية ومعرفية تغطي اهتمامات 
وجم�����االت ���ص��ت��ى، وذل����ك مب����وازاة 
واالأعمال  امل��ال  كعا�صمة  مكانتها 
�صياحي  وك��م��ق�����ص��د  امل��ن��ط��ق��ة،  يف 
م�صتوى  ع��ل��ى  االأول  ه���و  رئ��ي�����س 
اأفريقيا،  و�صمال  االأو�صط  ال�صرق 
جاذبية  ذات  ك��م��دي��ن��ة  وك����ذل����ك 

للعي�س واال�صتقرار فيها.
دبي  روؤي�����ة  اأن  ب�����دري  واأو����ص���ح���ت 
ال��ث��ق��اف��ي��ة اجل����دي����دة ت���ق���وم على 
ت��اأك��ي��د م��ك��ان��ة دب���ي م���رك���زاً عاملياً 
للثقافة وحا�صنًة لالإبداع وملتقى 
لتحقيق  وت�������ص���ع���ى  ل����ل����م����واه����ب، 
ا�صرتاتيجية  م�صتهدفات  ث��الث��ة 
رئي�صية ت�صمل: خلق حراك ثقايف 
ف���ّع���ال ل��ت��ع��زي��ز م��ك��ان��ة دب����ي على 
خ��ارط��ة ال��ع��امل ال��ث��ق��اف��ي��ة، وجعل 
للمواهب  االأوىل  ال��وج��ه��ة  دب����ي 
والفنية  واالإب����داع����ي����ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
وعاملياً،  وع��رب��ي��اً  حملياً  واالأدب���ي���ة 
ودعم منو ال�صناعات االإبداعية يف 
االإمارة لتعزيز العائد االقت�صادي 

الثقايف.
وت�صمل الروؤية اجلديدة اأكرث عن 
15 مبادرة متنوعة تغطي خمتلف 
من  والفنية  الثقافية  القطاعات 
م��ن��ظ��وم��ة جديدة  اع��ت��م��اد  ب��ي��ن��ه��ا 
العامل،  يف  ثقافية  ف��ي��زا  اأول  ملنح 
واإطالق مو�صم دبي العاملي لالآداب 
العامل  يف  ح���رة  منطقة  واإط����الق 

وفكرية  وت��راث��ي��ة  فنية  ف��ع��ال��ي��ات 
م��ت��ن��وع��ة م���ن م���ع���ار����س ون�����دوات 
وُتعد  وغ��ريه��ا.  �صعرية  واأم�صيات 
 115 التي تقع على م�صافة  حتا، 
ك��ي��ل��وم��رتاً م��ن ق��ل��ب دب���ي، واحدة 
من اأهم املناطق ال�صياحية التابعة 
الإمارة دبي، وت�صكل وجهة �صياحية 
جذابة للعديد من ال�صياح والزوار 
كافة  العامل  اأن��ح��اء  من  القادمني 
وت���ت���م���ي���ز ه������ذه امل���ن���ط���ق���ة ب���وف���رة 
وت�صاري�س  اخل���الب���ة  م��ن��اظ��ره��ا 
جبالها وتاللها الوعرة، وبحريتها 
واأجوائها  االآ���ص��رة،  االإط��الل��ة  ذات 

الهادئة.
اإقامة  اأج��ل اخلري” ..  »الفن من 
فعاليات جمتمعية فنية على مدار 
املجتمع  اإ�صراك  اإىل  تهدف  ال�صنة 
خللق  كو�صيلة  ال��ف��ن  وا���ص��ت��خ��دام 
اأف�����راد املجتمع  ب���ني  ث��ق��ايف  ح����وار 
فني  اأ�صبوع  اعتماد  حتته  وي��ن��درج 
عاملي يقام �صنوياً يف دبي من اأجل 
دع�����م اأع����م����ال اخل�����ري واالأه��������داف 
االإن�صانية، وذلك مب�صاركة فنانني 

حمليني وعامليني ورجال اأعمال.
وي�����ص��م االأ���ص��ب��وع م����زادات خريية 
وعرو�صاً فنية ومعار�س ت�صكيلية، 
ت�صجيع  اإىل  امل��ب��ادرة  ه��ذه  وتهدف 
الثقافات  خم��ت��ل��ف  م��ن  ال��ف��ن��ان��ني 
واجلن�صيات كي يتربعوا باأعمالهم 
ل�����دع�����م االأع�������م�������ال االإن���������ص����ان����ي����ة 
تخ�صي�س  يتم  بحيث  واخل��ريي��ة، 
بالكامل  ال���ف���ن���ي  االأ�����ص����ب����وع  ري�����ع 
العامل  يف  االإن�����ص��ان��ي��ة  ل���الأه���داف 

العربي.
جمموعة ذهب دبي .. وهي مبادرة 
ث��ق��اف��ي��ة اق��ت�����ص��ادي��ة ت��ع��م��ل على 
للذهب  خا�س  اإن��ت��اج  خط  تطوير 
يف دبي، على غرار دول اأخرى حول 
م�صابقة  طرح  على  وتركز  العامل، 
دبي”،  ذهب  “جمموعة  لت�صميم 
ب��غ��ي��ة ت��ر���ص��ي��خ ا���ص��م دب����ي كوجهة 
م����ع جمل�س  ب���ال���ت���ع���اون  ل���ل���ذه���ب 
املبادرة  وت�صتهدف  العاملي  الذهب 
ال�صّناع  ل��دى  االإب���داع  روح  حتفيز 
املجموعة  ورب������ط  االإم����ارات����ي����ني 
لدبي،  املميزين  وال��رتاث  بالهوية 
العائد  ت���ع���زي���ز  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة 
االق���ت�������ص���ادي ل��ق��ط��اع ال���ذه���ب يف 
دبي، وتعزيز مكانتها كمركز عاملي 

للذهب.
مع  الثقافية  دبي  كنوز  ا�صتك�صاف 
املبادرة على عقد  “اأوبر” .. تقوم 
�صراكة مع �صركة “اأوبر” لت�صهيل 
لكنوز  االإم�������ارة  ���ص��ائ��ح��ي  و����ص���ول 
وتقدمي  دب��ي  يف  ثقافية  �صياحية 

جتربة تفاعلية للثقافة.
وتعد   .. ال��ف��ن��ي��ة  دب����ي  م��ق��ت��ن��ي��ات 
حتت  متكاملة  منظومة  اأول  ه��ذه 
اإ�صراف حكومي، �صمن �صراكة مع 
املهتمني  ت�صاعد  اخلا�س،  القطاع 
ال��ف��ن��ي��ة على  يف جم����ال االأع����م����ال 
اللوحات  وت��ب��ادل  اق��ت��ن��اء وع��ر���س 
الفنية.  وال���ق���ط���ع  وامل���ن���ح���وت���ات 
حتريك  يف  امل������ب������ادرة  وت�������ص���اه���م 

خلق ح���راك ث��ق��ايف يف االإم����ارة هو 
وهو  نوعه..  واالأ�صمل من  االأك��رب 
حراك يواكب احلراك االقت�صادي 
كل  يرفد  بحيث  ل��دب��ي..  امل�صتدام 

منهما االآخر ويدعمه ويعززه«.
دبي  روؤي����ة  اأن  �صموها  واأو���ص��ح��ت 
اعتمدها  التي  اجلديدة  الثقافية 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حممد 
ا�صتلهام  مت  م��ك��ت��وم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
توجيهات  من  واأهدافها  مكوناتها 
تكون  اأن  ع��ل��ى  وح���ر����ص���ه  ���ص��م��وه 
ل��الإ���ص��ع��اع احل�صاري  م��رك��زاً  دب��ي 
اإجنازاته  كافة  تت�صافر  والتنموي 
اآثارها  ومت��ت��د  االإن�������ص���ان  خل��دم��ة 
نطاق  اأو������ص�����ع  اإىل  االإي����ج����اب����ي����ة 
منوذجاً  دب���ي  ت��ب��ق��ى  واأن  مم��ك��ن، 
ل��ل��ت��ط��وي��ر ال���ق���ائ���م على  ���ص��اط��ع��اً 
امل��ج��ت��م��ع واإم��������داد جميع  ����ص���ع���ادة 
الفكري  التمّيز  مبقومات  اأف���راده 
واالإبداعي، من خالل بيئة تتكامل 
فيها العنا�صر املحفزة على اإطالق 
واإف�صاح  اخلالقة  لالأفكار  العنان 

املجال اأمام كل طاقة مبدعة.
ونّوهت �صمو رئي�صة هيئة الثقافة 
روؤي����ة  اأن  اإىل  دب����ي  يف  وال���ف���ن���ون 
ت��ق��وم يف  اجل��دي��دة  الثقافية  دب���ي 
الن�صيج  ا���ص��ت��ث��م��ار  ع��ل��ى  ج��وه��ره��ا 
دبي  يف  املتنّوع  واالإن�صاين  الثقايف 
تفاعلي  ح�������ص���اري  ف�����ص��اء  خل��ل��ق 
ي���ر����ص���خ م���ك���ان���ة دب�����ي واالإم���������ارات 
�صعوب  ل���ك���ل  م��ل��ت��ق��ى  ب���و����ص���ف���ه���ا 
االأر�س، وقالت �صموها: “التفاعل 
االإماراتية  ال��ث��ق��اف��ة  ب��ني  ال��ف��ري��د 
بكل اأ�صالتها وعراقتها مع ثقافات 
جاليات حوايل 200 دولة تعي�س 
ال  اآف��اق  اأمامنا  يفتح  وبيننا  معنا 
الثقايف  امل�صهد  لتطوير  حم��دودة 
واإم��داده مبزيد من عوامل القوة 
االإيجابي  واحل�����ص��ور  وال��ن�����ص��اط 

على خارطة العامل الثقافية«.
تكليف  “كان  ���ص��م��وه��ا:  واأ���ص��اف��ت 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب 
اأن  وحر�صنا  وا���ص��ح��اً..  لنا  را���ص��د 
تكون روؤية دبي الثقافية اجلديدة 
جعلت  التي  �صموه  لروؤية  مواكبة 
اقت�صادياً  م����رك����زاً  االإم��������ارة  م���ن 
هو  ال���ه���دف  اأن  م���وؤك���دة  عاملياً”، 
للمجتمعات  من���������وذج  ت�����ق�����دمي 
فيها  ت����زده����ر  ال����ت����ي  ال���ع�������ص���ري���ة 
واالإبداعية  ال��ث��ق��اف��ي��ة  االأن�����ص��ط��ة 
االأن�صطة  م����ع  ج���ن���ب  اإىل  ج���ن���ب���اً 
واملعرفية،  والعلمية  االقت�صادية 
ال���دور  “تكامل  ���ص��م��وه��ا:  وق��ال��ت 
مكانتها  م������ع  ل�����دب�����ي  ال�����ث�����ق�����ايف 
عربياً  منوذجاً  يقدم  االقت�صادية 
فريداً ملجتمع امل�صتقبل الذي يويل 
التطوير االإبداعي ذات القدر من 
االه��ت��م��ام ل��ل��ت��ط��وي��ر ���ص��م��ن باقي 

القطاعات«.
واأ�صارت �صمو ال�صيخة لطيفة بنت 
حممد بن را�صد اآل مكتوم اإىل اأن 
روؤية دبي الثقافية اجلديدة ت�صعى 
كحا�صن  دب���ي  م��وق��ع  ت��ع��زي��ز  اإىل 
رئي�صي للمواهب.. وكبيئة حمفزة 

اأكرث من 1000 م�صارك و150 
م�صروعاً من 208 جامعة عربية 
واأج��ن��ب��ي��ة م��رم��وق��ة م���ن خمتلف 

اأنحاء العامل.
 .. ال�صينمائي  امل��رم��وم  م��ه��رج��ان 
ُيقام  ���ص��ي��ن��م��ائ��ي  م���ه���رج���ان  وه����و 
منطقة  يف  ال���ط���ل���ق  ال�����ه�����واء  يف 
دور  م��ع  بالتعاون  وذل��ك  امل��رم��وم، 
املختلفة، ويهدف لتعزيز  ال�صينما 
ال�������ص���ي���اح���ي يف دب�����ي من  اجل������ذب 
واأماكن  وج��ه��ات  اك��ت�����ص��اف  خ���الل 
مناطق  ف��ي��ه��ا، مب�������وازاة  ج���دي���دة 
فيها،  واملكّر�صة  التقليدية  اجلذب 
امل�صاهدة  متعة  اإث����راء  ج��ان��ب  اإىل 
ال�صينمائية املفتوحة يف ظل اأجواء 
طبيعية فريدة من نوعها، وزيادة 
مبنظومة  اجلمهور  ل��دى  ال��وع��ي 
الطبيعية،  امل�����رم�����وم  حم���م���ي���ات 
الطبيعة  مب���ك���ون���ات  واالح���ت���ف���اء 

والبيئة ال�صحراوية يف دبي.
عاملية  فنية  معامل   .. دب��ي  مباين 
اعتماد  امل��ب��ادرة على  ه��ذه  تقوم   ..
الأبنية  متميزة  معمارية  ت�صاميم 
م���ن خ����الل جل��ن��ة خمت�صة  دب����ي 
تتوىل االإ���ص��راف على ذل��ك بهدف 
جعل املدينة وجهة تت�صم باالإبداع 
ت�صهيالت  ت��ق��دمي  م��ع  امل��ع��م��اري، 
ل��ل��ج��ه��ات واالأف��������راد ع��ن��د تقدمي 
ومبتكر  ف��ري��د  م��ع��م��اري  ت�صميم 
جمالية  قيمة  ي�صيف  ن��وع��ه  م��ن 
ت�صكيل  و���ص��ي��ت��م  دب�����ي.  اأف�����ق  ع��ل��ى 
جلنة خمت�صة ت�صرف على اختيار 
�صتنال  ال��ت��ي  امل��ق��دم��ة  الت�صاميم 
ال���ت�������ص���ه���ي���الت. وم�����ن �����ص����اأن هذه 
املبادرة اأن ت�صهم يف ت�صهيل العمل 
عامليني  معماريني  مع  التعاقد  اأو 
م�����ص��ه��وري��ن ل���رتك ب�����ص��م��ات فنية 
معمارية متميزة يف خمتلف اأنحاء 

اإمارة دبي.
 .. لدبي  املعمارية  الهوية  اإط��الق 
وتنفيذ  ت�صميم  امل���ب���ادرة  ت�����ص��م��ل 
وثقافية  معمارية  هوية  وتعميم 
وا���ص��ح��ة الإم����ارة دب��ي متيزها عن 
بحيث  العاملية،  امل���دن  م��ن  غ��ريه��ا 
تعطي طابعاً جديداً ومميزاً لنظام 
العمارة الهند�صية با�صتخدام نق�س 
دبي، وميكن ا�صتخدام هذه الهوية 
واخلا�صة  احلكومية  املباين  على 
تاريخ  اإىل ترك ب�صمة يف  وتهدف 
ت��ت��وارث��ه االأجيال،  امل��ع��م��اري،  دب��ي 
ي�����ص��ه��م يف خ��ل��ق طابع  ع��ل��ى ن��ح��و 

هند�صي ومعماري مميز لالإمارة.
يتم  ح��دث   .. الثقايف  حّتا  كرنفال 
احلفاظ  ب��ه��دف  ���ص��ن��وي��اً  تنظيمه 
والرتاثي  ال��ث��ق��ايف  امل�����وروث  ع��ل��ى 
االإم��������ارات��������ي وحت����ف����ي����ز احل����رك����ة 
ال�صياحية واالقت�صادية يف املنطقة 
الطبيعية،  بيئتها  ب��رثاء  ال�صهرية 
املميزة ال�صيما يف ف�صل  واأجوائها 
فيه  يقام  اأن  تقرر  وال���ذي  ال�صتاء 
اعتدال  م��ن  ل��ال���ص��ت��ف��ادة  احل����دث 
الفر�صة  واإت�����اح�����ة  ف����ي����ه،  امل����ن����اخ 
خا�صة  امل����ت����ن����وع����ة  ل���الأن�������ص���ط���ة 
�صت�صمل  وال��ت��ي  م��ن��ه��ا،  اخل���ارج���ي 

وتنظيم  االإب����داع����ي����ة،  ل��ل��م��واه��ب 
ال�صينمائي،  امل����رم����وم  م���ه���رج���ان 
وثقافية  معمارية  هوية  واإط���الق 

الإمارة دبي، وغريها.
ال���ع���امل  يف  ث���ق���اف���ي���ة  ف����ي����زا  اأول 
اعتماد  امل����ب����ادرة  ه����ذه  ت�����ص��م��ل   ..
فيزا  اأول  مل��ن��ح  ج��دي��دة  م��ن��ظ��وم��ة 
العامل،  يف  االأم���د  طويلة  ثقافية 
امل�صهد  االإم����ارات  �صتت�صدر  حيث 
ال���ث���ق���ايف ال���ع���امل���ي ب���ه���ذه امل����ب����ادرة، 
والفنانني  االأدب����اء  ا�صتقطاب  م��ع 
حا�صنة  نف�صها  لرت�صخ  واملبدعني 
العربية  املواهب واالإبداعات  الأهم 
والعاملية كجزء من م�صعى رئي�صي 
الثقايف  االق����ت���������ص����اد  ل���ت���ح���ري���ك 
واالحتفاظ  امل��واه��ب  وا�صتقطاب 

بها ومتكينه.
تت�صمن   .. اإبداعية  ح��رة  منطقة 
ال��روؤي��ة اجل��دي��دة اإط���الق منطقة 
ُتعنى  “القوز”،  يف  ح��رة  اإب��داع��ي��ة 
قطاع  يف  االإب����داع����ي����ة  ب���امل���واه���ب 
وفنانني  اأدب���������اء  م����ن  ال���ث���ق���اف���ة، 
ت�صكيليني، بحيث متنح منت�صبيها 
واملميزات  اخل��دم��ات  م��ن  ال��ع��دي��د 
م��ن مرحلة  ب����دءاً  وال��ت�����ص��ه��ي��الت، 
للم�صاريع  االأويل  الت�صور  و���ص��ع 
االإبداعية والثقافية وحتى مرحلة 
الت�صميم واالإنتاج وتهدف املبادرة 
القوز  م��ن��ط��ق��ة  ق��ي��م��ة  ت��اأك��ي��د  اإىل 
اإ�صهامه  واإبداعي له  كمركز ثقايف 
كوجهة  دب����ي  ج���اذب���ي���ة  ت��ع��زي��ز  يف 
جم��ت��م��ع��ي��ة ل��ل��ع��م��ل وال����رتف����ي����ه، 
منظومة  اإن�����ص��اء  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
متكاملة للمبدعني الإنتاج وعر�س 

اأعمالهم والرتويج لها.
مو�صم دبي العاملي ل��الآداب .. وهو 
اأك�����رب م��و���ص��م ل��ل��م��ح��ت��وى االأدب�����ي 
والكلمة املقروءة يف املنطقة، يهدف 
عا�صمًة  دب���ي  م��ك��ان��ة  تر�صيخ  اإىل 
للمحتوى الثقايف واملعريف؛ بحيث 
ي�صم 1000 فعالية فنية واأدبية 
 100 اأه��م  وي�صت�صيف  وثقافية، 
دار  و100  وع���امل���ي  ع��رب��ي  ك��ات��ب 
لتفعيل قطاع  وعاملية  ن�صر عربية 
املو�صم  مظلة  حتت  تندرج  الن�صر. 
والفعاليات  امل��ب��ادرات  من  العديد 
التي  والثقافية،  واالأدبية  املعرفية 
ال�صنوات  يف  دب����ي  ���ص��م��ع��ة  ع�����ززت 
ث���ق���ايف حيوي،  ك��م��رك��ز  االأخ�������رية 
االأكرب  التجمع  املعرفة،  قمة  مثل 
الفكر  لقادة  املنطقة  يف  نوعه  من 
ل��ب��ح��ث ال���ت���وج���ه���ات امل���ع���رف���ي���ة يف 
املنطقة؛ وجائزة حممد بن را�صد 
اآل مكتوم للمعرفة التي ت�صتهدف 
ت����ك����رمي االإ�����ص����ه����ام����ات يف جم���ال 
تعزيز املعرفة ون�صرها، ومهرجان 
االحتفالية  االإم����������ارات  ط������ريان 
االأدب�����ي�����ة االأك�������رب م����ن ن���وع���ه���ا يف 
املنطقة لالحتفاء بالكلمة املكتوبة 
واملقروءة، وحتدي القراءة العربي 
املبادرة االأكرب من نوعها يف الوطن 
العربي لغر�س ثقافة القراءة لدى 
را�صد  بن  حممد  وج��ائ��زة  الن�سء، 
املبادرات  ل��ت��ك��رمي  ال��ع��رب��ي��ة  ل��ل��غ��ة 

•• دبي-وام: 

ال�صيخ  ال�����ص��م��و  ���ص��اح��ب  اع��ت��م��د 
نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
رئ���ي�������س جمل�س  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
“رعاه اهلل”  دب���ي  ح��اك��م  ال�����وزراء 
اجلديدة،  ال��ث��ق��اف��ي��ة  دب���ي  روؤي����ة   ،
ثقافياً  ح���راك���اً  ب��ت��د���ّص��ني  اإي����ذان����اً 
ه��و االأ���ص��م��ل واالأك����رث ت��ن��وع��اً على 
موؤ�ص�صاتها  دبي مبختلف  م�صتوى 
واملجتمعية،  وامل��ع��رف��ي��ة  الثقافية 
للثقافة  م���رك���زاً  دب���ي  ت��ك��ون  ل��ك��ي 
وملتقًى  ل������الإب������داع،  وح���ا����ص���ن���ًة 
والُكتَّاب  للمواهب ومنارة لالأدباء 
والفنانني  والباحثني  واملفّكرين 
االإماراتيني والعرب ومن خمتلف 
جماالت  �صتى  ويف  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 

االإبداع.
جاء ذلك خالل زيارة �صموه لهيئة 
يرافقه  دب��ي  يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة 
���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح��م��دان ب��ن حممد 
اآل مكتوم ويل عهد دبي  بن را�صد 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
دب�����ي و����ص���م���و ال�����ص��ي��خ م���ك���ت���وم بن 
نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د  ب��ن  حممد 
ا�صتقبال  يف  ك��ان  حيث  دب��ي  حاكم 
���ص��م��وه ل���دى و���ص��ول��ه مل��ق��ر الهيئة 
حممد  بنت  لطيفة  ال�صيخة  �صمو 
هيئة  رئي�صة  مكتوم،  اآل  را�صد  بن 
ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون يف دب����ي، حيث 
اط��ل��ع ���ص��م��وه خ���الل ال���زي���ارة على 
الت�صّور اجلديد للهيئة واأن�صطتها 
اإع��داده بتكليف مبا�صر  وال��ذي مت 

من �صموه.
واأكد �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
الوجه  اأن  م��ك��ت��وم  اآل  را����ص���د  ب���ن 
الثقايف لدبي ال بد اأن يكون عاملياً 
�صموه:  وق��ال  وحقيقياً،  وم��ت��ف��ّرداً 
اقت�صادية  عا�صمة  اأي  “مكانة 
ثقايف  وج��ه  دون  تكتمل  ال  عاملية 
ودبي  رق���ّي���ه���ا...  يعك�س  ح�����ص��اري 
وفنية  ث���ق���اف���ي���ة  اأ������ص�����واًل  مت���ل���ك 
ثقافية  وج���ه���ًة  ل��ت��ك��ون  ت��وؤه��ل��ه��ا 
للمواهب  رئي�صية  وحا�صنة  عاملية 

واملبدعني«.
الثقايف  ال���رثاء  اإىل  �صموه  واأ���ص��ار 
ال����ذي ت��ت��م��ت��ع ب���ه دول����ة االإم������ارات 
ب��دور مهم على  للقيام  يوؤهلها  ما 
اأ�صوة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  ال���ع���امل  خ���ارط���ة 
بدورها االقت�صادي املحوري عاملياً، 
وقال �صموه: “ميكن بو�صوح روؤية 
دولة االإمارات خالل �صنوات قليلة 
اإقليمية..  ثقافية  حمطة  ك��اأك��رب 
الثقافية  ال���وج���ه���ات  اأه�����م  واأح�����د 
امل�صاريع  بف�صل  وذل��ك  العاملية... 
خمتلف  يف  اال�صتثنائية  الثقافية 

اإمارات الدولة«.
ودعا �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
على  للعمل  م��ك��ت��وم  اآل  را���ص��د  ب��ن 
م�����ص��اف��رة ج��ه��ود ج��م��ي��ع اجلهات 
اأجل  م��ن  ال��ث��ق��ايف  بالعمل  املعنية 
االإيجابي  وامل��ردود  النتائج  تعظيم 
املجتمع،  على  املهم  القطاع  لهذا 
وقال �صموه: “ثقتي كبرية بفريق 
دبي..  يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة  هيئة 
الطاقات  لتوحيد  اجلميع  واأدع���و 
ال���ف���ري���ق الإح�������داث تغيري  ودع�����م 
حقيقي يف امل�صهد الثقايف بدبي... 
ال���ع���دي���د م����ن اجل����ه����ات ت��ع��م��ل يف 
واالأدبي..  والفني  الثقايف  القطاع 
وت�����وح�����ي�����د اجل�������ه�������ود وجت���م���ي���ع 
تظاهرات  يف  ال�صغرية  الفعاليات 
ث��ق��اف��ي��ة ك���ب���رية اأن���ف���ع ل��ن��ا خالل 
اجلميع  ون��دع��و  املقبلة..  املرحلة 

للعمل بروح الفريق الواحد«.
و����ص���دد ���ص��م��وه ع��ل��ى اأه���م���ي���ة هذا 
يكون  اأن  و�������ص������رورة  ال���ت���ك���ام���ل 
مبكوناته  ل��ل��م��ج��ت��م��ع  م���الم�������ص���اً 
“املبادرات  ���ص��م��وه:  وق���ال   .. ك��اف��ة 
اأن تكون  الثقافية ال بد  وامل�صاريع 
���ص��ام��ل��ة ومت�������ّس خمتلف  ج��ام��ع��ة 
�����ص����رائ����ح امل����ج����ت����م����ع... ت���ط���ورن���ا 
بنمونا  قيا�صه  مي��ك��ن  احل�����ص��اري 
الثقايف.. وال بد اأن نعرب عن تراث 
فكري وح�صاري ومعريف يليق بنا 
منارًة  دبي  وير�صخ  العرب..  كاأمة 

لهذا الفكر«.
ال�صيخة  �صمو  اأك���دت  جانبها  م��ن 
را�صد  ب����ن  ب���ن���ت حم���م���د  ل��ط��ي��ف��ة 
الثقافة  هيئة  رئي�صة  م��ك��ت��وم،  اآل 
“ اأن روؤي���ة دبي  وال��ف��ن��ون يف دب��ي 
على  �صتعمل  اجل��دي��دة  الثقافية 

االقت�صاد الفني يف االإم��ارة، وبناء 
وجامعي  ملُ��ق��ت��ن��ي  ب��ي��ان��ات  ق���اع���دة 
وجعل  الفنية،  والتحف  االأع��م��ال 
ال�صرق  يف  رئ��ي�����ص��ي��ة  وج���ه���ة  دب����ي 
احتوائها  خ�����الل  م����ن  االأو������ص�����ط 
منظومة متكاملة لتداول االأعمال 
ال��ف��ن��ي��ة، وك���ذل���ك ت�����ص��ه��ي��ل عر�س 

مقتنيات دبي يف املعار�س العاملية.
مت  االأخ����رى،  للمقتنيات  وخ��الف��اً 
دبي  مقتنيات  منظومة  ت�صميم 
م�صتدام  من�����وذج  اإىل  ب��اال���ص��ت��ن��اد 
عرب  املعنيني  كل  م�صاهمة  ي�صمل 
العام  ال���ق���ط���اع���ني  ب����ني  ����ص���راك���ة 
منوذج  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة  واخل���ا����س 
ي�صمن  ك��م��ا  م�������ص���رتك،  مت��وي��ل��ي 
وي�صمح  للوحات،  الفردية  امللكية 
خمتلف  يف  الفنية  القطع  بعر�س 
اأرج�������اء دب����ي ل��ت��ق��ري��ب ال���ف���ن من 
اال�صتفادة  على  ع��الوة  اجل��م��ه��ور، 
الرقمية  ال��ت��ق��ن��ي��ات  اأح������دث  م���ن 
اف���رتا����ص���ي ي�صمح  م��ت��ح��ف  خل��ل��ق 
جمهور  اإىل  بالو�صول  للمقتنيات 

عاملي.
 .. مو�صم دبي للمقتنيات اخلا�صة 
امل��و���ص��م، ي�صتطيع  م��ن خ���الل ه��ذ 
ج��ام��ع��و االأع���م���ال ال��ف��ن��ي��ة عر�س 
خمتلف  يف  اخل��ا���ص��ة  مقتنياتهم 
اأرج�����اء دب���ي وي��ه��دف اإط����الق هذا 
اأ����ص���ح���اب  حت���ف���ي���ز  اإىل  امل����و�����ص����م 
التحف  وج����ام����ع����ي  امل���ق���ت���ن���ي���ات 
كنوزهم  لعر�س  الفنية  واالأع��م��ال 
وم�صاركتها  ج���ه���ة،  م���ن  ال��ف��ن��ي��ة 
وذلك  اأخ���رى،  جهة  من  اجلمهور 
النا�س  ل��دى  الفني  ال��وع��ي  ل��رف��ع 
وامل�صاهمة يف دعم االقت�صاد الفني 
.. مبادرة  زع��ب��ي��ل  ث��ان��وي��ة  ب��دب��ي. 
اإعادة تاأهيل مبنى مدر�صة  هدفها 
للحفاظ  للبنات  الثانوية  زعبيل 
للمدر�صة  امل��ع��م��اري  ال��ت��اري��خ  على 
�صمن  االأوىل  وه�����ي  وامل���ن���ط���ق���ة 
تهدف  م�صابهة  م��ب��ادرات  �صل�صلة 
الإع����ادة ت��اأه��ي��ل وا���ص��ت��خ��دام املباين 
التاريخ.  االإم����ارة ع��رب  ال��ب��ارزة يف 
م�صاحة  اإىل  املبنى  حتويل  و�صيتم 
الفنية؛  اال���ص��ت��خ��دام��ات  م��ت��ع��ددة 
وم�صاحات  امل�����ع�����ار������س،  ت�������ص���م���ل 
العمل،  وور���س  الفعاليات  لتنظيم 
التخ�ص�صية،  املتاحف  وا�صت�صافة 
لتاريخ  م�صغر  م��ع��ر���س  واإق���ام���ة 
املدر�صة  ل��ت��ك��ون  وذل����ك  امل���در����ص���ة، 
وجهة رئي�صية للمقيمني والزوار، 
كما ت�صبح من�صة لل�صباب ملمار�صة 

اأن�صطتهم الفنية فيها.
ال�صعوب  ل��ث��ق��اف��ات  دب���ي  م��ه��رج��ان 
متنوعة  احتفاليات  جمموعة   ..
اح�����ت�����ف�����اًء ب����ث����ق����اف����ات اجل����ال����ي����ات 
املهرجان  وي�صم  دب��ي.  يف  املقيمة 
والتقاليد  العادات  الإبراز  فعاليات 
واملاأكوالت واملنتجات اخلا�صة بكل 
جالية اإىل جانب االأزياء ال�صعبية، 
واحلرف،  واملنتجات  والفولكلور، 

وذلك وفق جدول �صنوي.
تفعيل  ع���ل���ى  امل���ه���رج���ان  وي���ع���م���ل 
االأماكن  يف  االإب����داع����ي  ال��ن�����ص��اط 
ويهدف  دب�����ي،  اإم�������ارة  يف  ال���ع���ام���ة 
للت�صامح  دب��ي  من���وذج  تعزيز  اإىل 
باأ�صلوب  وال��ت��ج��ان�����س  واالن����دم����اج 
ي��ع��رب ع���ن ث��ق��اف��ة ال�����ص��ع��وب التي 
جانب  اإىل  اأر����ص���ه���ا،  ع��ل��ى  ت��ع��ي�����س 
بدبي،  ال��ث��ق��ايف  االق��ت�����ص��اد  تنمية 
االإمارة  يف  الثقايف  التنوع  واإب����راز 

بطريقة اإيجابية.
اح�صائيات واأرق��ام .. ويدعم روؤية 
دبي الثقافية اجلديدة ر�صيد كبري 
املتنوعة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  االأ����ص���ول  م��ن 
تابعة  منها   8 مكتبة،   12 وت�صم 
دبي،  يف  وال��ف��ن��ون  الثقافة  لهيئة 
وت�����ص��ت��ق��ط��ب امل��ك��ت��ب��ات اأك�����رث من 
260 األف زائر �صنوياً. ويوجد يف 
االإمارة اأكرث من 135 بيتاً تراثياً 
و�صتة  ت��اري��خ��ي��ة  اأح����ي����اء  وث���الث���ة 
جممعات  وخم�صة  اأث��ري��ة،  م��واق��ع 
تقليدياً  ���ص��وق��اً  و21  اإب���داع���ي���ة، 
م���ا ب���ني رئ��ي�����ص��ي��ا وف���رع���ي���اً، و20 
متاحف  �صتة  �صمنها  م��ن  متحفاً 
من  اأك��رث  ت�صتقطب  للهيئة  تابعة 
كذلك،  �صنوياً.  زائر  مليون   1.6
 2300 اأك��رث من  دب��ي  ت�صت�صيف 
�صنوياً،  مرخ�صة  ثقافية  فعالية 
وي����ق����در ح���ج���م جت�������ارة االأع����م����ال 
درهم  مليون   121 بنحو  الفنية 

خالل اأ�صبوع اآرت دبي.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن 
زايد يهنئون رئي�س نيجرييا 

•• اأبوظبي-وام:

“حفظه اهلل” برقية  الدولة  نهيان رئي�س  اآل  زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  بعث �صاحب 
وذلك  االحت��ادي��ة  نيجرييا  جمهورية  رئي�س  ب��خ��اري  حممد  الرئي�س  فخامة  اإىل  تهنئة 

مبنا�صبة ذكرى ا�صتقالل بالده.
كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س 
اآل نهيان ويل عهد  الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى للقوات امل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س 

حممد بخاري.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن 
زايد يهنئون رئي�س قرب�س  

 
•• اأبوظبي-وام:

“حفظه اهلل” برقية  الدولة  نهيان رئي�س  اآل  زايد  ال�صيخ خليفة بن  ال�صمو  بعث �صاحب 
تهنئة اإىل فخامة الرئي�س نيكو�س انا�صتا�صياد�س رئي�س جمهورية قرب�س وذلك مبنا�صبة 
ذكرى ا�صتقالل ب��الده.   كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
تهنئة  برقيتي  امل�صلحة  للقوات  االأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  نهيان ويل عهد  اآل  زايد  بن 

مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س نيكو�س انا�صتا�صياد�س.

رئي�س الدولة ونائبه وحممد بن زايد 
يهنئون الرئي�س ال�صيني

•• اأبوظبي -وام:

اإىل فخامة  تهنئة  “حفظه اهلل” برقية  الدولة  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ خليفة  ال�صمو  بعث �صاحب 
الرئي�س �صي جني بينغ رئي�س جمهورية ال�صني ال�صعبية مبنا�صبة الذكرى ال�صبعني لتاأ�صي�س جمهورية ال�صني 
ال�صعبية. كما بعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
اأبوظبي نائب القائد االأعلى  اآل نهيان ويل عهد  حاكم دبي رعاه اهلل و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد 

للقوات امل�صلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س �صي جني بينغ.
وبعث �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم و�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن زايد اآل نهيان برقيتي 

تهنئة مماثلتني اإىل معايل يل كه ت�صيانغ رئي�س جمل�س الدولة جلمهورية ال�صني ال�صعبية.

اأن يكون عامليًا ومتفّردًا وحقيقيًا البد  لدبي  الثقايف  الوجه   : الدولة  رئي�س  • نائب 

بد اأن تكون جامعة �صاملة ومت�ّس خمتلف �صرائح املجتمع« ال  الثقافية  وامل�صاريع  •  »املبادرات 

بنت حممد:  التفاعل بني ثقافة االإمارات بكل اأ�صالتها وعراقتها مع ثقافات جاليات نحو 200 دولة تعي�س على اأر�صها يفتح اأمامنا اآفاقًا ال حمدودة للتطوير • لطيفة 

تاأكيد مكانة دبي مركزًا عامليًا للثقافة وحا�صنًة لالإبداع وملتقى للمواهب على  تقوم  اجلديدة  الثقافية  دبي  • روؤية 



األربعاء    2   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12746  
Wednesday   2   October   2019  -  Issue No   12746

03

اأخبـار الإمـارات
اإجراءات جديدة ل�صفر مواطني الدولة اإىل نيوزيلندا

•• اأبوظبي-وام:

االأول  امل��واف��ق  اليوم  من  اعتبارا  اأن��ه  نيوزيلندا  اأعلنت 
من اأكتوبر 2019، يتعني على حاملي جوازات ال�صفر 
االإماراتية الراغبني يف زيارة نيوزيلندا لفرتة ق�صرية 
احل�����ص��ول ع��ل��ى ت�����ص��ري��ح ���ص��ف��ر اإل���ك���رتوين ����ص���ادر عن 
الهجرة يف نيوزيلندا والذي ي�صري لعدة زيارات  دائرة 
الو�صول  عملية  �صي�صهل  واأن���ه  ع��ام��ني  اإىل  ت�صل  مل��دة 

للحدود.
ك��م��ا ي��ت��ع��ني ع��ل��ي��ه��م ال���ت���ق���دم ب��ط��ل��ب ل��ل��ح�����ص��ول على 
�صفرهم  م��ن  �صاعة   72 قبل  اإل��ك��رتوين  �صفر  ت�صريح 

https:// :التايل الرابط  عرب االإنرتنت من خالل 
www.immigration.govt.nz/new-
zealand-visas/apply-for-a-visa/
التطبيق  خ��الل  م��ن  اأو   abo ut-visa/nzeta
https://apps.apple. اإ���س  اأو  اآي  على  التايل 

 com/nz/app/nzeta/id1470900142
https://play.google. اأن��دروي��د  تطبيق  اأو 
com/store/apps/details?id=nz.

هذا  يتعدى  اأال  املتوقع  وم��ن   .govt.mbie.eta
االإجراء اخلم�صة دقائق.

وت��ب��ل��غ ت��ك��ل��ف��ة ط��ل��ب ت�����ص��ري��ح ال�����ص��ف��ر االإل����ك����رتوين 9 

اإ�س  اأو  اآي  تطبيقات  من  كل  على  نيوزيلندي  دوالرات 
نيوزيلنديا  دوالرا   12 اأو  املجانية  اأندرويد  وتطبيقات 
وي��دف��ع مقدمو  االإن��رتن��ت.  ع��رب  الطلب  تقدمي  اإذا مت 
على  واحل��ف��اظ  الدولية  ال���زوار  �صريبة  ر���ص��وم  الطلب 
ال�صياحة التي تبلغ قيمتها 35 دوالرا نيوزيلنديا عند 

دفع قيمة ت�صريح ال�صفر االإلكرتوين.
واأو����ص���ح���ت ال�����ص��ف��ارة ال��ن��ي��وزي��ل��ن��دي��ة اأن����ه ي��ت��ع��ني على 
اأوكالند  مطار  يعربون  الذين  االإماراتيني  امل�صافرين 
بطلب  التقدم  اآخ���ر  م��ك��ان  اإىل  رحلتهم  خ��الل  ال���دويل 
دائرة  م��ن  للعبور  اإل��ك��رتوين  ت�صريح  على  للح�صول 

الهجرة يف نيوزيلندا. 

حممد بن را�صد ي�صدر قرارا بت�صكيل جمل�س 
اأمناء جائزة دبي التقديرية خلدمة املجتمع

•• دبي-وام:

اأ�صدر �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء، رعاه اهلل، ب�صفته 
حاكما الإمارة دبي القرار رقم /17/ ل�صنة 2019 بت�صكيل جمل�س اأمناء جائزة دبي التقديرية خلدمة املجتمع 
للرئي�س،  نائباً  امل��ّري،  خليفة  عبداهلل  من:  كال  ع�صويته  يف  املجل�س  وي�صم  متيم.  خلفان  �صاحي  معايل  برئا�صة 
واأحمد حممد بن حميدان، واأحمد حمدان بن دملوك، ود. من�صور بن عبيد ال�صيخ، واأمني عام اجلائزة، اإ�صافة اإىل 
حة يف دبي، وهيئة  ال�صِّ التنفيذي الإم��ارة دبي، وبلدّية دبي، وهيئة  العامة للمجل�س  ممثلني عن كل من: االأمانة 
تنمية املُجتمع يف دبي، وهيئة املعرفة والتنمية الب�صرّية يف دبي، وذلك ملُّدة ثالث �صنوات قابلة للتجديد، على اأن تتم 

ت�صمية مُمثِّلي اجلهات احُلكومّية املُ�صار اإليها من ِقبل م�صوؤوليها.
دوره، وُين�صر يف اجلريدة الر�صمّية. وُيعمل بهذا القرار من تاريخ �صُ

�يل عهد اأبوظبي يتقبل التعازي يف �فاة �سهيل بن مبارك الكتبي

حممد بن زايد واحلكام واأولياء العهود وال�صيوخ يوؤدون �صالة اجلنازة على جثمان �صهيل بن مبارك الكتبي

•• اأبوظبي-وام :

اأدى �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي 
للقوات  االأع����ل����ى  ال���ق���ائ���د  ن���ائ���ب 
ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب  امل�صلحة 
ع�صو  النعيمي  را���ص��د  ب��ن  حميد 
ح���اك���م عجمان  االأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب 
االأعلى  املجل�س  املعال ع�صو  را�صد 
حاكم اأم القيوين و�صاحب ال�صمو 
القا�صمي  �صقر  ب��ن  �صعود  ال�صيخ 
راأ�س  حاكم  االأعلى  املجل�س  ع�صو 
 .. وذوي���ه  الفقيد  واأب��ن��اء  اخليمة 
جثمان  على  اجلنازة  �صالة  اأم�س 
املغفور له �صهيل بن مبارك الكتبي 
وذلك يف م�صجد ال�صيخ �صلطان بن 
البطني يف  االأول يف منطقة  زاي��د 

اأبوظبي.
جثمان  ع��ل��ى  ال�����ص��الة  اأدى  ك��م��ا 
���ص��م��وه��م كل  اإىل ج��ان��ب  ال��ف��ق��ي��د 
م�����ن.. ���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ح���م���دان بن 
حم��م��د ب��ن را���ص��د اآل م��ك��ت��وم ويل 
بن  را�صد  ال�صيخ  و�صمو  دب��ي  عهد 
���ص��ع��ود ب��ن را���ص��د امل��ع��ال ويل عهد 
عبداهلل  ال�صيخ  و�صمو  القيوين  اأم 
ب���ن را����ص���د امل��ع��ال ن��ائ��ب ح��اك��م اأم 
القيوين و �صمو ال�صيخ حممد بن 
�صعود بن �صقر القا�صمي ويل عهد 
راأ�س اخليمة و�صمو ال�صيخ حمدان 
احلاكم  ممثل  نهيان  اآل  زاي��د  ب��ن 
ال�صيخ  و�صمو  الظفرة  منطقة  يف 
و�صمو  نهيان  اآل  �صرور بن حممد 
ال�صيخ هزاع بن زايد اآل نهيان نائب 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
�صعيد  ال�����ص��ي��خ  ���ص��م��و  و  اأب���وظ���ب���ي 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل حاكم  اآل  زاي����د  ب��ن 
بن  نهيان  ال�صيخ  �صمو  و  اأبوظبي 
زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء 
موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان اآل نهيان 
واالإن�صانية  اخل���ريي���ة  ل��الأع��م��ال 
بن  �صيف  ال�����ص��ي��خ  �صمو  وال��ف��ري��ق 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال��داخ��ل��ي��ة و�صمو  ال�������وزراء وزي����ر 
اآل نهيان  ال�صيخ طحنون بن زايد 

بن  ���ص��رور  ال�صيخ  و�صمو  ال��ظ��ف��رة 
ال�صيخ  و���ص��م��و  ن��ه��ي��ان  اآل  حم��م��د 
نائب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي�����د  ب���ن  ه�����زاع 
الإمارة  التنفيذي  املجل�س  رئي�س 
�صعيد  ال�����ص��ي��خ  و���ص��م��و  اأب���وظ���ب���ي 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل حاكم  اآل  زاي����د  ب��ن 
بن  نهيان  ال�صيخ  و�صمو  اأبوظبي 
زايد اآل نهيان رئي�س جمل�س اأمناء 
موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان اآل نهيان 
واالإن�صانية  اخل���ريي���ة  ل��الأع��م��ال 
بن  �صيف  ال�����ص��ي��خ  �صمو  وال��ف��ري��ق 
زايد اآل نهيان نائب رئي�س جمل�س 
ال��داخ��ل��ي��ة و�صمو  ال�������وزراء وزي����ر 
اآل نهيان  ال�صيخ طحنون بن زايد 
و�صمو  ال��وط��ن��ي  االأم����ن  م�صت�صار 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ من�صور 
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير 
ال�صيخ  و���ص��م��و  ال��رئ��ا���ص��ة  ����ص���وؤون 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  ح��ام��د 
اأب��وظ��ب��ي و�صمو  دي����وان ويل ع��ه��د 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ذي���اب  ال�����ص��ي��خ 
و���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع��م��ر ب��ن زاي����د اآل 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان اآل نهيان 
واالإن�صانية  اخل���ريي���ة  ل��الأع��م��ال 
اآل  زاي���د  ب��ن  ال�صيخ خ��ال��د  و���ص��م��و 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة 
االإن�صانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي���د 
وذوي االإحتياجات اخلا�صة و�صمو 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن خليفة 
ال�صمو  اآل نهيان م�صت�صار �صاحب 
رئي�س الدولة و�صمو ال�صيخ حممد 
بن خليفة اآل نهيان ع�صو املجل�س 
بن  خالد  ال�صيخ  و�صمو  التنفيذي 
رئي�س  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  حممد 
ال�صيخ  و�صمو  التنفيذية  اللجنة 
ذياب بن حممد بن زايد اآل نهيان 
اأبوظبي  يف  ال��ن��ق��ل  دائ����رة  رئ��ي�����س 
واأع�����رب  ال��ف��ق��ي��د.  وذوو  واأب����ن����اء 
عزائهم  خ���ال�������س  ع����ن  اجل���م���ي���ع 
وموا�صاتهم.. �صائلني اهلل عز وجل 
رحمته  بوا�صع  الفقيد  يتغمد  اأن 
ومغفرته ور�صوانه ويدخله ف�صيح 
جميل  وذوي���ه  اأه��ل��ه  ويلهم  جناته 

ال�صرب وال�صلوان.

�صمو  و  ال��وط��ن��ي  االأم���ن  م�صت�صار 
نهيان  اآل  زايد  بن  ال�صيخ من�صور 
نائب رئي�س جمل�س ال��وزراء وزير 
ال�صيخ  و���ص��م��و  ال��رئ��ا���ص��ة  ����ص���وؤون 
ن��ه��ي��ان رئي�س  اآل  ب��ن زاي���د  ح��ام��د 
اأب��وظ��ب��ي و�صمو  دي����وان ويل ع��ه��د 
اآل نهيان  زاي���د  ب��ن  ذي���اب  ال�����ص��ي��خ 
و���ص��م��و ال�����ص��ي��خ ع��م��ر ب��ن زاي����د اآل 
اأمناء  جمل�س  رئي�س  نائب  نهيان 
موؤ�ص�صة زايد بن �صلطان اآل نهيان 
واالإن�صانية  اخل���ريي���ة  ل��الأع��م��ال 

زايد  ب��ن  حممد  ب��ن  ذي���اب  ال�صيخ 
يف  النقل  دائ���رة  رئي�س  نهيان  اآل 
اإ���ص��اف��ة اإىل ع��دد من  اأب��وظ��ب��ي .. 
ال������وزراء وكبار  ال�����ص��ي��وخ وامل���ع���ايل 
واملقيمني  وامل��واط��ن��ني  امل�صوؤولني 
العربية  ال��دول  �صفراء  وع��دد من 
ب��ع��د ذلك  ن��ق��ل  واالإ����ص���الم���ي���ة. و 
جثمان الفقيد اإىل مقربة البطني 
حيث �صارك �صاحب ال�صمو ال�صيخ 
�صمو  و  نهيان  اآل  زاي��د  بن  حممد 
ت�صييع  يف  اجل����م����وع  و  ال�������ص���ي���وخ 

التعازي يف وفاة �صهيل بن مبارك 
ال�صمو  ���ص��اح��ب  م���ن   .. ال��ك��ت��ب��ي 
ال�صيخ �صعود بن را�صد املعال ع�صو 
القيوين  اأم  حاكم  االأعلى  املجل�س 
بن  �صعود  ال�صيخ  ال�صمو  و�صاحب 
املجل�س  ع�����ص��و  ال��ق��ا���ص��م��ي  ���ص��ق��ر 

االأعلى حاكم راأ�س اخليمة.
ك��م��ا ق����دم واج����ب ال����ع����زاء.. �صمو 
را�صد  ب��ن  �صعود  ب��ن  را���ص��د  ال�صيخ 
املعال ويل عهد اأم القيوين و�صمو 
ال�����ص��ي��خ ع��ب��داهلل ب��ن را���ص��د املعال 

اآل  زاي���د  ب��ن  خ��ال��د  ال�صيخ  �صمو  و 
نهيان رئي�س جمل�س اإدارة موؤ�ص�صة 
االإن�صانية  ل��ل��رع��اي��ة  ال��ع��ل��ي��ا  زاي���د 
وذوي االإحتياجات اخلا�صة و�صمو 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن خليفة 
ال�صمو  اآل نهيان م�صت�صار �صاحب 
ال�صيخ  ���ص��م��و  و  ال����دول����ة  رئ���ي�������س 
اآل نهيان ع�صو  حممد بن خليفة 
ال�صيخ  و�صمو  التنفيذي  املجل�س 
خالد بن حممد بن زايد اآل نهيان 
�صمو  و  التنفيذية  اللجنة  رئي�س 

جثمان املغفور له �صهيل بن مبارك 
الكتبي اإىل مثواه االأخري يف مقربة 
البطني يف اأبوظبي .. �صائلني اهلل 
عز وجل اأن يتغمده بوا�صع رحمته 
يدخله  واأن  ور���ص��وان��ه  وم��غ��ف��رت��ه 
ف�صيح جناته واأن يلهم اأهله وذويه 

جميل ال�صرب و ال�صلوان.
�صاحب  تقبل  ذات��ه  ال�صعيد  على 
اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ حممد  ال�صمو 
نائب  اأب��وظ��ب��ي  ع��ه��د  ن��ه��ي��ان ويل 
امل�صلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى  ال��ق��ائ��د 

و�صمو  ال��ق��ي��وي��ن  اأم  ح��اك��م  ن��ائ��ب 
�صعود بن �صقر  ال�صيخ حممد بن 
اخليمة  راأ���س  عهد  ويل  القا�صمي 
احللبو�صي  ريكان  حممد  ومعايل 
رئي�س جمل�س النواب يف جمهورية 
العراق وعدد من ال�صيوخ والوزراء 
وكبار امل�صوؤولني وال�صفراء وجموع 

املعزين.
وتقبل التعازي اىل جانب �صموه.. 
اآل  زاي���د  ب��ن  ح��م��دان  ال�صيخ  �صمو 
ن��ه��ي��ان مم��ث��ل احل��اك��م يف منطقة 
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اأخبـار الإمـارات
ور�صة حكومة دبي تدعم كوادرها الفنية مبجال فح�س املركبات الهجينة

•• دبي-وام:

نظمت ور�صة حكومة دبي دورة تدريبية لكوادرها الفنية �صمن برنامج 
التزامها  من  انطالقا  الهجينة  تويوتا  ملركبات  والت�صخي�س  الفح�س 
املوظفني  خ���ربات  لتعزيز  متكاملة  تدريبية  ب��رام��ج  وتنفيذ  بتطوير 

�صمن خمتلف االأق�صام واالإدارات.
وت�صمنت الدورة التدريبية التي اأقيمت يف مقر الور�صة برنامج فح�س 
وت�صخي�س االأعطال املختلفة للمركبات الهجينة وتاأثريها على ال�صحة 
النظيفة  الطاقة  ا�صتخدام  نحو  العاملي  التوجه  يواكب  مبا  وال�صالمة 
وحققت  اال���ص��ت��دام��ة  حتقيق  يف   2030 االإم�����ارات  روؤي���ة  يحقق  ومب��ا 
متطلبات  فهم  باأهمية  املوظفني  عربتعريف  املرجوة  اأهدافها  ال��دورة 
املختلط،  النظام  ذات  امل��ح��رك��ات  ا�صتغال  نظام  يف  وال�صالمة  ال�صحة 

وظيفة  وفهم  ووظائفه   HV حمول  العاك�س  نظام  مكونات  ومعرفة 
الهجني  النظام  وم�صغالت  الكمبيوتر  اأجهزة  على  املهمة  امل�صت�صعرات 
متكني  يف  الهجينة  للمركبات  الفريدة  الفح�س  عملية  اأهمية  وتكمن 
االإجراء  االأ�صطوانة وحتليلها و�صرح  اختبار �صغط  اإج��راء  املتدرب من 
عند ا�صتجوابه والقدرة العالية على اإثبات عملية �صيانة نظام الفرامل 
مما  النقل  �صائل  ا�صتبدال  واأهمية  ج��دا  دقيق  ب�صكل   ECB الهجني 
وتاأتي  ال�صيانة.  عمليات  على  امل��رتت��ب��ة  التكاليف  تقليل  على  يعمل 
التي  العمل  التي عقدت موؤخرا �صمن �صل�صلة ور�س  التدريبية  ال��دورة 
حتر�س ور�صة حكومة دبي على تنفيذها بهدف متكني وتاأهيل الكوادر 
يف  املتمثلة  الطموحة  ال��روؤي��ة  اأه���داف  حتقيق  يف  للم�صاهمة  الب�صرية 
 .2021 دبي  تتما�صى مع خطة  رائ��دة  اآمنة وخدمات  �صمان مركبات 
حكومة  ل�”ور�صة  التنفيذي  امل��دي��ر  نائب  الرئي�صي  اأح��م��د  فهد  اأك��د  و 

التقني  التدريبية لتطوير اجلانب  ال��دورات  دبي احلر�س على تنظيم 
لدى املوظفني الفنيني ودعمهم باخلربات بهدف تعزيز م�صرية التميز 
التي تقودها الور�صة يف تقدمي خدمات رائدة للمتعاملني مبا يتما�صى 
مع اأرقى املعايري الدولية واأف�صل املمار�صات العاملية ومت بتنظيم الدورة 
مهاراتهم  وتطوير  الور�صة  يف  الفنية  ال��ك��وادر  كفاءة  لرفع  التدريبية 
 Hybrid الهجينة  تويوتا  ملركبات  والت�صخي�س  الفح�س  جمال  يف 
واالرتقاء  ملوظفينا  االأف�صل  تقدمي  اإىل  امل�صتمر  ال�صعي  مع  ان�صجاما 
يف  نوعية  وبرامج  م��ب��ادرات  باإطالق  ونلتزم  املتعاملني  ر�صا  مب�صتوى 
يف  االأم��ث��ل  اال�صتثمار  وحتقيق  �صواء  حد  على  والفني  االإداري  املجال 
االإمكانات الب�صرية لالرتقاء باالأداء احلكومي متا�صيا مع روؤية �صاحب 
رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد  بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو 

جمل�س الوزراء حاكم دبي.

»املوارد الب�صرية« تدعو لت�صهيل ت�صويت املوظفني
•• اأبوظبي-وام:

واجلهات  ال����وزارات  احلكومية  الب�صرية  للموارد  االحت��ادي��ة  الهيئة  دع��ت 
العاملني  املواطنني  موظفيها  خ��روج  مهمة  ت�صهيل  اإىل  كافة  االحت��ادي��ة 
لديها، وال�صماح لهم مبغادرة اأماكن عملهم خالل اأوقات الدوام الر�صمي، 
ويف االأيام املحددة النتخابات املجل�س الوطني االحتادي، وفق االأ�صول، من 
وحتى  اليوم  من  الفرتة  خ��الل  للمر�صحني  الت�صويت  من  متكينهم  اأج��ل 

اخلام�س من اأكتوبر اجلاري.
املبادرة  ه��ذه  اأن   -  2019 لعام   19 رق��م  تعميمها  - يف  الهيئة  واأو�صحت 
تاأتي انطالقاً من حر�صها على دعم العملية االنتخابية يف الدولة .. داعيًة 
الإجناح  والتعاون  الدعم  تقدمي  اإىل  االحت��ادي��ة  واجلهات  ال���وزارات  جميع 

هذه املنا�صبة الوطنية.

��سط اإقبال اأع�ساء الهيئات النتخابية للت�سويت ملر�سحيهم يف اأ�ىل اأيامه

فتح مراكز االقرتاع للت�صويت املبكر اأمام الناخبني للم�صاركة يف انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2019 
عبد الرحمن العوي�س:  اإقبال الناخبني على الت�سويت املبكر يوؤكد ح�سهم الوطني العايل �حر�سهم على تعزيز العمل الربملاين �امل�ساركة يف عملية �سنع القرار   

الت�صويت  مرحلة  يف  االنتخابية 
املبّكر للدورة الرابعة من انتخابات 
املجل�س الوطني االحتادي حمطة 
ج���دي���دة م���ن حم���ط���ات االإجن�����از 
انتخابية  عملية  اإىل  ل��ل��و���ص��ول 
وف�����ق اأع����ل����ى امل���ع���اي���ري، ك���م���ا بني 
معاليه اأن عملية الت�صويت املبّكر 
اأع�صاء  املواطنني من  ملنح  ج��اءت 
م�صاحة  االن���ت���خ���اب���ي���ة  ال���ه���ي���ئ���ات 
زمنية اأكرب للم�صاركة يف العملية 
باأ�صواتهم  واالإدالء  االنتخابية 
املجل�س  يف  مم��ث��ل��ي��ه��م  الخ���ت���ي���ار 

الهيئات  اأع�����ص��اء  م��ن  امل��واط��ن��ني 
املبكر  الت�صويت  على  االنتخابية 
الوطني  امل��ج��ل�����س  ان��ت��خ��اب��ات  يف 
احل�س  يوؤكد   ،2019 االحت���ادي 
ومدى  للناخبني  العايل  الوطني 
مكت�صبات  تعزيز  على  حر�صهم 
ال�صعد  خم��ت��ل��ف  ع���ل���ى  ال����دول����ة 
تفعيل  م�����ص��ت��وى  ع���ل���ى  ال���ص��ي��م��ا 
االحت���ادي،  الوطني  املجل�س  دور 
بالعمل  االرت���ق���اء  يف  وامل�����ص��اه��م��ة 

الربملاين يف دولة االإمارات«.
الر�صيدة  ال��ق��ي��ادة  معاليه  و�صكر 

بكافة  الت�صويت  عملية  لت�صهيل 
و�صمان  املواطنني  اأم��ام  مراحلها 
حتقيقها وفق اأعلى معايري الدقة 

وال�صفافية والنزاهة.
وح������������ددت ال����ل����ج����ن����ة ال���وط���ن���ي���ة 
االنتخابية  امل��راك��ز  لالنتخابات 
املبكر  للت�صويت  املتاحة  الت�صعة 
على م�صتوى الدولة، وهي مركز 
اأب��وظ��ب��ي ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���س يف 
م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي، وم��رك��ز العني 
للموؤمترات يف منطقة اخلبي�صي 
مب��دي��ن��ة ال���ع���ني، و���ص��ال��ة اأف�����راح 

وملدة  ال��ن��اخ��ب��ني،  اأم����ام   2019
الثامنة  ال�صاعة  ومن  �صاعة   12
الثامنة  ال�����ص��اع��ة  وح��ت��ى  ���ص��ب��اح��اً 
عمليات  ان���ت���ه���اء  م���وع���د  م�������ص���اء 
احت�صاب  بعدها  ليتم  الت�صويت، 
النتائج  واإع�����������الن  االأ��������ص�������وات 

االأولية.  
وقال معايل عبد الرحمن العوي�س 
املجتمع،  ووق��اي��ة  ال�صحة  وزي���ر 
املجل�س  ل�������ص���وؤون  ال���دول���ة  وزي�����ر 
اللجنة  رئي�س  الوطني االحت��ادي 
الوطنية لالنتخابات: “اإن اإقبال 

والقادرين  االحت������ادي،  ال��وط��ن��ي 
ومناق�صة  املو�صوعات  ط��رح  على 
باالرتقاء  ت�صهم  ال��ت��ي  الق�صايا 
بجميع قطاعات املجتمع وخدمة 

املواطن االإماراتي.
مراكز  بجاهزية  معاليه  واأ���ص��اد 
املوزعة  الت�صعة  املبكر  الت�صويت 
ع��ل��ى خم��ت��ل��ف م��ن��اط��ق ال���دول���ة، 
املتميز  التنظيمي  ال���دور  مثّمناً 
لالنتخابات  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��ج��ن��ة 
وال��ل��ج��ان امل��ن��ب��ث��ق��ة ع��ن��ه��ا وجلنة 
اإدارة االنتخابات وجلان االإمارات 

االإمارات  حّكام  ال�صمو  واأ�صحاب 
على الدعم امل�صتمر لكافة مراحل 
العملية االنتخابية من اأجل تعزيز 
�صنع  عملية  يف  املواطن  م�صاركة 
القرار، مبا يعك�س الثقة املتبادلة 
ويدعم  وامل��واط��ن��ني،  القيادة  ب��ني 
االحت���ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س  دور 
يف مواكبة تطلعات مواطني دولة 
االإمارات وحتقيق ا�صرتاتيجياتها 

الوطنية الطموحة.
االإم����ارات  دول���ة  اأن  معاليه  واأّك����د 
الهيئات  اأع�صاء  مب�صاركة  ت�صجل 

•• اأبوظبي-الفجر

اأم�س مرحلة الت�صويت   انطلقت 
املبّكر النتخابات املجل�س الوطني 
االحتادي يف ت�صعة مراكز موزعة 
على جميع اإمارات الدولة، وذلك 
الفح�س  ع��م��ل��ي��ة  اإج��������راء  ع���ق���ب 
اأع�صاء  ب��ي��ان��ات  ل��ق��اع��دة  امل��رك��زي 
ببدء  اإي��ذان��اً  االنتخابية  الهيئات 
م�صتوى  على  الت�صويت  عمليات 

الدولة.
املنبثقة  الفرز  اأع�صاء جلنة  وقام 
عن اللجنة الوطنية لالنتخابات 
الفح�س  عملية  ب��اإج��راء   2019
ال�صابعة  ال�����ص��اع��ة  ع��ن��د  امل���رك���زي 
اأب����وظ����ب����ي  م�����رك�����ز  يف  �����ص����ب����اح����اً 
ال��وط��ن��ي ل��ل��م��ع��ار���س )اأدن����ي����ك( ، 
االأرق����ام  اللجنة  اأع�����ص��اء  واأدخ����ل 
خاللها  م���ن  مت  ال���ت���ي  ال�����ص��ري��ة 
ف����ت����ح ن����ظ����ام ال���ت�������ص���وي���ت اأم�������ام 
والتاأكد  وامل��ر���ص��ح��ني  ال��ن��اخ��ب��ني 
للنظام  البيانات  قواعد  خلو  من 
االإل�����ك�����رتوين م����ن اأي������ة اأ�����ص����وات 

م�صبقة. 
اأمام  النظام  فتح  ذلك  بعد  جرى 
باأ�صواتهم  ل������الإدالء  ال��ن��اخ��ب��ني 
التا�صعة  ال�����ص��اع��ة  م���ن  اع���ت���ب���اراً 
ال�صاد�صة  ال�صاعة  وحتى  �صباحاً 
الت�صويت  م�صاًء. وتتوا�صل فرتة 
املوافق  الثالثاء  اأم�س  من  املبكر 
يوم  وح���ت���ى  اأك���ت���وب���ر  م���ن  االأول 
اخل��م��ي�����س امل����واف����ق ال���ث���ال���ث من 

اأكتوبر 2019.
ويتم فتح النظام جمدداً يف اليوم 
ال�صبت  ي��وم  الرئي�صي  االنتخابي 
اأكتوبر  م���ن  اخل���ام�������س  امل����واف����ق 

الظفرة،  منطقة  يف  زاي��د  مدينة 
العاملي  ال���ت���ج���اري  دب����ي  وم���رك���ز 
ال�صارقة  ون�����ادي  دب����ي،  اإم�����ارة  يف 
ال�صارقة،  اإم������ارة  يف  ل��ل�����ص��ط��رجن 
اإمارة  يف  عجمان  جامعة  ومبنى 
اإمارة  يف  اإك�صبو  ومركز  عجمان، 
راأ����س اخليمة، وق��اع��ة االحت���اد يف 
اإمارة اأم القيوين، ومركز الفجرية 

للمعار�س يف اإمارة الفجرية.
ول�����ف�����ت�����ت ال����ل����ج����ن����ة ال����وط����ن����ي����ة 
اإدالء  اإم��ك��ان��ي��ة  اإىل  ل��الن��ت��خ��اب��ات 
االنتخابية  الهيئة  ع�صو  الناخب 
اأي  اإم�������ارة ب�����ص��وت��ه يف  اأي�����ة  م���ن 
م���ب���ك���ر على  ت���������ص����وي����ت  م�����رك�����ز 
االقت�صار  دون  ال��دول��ة،  م�صتوى 
ع��ل��ى االإم�����ارة ال��ت��ي ي��ن��درج ا�صمه 
االنتخابية،  ه��ي��ئ��ات��ه��ا  ق���وائ���م  يف 
الناخبني  ع��ل��ى  ت�����ص��ه��ي��اًل  وذل����ك 
االنتخابية  الهيئات  اأع�صاء  م��ن 
اأو�صع  مل�صاركة  املجال  يف  واإف�صاحاً 

يف عمليات الت�صويت املبّكر.
ال���ه���وي���ة  اأن  ال���ل���ج���ن���ة  واأك�����������دت 
االإماراتية هي الوثيقة املعتمدة يف 
عملية الت�صويت املبكر، التي تتم 
الت�صويت االإلكرتوين  وفق نظام 
املخ�ص�صة  الت�صعة  املراكز  �صمن 
لها واملوزعة على مناطق الدولة. 
ي�صار اإىل اأن وزارة الدولة ل�صوؤون 
امل���ج���ل�������س ال����وط����ن����ي االحت��������ادي 
للجنة  العامة  االأمانة  وبو�صفها 
مع  تعمل  لالنتخابات  الوطنية 
على  االن���ت���خ���اب���ات  اإدارة  جل���ن���ة 
العملية  ج���وان���ب  ج��م��ي��ع  ت��ن��ظ��ي��م 
االن��ت��خ��اب��ي��ة اخل���ا����ص���ة ب���ال���دورة 
املجل�س  ان��ت��خ��اب��ات  م��ن  ال��راب��ع��ة 

الوطني االحتادي 2019.

•الت�صويت املبكر بداأ عقب عملية الفح�س املركزي لقاعدة بيانات اأع�صاء الهيئات االنتخابية
يف خمتلف مناطق الدولة املبّكر   االإلكرتوين  للت�صويت  تخ�صي�صها  مت  مراكز  •ت�صعة 

اأكتوبر 2019 ومن ال�صاعة 9 �صباحًا وحتى ال�صاعة 6 م�صاء من كل يوم من  الثالث  حتى  متوا�صل  املبكر  •الت�صويت 

قائد عام �صرطة راأ�س اخليمة يتفقد االجراءات االأمنية لالنتخابات
•• راأ�ص اخليمة – الفجر 

اخليمة  راأ����س  ل�صرطة  ال��ع��ام  القائد  النعيمي  ع��ل��وان  ب��ن  علي  ال��ل��واء  تفقد 
يرافقه العميد عبداهلل خمي�س احلديدي نائب القائد العام رئي�س اللجنة 
االأم��ن��ي��ة وع�����ص��و جل��ن��ة االن��ت��خ��اب��ات ال��وط��ن��ي��ة املحلية ل���الإم���ارة وع���دد من 
اإج��راءات االأداء يف مركز االنتخابات داخل اللجان  ال�صباط املعنيني ، �صري 
يف راأ�س اخليمة ، وذلك حتقيقاً لروؤية القيادة يف تعزيز جودة احلياة ملجتمع 
دولة االإمارات العربية املتحدة واملن�صجمة مع الهدف االإ�صرتاتيجي لوزارة 
الداخلية الرامي اإىل تعزيز ر�صا املتعاملني باخلدمات املقدمة وفقاً الأف�صل 

معايري اجلودة والكفاءة وال�صفافية ، واإ�صهاماً منها يف حتقيق االأمن واالأمان 
وجعل ال��ط��رق اأك��رث اأم��ن��اً ع��رب ال��ت��اأك��د م��ن ت��واف��ق �صري العمل م��ع اخلطة 
الزمنية املو�صوعة .    واطلع �صعادته خالل جولته التفقدية على جاهزية 
وا�صتعداد �صرطة راأ�س اخليمة يف تاأمني احلدث وتقدمي جميع الت�صهيالت 
ل�صمان �صري العملية االنتخابية بكل �صهولة وي�صر الإخراج هذا احلدث على 
االإمارات  دول��ة  تكون  اأن  يف  الر�صيدة  القيادة  تطلعات  وحتقيق  وجه  اأح�صن 
دائماً من اأف�صل دول العامل اأمناً من خالل اإدارة وتنظيم احلدث من خالل 
التاأكد على تذليل العقبات واإجناز جميع الرتتيبات والتجهيزات على الوجه 

االأكمل و�صرورة اإعطاء ال�صورة امل�صرفة واالنطباع اجليد لالإمارة .

واأكد القائد العام باأن اجلولة تاأتي يف اإطار احلر�س على الوقوف على مدى 
جاهزية كافة فرق التابعة لل�صرطة وملحقاتها ومتابعة �صري التح�صريات 
اجلارية لياًل ونهاراً لتكون االإمارة على اأهبة اال�صتعداد للحدث من خالل 
على  واالل��ط��الع  االأداء  �صري  اإج���راءات  ال��واق��ع  اأر���س  على  امليدانية  املتابعة 
واالطمئنان  االأمنية  واالإج��راءات  التدابري  على  والوقوف  امل�صتجدات  كافة 
على �صري اعمل ، اإىل جانب اخلطوات التي مت اتخاذها يف تطوير اخلدمة 

ومواجهة التحديات �صمن اخلطط املو�صوعة م�صبقاً .
م�صيداً با�صتعداد الفرق وجاهزيتها الدائمة الأداء مهامها على الوجه االأمثل 

وفقاً الإ�صرتاتيجية وزارة الداخلية والهادفة اإىل تعزيز االأمن واالأمان .

موا�صالت عجمان توفر مركبات 
الآ�صحاب الهمم للم�صاركة االنتخابية 

•• عجمان - الفجر

يف اطار اجلهود املبذولة لتحقيق خطتها اال�صرتاتيجية جتاه امل�صوؤولية املجتمعية تقوم موؤ�ص�صة املوا�صالت العامة 
- عجمان بتوفري مركبات للنقل املجاين الأ�صحاب الهمم وكبار ال�صن الراغبني يف االنتخاب من منازلهم اإىل موقع 

اللجنة يف قاعة زايد بجامعة عجمان. 
واأكد �صعادة املهند�س عمر اأحمد بن عمري مدير عام موؤ�ص�صة املوا�صالت العامة االهتمام بدعم وم�صاندة خمتلف 
املبادرات التى تعزز من متكني اأ�صحاب املهم من امل�صاركة بدجمهم مع اأفراد املجتمع من اأجل خلق املناخ املنا�صب 
حتى يوؤدون دورهم وم�صوؤوليتهم جتاه الوطن، حيث اأن الدولة تعي�س هذه االأيام عر�صا انتخابيا وقد ارتاأت املوؤ�ص�صة 
اأن من دورها املنوط بها نحو املجتمع اأن توفر الأ�صحاب الهمم وكبار ال�صن الو�صيلة االأمنة لنقلهم من بيوتهم اإىل 

مقر اللجنة لالإدالء باأ�صواتهم وم�صاركة املجتمع هذه االأحداث مما ير�صخ ال�صعور باالإنتماء والوالء بداخلهم.
اأ�صحاب الهمم مزودة مبعدات وكرا�صي متحركة ومقاعد لعائالت اأ�صحاب الهمم يف  اأن مركبات  اجلدير بالذكر 

حال اأ�صطحابهم.

للم�ساركة يف العر�س النتخابي الوطني 

الناخبون يتوجهون باأعداد 
كبرية لالإدالء باأ�صواتهم يف 

االنتخابات مبركز اك�صبو 
••  راأ�ص اخليمة – �صليمان املاحي: 

توجه - اأم�س - الناخبون من اجلن�صني باأعداد كبرية اىل مركز اك�صبو 
الوطني  املجل�س  باأ�صواتهم الختيار ممثليهم يف  ل��الدالء  راأ���س اخليمة 

االحتادي . 
ويتناف�س يف امارة راأ�س اخليمة جمموعة من املر�صحني املواطنني يبلغ 

عددهم  60 مر�صحا بينهم 21 مواطنة .
ويف االأيام املا�صية اأي قبل بدء االقرتاع خا�س املر�صحون معركة �صر�صة 
لك�صب ود الناخبني والفوز مبقعد يف املجل�س الوطني االحتادي ا�صتملت 
على الدعاية املكتوبة وامل�صموعة و ن�صر ال�صور التي تعرف باملر�صحني 
الوطن  م�صلحة  يف  ت�صب  جميعها  كانت  وقد  االنتخابية  وطموحاتهم 

واملواطن .
النتخابات  الوطنية  اللجنة  ع�صو  الط�����بيجي  عب������يد  اأح����مد  واأك�������د 
وقت  قبل  جتهيزها  مت  االنتخاب  مراكز  جميع  اأن  ال������وطني  املج������ل�س 
امل��ن��اخ والوطني  االق�����رتاع  مب��ا تقت�صي احل���ال وتهيئة  ب���دء  م��ن  ك���اف 
وحرية  �صهولة  بكل  م�صوؤولياتهم  اأداء  للناخبني  توفر  جيدة  ب�صورة 
ووفقا ملتطلبات العر�س االماراتي الوطني الفتا اأي�صا اأن االأجواء مهياأة 
وفقا  االنتخابات  يف  للم�صاركة  الهمم  واأ�صحاب  ال�صن  لكبار  بالكامل  

لطموحاتهم  .
 ويذكران عدد مراكز الت�صويت يف امارة راأ�س اخليمة هي خم�صة مراكز 
ل�صالح  الت�صويت  عملية  الناخبون  ي���وؤدي  ال��راه��ن  ال��وق��ت  يف  ان��ه  بيد 
مر�صحيهم �صمن منظومة ) الت�صويت املبكر( ومدتها مدى ثالث اأيام 
ومقرها يف  مركز اك�صبو  بينما �صيتوجه الناخبون اعتبارا من ال�صبت 

القادم  اىل خم�س مراكز تغطي جميع مناطق راأ�س اخليمة .
التي  ال�صعبية  املجال�س  لدور  للناخبني  الكبري  االقبال  املراقبون  وعزا 
ا�صتقطبت الناخبني والرمر�صحني مما عزز تنامي الثقافة االنتخابية 
يف املجتمع واختيار ع�صو املجل�س الوطني املثقف الذي ميثل ال�صعب، وال 
يقت�صر دوره  حتت القبة الزرقاء، بل ي�صاعف عمله التطوعي امل�صتمد 
من امل�صوؤولية املجتمعية اجتاه اأفراد ال�صعب، بتلك الزيارات املنظمة من 
قبله للمجال�س ال�صعبية، واإطالعها على �صري العمل حتت قبة املجل�س، 
حتى يكونوا على مقربة من طبيعة عمل املجل�س، ويكون توا�صل الع�صو 

امليداين داعًما له يف العمل الربملاين. 
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اأخبـار الإمـارات

توافد كبري للناخبني مبدينة العني  

لإجنازاتها يف جمال الت�سامح 
الهيئة الدولية للت�صامح متنح �صمرية �صليمان الع�صوية 

•• العني -وام:

الناخبني  ع��دد كبري م��ن  اأم�����س  ت��واف��د �صباح 
عملية  م��ن  االأول  ال��ي��وم  يف  ال��ع��ني  مدينة  يف 
الوطني  املجل�س  النتخابات  املبكر  الت�صويت 

االحتادي 2019.
رئي�س مركز  البلو�صي  الدكتور من�صور  وقال 
نبارك  العني  مبدينة  لالنتخابات  اخلبي�صي 
حل��ك��وم��ة و���ص��ع��ب دول���ة االإم������ارات ه���ذا اليوم 
ال��ك��ب��ري من  ال��ت��واف��د  اإىل  .. الف��ت��ا  ال��وط��ن��ي 
االنتخابية  العملية  يف  للم�صاركة  الناخبني 
على  وحر�صهن  الن�صائي  العن�صر  من  خا�صة 

امل�صاركة يف عملية الت�صويت.
واأ�صار اإىل اإطالق اللجنة الوطنية لالإنتخابات 
لعدد من املبادرات يف مراكز االنتخابات والتي 
ت�صعى الإ�صعاد الناخبني وت�صجيعهم وحتفيزهم 
من  اأن  مو�صحا  الت�صويت..  عملية  حل�صور 

بث  هو  لالنتخابات  اخلبي�صي  مركز  اأه��داف 
الناخبني من خالل  واإ�صعاد  االإيجابية  الروح 
وخا�صة  لهم  امل�صاعدة  اأن���واع  خمتلف  تقدمي 
كبار املواطنني لدعم هذه الفئة اجلميلة التي 

حتمل من الوالء الكبري لهذا الوطن .
وذكر اأن املركز يدرب الناخبني الذين ي�صاركون 
الت�صويت  ع��ل��ى  االن���ت���خ���اب���ات  يف  م����رة  الأول 
الر�صمية  االنتخاب  عملية  قبل  االإل��ك��رتوين 
وت�صتغرق عملية تدريبهم دقيقة واحدة فقط 
النهائية.  الت�صويت  عملية  يكملوا  اأن  قبل 
تنظمها  التي  الت�صويت  عملية  اأن  اإىل  ي�صار 
خالل  من  تتم  لالنتخابات  الوطنية  اللجنة 
اإمت��ام عملية  اإج���راءات تنظيمية ت�صمن  عدة 
�صحيحة  بطريقة  باأ�صواتهم  الناخبني  اإدالء 
بالتاأكد  اللجنة  اأع�صاء  من  ع��دد  يقوم  حيث 
الهيئة  ق��ائ��م��ة  يف  ال�����ص��خ�����س  ا���ص��م  ورود  م���ن 
ثم  الوطنية  الهوية  بطاقة  ع��رب  االنتخابية 

يتوجه اإىل اأجهزة الت�صويت التي من خاللها 
يتم التحقق من �صخ�صية الناخب عن طريق 
عملية  الناخب  يبداأ  ثم  وم��ن  البطاقة  نف�س 

ال�صا�صة  ع��رب  م��ر���ص��ح��ه  واخ��ت��ي��ار  ال��ت�����ص��وي��ت 
واأرقامهم  املر�صحني  واأ�صماء  التي تبني �صور 

االنتخابية.

•• راأ�ص اخليمة - �صليمان املاحي 

على  علي  �صليمان  �صمرية  ح�صلت 
للت�صامح  الدولية  الهيئة  ع�صوية 
لدورها يف حتقيق اجنازات  تقديرا 
�صخ�صية وجمتمعية متميزة  تتواءم 

مع طموحات الهيئة نف�صها .
املنظمات  م��ن  واح���دة  الهيئة  وتعد 
الربحية  غ�����ري  امل���ه���م���ة  ال���ع���امل���ي���ة 
ومت���ار����س ن�����ص��اط��ه��ا م���ن م��ق��ره��ا يف 
وهي  االأمريكية  املتحدة  ال��والي��ات 
خ��ا���ص��ع��ة ل���ق���ان���ون اال���ص��ت��ث��ن��اء من 
الربحية  غري  والهيئات  ال�صرائب 

يف الواليات املتحدة االمريكية .
احلا�صلة  �صليمان  �صمرية  وت��ق��ول 
الدولية  ال���ه���ي���ئ���ة  ع�������ص���وي���ة  ع���ل���ى 
الدولية  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  للت�صامح:” 
من  ج��ه��وده��ا  يف  تنطلق  للت�صامح 
التفاهم  ج�صور  بناء  مفادها  ر�صالة 
واملجموعات  االأف���راد  ب��ني  والقبول 

من  ان��ط��الق��ا  املختلفة  وال��ث��ق��اف��ات 
بالنحو  العلمي  واال���ص��ل��وب  البحث 

الذي  يحقق امل�صلحة االن�صانية .
الهيئة  روؤي�������ة  اأم������ا   ”: وت�������ص���ي���ف 
ف��ه��ي ت��ن��ط��ل��ق م���ن ت��ق��دمي خدمات 
الثقايف  النزاع  ا�صت�صارية ال�صيما يف 
وبناء ج�صور م�صتدامة بني الثقافات 
الهيكل  اأن   اىل  م�����ص��رية  املختلفة 

التنظيمي للهيئة الدولية للت�صامح 
الذي  االأم���ن���اء  م��ن جمل�س  ي��ت��األ��ف 
الذين  ال��ق��ادة  م��ن  جمموعة  ي�صم 
الهيئة  التزام بتعزيز ر�صالة  لديهم 
الدولية للت�صامح عامليا  اىل جانب 
اال�صرتاتيجية  ال��ت��وج��ي��ه��ات  و���ص��ع 

والقرارات االأ�صا�صية .
الهيكل  ي�����ص��م  ذل���ك  وع�����الوة ع��ل��ى 
يتاألف  ا�صت�صاريا  التنظيمي جمل�صا 
واملهنيني  ال��ن��ا���ص��ط��ني  ن��خ��ب��ة   م���ن 
يتمتعون  ال����ذي����ن  واالأك�����ادم�����ي�����ني 
مب���ك���ان���ة ع���ل���ى امل�������ص���ت���وى ال������دويل 
تقدمي  دوره�����م  يت�صمن  وه������وؤالء  

الدعم العلمي واملهني .
للهيئة  ال��ت��ن��ظ��ي��م��ي  ال��ه��ي��ك��ل  اأم������ا  
املكتب  في�صم   للت�صامح  ال��دول��ي��ة 
،جمل�س  ،االأع�����������ص�����اء  ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
املجل�س   ، وال����درا�����ص����ات  ال���ب���ح���وث 
االعالمي ، جمل�س املوروث الثقايف 

، الثقافة ال�صبابية  .

الوطنية لالنتخابات تدعو لتجنب الرتويج داخل املراكز االنتخابية 
•• اأبوظبي -وام:

نّوهت اللجنة الوطنية لالنتخابات ب�صرورة جتّنب الرتويج الأي من مر�صحي املجل�س الوطني االحتادي يف دورته 
الرابعة، �صواء عرب من�صات وو�صائل االإعالم اأو من خالل مواقع و�صفحات التوا�صل االجتماعي من داخل املراكز 

االنتخابية، وذلك مع انطالق اليوم االأول للت�صويت املبكر النتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2019.
ونّبهت اللجنة اإىل اأن ممار�صة اأي دعاية ترويجية الأي من املر�صحني من قبل موؤثري من�صات التوا�صل االجتماعي 
املجل�س  بانتخابات  التنفيذية اخلا�صة  للتعليمات  االنتخابية يعد خمالفة  املراكز  داخل  اأ�صكاله  بكافة  االإع��الم  اأو 
الوطني االحتادي 2019، والتي مت ن�صرها عرب كافة و�صائل االإعالم وعرب املوقع االإلكرتوين النتخابات املجل�س 

. www.uaenec.ae الوطني االحتادي
اأعلى  انتخابية وفق  التنفيذية ل�صمان عملية  بالتعليمات  الوطنية لالنتخابات باجلميع االلتزام  اللجنة  واأهابت 

معايري النزاهة وال�صفافية.

اكتمال جاهزية  تاأمني مراكز انتخابات املجل�س الوطني
•• اأبوظبي –الفجر:

اخلارجية،  واملناطق  اأبوظبي  يف  االنتخابية  امل��راك��ز  ت��اأم��ني  ق��وة  جلنة  اأعلنت 
جاهزيتها لتاأمني انتخابات املجل�س الوطني االحتادي 2019.

حماية  اإدارة  م��دي��ر  ال��ظ��اه��ري  م�صبح  م��ط��ر  العميد  تفقد  خ���الل  ذل���ك  ج���اء 
و قائد  اأبوظبي،  ب�صرطة   املهام اخلا�صة  باالنابة، يف قطاع  املن�صاآت احلكومية 
جلنة قوة تاأمني مراكز اأبوظبي واملناطق اخلارجية االنتخابية، موؤكداً اكتمال 
االأمنية  اجلاهزية  ل�صمان  االإمكانيات  جميع  وتوفري  االأمنية  اال�صتعدادات 

التامة جلميع املراكز االنتخابية يف اأبوظبي و املناطق اخلارجية.
واأثنى على جهود القائمني على جلنة قوة تاأمني االنتخابات وتعاونها الكبري، 

مبا يعك�س ال�صورة امل�صرفة الأداء املوؤ�ص�صة االأمنية وال�صرطية.

اإقبال كثيف يف جلنة عجمان على انتخابات »الوطني«

اإقبال على املركز االنتخابي يف اأم القيوين 

•• عجمان-وام:

�صهد مركز عجمان النتخابات املجل�س الوطني االحتادي اإقباال كثيفا فور 
اأبوابه يف متام ال�صاعة التا�صعة �صباحا وتوافدت جموع الناخبني من  فتح 
واملوؤمترات يف جامعة  للمعار�س  زايد  ال�صيخ  الن�صاء على مركز  و  الرجال 
الوطني  للمجل�س  املبكر  الت�صويت  عملية  يف  باأ�صواتهم  ل��الإدالء  عجمان 
عربها  ي�صاهدون  خا�صة  اأماكن  للمرت�صحني  خ�ص�صت  فيما   .. االحت��ادي 

�صري عملية الت�صويت.
اإم��ارة عجمان  واأك��د را�صد عبد الرحمن بن جربان ال�صويدي رئي�س جلنة 
املنبثقة عن اللجنة الوطنية لالنتخابات جاهزية االإمارة الإجناح انتخابات 
التي  املبكر  الت�صويت  مرحلة  خ��الل   2019 االحت���ادي  الوطني  املجل�س 
بداأت اأم�س و تنتهي يف الثالث من اأكتوبر اجلاري. يذكر اأن املركز املعتمد 
عجمان  جامعة  يف  االحت��ادي  الوطني  املجل�س  النتخابات  املبكر  للت�صويت 
ا�صتويف جميع اخلدمات اللوج�صتية والتقنية حيث �صمن و�صول الناخبني 

�صباح اليوم وا�صتكمال اإجراءاتهم بي�صر و�صهولة منذ حلظة دخول الناخب 
اإىل املركز وقيامه بعملية الت�صويت ثم مغادرته املبني.

اإمتام  ت�صمن  تنظيمية  اإج���راءات  ع��دة  خ��الل  من  الت�صويت  عملية  تتم  و 
من  ع��دد  يقوم  حيث  �صحيحة  بطريقة  باأ�صواتهم  الناخبني  اإدالء  عملية 
الهيئة  قائمة  يف  ال�صخ�س  ا�صم  ورود  م��ن  بالتاأكد  عجمان  جلنة  اأع�صاء 
اإىل  يتوجه  ثم  الوطنية  الهوية  بطاقة  عرب  عجمان  اإم��ارة  يف  االنتخابية 
الناخب عن  التحقق من �صخ�صية  التي من خاللها يتم  الت�صويت  اأجهزة 

طريق نف�س البطاقة.
تبني  التي  ال�صا�صة  عرب  مر�صحه  واختيار  الت�صويت  عملية  الناخب  ويبداأ 

�صور واأ�صماء املر�صحني واأرقامهم االنتخابية.
الهيئات  الأع�صاء  املجال  اإتاحة  ت�صتهدف  املبكر  الت�صويت  عملية  اأن  يذكر 
االنتخابية من الناخبني الراغبني باالإدالء باأ�صواتهم ب�صكل مبكر التوجه 
الوطني  املجل�س  لع�صوية  مر�صحيهم  الختيار  املبكر  الت�صويت  مراكز  اإىل 

االحتادي.

•• اأم القيوين -وام:

الوطني  املجل�س  النتخابات  املبكر  الت�صويت  عمليات  من  االأول  اليوم  �صهد 
االحتادي يف املركز االنتخابي بقاعة االحتاد يف اإمارة اأم القيوين اإقبال املواطنني 
يف  مر�صحيهم  واختيار  باأ�صواتهم  ل���الإدالء  االنتخابية  الهيئات  اأع�صاء  م��ن 

االإمارة الذين بلغ عددهم 20 مر�صحا.
واأ�صحاب  امل��واط��ن��ني  وك��ب��ار  ال�صباب  م��ن  فئاتهم  بجميع  الناخبون  وح��ر���س 

الهمم على امل�صاركة يف العر�س الوطني والت�صويت بفعالية، وكان تواجد املراأة 
وم�صاركتها الفتا يف اليوم االأول للت�صويت املبكر النتخابات الوطني االحتادي 
يف اأم القيوين. واأكد اإ�صماعيل الها�صم حممد البلو�صي رئي�س املركز االنتخابي 
بقاعة االحتاد يف اأم القيوين اأن عملية الت�صويت بداأت يف الوقت املحدد و�صارت 
وفق ما هو خمطط له وا�صتكمل الناخبون اإجراءاتهم بكل ي�صر و�صهولة وفق 
عملية  يف  تذكر  م�صاكل  اأي��ة  اللجنة  ت��واج��ه  ومل  املعتمدة،  الت�صويت  عملية 

الت�صويت خالل اليوم االأول الأيام الت�صويت املبكر.

وقال اإن اقبال املواطنني اليوم للم�صاركة بفعالية يف انتخابات املجل�س الوطني 
املجتمع  اأف��راد  الوطني لديهم ووعي  االحت��ادي بجميع فئاتهم يعك�س احل�س 
الناخبون  واأدىل  للدولة.  ال�صيا�صي  التمكني  م�صرية  يف  بامل�صاركة  واإميانهم 
باأ�صواتهم وفق اإجراءات �صل�صة واآمنه وتنظيمية ت�صمن اإمتام عملية الت�صويت 
يف  واأحقيته  ال�صخ�س  اإ�صم  ورود  من  بالتاأكد  بداية  وذل��ك  �صحيحة  بطريقة 
للهوية  االحت��ادي��ة  الهيئة  من  ال�صادرة  الهوية  بطاقة  طريق  عن  الت�صويت 
االنتخابي  امل��رك��ز  رئي�س  وق��ام   . الت�صويت  عملية  امت��ام  ث��م  وم��ن  واجلن�صية 

واأع�صاء اللجنة امل�صرفة على عملية الت�صويت مب�صاعدة اأ�صحاب الهمم وكبار 
املواطنني على الت�صويت ملر�صحيهم الذين اختاروهم عرب ال�صا�صة التي تبني 
�صور واأ�صماء املر�صحني واأرقامهم االنتخابية وتي�صري االأمر عليهم ب�صكل �صريع 
ويف وقت قيا�صي. وثمن الناخبون �صهولة االإجراءات املتبعة يف عملية الت�صويت 
اأن  م��وؤك��دي��ن  ي�صر،  و  ب�صال�صة  الت�صويت  لعملية  االنتخابي  امل��رك��ز  وتنظيم 
م�صاركتهم تاأتي يف اإطار م�صوؤوليتهم الوطنية وحر�صهم على امل�صلحة العامة 

يف تعزيز م�صرية التنمية ال�صاملة امل�صتدامة للدولة.

يو�صف  داليا   / املدعو  فقد 
ال�صودان     ، ي��و���ص��ف  حم��م��د 
�صفره  ج�������واز  اجل���ن�������ص���ي���ة 
 )02400167P( رق��م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0502755895

فقدان جواز �صفر
ري����ب����ون   / امل������دع������و  ف����ق����د 
بنغالدي�س     ، احمد  مقبول 
اجل��ن�����ص��ي��ة   ج�����واز �صفره 
 )BH0958479( رقم 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   االت�������ص���ال 

0506426862

فقدان جواز �صفر
ف����ق����د امل�������دع�������و/ ن��������ور دي����ن 
باك�صتان   ، ب���خ�������س  ����ص���اخ���ي 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)7798822( يرجى ممن 
بال�صفارة  ت�صليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�صتانية 

�صرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر
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اأخبـار الإمـارات

•• دبي-الفجر:

العاملي  “بيت اخلري” باليوم  احتفت 
ل��ك��ب��ار ال�������ص���ن، واأع���ل���ن���ت جل��ن��ة كبار 
الدعم  ت��ف��ا���ص��ي��ل  ف��ي��ه��ا  امل���واط���ن���ني 
مليون   6.7 وال���ب���ال���غ  ل���ه���م،  امل���ق���دم 
دره����م  م���ل���ي���ون   5.4 م��ن��ه��ا  دره�������م، 
لدعم كبار املواطنني، والباقي )1.3 
املقيمني.  ك��ب��ار  ع��ل��ى  اأن���ف���ق  م��ل��ي��ون( 
ال��ظ��ن��ح��اين، رئي�س  واأك������دت ح��ل��ي��م��ة 
ب���اأن اجلمعية  امل��واط��ن��ني،  ك��ب��ار  جلنة 
 535 اح��ت��ي��اج��ات  تلبية  ا���ص��ت��ط��اع��ت 
اجلمعية  اأف������رع  يف  م�����ص��ج��اًل  م�����ص��ن��اً 
اخليمة  وراأ��������س  وال���ف���ج���رية  دب����ي  يف 
مكتوم،  اآل  هيئة  وم��راك��ز  وع��ج��م��ان، 
الرب�صاء  يف  اجلمعية  ت��دي��ره��ا  ال��ت��ي 
وقدمت  واللي�صيلي،  وح��ت��ا  وال��ع��وي��ر 
 2007 ل���ع���دد  ط����ارئ����ة  م�������ص���اع���دات 

من  و539  امل����واط����ن����ني،  ك���ب���ار  م����ن 
الدعم  اإىل  باالإ�صافة  املقيمني،  كبار 
النقدي والغذائي، الذي يتلقاه الكبار 
�صمن امل�صاعدات ال�صهرية واملو�صمية 
ال����ت����ي ت���ق���دم���ه���ا اجل���م���ع���ي���ة حل����وايل 

اأ�صرة م�صجلة. وت�صمن دعم   5000
كبار املواطنني امل�صجلني يف اجلمعية، 
تقدمي امل�صتلزمات املنزلية، خلم�صني 
 190.500 ق��دره  ب��اإج��م��ايل  منهم، 
دره����م، ومت���ت ���ص��ي��ان��ة م��ن��ازل �صبعة 
دره����م،   142.170 ب��ق��ي��م��ة  م��ن��ه��م 
لثالثة  بنكية  ت�صديد مديونيات  ومت 
م��ن ك��ب��ار امل��واط��ن��ني، ب��اإج��م��ايل قدره 
تقدمي  مت  كما  دره��م.   163.926
املواطنني  ك��ب��ار  م���ن   7 ل��ع��دد  ع���الج 
وتوفري  دره�����م،   47.173 ب��ق��ي��م��ة 
اأج���ه���زة م����وزع االأدوي������ة ال��ذك��ي��ة على 
طبية  اأج��ه��زة  وت��وف��ري  ح��ال��ة،   124
املواطنني  كبار  من  لعدد  متخ�ص�صة 
معاون،  توفري  مع  الفرا�س  طريحي 
واملر�صى الذين يحتاجون اإىل رعاية 
خا�صة، والتي تتنوع ما بني الكرا�صي 

املتحركة واالأ�ِصّرة الطبية.

•• راأ�ص اخليمة – الفجر :

ال�صمو  ���ص��اح��ب  ح���ر����س  اإط�����ار  يف 
القا�صمي،  �صقر  ب��ن  �صعود  ال�صيخ 
راأ�س  حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو 
اخليمة، على تعزيز م�صرية التنمية 
واالرتقاء بتناف�صية االإمارة يف �صتى 
املجاالت من خالل تطوير العن�صر 
املتميزين  الطلبة  ورعاية  الب�صري 
بتنمية  الكفيلة  بالو�صائل  ورفدهم 
االكادميية  وم��ه��ارات��ه��م  ق��درات��ه��م 
�صموه  اعتمد  والعملية،  واملعرفية 
للمنح  م��ت��ك��ام��ل��ة  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
اأبناء  م��ن  للطلبة  توفر  الدرا�صية 
راأ���س اخليمة جمموعة وا�صعة من 
ب��رام��ج االب��ت��ع��اث ال��درا���ص��ي داخل 
وخ����ارج ال���دول���ة مب��ا ي��دع��م خطط 
وميّكنها  االإم����������ارة  يف  ال���ت���وط���ني 
النجاحات  حت��ق��ي��ق  م��وا���ص��ل��ة  م���ن 
تنفيذ  وب�����ه�����دف  واالإجن�����������������ازات. 
ت��وج��ي��ه��ات ���ص��اح��ب ال�����ص��م��و حاكم 
االأمثل  النحو  على  اخليمة  راأ����س 
يف  بفعالية  ي�صهم  ال��ذي  وبال�صكل 
الب�صري  امل���ال  راأ����س  ق���درات  �صقل 
ال�صيخ  “برنامج  ق���ام  االإم������ارة،  يف 
بتطوير  احلكومي”  للتميز  �صقر 
ال���الزم���ة لرتجمة  ال��ع��م��ل  خ��ط��ط 
توجيهات �صموه على اأر�س الواقع، 
“موؤ�ص�صة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  مت  ح��ي��ث 

ال�صيا�صة  لبحوث  �صقر  ب��ن  �صعود 
من  متنوعة  باقة  تقدمي  العامة” 
للطلبة  ال��درا���ص��ي��ة  والبعثات  امل��ن��ح 
التخ�ص�صات  خمتلف  يف  املتميزين 
اجل��ام��ع��ي��ة. روؤي������ة احل���اك���م : من 
عبد  حممد  ال��دك��ت��ور  اأ���ص��ار  جانبه 
العام  االأم������ني  خ��ل��ي��ف��ة،  ال��ل��ط��ي��ف 
ل��ل��م��ج��ل�����س ال��ت��ن��ف��ي��ذي م���دي���ر عام 
للتميز  ����ص���ق���ر  ال�������ص���ي���خ  ب���رن���ام���ج 
يعمل  الربنامج  اأن  اإىل  احلكومي، 
ال�صمو  �صاحب  روؤي���ة  حتقيق  على 
القا�صمي  �صقر  ب��ن  �صعود  ال�صيخ 
الرامية اإىل االرتقاء بتناف�صية راأ�س 
وذلك  املجاالت  اخليمة يف خمتلف 
عرب العديد من املحاور التي ياأتي 
يف مقدمتها دعم الطلبة املتفوقني 
التعليمية  ال����ف����ر�����س  وت�����وف�����ري 
يف  الدرا�صة  ال�صتكمال  لهم  املميزة 
واملوؤ�ص�صات  اجل��ام��ع��ات  م��ن  نخبة 
االكادميية املرموقة حملياً وعاملياً. 
“برنامج ال�صيخ  اأن  واأ�صاف خليفة 
يركز  احلكومي”  ل��ل��ت��م��ي��ز  ���ص��ق��ر 
وخطط  ا����ص���رتات���ي���ج���ي���ات  ج����ل  يف 
التطوير التي يطلقها على حتقيق 
راأ�س  ح��اك��م  ال�صمو  ���ص��اح��ب  روؤي����ة 
يف  اال�صتثمار  اإىل  الرامية  اخليمة 
الالزم  الدعم  توفري  عرب  االن�صان 
امل�صتقبل  ق���ادة  بو�صفهم  لل�صباب 
واملعني الذي ال ين�صب لرفد �صوق 

ال��ع��م��ل مب���ا ي��ح��ت��اج��ه م���ن خربات 
وك�������وادر ق������ادرة ع��ل��ى اال����ص���ه���ام يف 
للقيادة  الطموحة  ال��روؤي��ة  حتقيق 

الر�صيدة.
دعم املتميزين :

ا�سرتتيجية الربنامج:
واأكد �صعادة مدير عام برنامج ال�صيخ 
املرحلة  اأن  احلكومي  للتميز  �صقر 
الربنامج  ا�صرتاتيجية  من  املقبلة 
للجهود  ت���وا����ص���اًل  ت�����ص��ه��د  ����ص���وف 
قدرات  تطوير  �صبيل  يف  امل��ب��ذول��ة 
اأبناء راأ�س اخليمة وتوفري خمتلف 
مبا  املتميزين  للطلبة  الدعم  �صبل 
التنموية  العملية  متطلبات  يلبي 
اإىل  الرامية  االإم��ارة  ويدعم جهود 

ك��وج��ه��ة مف�صلة  م��ك��ان��ت��ه��ا  ت��ع��زي��ز 
ف�صاًل  وال���ري���ادة،  وال��ع��م��ل  للعي�س 
�صتى  يف  احلا�صل  التقدم  دع��م  عن 
وحتى  تاأ�صي�صه  ومنذ  القطاعات. 
“برنامج  وّف������َر  ال����راه����ن،  ال���وق���ت 
احلكومي”  للتميز  �صقر  ال�صيخ 
حيث  درا�صية،  وبعثة  منحة   845
بلغ العدد الكلي للمنح 732 منحة، 
بواقع 582 لطالب البكالوريو�س، 
امل���اج�������ص���ت���ري،  ل�����ط�����الب  و148 
فيما  ال��دك��ت��وراة،  لطالب  واثنتني 
للبعثات  االإج���م���ايل  ال���ع���دد  و���ص��ل 
بواقع  ب���ع���ث���ة،   113 ال���درا����ص���ي���ة 
و41  البكالوريو�س،  لطالب   55
لطالب  و17  املاج�صتري،  لطالب 
 2019- العام  وخالل  الدكتوراة. 
2020، قام الربنامج باعتماد 72 
منحة وبعثة درا�صية، وقد بلغ العدد 
داخلية،  منحة   64 للمنح  ال��ك��ل��ي 
البكالوريو�س،  لطالب   41 بواقع 
كما  امل���اج�������ص���ت���ري،  ل���ط���الب  و23 
�َس  ُخ�صِ ب��ع��ث��ات،  ث��م��ان  ت��ق��دمي  مت 
خم�س منها لطالب البكالوريو�س، 
لطالب  ب��ع��ث��ات  ث���الث  ج��ان��ب  اإىل 
وبغية  وال����دك����ت����وراة.  امل��اج�����ص��ت��ري 
التنموية  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة  دع�����م 
�صوق  واإم����داد  ل��الإم��ارة  امل�صتقبلية 
العمل املتنامي فيها بكوادر وطنية 
التخ�ص�صات  خم��ت��ل��ف  يف  م��وؤه��ل��ة 

امل��ه��ن��ي��ة، ح���ر����س ال���ربن���ام���ج على 
توفري منح وبعثات تغطي قطاعات 
التخ�ص�صات  ت�����ص��م��ل  ح��ي��ث  ع����دة، 
احل�صرية،  وال��درا���ص��ات  الهند�صة 
واإدارة  املختلفة،  الطبية  وال��ع��ل��وم 
االأع���م���ال، وع��ل��وم ال��ق��ان��ون، وعلوم 
البيئة وتقنيات املعلومات.  وقد بلغ 
حملة  من  الربنامج  خريجي  ع��دد 
البكالوريو�س 399 طالب وطالبة 
 2018- الدرا�صي  الف�صل  بنهاية 
الربنامج  اأ���ص��ه��م  ح��ي��ث   ،2019
�صاعدت  ع��ل��م��ي��ة  ف��ر���س  ت��وف��ري  يف 
امل�صتويات  اأرق���ى  وف��ق  تاأهيلهم  يف 
اندماجهم  ي�����ص��م��ن  مب���ا  ال��ع��امل��ي��ة 
على  وم�صاعدتهم  العمل  ���ص��وق  يف 
قادرة  نوعية  م�صافة  قيمة  تقدمي 
ع���ل���ى دع�����م ج���ه���ود ال��ت��ن��م��ي��ة التي 
�صتى  راأ�������س اخل��ي��م��ة يف  ت�����ص��ه��ده��ا 
وتتمحور  وامل���ج���االت.  ال��ق��ط��اع��ات 
�صقر  ال�����ص��ي��خ  “برنامج  اأه�������داف 
دع�م  ح�����ول  احلكومي”  ل��ل��ت��م��ي��ز 
ال�تنمية  وا���ص��رتات��ي��ج��ي��ات  خ��ط��ط 
يف  واال���ص��ه��ام  االإم�����ارة  يف  ال�صاملة 
معدالت  رف��ع  اإىل  الهادفة  اجلهود 
رعاية  خالل  من  التعليمي  التميز 
ال��ط��ل��ب��ة امل��وه��وب��ني، واإع������داد قادة 
املوؤ�ص�صية  القدرات  وبناء  امل�صتقبل، 
ومت��ك��ني اجل���ه���ات احل��ك��وم��ي�����ة من 

تطبيق املعايري العاملية للتميز.

•• اأبوظبي-وام:

ال�صاد�س  ت��وب��و  امل��ل��ك  ج��الل��ة  زار 
ملك مملكة تونغا، والوفد املرافق 
ال�����ص��ي��خ زاي�����د الكبري  ل����ه، ج���ام���ع 
زيارته  �صمن  وذل���ك  اأب��وظ��ب��ي،  يف 

الر�صمية للدولة.
وا�صتهل جاللته والوفد املرافق له 
بزيارة �صريح  جولتهم يف اجلامع 
ال�صيخ زايد بن �صلطان  املغفور له 
 ،- ث�����راه  اهلل  ط��ي��ب   - ن��ه��ي��ان  اآل 
احلكيم  ونهجه  اإرث��ه  م�صتذكرين 
الثقافة  ت��ع��زي��ز  يف  اأ���ص��ه��م  ال�����ذي 
والت�صامح والتعاي�س وال�صالم بني 

خمتلف �صعوب العامل.
املرافق  وت��ع��رف ج��الل��ت��ه وال��وف��د 
يو�صف  الدكتور  �صعادة  ي�صحبهم 
العبيديل، مدير عام مركز جامع 
قاعات  يف  ال��ك��ب��ري  زاي�����د  ال�����ص��ي��خ 
اجل��ام��ع واأروق���ت���ه اخل��ارج��ي��ة، من 
خالل اأحد االأخ�صائيني الثقافيني 
الر�صالة احل�صارية  املركز على  يف 
وقيم  ماآثر  من  املنبثقة  للجامع، 

للتعاي�س  الداعية  املوؤ�ص�س،  الوالد 
االآخر؛  على  واالنفتاح  والت�صامح 
وع��ل��ى ال����دور ال��ك��ب��ري ال����ذي يقوم 
بالثقافة  ال��ت��ع��ري��ف  يف  امل��رك��ز  ب��ه 
وتعزيز  ال�����ص��م��ح��ة  االإ����ص���الم���ي���ة 
خمتلف  بني  احل�صاري  التوا�صل 

الثقافات وال�صعوب حول العامل.
تاأ�صي�س  ت��اري��خ  ع��ل��ى  ت��ع��رف��وا  ك��م��ا 
ال�����ص��رح ال��ك��ب��ري، وم���ا ي��ح��وي من 
جادت  م��ا  واأروع  ف��ري��دة،  مقتنيات 
مر  على  االإ�صالمية  احل�صارة  ب��ه 
وت�صاميم  ف���ن���ون  م����ن  ال���ع�������ص���ور 
اختالفها  ع��ل��ى  ال��ت��ق��ت  ه��ن��د���ص��ي��ة 
وت���ن���وع���ه���ا يف ت�����ص��م��ي��م اجل���ام���ع؛ 
الثقافات  ان�صجام  ج��م��ال  لتعك�س 

وتناغمها يف عمل اإبداعي واحد.
ويف ختام الزيارة مت اإهداء جاللة 
ال�����ص��اد���س، ن�صخة من  ت��وب��و  امل��ل��ك 
اأحد  نور”  م��ن  “ف�صاءات  ك��ت��اب 
ال�صيخ  ج���ام���ع  م���رك���ز  اإ������ص�����دارات 
الذي ي�صم عددا من  الكبري  زايد 
اللقطات وال�صور اخلا�صة بجائزة 
للت�صوير  نور”  م��ن  “ف�صاءات 

املركز  ي��ن��ظ��م��ه��ا  ال���ت���ي  ال�����ص��وئ��ي، 
العمارة  جماليات  وت���ربز  ���ص��ن��وًي��ا، 
باالإ�صافة  اجلامع،  يف  االإ�صالمية 
كتاب  م����ن  ن�����ص��خ��ة  اإه�����دائ�����ه  اإىل 
تاريخ  يتناول  اهلل” ال��ذي  “بيوت 
فيها  مب��ا  الع�صور  ع��رب  اجل��وام��ع 

جامع ال�صيخ زايد الكبري.
يذكر اأن جامع ال�صيخ زايد الكبري 
الرئا�صة  ����ص���وؤون  ل������وزارة  ال��ت��اب��ع 
�صمو  من  ومتابعة  برعاية  يحظى 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�صيخ من�صور 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
ال��رئ��ا���ص��ة وت��اأ���ص�����س املركز  ����ص���وؤون 
الثقافية  ل��ل��ح��رك��ة  ن�����واة  ل��ي��ك��ون 
وال���ف���ك���ري���ة ال���ت���ي ت��ت��م��ح��ور حول 
القيمة  م����ن  ان���ط���الق���ا  اجل����ام����ع 
ال��ث��ق��اف��ي��ة وال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي تعرب 
ر�صخها  التي  والقيم  املفاهيم  عن 
ال�صيخ زايد بن �صلطان  املغفور له 
يف  املتجذرة  القيم  تلك  نهيان  اآل 
ال���وج���دان وال���وع���ي وال���ت���ي ت�صكل 
امتدادا للهوية الوطنية امل�صتلهمة 

من تعاليم ديننا احلنيف.

•• ال�صارقة –الفجر:

يف ن��������دوة ن���ظ���م���ت���ه���ا دائ���������رة �����ص����وؤون 
اأم�س  م�������ص���اء  وال����ق����رى  ال�������ص���واح���ي 
مب���ق���ر جم��ل�����س ����ص���اح���ي���ة م���وي���ل���ح يف 
اأ�صوت  مل���اذا  ب��ع��ن��وان  ال�صارقة  مدينة 
العر�س  اإجن���اح  م��ن منطلق دوره���ا يف 
دعا  ال��دول��ة  ت�صهده  ال��ذي  االنتخابي 
لع�صوية  االأكفاأ  اختيار  اإىل  احل�صور 
واأهمية  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
الت�صويت  ملراكز  واحل�صور  امل�صاركة 
ع��ل��ى م�����ص��ت��وى ال���دول���ة . وحت����دث يف 
الندوة اأحمد �صبيب الظاهري االأمني 
االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  للمجل�س  ال���ع���ام 
ومبادرة  ال��ن��دوة  اأه��م��ي��ة  على  م��وؤك��دا 
دائ���رة ���ص��وؤون ال�����ص��واح��ي وال��ق��رى يف 
والناخبات  الناخبني  م�صاركة  تعزيز 

االأيام  خ��الل  والت�صويت  احل�صور  يف 
خمي�س  ال���ن���دوة  ح�صر  ع��ن��ه��ا.  امل��ع��ل��ن 
ال�����ص��وي��دي ع�����ص��و املجل�س  ���ص��امل  ب���ن 
التنفيذي الإمارة ال�صارقة رئي�س دائرة 
�صوؤون ال�صواحي والقرى وعي�صى بن 
حنظل رئي�س جلنة انتخابات املجل�س 
ال�صارقة  ب���اإم���ارة  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي 
و�صامل بن حممد النقبي ع�صو املجل�س 
التنفيذي الإمارة ال�صارقة رئي�س دائرة 
ال��ب��ل��دي��ات وال���زراع���ة والرثوة  ���ص��وؤون 
رئي�س  اجل���ن���ي���د  وم����اج����د  ال�����ص��م��ك��ي��ة 
كبري  وع���دد  م��وي��ل��ح  �صاحية  جمل�س 
واملرت�صحني  ال�صواحي  جمال�س  من 
احلكومية  ال������دوائ������ر  وم�����������ص�����وؤويل 
وح�����ص��د م���ن امل���واط���ن���ني ول��ف��ي��ف من 
رحب  الندوة  بداية  ويف  االإعالميني. 
رئي�س  ال�����ص��وي��دي  ���ص��امل  ب��ن  خمي�س 

والقرى  ال�������ص���واح���ي  �����ص����وؤون  دائ������رة 
الوطني  ل��ل��م��ج��ل�����س  ال���ع���ام  ب����االأم����ني 
الظاهري  �صبيب  بن  اأحمد  االحت��ادي 
االنتخابات  جل��ن��ة  م���ن  وب��احل�����ص��ور 
وباملواطنني موؤدا على حر�س الدائرة 
على تعزيز االأدوار الوطنية من خالل 
املواطنني  وت�����ص��ج��ي��ع  ال���ن���دوة  تنظيم 
باأ�صواتها  وامل�����ص��ارك��ة  احل�����ص��ور  ع��ل��ى 
لكل  يكون  واأن  الت�صويت  اأي��ام  خ��الل 
مواطن دوره وح�صوره يف هذا امل�صهد 
الوطني تلبية لدعوة القيادة الر�صيدة 
الوطني  املجل�س  اأع�����ص��اء  ان��ت��خ��اب  يف 
�صبيب  اأحمد  األقى  بعدها  االحت���ادي. 
للمجل�س  ال���ع���ام  االأم�����ني  ال���ظ���اه���ري 
ال��وط��ن��ي االحت������ادي ك��ل��م��ة اأك����د فيها 
تعي�صه  ال��ذي  اال�صتحقاق  اأهمية  على 
ال��دول��ة ه��ذه االأي���ام م��ن عر�س وطني 

يف اإطار امل�صرية الربملانية التي جت�صد 
التي  وامل�����ص��ورة  الدميقراطية  م��ب��ادئ 
االإم���ارات منذ عام  قامت عليها دول��ة 
التنمية  حتقيق  يف  وت�صهم   1971
ال�صاملة امل�صتدامة للدولة يف املجاالت 
وو�صوال   ،2021 ل��روؤي��ة  وفقا  كافة 
العاملية  التناف�صية  اأه����داف  لتحقيق 
وا�صتعر�س   .2071 االإم���ارات  ملئوية 
اأعلن  التي  التمكني  مراحل  الظاهرة 
خليفه  ال�صيخ  ال�صمو  ���ص��اح��ب  عنها 
الدولة منذ  األ نهيان رئي�س  زايد  بن 
اأع�صاء  ن�صف  بانتخاب  2006م  عام 
وعر�س  االحت����ادي  ال��وط��ن��ي  املجل�س 
احلياة  تطور  مراحل  ال�صياق  ه��ذا  يف 
ال��ربمل��ان��ي��ة يف االإم�����ارات خ��الل قرابة 
دولة  احتاد  قيام  اأن  موؤكدا  عقود   5
االإمارات  �صاد لدى  العربية  االإم��ارات 

ال�صورى  ب��ن��ظ��ام  ال��ع��م��ل  امل��ت�����ص��احل��ة 
حيث اعتاد رئي�س القبيلة الرجوع اإىل 
وجهات  و���ص��م��اع  واأت��ب��اع��ه  م�صت�صاريه 
نظرهم قبل الو�صول اإىل قرار. واأ�صار 
الظاهري يف ثنايا حديثه اإىل ما بعد 
ق��ي��ام االحت���اد ع��ام 1971 الف��ت��ا اإىل 
ا�صتمرار العمل مببادئ الدميقراطية 
كركائز  املبادئ  تلك  وُع��ززت  وامل�صورة 

االإماراتي  الد�صتور  اأحكام  يف  اأ�صا�صية 
تاأ�صي�س  م��ن��ذ  االحت���ادي���ة  وال�����ص��ل��ط��ات 
1972م  12 فرباير عام  املجل�س يف 
الرابعة  االحت���ادي���ة  ال�صلطة  ل��ي��ك��ون 
ال�صلطات  �صلم  الرتتيب يف  من حيث 
االحتادية اخلم�س املن�صو�س عليها يف 
الد�صتور وهي املجل�س االأعلى لالحتاد 
ورئي�س االحتاد ونائبه وجمل�س وزراء 

االحتادي  الوطني  واملجل�س  االحت���اد 
وال���ق�������ص���اء االحت��������ادي. ودع�����ا خالل 
لع�صوية  االأك��ف��اأ  اخ��ت��ي��ار  اإىل  ال��ن��دوة 
بالنظر  ال��وط��ن��ي االحت�����ادي  امل��ج��ل�����س 
اإىل املر�صحني الذين يخ�صون ال�صباق 
خرباتهم  ع��ل��ى  واالط����الع  التناف�صي 
واأهمية  االن���ت���خ���اب���ي���ة  وب����راجم����ه����م 
االن��ت��خ��اب على  م���راك���ز  اإىل  ال��ت��وج��ه 

الت�صويت  يف  ���ص��واء  ال��دول��ة  م�صتوى 
ال��رئ��ي�����ص��ي .  ال��ت�����ص��وي��ت  اأو يف  امل��ب��ك��ر 
بعدها ت��داخ��ل ع��دد م��ن احل�����ص��ور يف 
عر�س اأرائهم وذكر جتاربهم يف اختيار 
املر�صحني م�صيدين باجلهود املبذولة 
من قبل اللجنة العليا لالنتخابات يف 
للناخبني  االنتخابية  العملية  تذليل 

واملر�صحني على حد �صواء .

بعد معاناة طويلة جعلتها ل تقوى على احلركة �امل�سي

م�صت�صفى العني التابع ل�صركة »�صحة« يعيد الب�صمة لطفلة تبلغ 
من العمر 3 �صنوات بعد �صفائها متامًا وعودتها للم�صي واحلركة 

•• اأبوظبي-الفجر:

اأبوظبي للخدمات  التابعة ل�صركة  اأعادت م�صت�صفى العني 
ال�صحية “�صحة”، الب�صمة لطفلة ُعمانية، تبلغ من العمر 
�صنوات، بعد عالجها من املر�س الذي عانت منه لفرتة   3
احلركة  على  تقوى  ال  الفرا�س  طريحة  واأقعدها  طويلة، 

اأو امل�صي.
اجلهاز  اأم��را���س  ا�صت�صاري  م�صعل  �صابر  ال��دك��ت��ور  وق���ال 
واأمرا�س  وامل��ن��اظ��ري  التنف�صي  اجل��ه��از  ط��ب  ال��ت��ن��ف�����ص��ي، 
احل�صا�صية واملناعة وطب م�صاكل النوم، يف م�صت�صفى العني، 
اإن والدي الطفلة اأح�صراها اإىل عيادة روماتزم االأطفال يف 
م�صت�صفى العني، والتي تعد االأوىل  من نوعها على م�صتوى 
دولة االإمارات، وكانت الطفلة عاجزة عن امل�صي واحلركة، 

املتخ�ص�س  الطبي  الفريق  اأج��رى  للعيادة  و�صولها  وف��ور 
�صل�صله متكاملة من التحاليل واالختبارات الطبية، والتي 
اأظهرت وجود التهابات روماتيزمية يف الع�صالت واجللد، 
االلتهابات  ه���ذه  وج���ود  املغناطي�صية  االأ���ص��ع��ة  بينت  ك��م��ا 
ال�صور  ن��ت��ائ��ج  ���ص��وء  اأن����ه يف  واأ����ص���اف  ال��ف��خ��ذ.  يف ع�صلة 
عالجية  خطة  املخت�س  الطبي  الفريق  و�صع  والتحاليل 
متكاملة للطفلة، متثلت يف اعطائها اأدوية متطورة لعالج 
بالتح�صن  الطفلة  ب���داأت  اهلل  وبحمد  االأط��ف��ال،  روم��ات��زم 

تدريجياً حتى ا�صتعادت قدرتها على احلركة وامل�صي.
ملمار�صة  ال��ع��ودة  م��ن  اأي���ام  بعد  الطفلة متكنت  اأن  واأو���ص��ح 
من  اأقرانها  مع  طبيعي  ب�صكل  واللعب  الطبيعية،  حياتها 
االأطفال، وتعافت متاماً، وعادت اإليها الب�صمة، وعادت اإىل 

اأهلها الفرحة ب�صفاء طفلتهم.

•• اأبوظبي-وام:

اأجنز مركز النقل املتكامل و�صركة اأبوظبي للخدمات العامة “م�صاندة” 
باملئة من م�صروع تطوير الطريق ال�صريع من غياثي اإىل الروي�س   35

E15، البالغ تكلفته نحو 223 مليون درهم.
واأكد اجلانبان اأن العمل جاٍر يف امل�صروع وفقاً للخطة املو�صوعة للتنفيذ، 
وح�صب املدة الزمنية املقررة لالإجناز والت�صليم..م�صريان اإىل اأن نحو 
من خالل 3 عقود رئي�صية وفرعية يعملون الإجناز كافة  عاماًل   441
املوا�صفات  واأرق��ى  املعايري،  الأعلى  امل�صروع يف وقت قيا�صي وفقاً  اأعمال 

العاملية.
واأكد مركز النقل املتكامل ان تنفيذ امل�صروع ياأتي يف اإطار حر�س املركز 
عالية  حتتية  بنية  ت��وف��ري  نحو  احلكيمة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  جت�صيد  على 
املعايري  اأف�صل  م��ع  وتتما�صى  واملجتمع،  ال��ف��رد  ح��اج��ات  تلبي  اجل���ودة 
العاملية، وت�صتهدف االرتقاء مب�صتوى احلياة وجودة اخلدمات املتوفرة، 

وت�صهم  املحلي  االقت�صاد  تدعم  التي  التحتية  البنى  اإر�صاء  جانب  اإىل 
كما  ورفاهيته..  املجتمع  واإ�صعاد  امل�صتدامة  التنمية  اأرك��ان  توطيد  يف 
التي ت�صهدها  وامل�صتدامة  ال�صاملة  التنمية  امل�صروع عملية  يواكب هذا 
اخل�صو�س،  وج���ه  ع��ل��ى  ال��ظ��ف��رة  ومنطقة  ع���ام  ب�صكل  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 
ويدعم احلركة التجارية وال�صياحية وي�صهم يف جذب اال�صتثمارات اإىل 

املنطقة.
غياثي  من  ال�صريع  الطريق  تطوير  “م�صاندة” اأن  �صركة  اأو�صحت  و 
اإىل الروي�س يت�صمن تو�صعة الطريق احلايل بطول 15.2 كيلو مرت 
واإن�����ص��اء طريق جديد يربط  ك��ل اجت��اه منها  لي�صبح ث��الث ح���ارات يف 
موؤ�ص�صة حماية من�صاآت النفط بطول 4.5 كيلو مرت، اإىل جانب اإن�صاء 

الطريق االلتفايف للجزء ال�صمايل ملدينة غياثي بطول 2.3 كيلو مرت.
اإن�صاء عدد من اجل�صور وال��دوارات والتقاطعات اجلديدة  كما يت�صمن 
املرورية،  احل��رك��ة  وان�صيابية  ت�صهيل  يف  كبري  ب�صكل  �صت�صاهم  ال��ت��ي 
وتقليل االزدحام، وتعزيز معايري االأمن وال�صالمة، وتخفي�س معدالت 

احلوادث بن�صبة كبرية.
مبدينة  غياثي  مدينة  �صريبط  امل�����ص��روع  اأن  اإىل  “م�صاندة”  ولفتت 
 E15 الروي�س ومنطقة غياثي ال�صناعية اجلديدة بالطريق ال�صريع

.E11 واأي�صاً الربط مع طريق ال�صيخ خليفة بن زايد الدويل
اأي  دون  من  حالياً  امل�صروع  اأعمال  تنفذ  اأنها  “م�صاندة” اإىل  واأ���ص��ارت 
املركبات  ت��دف��ق  ح��رك��ة  على  باملحافظة  وذل���ك  امل����رور،  حل��رك��ة  عرقلة 

حتقيق  على  حر�صها  موؤكدة  اإغالقها،  وتفادي  امل�صتخدمة  وامل�صارات 
اأف�صل معايري ال�صالمة املرورية، ومراعاة �صروط اال�صتدامة البيئية، 
مبراعاة  التزامها  ال�صركة  واأك���دت  االآم���ن..  امل���روري  التدفق  وحتقيق 
تر�صيد ا�صتهالك الطاقة، وتقليل تكلفة الت�صغيل طبقاً للتوجه ال�صائد، 
واحلفاظ على املوارد اأثناء تنفيذ امل�صروع وفقا الأعلى املعايري العاملية، 
الت�صميم  مرحلة  من  ابتداًء  اال�صتدامة  مبعايري  اال�صتدالل  مت  حيث 
التنفيذ  اإىل مرحلة  االأول��ي��ة وو���ص��واًل  وامل���واد  امل��ع��دات  باختيار  م���روراً 
الطاقة  م��وارد  ا�صتخدام  رف��ع كفاءة  �صاأنه  ال��ذي من  االأم��ر  واالإجن���از، 

املتعددة واملحافظة عليها.
ال���ت���ع���اون وال��ت��ن�����ص��ي��ق م���ع ال�صركاء  اأه���م���ي���ة  ال�����ص��رك��ة ع��ل��ى  و�����ص����ددت 
اال�صرتاتيجيني على حتقيق روؤية القيادة الر�صيدة للدولة، اإىل جانب 
اأهمية تلك امل�صاركة بال�صكل الذي ي�صمن �صال�صة �صري االأعمال  اإبراز 
اأي حتديات  التوا�صل مع تلك اجلهات لتفادي وجت��اوز  وتعزيز قنوات 

م�صتقبلية تعرت�س عملية تنفيذ واإجناز امل�صروع.

اإجناز %35 من م�صروع طريق غياثي اإىل الروي�س  

�سمن ند�ة نظمتها دائرة �سوؤ�ن ال�سواحي �القرى

 الدعوة اإىل امل�صاركة بالت�صويت لالأكفاء يف االنتخابات

»بيت اخلري« تقدم 5.4 مليون درهم لكبار املواطنني

•• ال�صارقة-وام:

الكتب  لبيع  اخل���ريي  امل��ع��ر���س  ال�����ص��ارق��ة  ج��ام��ع��ة  نظمت 
اخلريية  االأع��م��ال  لدعم  ال��ت��وايل  على  ال��راب��ع  امل�صتعملة 
بريعها  وال��ت��ربع  بيعها  واإع�����ادة  امل�صتعملة  ال��ك��ت��ب  وج��م��ع 
عا�صمة  ال�صارقة  م��ع  تزامناً  وذل��ك  اخل��ريي��ة  للجمعيات 

عاملية للكتاب . 
بعمادة  املكتبات  اإدارة  ا�صرفت عليه  الذى  املعر�س  ويهدف 
الت�صجيع  اىل  اجلامعة  يف  امل�صاندة  االأكادميية  اخلدمات 
على القراءة وتعزيز البحث العلمي وزيادة الوعي واملعرفة 

من  العديد  مب�صاركة  املعر�س  متيز  حيث  الطلبة  ل��دى 
ال�����ص��رك��ات وامل��وؤ���ص�����ص��ات ال��ذي��ن ���ص��ارك��وا ب��ع��ر���س املقتنيات 
ال���رتاث���ي���ة وال���ع���دي���د م���ن ال��ك��ت��ب امل��ط��ب��وع��ة وال����رواي����ات 
يف  اخل��ط��اط��ة  م�����ص��ارك��ة  اىل  ا���ص��اف��ة  املختلفة  والق�ص�س 

اخلط العربي الطالبة �صفيقة حممد.
وقد افتتح املعر�س الدكتور ح�صني املهدي عميد اخلدمات 
م�صعود  نادية  وبح�صور  اجلامعة  يف  امل�صاندة  االأكادميية 
ال��ك��ه��رب��اء واملياه  دائ����رة  امل��ك��ت��ب��ات ووف���د م��ن  اإدارة  م��دي��ر 
بال�صارقة ومعهد ال�صارقة للرتاث وعدد من اأع�صاء الهيئة 

االإدارية والتدري�صية وطلبة اجلامعة.

ملك مملكة تونغا يزور جامع ال�صيخ 
زايد الكبري يف اأبوظبي 

جامعة ال�صارقة تنظم معر�س بيع الكتب امل�صتعملة لدعم االأعمال اخلريية 

�سقر للتميز يوا�سل دعم الطلبة املتفوقني 

وخارجيا  داخليا  اجلامعية  الدرا�صية  املنح  على  يح�صلون  طالبا   458
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�صارقة-وام:

ا�صتقبل �صاحب ال�صمو ال�صيخ الدكتور �صلطان بن حممد القا�صمي ع�صو املجل�س 
االأعلى حاكم ال�صارقة رئي�س اأكادميية ال�صارقة للفنون االأدائية اأم�س عددا من 
يف  الفنانني  ونقباء  امل�صرحية  املعاهد  وروؤ�صاء  العرب  امل�صرحيني  الفنانني  كبار 
الوطن العربي �صيوف حفل افتتاح اأكادميية ال�صارقة للفنون االأدائية، وذلك يف 

دارة الدكتور �صلطان القا�صمي.
و رحب �صموه بال�صيوف �صاكراً لهم تلبيتهم للدعوة قائاًل “ نرحب بكم يف دولة 
لكم  ونتمنى  العربية  الثقافة  حا�صنة  ال�صارقة  ويف  املتحدة  العربية  االإم���ارات 
طيب االإقامة بوجودكم معنا، هذا التواجد الذي يدفعنا اإىل عطاء اأكرث ويثبت 

اأقدامنا للعمل الثقايف اخلرّي«.

باأن  املدعوين  اأم��ام  األقاها  له  كلمة  يف  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو  �صاحب  واأو���ص��ح 
ال�صارقة وعملها الثقايف مل يكن وليد اللحظة وخ�صو�صا يف جمال امل�صرح، ففي 
م�صرحية  خ��الل  من  التعليم  دع��م  يف  ي�صهم  اأن  امل�صرح  ا�صتطاع   1955 العام 
قدمها طالب مدر�صة القا�صمية وقد خ�ص�صت تذاكر حل�صورها وذهب ريع تلك 
3 ماليني دره��م - لبناء  ي��وازي اليوم  األ��ف روبية - ما   30 ال��ذي بلغ  التذاكر 
ف�صول اإ�صافية للمدر�صة حتى ت�صتوعب االأعداد املتزايدة للطالب الراغبني يف 
التعليم. واأ�صاف �صموه اأن امل�صرح يف ال�صارقة ا�صتمر يف العطاء من خالل عر�س 
ما مي�س النا�س ويطرح ق�صاياهم ويالم�س وجدانهم ويعر�س كل ما من �صاأنه 
اأن يعك�س واقعهم وحياتهم، وا�صتمر على هذا النهج من تلك االأي��ام اإىل يومنا 
هذا. واأردف �صاحب ال�صمو حاكم ال�صارقة قائال” اإن ما عاناه الوطن العربي 
من ظهور تيارات فكرية متطرفة اأوجب علينا يف ال�صارقة اأن ال يقت�صر حراكنا 

اأقطار الوطن العربي  الثقايف على امل�صتوى املحلي فقط بل امتد لي�صمل كافة 
والرواية  والق�صة  كال�صعر  والفنية  والفكرية  الثقافية  امل��ج��االت  خمتلف  ويف 

والفنون وامل�صرح وغريها ».
وقال �صموه “ اإن وجود اأكادميية متخ�ص�صة يف امل�صرح هو جانب من عملنا يف 
مواجهة تلك التيارات، ولن يقت�صر التعليم والتدريب فيها على االأداء التمثيل 

بل �صيمتد لي�صمل خمتلف علوم امل�صرح من كتابة واإ�صاءة واأزياء ومو�صيقى«.
واختيار  تزكية  يف  للم�صاهمة  احل�صور  ال�صارقة  ح��اك��م  ال�صمو  �صاحب  ودع���ا 
وكي  العربي  للم�صرح  خدمة  االأك��ادمي��ي��ة  يف  للدرا�صة  بلدانهم  م��ن  املوهوبني 
نهيئ جيل م�صرحي اأكادميي واعي مت�صلح بالعلم واملوهبة وقادر على موا�صلة 
ال�صارقة للفنون االأدائية جاءت لتكمل عمل  اأكادميية  باأن  امل�صرية. واأكد �صموه 
تام  ا�صتعداد  على  ال�صارقة  واأن  العربي  الوطن  يف  امل��وج��ودة  امل�صرحية  املعاهد 

لتقدمي الدعم املعنوي واملادي لكافة املعاهد التي تعنى بامل�صرح.
من جانبهم عرب ال�صيوف عن فخرهم واعتزازهم بهذا املنجز الثقايف امل�صرحي 
ورعاية  االأك��ادمي��ي��ة  ال��ك��وادر  تاأهيل  يف  عظيمة  ر�صالة  من  �صيحمله  ملا  الكبري، 
املوهوبني ودعمهم بعلوم معا�صرة موؤكدين اأن ما وجدوه خالل زيارتهم �صباح 
ل�صاحب  �صاكرين  وت�صوراتهم،  تخيالتهم  كل  فاق  االأكادميية  ملقر  اليوم  هذا 
ومثمنني  وامل�صرحني  للم�صرح  واملتوا�صل  الدائم  دعمه  ال�صارقة  حاكم  ال�صمو 
حممد  بن  اهلل  عبد  �صعادة  اللقاء  ح�صر  اخل��رّية.  وم�صاعيه  واهتمامه  عطاءه 
الدكتور  دارة  رئي�س  امل��ري  اإبراهيم  علي  و�صعادة  الثقافة  دائ��رة  رئي�س  العوي�س 
�صلطان القا�صمي واأحمد بو رحيمة مدير اإدارة امل�صرح بدائرة الثقافة واإ�صماعيل 
عبد اهلل اأمني عام هيئة امل�صرح العربي، وعدد من اأع�صاء جمل�س اأمناء اأكادميية 

ال�صارقة للفنون االأدائية.

•• ال�صارقة-وام:

تراأ�س �صمو ال�صيخ �صلطان بن حممد بن �صلطان 
القا�صمي ويل عهد ونائب حاكم ال�صارقة رئي�س 
وبح�صور  ال�صارقة،  الإم���ارة  التنفيذي  املجل�س 
نائب  القا�صمي  �صامل  بن  عبداهلل  ال�صيخ  �صمو 
حاكم ال�صارقة، نائب رئي�س املجل�س التنفيذي، 
�صباح اأم�س االجتماع االأ�صبوعي للمجل�س الذي 

عقد مبكتب �صمو احلاكم.
واأ����ص���در امل��ج��ل�����س خ���الل اج��ت��م��اع��ه ع����ددا من 
القرارات التي من �صاأنها حتقيق روؤية ال�صارقة، 
مب��ا ي��خ��دم امل��واط��ن��ني وال��ق��اط��ن��ني ع��ل��ى اأر�س 

االإمارة.
واعتمد املجل�س مذكرة التفاهم املزمع توقيعها 

بني دائرة الطريان املدين بال�صارقة، وهيئة دبي 
للطريان املدين، ب�صاأن تعزيز التن�صيق والتعاون 
امل�صرتك وتبادل اخلربات يف جماالت الطريان 
املدين، مبا يخدم االأهداف امل�صرتكة وي�صهم يف 

تطوير قطاع النقل اجلوي.
ل�صنة   30 رق�����م  ال�����ق�����رار  امل���ج���ل�������س  واأ������ص�����در 
اخلارجية  االإع��الن��ات  تنظيم  ب�صاأن   2019
يف اإم�������ارة ال�������ص���ارق���ة، ون�������س ال����ق����رار ع��ل��ى اأن 
ال��ب��ل��دي��ة ه���ي اجل��ه��ة امل��ح��ل��ي��ة امل��خ��ت�����ص��ة مبنح 
الأي  يجوز  وال  اخلارجية،  االإع��الن��ات  ت�صاريح 
باالإعالن  القيام  اع��ت��ب��اري  اأو  طبيعي  �صخ�س 
الت�صريح  ع��ل��ى  احل�����ص��ول  ب��ع��د  اإال  اخل���ارج���ي 
منح  التنفيذي  للمجل�س  ويجوز  منها،  ال��الزم 
اأخرى.  جهة  الأي  اخل��ارج��ي  االإع���الن  ت�صريح 

االإع���الن اخلارجي  و�صع  ال��ق��رار مينع  وح�صب 
،املباين  ال��ع��ب��ادة  اأم���اك���ن  االآت���ي���ة:  يف االأم���اك���ن 
اأية   ، االأثرية، املباين احلكومية وما يف حكمها 
اأو  ت��اري��خ��ي  اأو  دي��ن��ي  مبنى  اأي  حتجب  اأم��اك��ن 
املرافق  اأو  احلكومية  اجل��ه��ات  ملباين  اأو  ثقايف 
العامة ،اأية اأماكن تعيق حركة املرور اأو الروؤية 
ع��ل��ى ال��ط��ري��ق، وذل���ك ب��و���ص��ع االإع����الن ح�صب 
الطرق  هيئة  قبل  من  املو�صوعة  اال�صرتاطات 
واملوا�صالت بال�صارقة ،اأية اأماكن يتم اعتمادها 

من املجل�س التنفيذي.
اال�صت�صارية  العقود  من  ع��ددا  املجل�س  واعتمد 
يف  وذلك  وال�صالمة،  الوقاية  بهيئة  واخلدمية 
ور�صالة  االإم���ارة  وروؤي���ة  توجهات  اإط���ار حتقيق 
وخايل  اآم���ن  جمتمع  اإىل  ال��و���ص��ول  يف  الهيئة 

م��ن االأخ���ط���ار، م��ن خ���الل تنمية ال��وع��ي بني 
من  الوقاية  و�صبل  اأهمية  حول  املجتمع  اأف��راد 
احلوادث واأثرها على ال�صالمة العامة، وتوفري 
اأق�صى حماية للمن�صاآت من احلوادث من خالل 
تطبيق اأرقى معايري ال�صالمة واالأمان واجلودة 

املعتمدة عاملياً.
واطلع املجل�س على القرارات االإدارية ال�صادرة 
ال�صيخ الدكتور �صلطان بن  من �صاحب ال�صمو 
حاكم  االأع��ل��ى  املجل�س  ع�صو  القا�صمي  حممد 

ال�صارقة.
ك��م��ا ت��ن��اول��ت اجل��ل�����ص��ة اأي�����ص��اً ب��ح��ث ج��م��ل��ة من 
امل��وا���ص��ي��ع امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��ال�����ص��اأن ال���ع���ام ل���الإم���ارة 
وتعزيزها  ب��ت��ط��وي��ره��ا  ال��ك��ف��ي��ل��ة  وامل���ق���رتح���ات 

واتخذ ب�صاأنها القرارات املنا�صبة.

•• دبي-وام:

والتاأهيلية  التدريبية  ال��دورات  من  جمموعة  املجتمع  تنمية  وزارة  تنظم   
لالأ�صر االإماراتية املنتجة �صمن برنامج “حرفة” بهدف االرتقاء مبنتجات 
للوزارة  التابعة  الع�صرة  االجتماعية  التنمية  مراكز  يف  تعقد  والتي  االأ�صر 
اإمارات ومناطق الدولة وتتوا�صل منذ بداية العام  واملنت�صرة على م�صتوى 

اجلاري حتى نهاية �صهر دي�صمرب املقبل.
اأ�صرة   240 ال��ع��ام اجل���اري  ال��رب��ع االأخ���ري م��ن  ال����وزارة خ��الل  وت�صتهدف 
ب����اإدارة  ال��ن��وع��ي��ة واملخت�صة  ال��ور���س  اإم��ارات��ي��ة منتجة ع��رب جم��م��وع��ة م��ن 

امل�صاريع متناهية ال�صغر.

وتركز الور�س والدورات التاأهيلية اخلا�صة باالأ�صر االإماراتية املنتجة على 
اإدارة امل�صاريع متناهية ال�صغر وفق اأعلى املعايري يف التناف�صية واالإنتاجية 
تت�صمن عدة حماور متكاملة تدعم تنمية مهارات امل�صاركني وامل�صاركات من 

اأفراد هذه االأ�صر ومتكينهم من اإدارة م�صاريعهم باأ�صلوب علمي وعملي.
ومن اأهم اأهداف هذه الور�س والدورات متكني امل�صاركني من اإدارة امل�صاريع 
اخلا�صة باحرتافية كبرية وتثقيفهم باملفهوم احلديث الإدارة امل�صروع متناهي 
ال�صغر واأهمية االإدارة الناجحة يف متيز امل�صروع اإ�صافة اإىل ا�صتثمار املوارد 
املتاحة بكفاءة وفعالية و�صيتم تدريب امل�صاركني على معايري جودة املنتجات 
و�صقل خرباتهم وجتاربهم مبجموعة من املهارات االإدارية مثل مهارة حل 
واالإقناع  واحل��وار  االت�صال  اإىل مهارات  باالإ�صافة  القرار  واتخاذ  امل�صكالت 

وهي مهارات اأ�صا�صية يف التعامل مع املوّردين والعمالء على حد �صواء.
امل�صاريع  اإدارة  دورات  واح��دة من  بجلفار  االجتماعية  التنمية  ونظم مركز 
مركز  نظم  فيما  املنتجة  االأ�صر  ع�صرات  ا�صتهدفت  والتي  ال�صغر  متناهية 

التنمية االجتماعية بخورفكان دورة تدريبية اأخرى.
ومركز  اأكتوبر  و10   9 يومي  بدبا  االجتماعية  التنمية  مركز  ينظم  كما 
التنمية  ومركز  اأكتوبر  و24   23 يومي  بالفجرية  االجتماعية  التنمية 
اأخرى يف مركز  اأكتوبر املقبل ودورة  30 و31  االجتماعية بجمريا يومي 
التنمية االجتماعية باأم القيوين يومي 4 و5 نوفمرب املقبل ومركز التنمية 
املجتمع  تنمية  وزارة  ويف  املقبل  نوفمرب  و7   6 يومي  بكلباء  االجتماعية 
االأ�صر  ت�صتهدف  ال�صغر  متناهية  امل�صاريع  الإدارة  ختامية  دورة  �صتعقد 

دورات  خامتة  وتكون  املقبل  دي�صمرب   12 11و  يومي  املنتجة  االإم��ارات��ي��ة 
الربع االأخري من العام اجلاري.

جدير بالذكر اأن مراكز التنمية االجتماعية توؤدي دورا حموريا يف اإطارها 
تقدمي  اإط��ار  يف  مهامها  وتتحدد  ال��دول��ة  نطاق  وعلى  التنموي  املجتمعي 
خدمات تنموية جمتمعية هادفة جلميع فئات املجتمع ويف هذا ال�صياق تاأتي 
املنتجة  االإماراتية  االأ�صر  التي تخ�س  ال�صغر  امل�صاريع متناهية  اإدارة  ور�س 
ويجري تنفيذها لت�صيف اإىل ر�صيد املجتمع - وال �صيما االأ�صر االإماراتية 
املنتجة من خمتلف الفئات املجتمعية “ال�صباب وكبار املواطنني “ - خربات 
وروؤيتها  تطلعاتها  وت��دع��م  االأ���ص��ر  ه���ذه  ط��م��وح  ت��غ��ذي  متنوعة  وم���ه���ارات 

التناف�صية للعمل االإنتاجي النوعي.

وزارة تنمية املجتمع متكن 240 اأ�صرة اإماراتية منتجة من اإدارة امل�صاريع متناهية ال�صغر

حاكم ال�صارقة يلتقي كبار الفنانني العرب 

ويل عهد ال�صارقة يرتاأ�س اجتماع املجل�س التنفيذي

•• دبي-وام:

ب���ن را�صد   اخ��ت��ت��م م���رك���ز حم��م��د 
للمكتب  ال���ت���اب���ع  ال����ق����ادة  الإع�������داد 
ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب  التنفيذي 
حممد بن را�صد اآل مكتوم، �صل�صلة 
من ور�س العمل على مدار 4 اأيام 
متتالية ملنت�صبي الدفعة الثانية من 
لو�صع  امل��وؤث��رة،  ال��ق��ي��ادات  برنامج 
ت�صوٍر مبتكر وبرامج عملية تدعم 
ال�صديقة  ال��ذك��ي��ة  امل����دن  م��ف��ه��وم 
الأ����ص���ح���اب ال��ه��م��م، ب��ال��ت��ع��اون مع 
الهمم  اأ����ص���ح���اب  م����ن  جم���م���وع���ة 
االأفكار،  �صياغة  يف  �صاركوا  الذين 
وع��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى جل��ن��ة حت��ك��ي��م من 

م�صوؤولني وخرباء يف هذا املجال.
وح��ف��زت ال��ور���ص��ة امل��ن��ع��ق��دة �صمن 
م�صاق “القيادة الريادية” منت�صبي 
على  املوؤثرة”  “القيادات  برنامج 
تقرتح  م���ب���ت���ك���رة  ح����ل����ول  ت����ق����دمي 
ت�صميم  يف  للتنفيذ  قابلة  معايري 
الأ�صحاب  ���ص��دي��ق��ة  ذك���ي���ة  م�����دن 
ناجحاً  من����وذج����اً  ت�����ص��ك��ل  ال���ه���م���م 
مدن  خمتلف  مع  م�صاركته  ميكن 
ال����ع����امل، يف اإط������ار جم��م��وع��ة من 
يقدمها  التي  امليدانية  التدريبات 
امل����رك����ز. وت�������وىّل ت��ق��ي��ي��م االأف����ك����ار 
كاًل  املقرتحة جلنة حتكيم �صمت 
من �صعادة اأحمد جلفار، مدير عام 
هيئة تنمية املجتمع بدبي، واأحمد 
بهروزيان املدير التنفيذي ملوؤ�ص�صة 
الطرق  بهيئة  العامة  امل��وا���ص��الت 
واملوا�صالت، وح�صة تهلك الوكيل 
امل�صاعد لقطاع التنمية االجتماعية 
بوزارة تنمية املجتمع، وو�صام لوتاه، 

حكومة  ملوؤ�ص�صة  التنفيذي  املدير 
الع�صيمي،  وم��اج��د  ال��ذك��ي��ة،  دب���ي 
رئي�س اللجنة الباراملبية االآ�صيوية، 
رئي�صة  احل��م��ادي  ف��داء  واملهند�صة 
ق�صم ال��ب��ح��وث واأن��ظ��م��ة ال��ب��ن��اء يف 

بلدية دبي.
املوؤثرة  ال���ق���ي���ادات  ب��رن��ام��ج  ودع����ا 
وذويهم  الهمم  اأ�صحاب  من  ع��دداً 
ت�����ص��م��ي��م معايري  ور�����س  حل�����ص��ور 
“املدن الذكية ال�صديقة الأ�صحاب 
ب�صكل  الإ���ص��راك��ه��م  �صعياً  الهمم”، 
ع��م��ل��ي واال���ص��ت��ف��ادة م��ن جتاربهم 
والتعرف على متطلباتهم اليومية 
كاأ�صحاب  خرباتهم  م��ن  انطالقاً 
اخ��ت�����ص��ا���س، وذل����ك ب��ال��ت��ع��اون مع 

هيئة تنمية املجتمع بدبي.
�صبعة من  ال��ور���ص��ة  يف  ���ص��ارك  كما 
موؤ�ص�صة  م��ن  املتميزات  الطالبات 
حمدان بن را�صد اآل مكتوم لالأداء 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي امل��ت��م��ي��ز، وه����ن ال���رمي 
عبداهلل  وف��اط��م��ة  علي  ب��ن  عي�صى 
اإبراهيم  خليل  واآم��ن��ة  الظنحاين 
وح�����ص��ة ع���ب���داهلل ال���ري�������س ون����ورة 
العامري  ح��م��دي  ورب����ا  ال��زع��اب��ي 
و���ص��ريي��ن ���ص��امل اأب���و����ص���ارب، حيث 
ح���ظ���ني ب���ف���ر����ص���ة ت��ع��ل��م م���ه���ارات 
ابتكار  على  ت�صاعد  جديدة  قيادية 

الفرد  على  اإي��ج��اب��اً  تنعك�س  اأف��ك��ار 
واملجتمع.

وك�����ان امل�������ص���ارك���ون يف امل�������ص���اق من 
م���ن���ت�������ص���ب���ي امل�����رك�����ز ق�����د اط���ل���ع���وا 
الت�صريعات  م���ن  جم��م��وع��ة  ع��ل��ى 
الأ�صحاب  ال��ن��اظ��م��ة  وال���ق���وان���ني 
�����ص����واء على  ال�����دول�����ة،  ال���ه���م���م يف 
كما  االحت���ادي،  اأو  املحلي  امل�صتوى 
اطلعوا على اأبرز املبادرات الهادفة 
اخلدمات  مب�صتوى  االرت��ق��اء  اإىل 
لهم  اأت��اح  ما  الفئة،  لهذه  املقدمة 
لتقدمي  والفني  املعريف  اال�صتعداد 

م�صاركات مثمرة يف الور�صة.
واعترب �صعادة اأحمد جلفار، مدير 
ع���ام ه��ي��ئ��ة ت��ن��م��ي��ة امل��ج��ت��م��ع بدبي 
وجود م�صاقات تخت�س با�صتعرا�س 
م��ت��ط��ل��ب��ات ����ص���رائ���ح حم������ددة من 
القيادي  ال���ربن���ام���ج  يف  امل��ج��ت��م��ع 
املنطقة،  يف  ن����وع����ه  م�����ن  االأول 
اإي���ج���اب���ي���ة ت��ع��ك�����س مدى  ���ص��اب��ق��ة 
اه��ت��م��ام ال��ق��ي��ادة ال��ر���ص��ي��دة بدمج 
ومتكني هذه ال�صرائح يف املجتمع، 
ب�����ص��ك��ل مم���ن���ه���ج وف�����ع�����ال، وق�����ال: 
املجتمع  تنمية  هيئة  يف  “ن�صعى 
مع  املتاحة  الفر�س  ا�صتثمار  اإىل 
من  واال�صتفادة  ال�صركاء  خمتلف 
القطاع  لرفد  والكفاءات  اخلربات 

من  بنوعية  ب��االإم��ارة  االجتماعي 
املبادرات وامل�صاريع اال�صتباقية«.

وقال : اإن جتربة مركز حممد بن 
را�صد الإع��داد القادة يف عقد ور�صة 
وابتكار  الريادية”،  “القيادة  عمل 
الذكية  امل��دن  تدعم  عملية  برامج 
ال�����ص��دي��ق��ة الأ���ص��ح��اب ال��ه��م��م، مع 
اأ�صحاب  من  ال�صاأن  اأ�صحاب  دم��ج 
الهمم وذويهم، ت�صكل خطوة هامة 
متكني  يف  وت�صهم  املجتمع  ت��خ��دم 
خمتلف فئاته واأفراده، و�صنقوم يف 
الهيئة بر�صد املقرتحات واملبادرات 
يتنا�صب  ب�صكل  ودرا�صتها  املنبثقة 

مع طبيعة كل مبادرة.
وحول هذه امل�صاركة، قال الدكتور 
رئي�س  ن����ائ����ب  امل�����ه�����ريي،  ج����م����ال 
العام  االأم�������ني  االأم�����ن�����اء  جم��ل�����س 
مل��وؤ���ص�����ص��ة ح����م����دان ب����ن را�����ص����د اآل 
املتميز  التعليمي  ل�����الأداء  م��ك��ت��وم 
اأهداف  م��ع  ين�صجم  ال��ربن��ام��ج  اإن 
تتمثل يف احت�صان  والتي  املوؤ�ص�صة 
املوؤ�ص�صة  ب����ج����ائ����زة  ال����ف����ائ����زي����ن 
بنخبة  املجتمع  ورف���د  ورع��اي��ت��ه��م 
ي�صاهمون  ال��ذي��ن  امل��ت��م��ي��زي��ن  م��ن 
التعليمي،  االأداء  مت��ي��ز  ق��ي��ادة  يف 
طالبات  م�������ص���ارك���ة  اأن  م�����ص��ي��ف��اً 
م��وؤ���ص�����ص��ة ح���م���دان ب���ن را����ص���د اآل 

املتميز يف  التعليمي  ل��الأداء  مكتوم 
الريادية” �صتكون  “القيادة  ور�صة 
اإ�صافة نوعية اإىل مهاراتهم، حيث 
تعليم  خ��ط��وات  ق��رب  ع��ن  عاي�صوا 
القادة واطلعوا على جتارب نوعية 
التحديات  م��ق��ارب��ة  ك��ي��ف��ي��ة  ح���ول 
منظور  م��ن  فر�س  اإىل  وحتويلها 
التفكري  ثقافة  على  ق��ائ��م  ق��ي��ادي 
للتح�صني  ال�����ه�����ادف  االإب������داع������ي 
الطالبات  ق��ام  وباملقابل  امل�صتمر، 
جمموعة  واق���������رتاح  ب���امل�������ص���ارك���ة 
“القيادات  برنامج  ملنت�صبي  حلوٍل 
ذكية  م�����دن  ل��ت�����ص��م��ي��م  املوؤثرة” 
باالأفكار  الهمم  الأ�صحاب  �صديقة 

اجلديدة املطروحة.
الرميثي،  ع���ب���داهلل  ق����ال  ب������دوره 
را�صد  ب����ن  م���رك���ز حم���م���د  م���دي���ر 
ال����ق����ادة: ي��ح��ر���س مركز  الإع������داد 
ب���ن را����ص���د الإع�����داد القادة  حم��م��د 
قيادات  ت�صنع  ب��رام��ج  ع��ق��د  ع��ل��ى 
االحتياجات  ال���ص��ت�����ص��راف  م��وؤه��ل��ة 
املجتمعات،  يف  اال����ص���رتات���ي���ج���ي���ة 
البتكار  وااللتزام  ال�صغف  ومتتلك 
م�صافة  قيمة  تخلق  نوعية  حلول 

وتخدم خمتلف �صرائح املجتمع.
واأ�صاف: تتمحور م�صاقات برنامج 
ح����ول مفهوم  امل����وؤث����رة  ال���ق���ي���ادات 

اإخ�صاع  ع����رب  امل�����ي�����داين،  ال���ع���م���ل 
حقيقية  ل���ت���ح���دي���اٍت  امل��ن��ت�����ص��ب��ني 
وحتميلهم  امل���ج���ت���م���ع،  ي���واج���ه���ه���ا 
م�����ص��وؤول��ي��ة اإي��ج��اد اأف�����ص��ل احللول 
للقادة  ي�صيف  مم��ا  ل��ه��ا،  املنا�صبة 
اأم���ام  ال��ب��اب  خ���ربة عملية وي��ف��ت��ح 
وعن  واملعلومات.  اخل��ربات  تبادل 
اأ�صاف  ال��ري��ادي��ة،  ال��ق��ي��ادة  ور���ص��ة 
برامج  بت�صميم  قمنا  ال��رم��ي��ث��ي: 
الذكية  امل��دن  اإي��ج��اد  تدعم  عملية 
الهمم،  الأ�����ص����ح����اب  ال�������ص���دي���ق���ة 
منت�صبي  ل��ت��م��ك��ني  ف��ر���ص��ة  وه����ي 
تطوير  على  العمل  من  الربنامج 
تنفيذ  يف  ت�صهم  ق��ي��ادي��ة  م���ه���ارات 
الهادفة  الوطنية  اال�صرتاتيجيات 

اإىل االرتقاء بهذا القطاع.
وت�صمنت اأجندة الور�صة مقابالت 
���ص��خ�����ص��ي��ة مل��ن��ت�����ص��ب��ي ال���ربن���ام���ج 
وامل�صاركني يف الور�صة مع اأ�صحاب 
ال��ه��م��م ل��ل��ت��ع��رف ع���ن ق����رب على 
تبعتها  تواجههم،  التي  التحديات 
الت�صاميم  مقابالت مع خرباء يف 
الهمم،  الأ�����ص����ح����اب  ال�������ص���دي���ق���ة 
للمخرجات.  حت��ل��ي��ل  وج���ل�������ص���ات 
ال���ث���اين �صرحاً  ال���ي���وم  ���ص��ه��د  ف��ي��م��ا 
من خرباء وخمت�صني عن مفهوم 
املدن الذكية وكيفية تقدمي االأفكار 

االإبداعية يف اأطر جذابة للجمهور 
االأفكار  وت��غ��ي��ري  وامل�����ص��ت��خ��دم��ني، 
ال�����ص��ائ��دة، واال���ص��ت��ف��ادة م��ن مناذج 
املجتمعي،  ال��ن��ف��ع  ذات  االأع����م����ال 
التحوالت  ا�صت�صراف  ع��ن  ف�صاًل 
يف  ودوره���ا  القادمة  التكنولوجية 

تطوير اخلدمات يف عامل الغد.
ال���ث���ال���ث عماًل  ال����ي����وم  وت�������ص���م���ن 
ال�صركاء  خ��ارط��ة  لو�صع  م�صرتكاً 
املدن  ت�صميم  يف  اال�صرتاتيجيني 
التعاون  ت��ع��زي��ز  وك��ي��ف��ي��ة  ال��ذك��ي��ة 
فيما بينهم، ف�صاًل عن تعلم اآليات 
التي ت�صب  الدعم لالأفكار  توفري 
يف م�����ص��ل��ح��ة امل��ج��ت��م��ع، وامل����وازن����ة 
ال�صريعة  االآن���ي���ة  اخل���ط���وات  ب���ني 
طويلة  اال�صرتاتيجية  واخل��ط��ط 
االأمد، اإىل جانب اأهمية التجريب 

يف ابتكار احللول.
و����ص���ه���د ال����ي����وم اخل���ت���ام���ي جت����ارب 
اخ��ت��ب��ار ج���دوى االأف��ك��ار املقرتحة 
تقدمي  تالها  للتطبيق،  وقابليتها 
التي  التحكيم  للجنة  االأفكار  تلك 
�صمت قيادات بارزة من عدة جهات 
معنية، واختتمت الور�صة بتعهدات 
العمل  موا�صلة  على  للم�صاركني 
واأفكارهم  مهاراتهم  توظيف  على 
خل��دم��ة االإن�����ص��ان. وي��رك��ز برنامج 

القيادات املوؤثرة، الذي مت ت�صميمه 
عاملية  ج���ام���ع���ات  م����ع  ب���ال�������ص���راك���ة 
���ص��ي بريكلي” يف  “يو  ه��ي  ث���الث 
الواليات املتحدة االأمريكية، وكلية 
“اإمربيال كوليدج لندن”، واملعهد 
اأم  “اآي  االإداري  للتطوير  ال��دويل 
ع��ل��ى تطوير  ���ص��وي�����ص��را،  دي” م��ن 
ثمانية قدرات قيادية اأ�صا�صية وفق 
الركائز الرئي�صية التي تقوم عليها 
منظومة حممد بن را�صد للقيادة، 
اال�صرتاتيجي،  اال�صت�صراف  وه��ي 
والتفكري  ال���ع���امل���ي���ة،  وامل����واط����ن����ة 
ال�����ري�����ادي، وال�����ص��غ��ف واالل����ت����زام، 
واالإ�صراك،  والتنّوع  القيمة،  وخلق 
وتنمية  اأواًل،  باالإن�صان  واالهتمام 

املرونة والف�صول.
يقدم   ،2003 عام  تاأ�صي�صه  ومنذ 
الإعداد  را���ص��د  ب��ن  حممد  “مركز 
واأن�صطة  ن��وع��ي��ة  ب��رام��ج  القادة” 
�صخ�صيات  تاأهيل  يف  ت�صهم  هادفة 
ت��ت��م��ت��ع مب���ه���ارات حيوية  ق��ي��ادي��ة 
متنوعة، عملياً وحياتياً، وت�صتطيع 
والتعامل  امل�صتجدات  مع  التكيف 
م����ع ال����ت����غ����ريات مب����رون����ة وذك������اء، 
االطالع  و�صعة  ب��ال��ك��ف��اءة  وتتمتع 
ال���ت���ي ت���وؤه���ل���ه���ا الت����خ����اذ ق������رارات 
جوهرية وابتكار احللول لتحديات 

امل�صتقبل.
و�صهد املركز حتى تاريخه تخريج 
اأك���رث م��ن 600 م��ن ال��ق��ي��ادات يف 
والقطاعات  امل����ج����االت  خم��ت��ل��ف 
اأ���ص��ب��ح ال��ع��دي��د منهم  احل���ي���وي���ة، 
ال�صفوف  يف  ق���ي���ادي���ة  م���واق���ع  يف 
االأوىل �صمن القطاعني احلكومي 

واخلا�س.

يف اأحدث م�ساقات برنامج القيادات املوؤثرة مبركز حممد بن را�سد لإعداد القادة

اأ�صحاب الهمم وذووهم ي�صاركون يف ور�صة القيادة الريادية
• اأحمد جلفار: ن�سعى اإىل ا�ستثمار الفر�س املتاحة مع خمتلف ال�سركاء �ال�ستفادة من اخلربات �الكفاءات لرفد القطاع الجتماعي 

• جمال املهريي: ت�سكل م�ساركة الطلبة املتميزين من موؤ�س�سة حمدان بن را�سد اآل مكتوم للأداء التعليمي املتميز اإ�سافة نوعية اإىل مهاراتهم
• عبداهلل الرميثي: ن�سعى من خلل �ر�سة عمل القيادة الريادية اإىل ت�سميم برامج عملية تدعم اإيجاد املدن الذكية ال�سديقة لأ�سحاب الهمم
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي-وام:

االأوىل  ال����دورة  الق�صائية  اأب��وظ��ب��ي  اأك��ادمي��ي��ة  اختتمت 
والت�صوية  للم�صلحني  االأ���ص��ا���ص��ي  التكوين  ب��رن��ام��ج  م��ن 
من  م�صلحا   18 مب�صاركة  ال��ع��ق��اري��ة  ل��ل��ن��زاع��ات  ال��ودي��ة 
العني  وب��ل��دي��ات  وال��ب��ل��دي��ات  ال��ع��م��راين  التخطيط  دائ���رة 
واأبوظبي والظفرة . واأو�صح �صعادة امل�صت�صار يو�صف �صعيد 
جمل�س  رئي�س  اأبوظبي  يف  الق�صاء  دائ���رة  وكيل  ال��ع��ربي 
ياأتي  العقاري  امل�صلح  برنامج  تنظيم  اأن  اأالكادميية  اإدارة 

الهادفة  اأبوظبي  اإم��ارة  امل�صاهمة بجهود حكومة  اإط��ار  يف 
اإىل تعزيز الثقة واال�صتقرار يف القطاع العقاري باعتباره 
لال�صتثمار  ال��دول��ي��ة  التناف�صية  تعزيز  ع��وام��ل  اأه���م  م��ن 
والدويل.  االإقليمي  امل�صتوين  على  االإم����ارة  يف  ال��ع��ق��اري 
كوادر  اإع��داد  اإىل  يهدف  امل�صتحدث  الربنامج  اأن  واأ�صاف 
م���ن امل�����ص��ل��ح��ني و امل��وف��ق��ني ت��ت�����ص��م ب��ال��ك��ف��اءة م���ن خالل 
والقدرات  وال�صلوكيات  واالجت��اه��ات  باملعارف  تزويدهم 
املبكر  والتقييم  والتوفيق  والو�صاطة  للتفاو�س  الالزمة 
اأط��راف النزاع العقاري و�صوال اإىل ت�صوية  و املحايد بني 

ودي���ة ن��اج��زة وف��اع��ل��ة ل��ل��م��ن��ازع��ات ال��ع��ق��اري��ة وال��ب��ل��دي��ة يف 
اإطار امل�صروعية القانونية. من جهتها اأو�صحت اأكادميية 
االأ�صا�صي  ال��ت��ك��وي��ن  ب��رن��ام��ج  اأن  ال��ق�����ص��ائ��ي��ة  اأب���وظ���ب���ي 
للم�صلحني والت�صوية الودية للنزاعات العقارية يت�صمن 
وهي  رئي�صية  حم��اور  اأرب��ع��ة  يف  تتمثل  م��ق��ررا  ع�صر  �صتة 
اأ�صا�صيات القانونية العامة للم�صلح العقاري، والت�صريعات 
وتنظيم  املهارات  وتنمية  والبلدية،  العقارية  التخ�ص�صية 
التدريب  اإىل  اإ�صافة  الق�صاء،  اأع��وان  من  باإعتباره  املهنة 

العملي يف اإدارة احللول البديلة.

•• اأبوظبي –الفجر:

واأ�صول  التحتية  البنية  قطاع  خ��الل  من  اأبوظبي  مدينة  بلدية  اأطلقت 
البلدية املرحلة التجربيبة من م�صروع ا�صتخدام الطاقة ال�صم�صية يف اإنارة 

ال�صوارع يف اأبوظبي.
ويهدف امل�صروع اإىل اال�صتفادة من الطاقة ال�صم�صية يف اإنارة ال�صوارع عن 
طريق و�صع االألواح ال�صم�صية على الك�صاف اأو على العمود نف�صه ال�صتبدال 
االإنارة  ه��ذه  فاعلية  م��دى  وجتربة  م�صتقباًل،  التقليدية  الكابلية  االإن���ارة 
تكلفة  وتوفري  الكربونية  االنبعاثات  ن�صبة  ولتقليل  االإم���ارة،  مناخ  حتت 

الطاقة والكهرباء.
اأنه  اأكد القطاع  وحول برنامج امل�صروع والتوقيت الزمني املتوقع لتنفيذه 
يقوم حاليا بتجريب امل�صروع ملدة 6 اأ�صهر ويف حال جناحه �صيقوم باإ�صافة 
املعنية  اجلهات  مع  بالتن�صيق  املعتمدة  واملوا�صفات  االأدل��ة  اإىل  املوا�صفات 

التخاذ االإجراءات الكفيلة بتعميم التجربة على نطاق اأو�صع .
التجريبي يطبق  امل�صروع  اأن  البلدية  التحتية واأ�صول  البنية  واأ�صار قطاع 
حالياً من خالل م�صروعني يف مدينة �صخبوط – حو�س 22 ، وم�صتقباًل 

�صيتم جتربة امل�صروع يف مناطق �صكنية اأخرى.
ويقوم على تفيذ امل�صروع خمت�صون ومهند�صون من ق�صم الدرا�صات واملعايري 
يف اإدارة الدعم الفني للبنية التحتية ومهند�صو �صيانة البنية التحتية مع 
ب�صركة  املتمثلني  اال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  من  واملعنيني  ال�صيانة  مقاول 
 ،  ElectroLux اإلكرتوالك�س   ،  Sunna Design ديزاين   �صونا 
 ،  Metrosmart International �صركة ميرتو�صمارت الدولية 
Illuminati ، هوك للطاقة  اإليموناتي    ،  Lemonova ليمونوفا 
، اآفاق قروب، حيث يتحمل ال�صركاء م�صوؤولية توريد اأحدث منتجاتهم من 
بتجربة  البلدية  لتقوم  تكلفة  اأي  بدون  بها  البلدية  وتزويد  الدولة  خارج 

مدى فعالية املنتج.

اختتام الدورة االأوىل لربنامج التكوين االأ�صا�صي 
للم�صلحني والت�صوية الودية للنزاعات العقارية 

بلدية مدينة اأبوظبي تطلق  امل�صروع التجريبي 
ال�صتخدام الطاقة ال�صم�صية يف اإنارة ال�صوارع 

اإقامة دبي ت�صت�صيف املوؤمتر االإقليمي 
ملكافحة االحتيال 2020

•• دبي -وام:
لالإقامة  ال��ع��ام��ة  االإدارة  وق��ع��ت 
و���ص��وؤون االأج��ان��ب ب��دب��ي مذكرة 
حمققي  ج���م���ع���ي���ة  م�����ع  ت���ف���اه���م 
االح�����ت�����ي�����ال امل���ع���ت���م���دي���ن ح����ول 
ملوؤمتر  دب����ي  اإق����ام����ة  ا���ص��ت�����ص��اف��ة 
ال�صرق  يف  االح��ت��ي��ال  “مكافحة 
االأو�صط لعام 2020” يف دورته 

خالل  االتفاقية  وق��ع  اخلام�صة. 
فاح�صي  جلمعية  العاملي  املوؤمتر 
االحتيال املعتمدين لعام 2019 
�صعادة  ���ص��ن��غ��اف��ورة  ج��م��ه��وري��ة  يف 
امل��ري مدير  اأحمد  اللواء حممد 
لالإقامة  ال���ع���ام���ة  االإدارة  ع����ام 
برو�س  و  بدبي  االأجانب  و�صوؤون 
التنفيذي  ال���رئ���ي�������س  دوري�����������س 

جل���م���ع���ي���ة حم���ق���ق���ي االح����ت����ي����ال 
املعتمدين .

اأحمد  اللواء حممد  �صعادة  واأك��د 
املوؤمتر  ا�صت�صافة  اأه��م��ي��ة  امل���ري 
ت�صاركية  م��ن�����ص��ة  ي�����ص��ك��ل  ال�����ذي 
جت��م��ع ن��خ��ب��ة م���ن امل��ت��ح��دث��ني يف 
جمال مكافحة االحتيال ملناق�صة 
الرئي�صية  والعقبات  التحديات 

االحتيال  ع��م��ل��ي��ات  م��ك��اف��ح��ة  يف 
ال�صلبية  ت��اأث��ريات��ه��ا  م��ن  واحل���د 
دفعة  املوؤمتر  ه��ذا  �صي�صكل  حيث 
قوية نحو تبني واعتماد اإجراءات 
اأك��رث فعالية يف  وم��ب��ادرات عاملية 
ال��ظ��اه��رة العاملية  م��واج��ه��ة ه��ذه 
تطوير  يف  اأي�����ص��ا  �صي�صاهم  ك��م��ا 
املعنية  ال���وظ���ائ���ف  ك���ف���اءة  ورف����ع 

بتقييم ومراجعة اأنظمة ال�صبط 
يعزز  مبا  املوؤ�ص�صات  يف  الداخلي 
من  وي��رف��ع  احل��وك��م��ة  م�صتويات 
الداخلي  ال�صبط  عمليات  كفاءة 
بال�صكل  واإدارة خماطر االحتيال 

االأمثل.
اال�صت�صافة  اإن  �صعادته  واأ���ص��اف 
ت����اأت����ي يف اإط�������ار ح���ر����س اإق���ام���ة 
دب���ي ع��ل��ى ت��رج��م��ة روؤي����ة القيادة 
الر�صيدة املتمثلة ب�صرورة تر�صيخ 
احلوكمة  مم����ار�����ص����ات  اأف���������ص����ل 
وال�����ص��ف��اف��ي��ة وت���ع���زي���ز دوره������ا يف 
وموا�صلة  امل��ك��ت�����ص��ب��ات  ح���م���اي���ة 
التي  امل�صتدامة  التنمية  م�صرية 
العربية  االم���ارات  دول��ة  ت�صهدها 

املتحدة.
ب��رو���س دوري�س  ق��ال  وم��ن جانبه 
جلمعية  ال���ت���ن���ف���ي���ذي  ال���رئ���ي�������س 
اأن  املعتمدين  االحتيال  حمققي 
خلرباء  فر�صة  �صي�صكل  امل��وؤمت��ر 
االحتيال  مكافحة  ومتخ�ص�صي 
ل���الج���ت���م���اع وم���ن���اق�������ص���ة اأح�����دث 
جمال  يف  واالأدوات  ال��ت��وج��ه��ات 

مكافحة ور�صد االحتيال.

•• دبي-الفجر:

كرم �صعادة اللواء عبد اهلل خليفة املري، القائد العام ل�صرطة 
دبي، بح�صور العميد يو�صف العديدي، مدير مركز �صرطة 
املناوبة،  ق�صم  رئي�س  ال�صام�صي،  ح�صن  والرائد  الق�صي�س، 
اأول  العريف  كرم  املناوب،  ال�صابط  �صبيل،  حممد  والنقيب 
اأول عبد الرحيم ح�صني،  املازمي، وال�صرطي  اإبراهيم  خالد 
اأفراد دورية يف منطقة اخت�صا�س مركز �صرطة الق�صي�س، 
جمال  يف  مالحظتهما  ودق��ة  ومتيزهما  جلهودهما  وذل��ك 
اأ���ص��ف��ر ع��ن �صبط ���ص��ارق ���ص��ي��ارة يف  عملهما امل��ي��داين ال���ذي 

غ�صون �صاعة من ورود البالغ.
اإبراهيم  اأول خ��ال��د  ال��ع��ري��ف  ب��ج��ه��ود  امل���ري  ال���ل���واء  واأ����ص���اد 
اأداءهما  املازمي، وال�صرطي اأول عبد الرحيم ح�صني، مثمناً 
املتميز الذي ترك �صمعة طيبة ل�صرطة دبي لدى اجلمهور، 

للمواطنني  واالأم�����ان  االأم����ن  ت��وف��ري  يف  ال���دائ���م  و�صعيهما 
واملقيمني على اأر�س االإمارة.

خالد  اأول  للعريف  وتقدير  �صكر  �صهادة  امل��ري  اللواء  وق��دم 
اإبراهيم املازمي، وال�صرطي اأول عبد الرحيم ح�صني، تقديراً 
ياأتي  التكرمي  اأن  موؤكدا  عملهما،  يف  وتفانيهما  جلهودهما 
بذل  على  دب��ي  �صرطة  منت�صبي  وت�صجيع  حتفيز  اإط���ار  يف 
املزيد من اجلهد والعطاء يف تقدمي خدمات راقية الإ�صعاد 

املجتمع.
ومن جانبهما، عرب املكرمني عن خال�س �صكرهما وتقديرهما 
ل�صعادة القائد العام ل�صرطة دبي، موؤكدان اأن هذا التكرمي 
اجلهد  من  املزيد  لتقدمي  لهما  وحافز  �صرف  و�صام  مبثابة 

والعطاء.
اإن  العديدي،  يو�صف  العميد  قال  الق�صية،  تفا�صيل  وحول 
العامة  االإدارة  يف  وال�صيطرة  القيادة  مركز  اإىل  ورد  بالغاً 

منطقة  يف  تويوتا  ن��وع  من  �صيارة  ب�صرقة  يفيد  للعمليات، 
اخت�صا�س مركز �صرطة الق�صي�س، كان �صاحبها قد تركها يف 
و�صعية الت�صغيل عندما نزل لتو�صيل ابنه للمدر�صة، وعليه 
مت التعميم على ال�صيارة، ويف غ�صون �صاعة مت �صبطها من 

قبل دورية املركز، وكانت بحوزة متهم خليجي اجلن�صية.
ال�صيارات  وحذر العميد يو�صف العديدي من خماطر ترك 
كي  التجارية،  املراكز  واأم��ام  بال�صوارع  الت�صغيل  و�صعية  يف 
ال�صعيفة،  النفو�س  اأ�صحاب  قبل  من  لل�صرقة  تتعر�س  ال 
موؤكداً اأن القيادة العامة ل�صرطة دبي تنظم ب�صورة م�صتمرة 
حمالت توعوية، توجه نداءات لالأهايل من قائدي املركبات 
الت�صغيل  و�صعية  يف  �صياراتهم  ت��رك  ب��ع��دم  فيها  تطالبهم 
اأمام  وال�صوارع، وكذلك  االأ�صواق  التجارية، ويف  املراكز  اأمام 
م��ن��ازل��ه��م ح��ت��ى ال ي��ك��ون��وا ع��ر���ص��ة لل�صرقة ك��م��ا ح���دث مع 

البع�س.

اللواء املري يكرم �صرطيني ل�صبطهما �صيارة م�صروقة يف غ�صون �صاعة 

ومرتهني  ملالكي  دب��ي  ل�صرطة  العامة  القيادة  مع  بالتعاون  للمواقف  االإم���ارات  �صركة  تعلن 
املركبات املذكورة يف الك�صف اأدناه والتي م�صى على حجزها مدة ثالثة اأ�صهر اأو اأكرث، دون قيام 
ماليكها باالإجراءات الالزمة لالإفراج عنها، ب�صرورة مراجعة �صركة االإمارات للمواقف خالل 
�صهر من تاريخ ن�صر هذا االإعالن، واإال فاإنه �صيتم بيعها باملزاد العلني االلكرتوين من خالل 
WWW.EMIRATESAUCTION.COM  صركة االمارات للمزادات على موقعها االلكرتوين�

وملزيد من املعلومات يرجى االت�صال على الهاتف رقم: )800-666666(

بيع مركبات حمجوزة

     
300543Toyota Camry N/AWHITE4779566TIBF9FK6EX511165
602590Toyota Camry 2001 205257JT1B9ZZK41X389551
615147GMC Yukon 2009AAB42691GKFK03249J107999
200085Honda CRV 2015ZKJ6267LUCCR2629F3414694
200607Chevrolet Caprice 2008 48396G1ML54H48C967755
602421Chevrolet Caprice N/ARZJ53566G3NT5E21FL108240
615562Chevrolet Caprice N/AH704976G1LM54E76L830586
615098Jeep Cherokee 2009 3659941J8GN28K39W526384
615396Nissan Sunny N/A 2573KNMCC42H08P684551
615828Nissan Sunny N/A ******************
602596Nissan Sunny 2007 960KNMCC42H****51436
302476Range Rover HST 2004 329144SALLMAMA44A173562
616334Chevrolet Optra N/ASY8942*****************
602868Volkswagen Bora N/ADEK996*****************
610690Infiniti FX 35 N/A 888JN8AS05Y36X003282
302917Chevrolet N/ABBB3333*****************
302250Audi A6 N/AZBJ1968WAUAFCFC1EN001493
602739Audi 2010ULT505WAU9FD8T3AA069365
301111Audi A4 N/AXTJ2745*****************
615148Lexus 2008DR8674JTHBE262182016009
613908Chrysler 300 C N/ARSD14392C3CCAPG3JH190522
203043Mercedes S 500 N/ALTB4671WDB1400501A390086
300531Kia Opirus 2005 79851KNALD224555061557
202518Infiniti EX35 2010SNB3390JNRAJ05Y5AM200009
302139Audi A3 N/A 9525WAUZZZ8LZYA018954
615899Lexus LS400 N/AGEB4955*****************
604350Opel Omega N/A 50674*****************
602553Subaru WRX 2011 8503JF1GV86L2BG018614
200846BMW 325 N/ABS8972WBACB41000FE55120
301132Range Rover HSE N/AKKJ4822SALGA2DF0FA233961
615726Mercedes S 320 2001 192649WDB1400501A060234
302312Mercedes CLS 350 2007 391094WDDDJ56X57A116353
202591Land Rover LR2 HSE 2009JNA7561SALLAAA449A505163
616694Hyundai Veloster N/A 4272KMHTC61C4DU123990
302695Peugeot 301 2014 9134VF3DDNFP9EJ504562
200478N/A N/A N/ALAB6802*****************
201207N/A N/A N/AB44710**JHMCF9642XC4018
200795N/A N/A N/A1170488*****************
201503N/A N/A N/AB31786WDBEA50D6KA942651
201204N/A N/A N/AS9522WDB2100741A604987
200940N/A N/A N/AAD4019*****************
201948N/A N/A N/AKNJ3788LB3762WSXFL030962
202755N/A N/A 2008DY6542JMYSNCS1A8U702587
202762N/A N/A N/ASHB85011HGCS1271CA600517
201328N/A N/A N/AK4371*JTBW133330040287
300460N/A N/A N/ATJB9705*****************
202806N/A N/A N/A 330WBAVA71007VA44183
203052N/A N/A N/AVLJ59676T1BF9FK9HX657418
202778N/A N/A N/AW24359*****************
300534N/A N/A 2012GKB82302FABP7EW9CX104573
202059N/A N/A N/A1423849JTDKT623360130034
202714N/A N/A N/ANVB23756T1BF9FK5DX446873
301443N/A N/A N/A327658*****************
300917N/A N/A N/A 252894ZAR93600*00071091
302327N/A N/A N/A2059075SJNBJ01A3DA653418
302714N/A N/A N/A 282693*****************
302667N/A N/A N/ARZN530WBANA71024B103017
203253N/A N/A N/A 2736006T1BE32K54X435930
500060N/A N/A N/ABHB6572KMHCT41D9DU318335
500019N/A N/A N/AZHB8903WBAYE2103DDZ42201
604132N/A N/A N/A 7299*****************
200871N/A N/A N/ABW3618******ELS00028237
201279N/A N/A N/AB43174******HJ30 012918
200982N/A N/A 20131521415JTMHY05J7C5014658
201617N/A N/A N/ADW6412WDB1240521B856982
202271N/A N/A 2013 3151KL1PJ5C51DK015561
202707N/A N/A N/AA49684MR0CX19G7D2609113
201137N/A N/A N/A1181291JMYORV430WJ002756
201327N/A N/A N/AESA5057******UCF20000831
201180N/A N/A N/AALJ2121JN8AY2NY1F9123306
202599N/A N/A N/A 3997KL1GM5DU6DB004343
202653N/A N/A 2007BR8552SALLAAA447A432613
301120N/A N/A N/AS89586KMHE241G3GA200230
202805N/A N/A 2008TEA3086JTDBZ42E89J029963
202745N/A N/A N/A 396985VF1LSRFB6CA592098
300551N/A N/A N/AR4945WDB1240231B814030
300038N/A N/A N/AERJ8808LB3712KSXCH002405
300642N/A N/A N/A6180461GYEK63N6AR202962
300645N/A N/A N/A543774MR1YX59G063004372
301681N/A N/A N/A7835221HGCR2679EA611036
302651N/A N/A N/AKUJ62616T1BF9FK7GX605686
500059N/A N/A N/ARLB1000WP1ZZZ92ZBLA41365
500048N/A N/A N/A2128654T1SK12E6NU161028
603769N/A N/A N/A 2431KMHJU81B8BU316700
603319N/A N/A N/A 9429LSJZ14C33CS991736
202303Toyota Land Cruiser 2004 283366JTEHJ09J145087472
614459Toyota Corolla N/AUEB7818*****************
202514Toyota Corolla 2009 296729JTDBR42E19J007237
300954Chevrolet Aveo N/AUUB3491KL1TD5B76DB023695
613215Toyota Yaris N/A757547JTDBW923361001469
611485Toyota Coaster N/A2019115JTGFM418X13000195
614474Mitsubishi Lancer N/AB74266JMYSRCS1A5U780799
301014Chevrolet Lumina 2007 3854366G1EK52B07L881881
615011Peugeot 206 N/ABY3349VF32DNFUR6Y001085
201743Honda City N/AWHITE39184MRHGD66308P060465
615589Cadillac CTS N/ABGB1117*****************
301280Dodge N/AHKA7999*****************
202896Nissan N/A 857****UNGD21 431622
300100BMW 118I N/AABB5561WBAUF31075PR40498
203169Nissan X Trail 2015 463064JN1BT2MM2FW003077
615751Kia Sorento 2007 248KNAJC525575734659
613571Mercedes CLK350 2011W66307WDDHF5GB6BA428759
301359Nissan Patrol 2012 729901JN8AY25Y4C9032199
610859Nissan Patrol N/A 307860JN8FY15Y66X550749
301944Subaru Legacy N/AS58218JF1BL96X76H070044
601540Peugeot Partner N/AEXP5475*****************
601907Range Rover N/A 329414SALLMAMA44A173562
300380Range Rover N/ASJZ9*****************
302243Porsche Cayenne GTS 2014 236236WP1ZZZ92ZELA71937
615062BMW 318 CI N/AWHITE266439*****************
615680Volkswagen Golf 2002169145WVWZZZ1JZ3W048332
301063TOYOTA Yaris 2011TLJ9967JTDKW9230B5182856
203436TOYOTA Camry N/AHDJ88716T1BF9FK0DX448823
300335Range Rover Evoque N/AZHB6375SALVA2BG0CH700785
610680Citroën C3 N/A 259890VF7FCKFVE27363708
614829Mercedes N/ADDB5667*****************
605153Nissan Diesel 1990 205CFA82E00055
400020HONDA Accord N/A 403JHMCM56576C410592
300090HONDA Accord 20087905701HGCS12788A601168
603577HONDA Accord 2008A75958JHMCP36788C401397
601943JEEP Cherokee 199837853821J4FJ68V9WL137272
201265NISSAN Altima 2009B114231N4AL21E39C109393
201991NISSAN Altima 2008978041N4BL21D58C108255
302754TOYOTA Avalon 2010GSJ71834T1BK3DB0AU367003
300064TOYOTA Echo 2001 115908JTDBW133510025870
300145HYUNDAI Sonata 2012RUB8178KMHEB41C3CA380851
302379HYUNDAI Sonata N/AJJD3524KMHE241G4HA317784
203288HYUNDAI Sonata 2013 4768KMHEB41C5DA424821
300480JEEP Wrangler 2012 4062631C4BJWBG4CL172117
301268JEEP Wrangler 2011AKB91691J4BA2D11BL639715
201099JEEP Wrangler 2010KTJ42021J4BA5D17AL153460
202020SUZUKI XL7 2005MY8894JS3TX92V954200589
200554NISSAN Maxima 2000 47387JN1CA31S9YT182161
301910NISSAN Maxima N/AD18157JU1CA31S717560225
202419INFINITI I30 2001D71454JNKCA31A21T030960
614184KIA Optima 2016JHJ2669KNAGT4117G5028943
611534KIA Optima 2013W12601KNAGM4A72D5324465
202215FORD Flex 2011ZBD41982FMGK5BC9BBD19911
301177HYUNDAI Tucson N/AAEB6026KMHJT81B3BU267442
202493JAGUAR XJ6 2013 536390SAJAA22A6D8V46653
201209HYUNDAI Veloster 2013 6479KMHTC61C2DU090603
203223MERCEDES BENZ G Class 2015Oran133511WDCYC7CF0FX917329
201620FORD Taurus 1998AB78701FAFP52U6WG272870
301138INFINITI FX35 2009DSA2435JNRAS15Y69M500222
301704LEXUS LS430 2001 223538JTHBN30F810028922
201603TOYOTA Camry 2005MM76314T1BF32K45U597866
615897LEXUS ES 2014VJJ1271JTHBK1GG2E2088815
202747HYUNDAI Accent 2011TRB3635KMHCM41A3BU554589
300340TOYOTA LAND CRUISER 2007 657799JTEHJ09J675168780
200196TOYOTA LAND CRUISER 2006WHITE317636JTEHJ09J065135739
200961TOYOTA LAND CRUISER 1997A36128JT3HJ85J8V0169419
200938LEXUS LS 2005 447JTHBN36F555026190
202811LEXUS LS 2008 7JTHGM46F585024619
301934LEXUS LS 1996S4829JT8BH22F7T0059984
604186KIA Forte 2010A77363KNAFW6127A5230499
200968CHEVROLET Spark 2012 3357KL1CD6B13CC552211
200323FORD Crown Victoria 20041609832FAFP72W24X157137
301510JEEP Grand Cherokee 2002 405791J8GW68JX2Y100102
302503JEEP Grand Cherokee 2008AM46001J8HC68228Y119662
201787LOTUS Exige 2009 553818SCCWC11179HE80469
203254PORSCHE Cayenne 2004 2242WP1ZZZ9PZ4LA46532
603542DODGE Charger 2016 38202C3CDXCT4GH146539
202886DODGE Charger 2011BKB62492B3CL3CG2BH571942
301119DODGE Charger 2010WHITE3744972B3CA4CV6AH119078
301610VOLVO S80 2007 934YV1AS565271011210
200528SUZUKI SX4 2009 2306JS2YC21S995102490
301494GMC Yukon 1997 2275993GKEK18R0VG516360
300165FORD Expedition 2011ASB73531FMJU1K59BEF16642
616266PEUGEOT 405 N/ABY3350*****************
300456HYUNDAI Genesis 2009VXA2015KMHGC41E19U004728
601208CADILLAC Professional Chassis 2007 10660691GEEH96Y97U550128

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2   

اإنذار عديل بالن�شر 
) رقم ) 2019/24553 

املنذر :  بنك اأبوظبي االأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني للتمويل اال�صالمي  
)�صابقاً( - املنذر اإليه  : نا�صر م�صفر �صعيد علي االحبابي.

درهم  وق��درة )129،660.97(  �صداد مبلغ  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  االأق�صاط  ب�صداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم )23295 /الفئة 6/ خ�صو�صي/ اأبوظبي ( من 
نوع ) انفينيتي كيو 60 _ كوبيه  ( موديل 2016  – لون ) ازرق(  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/24555 (

املنذر :  بنك اأبوظبي االأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقاً(
املنذر اإليه  : و�صيم عبدالقادر �صيد.

درهم  وق��درة )370،672.41(  �صداد مبلغ  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  االأق�صاط  ب�صداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم )79497 /الفئة N/ خ�صو�صي/ دبي ( من نوع 
)رجن روفر �صبورت _ ا�صتي�صن ( موديل 2014  – لون ) ا�صود(  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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•• القاهرة-وام:

وقعت جامعة راأ�س اخليمة للطب والعلوم ال�صحية عددا من اتفاقيات 
التعاون مع جامعة االأزهر واالأكادميية الطبية الع�صكرية واإيفا فارما 

وجامعة بنها وجامعة 6 اأكتوبر فى جمهورية م�صر.
جاء ذلك خالل زي��ارة وفد من جامعة راأ���س اخليمة للطب والعلوم 
ال�صحية موؤخرا جلمهورية م�صر العربية بهدف التعاون مع موؤ�ص�صات 
اكادميية م�صرية وعقد االتفاقيات معها وذلك حلر�س ادارة اجلامعة 
على اال�صتفادة من اخلربات امل�صرية يف التعليم العايل. وقال الدكتور 
�س. جوروماهادفا راو نائب رئي�س جامعة راأ�س اخليمة للطب والعلوم 
ال�صحية ان الهدف االأ�صا�صي من زيارة املوؤ�ص�صات االأكادميية امل�صرية 
هو االطالع على اخلربات املوجودة وعقد االتفاقيات م�صريا اىل ان 

التعاون مع جامعة االأزهر �صيتيح اال�صتفادة من جتربتها حيث تعترب 
اأقدم جامعة يف م�صر تقدم جميع اأن��واع الربامج مبا يف ذلك برامج 
العلوم ال�صحية فيما ي�صمح االتفاق مع االأكادميية الطبية الع�صكرية 
باال�صتفادة من خربها يف جمال الطب باال�صافة اىل االتفاق مع اإيفا 
فارما وهي واحدة من اأ�صرع �صركات االأدوية منوا يف منطقة ال�صرق 
 6 وجامعة  بنها  جامعة  م��ع  واتفاقيتني  اإفريقيا  و�صمال  االأو���ص��ط 

اأكتوبر واللتني هما قيد التوقيع والتنفيذ.
واأ�صاف راو متكن هذه االتفاقيات اىل تبادل اأع�صاء هيئة التدري�س 
اأثناء  والطالب مع اجلامعات امل�صرية وكذلك تدريب طالب الطب 
يف  ال��ت��ع��اون  اىل  ب��اال���ص��اف��ة  التخ�ص�صات  بع�س  يف  ال��درا���ص��ي  ال��ع��ام 
البحث العلمي وعقد موؤمترات م�صرتكة وتدريب طالب الطب بعد 

التخرج.

جامعة راأ�س اخليمة للطب تعقد اتفاقيات مع موؤ�ص�صات م�صرية 

�صيف بن زايد ي�صهد فعاليات خمترب االبتكار لل�صالمة املرورية 
•• اأبوظبي-وام:

�صيف  ال�صيخ  �صمو  ال��ف��ري��ق  �صهد 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
الداخلية  وزي����ر  ال�����وزراء  جم��ل�����س 
االبتكار  خم��ت��رب  ف��ع��ال��ي��ات  اأم�������س 
الطرق  جلعل  امل��روري��ة  لل�صالمة 
مركز  ينظمه  ال����ذي  اأم���ان���اً  اأك����رث 
باالإدارة  لالبتكار  الداخلية  وزارة 
وتطوير  لال�صرتاتيجية  ال��ع��ام��ة 
مع  والتن�صيق  وب��ال��ت��ع��اون  االأداء 
املروري  للتن�صيق  العامة  االإدارة 
فندق  يومني يف  وي�صتمر  بالوزارة 

روتانا بارك باأبوظبي.
وا�صتمع �صمو نائب رئي�س جمل�س 
�صرح  اإىل  الداخلية  وزي��ر  ال���وزراء 
موجز من العقيد الدكتور في�صل 
ال�����ص��ع��ي��ب��ي م����دي����ر عام  ����ص���ل���ط���ان 
االأداء عن  اال�صرتاتيجية وتطوير 
واملوؤ�صر  بالدولة  امل���روري  الو�صع 
على  والوفيات  للحوادث  الوطني 

الطرق.
واطلع �صموه على عر�س تقدميي 
م���ن ���ص��رك��ة ه�����واوي ح����ول اجليل 
بهدف  املرورية  لل�صالمة  اجلديد 
تقليل ن�صبة احلوادث واإيجاد بيئة 
م���روري���ة اآم���ن���ة وع���ر����س اآخ����ر من 
االأمن  حول  مايكرو�صوفت  �صركة 

اآل نهيان مدير قطاع �صوؤون االأمن 
رئي�س  اأب��وط��ب��ي  ب�صرطة  وامل��ن��اف��ذ 
الداخلية،  ب��وزارة  االبتكار  جمل�س 
املرزوقي  حم��م��د  ج��ا���ص��م  وال���ل���واء 
ق��ائ��د ع��ام ال��دف��اع امل���دين، واللواء 
�صيف  حم��م��د  امل�صت�صار  امل��ه��ن��د���س 
العام  ال���ق���ائ���د  م�����ص��اع��د  ال����زف����ني 
ل�����ص��وؤون ال��ع��م��ل��ي��ات ب�����ص��رط��ة دبي 
االحتادي  امل���روري  جمل�س  رئي�س 
الدكتور  والعقيد  الداخلية  بوزارة 
مدير  ال�صعيبي  ���ص��ل��ط��ان  في�صل 
عام اال�صرتاتيجية وتطوير االأداء 
ب��ال��وزارة وع��دد من كبار ال�صباط 

بالوزارة.
امل��خ��ت��رب ممثلني  يف  ����ص���ارك  ك��م��ا 
املحلية  وال����دوائ����ر  ال�������وزارات  ع���ن 
القطاع  و�����ص����رك����ات  وال����ه����ي����ئ����ات 
باحللول  املعنية  واخل��ا���س  ال��ع��ام 
وال�������ص���الم���ة امل����روري����ة وع�����دد من 
التقنية  وكليات  اجل��ام��ع��ات  طلبة 

العليا وكلية ال�صرطة باأبوظبي.
الزفني  ال��ل��واء  األ��ق��ى  البداية  و يف 
بامل�صاركني  ف���ي���ه���ا  رح������ب  ك���ل���م���ة 
ملناق�صة  االب�����ت�����ك�����ار  خم����ت����رب  يف 
بال�صالمة  تعنى  هامة  مو�صوعات 
امل�صاركة  هذه  اأن  موؤكداً  امل��روري��ة، 
يتم  و�صوف  املخترب  اأع��م��ال  ت��رثي 
وتو�صيات  ن��ت��ائ��ج  اإىل  ال��ت��و���ص��ل 

وال���ل���واء  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  وك���ي���ل 
�صامل على مبارك ال�صام�صي وكيل 
الوزارة امل�صاعد للموارد و اخلدمات 
امل�صاندة بالوزارة، و العميد حممد 
حميد دملوج الظاهري االأمني العام 
جمل�س  رئ��ي�����س  ن��ائ��ب  �صمو  ملكتب 
، والعميد  ال��وزراء وزي��ر الداخلية 
احلارثي  اأح��م��د  ح�صني  امل��ه��ن��د���س 
االإلكرتونية  اخلدمات  ع��ام  مدير 
ب��ال��وزارة، وع��دد من  و االت�صاالت 

ال�صباط.

املروري واحللول التقنية التي يتم 
ا�صتخدامها يف هذا املجال.

كما ا�صتمع �صموه اإىل �صرح موجز 
النهائية  واملقرتحات  االأف��ك��ار  عن 
املجموعات  اإل��ي��ه��ا  ت��و���ص��ل��ت  ال��ت��ي 
للمحاور  امل�صاركة يف املخترب وفقاً 
“حوادث  وه��ي  الرئي�صية  ال��ث��الث 
ال���ده�������س، وح��������وادث احل����اف����الت، 

وال�صدم والت�صادم ».
االبتكار  خم��ت��رب  ف��ع��ال��ي��ات  ح�صر 
ال�صعفار  ع��ب��داهلل  ���ص��ي��ف  ال��ف��ري��ق 

ياأتي انعقاد هذا املخترب بناء على 
خ��ط��ة م���درج���ة م���ن ق��ب��ل جمل�س 
برئا�صة  لالبتكار،  الداخلية  وزارة 
طحنون  بن  حممد  ال�صيخ  ال��ل��واء 
امل��ج��ل�����س بهدف  رئ��ي�����س  ن��ه��ي��ان  ال 
املنا�صبة  االبتكارية  احللول  اإيحاد 

حلل امل�صكالت املرورية.
�صارك يف فعاليات خمترب االبتكار 
نا�صر  اأح����م����د  ال����دك����ت����ور  ال����ل����واء 
الري�صي مفت�س عام وزارة الداخلية 
واللواء ال�صيخ حممد بن طحنون 

االإمارات املركز التا�صع عاملياً وفقاً 
للنقل  االأوروب����ي  املجل�س  لتقرير 

االآمن لعام 2018.
االب��ت��ك��ار �صوف  ان خم��ت��رب  وذك����ر 
ث��الث حم��اور هامة متثل  يناق�س 
امل���روري���ة  احل������وادث  م���ن   90%
مو�صوع  االأول  امل���ح���ور  وي��ت��ن��اول 
ح���وادث ال��ده�����س و امل��ح��ور الثاين 
ي���ت���ن���اول ح��������وادث احل�����اف�����الت ،و 
ي���ت���ن���اول امل���ح���ور ال���ث���ال���ث ح����وادث 

ال�صدم و الت�صادم .
اأمله  ع��ن  كلمته  خ��ت��ام  واأع����رب يف 
النتائج  و  احللول  اإىل  التو�صل  يف 
التي ت�صهم يف احلد من احلوادث 
املرورية وانخفا�س ن�صبة الوفيات 
للجميع  ،م��ت��م��ن��ي��اً  ع��ن��ه��ا  ال��ن��اجت��ة 

ت�صب يف حتقيق امل�صلحة العامة.
وقدم عر�صاً للتوجه اال�صرتاتيجي 
دولة  ت��ك��ون  ب���اأن  الداخلية  ل���وزارة 
العامل  دول  اف�صل  م��ن  االأم�����ارات 
 2021 ع��ام  بحول  و�صالمة  اأمناً 
اال�صرتاتيجي  ال���ه���دف  وحت��ق��ي��ق 

للوزارة جلعل الطرق اأكرث امناً.
االأج���ن���دة  م��وؤ���ص��ر  ان  اإىل  واأ�����ص����ار 
االأمارات  دول��ة  حلكومة  الوطنية 
2021 يهدف للو�صول اإىل ثالث 
األ���ف من   100 ح���االت وف���اة لكل 
ملعدل  الوطني  املوؤ�صر  و   ، ال�صكان 
الوفيات على الطرق ،حيث تعترب 
امل�صتوى  ع��ل��ى  االأوىل  االإم�������ارات 
العربي يف معدل انخفا�س الوفيات 
،وعلى امل�صتوى العاملي فقد احتلت 

دوام التوفيق و النجاح.
ب��ع��د ذل����ك ب������داأت اأع����م����ال خمترب 
امل�صاركني  االبتكار حيث مت توزيع 
وعقد  جم����م����وع����ات  ث������الث  ع���ل���ى 
جمموعة  ك��ل  تناق�س  عمل  ور����س 
حمور من املحاور الثالث حوادث 
ال���ده�������س، وح��������وادث احل����اف����الت، 
وال�صدم والت�صادم لو�صع احللول 
الهادفة  امل��ق��رتح��ات  و  االب��ت��ك��اري��ة 
يف  احلديثة  التقنيات  وا���ص��ت��خ��دام 

احلد من احلوادث املرورية .
وا�صتعر�س املقدم حممد ا�صماعيل 
الداخلية  مركز  مدير  الهرمودي 
اآلية تنفيذ املخترب واأهم  لالبتكار 
الالزمة  واملتطلبات  االأ���ص��ا���ص��ي��ات 

لنجاحه.

»خليفة االإن�صانية« تكرم بلدية ال�صارقة لدعمها م�صاريع املوؤ�ص�صة
•• ال�صارقة-وام:

لالأعمال  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  خليفة  موؤ�ص�صة  ك��رم��ت 
االإن�صانية بلدية ال�صارقة تقديراً ملا تقدمه من ت�صهيالت 

لتنفيذ مبادرات وم�صاريع املوؤ�ص�صة يف اإمارة ال�صارقة.
ج��اء ذل��ك خ��الل زي���ارة �صعادة حممد ح��اج��ي اخلوري 
املدير العام ملوؤ�ص�صة خليفة بن زايد اآل نهيان لالأعمال 
عام  مدير  الطريفي  �صامل  ثابت  �صعادة  اإىل  االإن�صانية 
ال�صكر  اخل��وري  خاللها  قدم  اإذ  ال�صارقة  مدينة  بلدية 
اإىل بلدية ال�صارقة والقائمني عليها تقديرا جلهودهم 
الكبرية يف اإبراز اجلانب امل�صرق ملدينة ال�صارقة عموماً 

وت�صهيل االإج��راءات لكل املبادرات وامل�صاريع التي تعنى 
بال�صاأن االإن�صاين.

واأ�صاد اخلوري بالنه�صة التي ت�صهدها مدينة ال�صارقة 
التحديات  ملواجهة  املنا�صبة  احل��ل��ول  الإي��ج��اد  و�صعيها 
والتغلب عليها خالل م�صرية التنمية والنه�صة ال�صاملة 
التي ت�صهدها مدن ومناطق اإمارة ال�صارقة والتي ت�صهد 
التي  واخل��دم��ات  امل�صاريع  من  العديد  يف  كبرياً  تو�صعاً 

ت�صتهدف اإ�صعاد املواطنني واملقيمني فيها.
نفذتها  التي  امل�صاريع  اأه��م  م��ن  اأن  اإىل  االإ���ص��ارة  جت��در 
“ال�صلع  م�صروع  ال�صارقة  يف  االإن�صانية  خليفة  موؤ�ص�صة 

الغذائية املدعمة” وم�صروع “�صاالت البيت متوحد«.

»مهمة االإمارات للف�صاء« .. ر�صالة ت�صامح وتعاي�س من دار زايد للعامل
•• اأبوظبي-وام:

جت�صد مهمة هزاع املن�صوري اأول 
اإىل حمطة  اإم��ارات��ي  رائ��د ف�صاء 
الت�صامح  ر�صالة  الدولية  الف�صاء 
كما  زايد”  “دار  يف  ال���را����ص���خ���ة 
االإن�صاين يف  التعاي�س  تعك�س قيم 
ال��ت��ي يعي�س على  دول���ة االإم����ارات 
200 جن�صية  م��ن  اأك���رث  اأر���ص��ه��ا 

من خمتلفة اأنحاء العامل.
كوكبة  اإىل  امل��ن�����ص��وري  وان�����ص��م 
خمتلف  م���ن  ال��ف�����ص��اء  رواد  م���ن 
اجل���ن�������ص���ي���ات ع���ل���ى م����نت حمطة 
الف�صاء الدولية حيث اجتمعوا يف 
والتعا�صد  املحبة  ي�صودها  اأج��واء 
وذل��ك لتحقيق ه��دف واح��د وهو 
التعاون من اأجل خدمة الب�صرية 
مع قيامهم بالعديد من التجارب 
ال��ع��ل��م��ي��ة ال���ف���ري���دة ال���ت���ي ترثي 
تقدم  حتقيق  يف  وت�صهم  امل��ع��رف��ة 
ع��ل��م��ي م��ل��م��و���س ت�����ص��ت��ف��ي��د منه 

الدول وال�صعوب.
الف�صاء  حم��ط��ة  ط���اق���م  وي�����ص��م 
ه������زاع  ج�����ان�����ب  اإىل  ال�����دول�����ي�����ة 
 3 م��ن  ف�صاء  رواد   8 امل��ن�����ص��وري 
ج��ن�����ص��ي��ات خم��ت��ل��ف��ة م��ن��ه��ا 4 من 

الرو�صيني األك�صندر �صكفورت�صوف 
خلو�س  ���ص��ك��ري��ب��و���ص��ك��ا  واأول�����ي�����ج 
حت�����دي ج����دي����د وه�����و ال�������ص���ري يف 
ال��ف�����ص��اء ن��ه��اي��ة ال�����ص��ه��ر اجل���اري 
اأي�����ص��ا ح��دث��ا مميزا  ي�صهد  ال���ذي 
ل���رائ���د ال��ف�����ص��اء االإي���ط���ايل لوكا 
اأول  ���ص��ي��ك��ون  ب���ارم���ي���ت���ان���و ح���ي���ث 
اأوروب��������ي يقود  وث���ال���ث  اإي����ط����ايل 

حمطة الف�صاء الدولية.
وخ���ا����س ه����زاع امل��ن�����ص��وري رحلة 
حمطة  اإىل  زايد”  “طموح 
واإرادة  بعزمية  الدولية  الف�صاء 
حني   2017 العام  منذ  كبريين 
اأع��ل��ن��ه��ا م��رك��ز حم��م��د ب���ن را�صد 
املوؤ�ص�صة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  للف�صاء 
الأول  ���ص��ع��ارا  لل�صباب  االحت���ادي���ة 
اإم���ارات���ي���ة عربية  ف�����ص��اء  م��ه��م��ة 
الف�صاء  حم���ط���ة  اإىل  ت��ن��ط��ل��ق 
االإمارات  برنامج  �صمن  الدولية 

لرواد الف�صاء.
ومت����ك����ن ه�������زاع امل���ن�������ص���وري من 
مر�صحا   4022 �صمن  التواجد 
ت����ق����دم����وا ب���ط���ل���ب���ات االل����ت����ح����اق 
6 مراحل من  بالربنامج واجتاز 
والنف�صية  ال��ط��ب��ي��ة  االخ���ت���ب���ارات 
وامل�����ت�����ق�����دم�����ة وجم�����م�����وع�����ة من 

وهم  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
ج��ي�����ص��ك��ا م���ري وك��ري�����ص��ت��ي��ن��ا كوك 
واأن���درو م��ورج��ان ونيك هيج و 3 
من رو�صيا وهم اأوليج �صكريبو�صكا 
واألك�صندر �صكفورت�صوف واأليك�صي 
اأوف�صينني باالإ�صافة اإىل االإيطايل 

لوكا بارميتانو.
املتواجدين  الف�صاء  رواد  وخا�س 
على منت حمطة الف�صاء الدولية 
م�صرية حتدي واإرادة للو�صول اإىل 
هذه املهمة كما يحمل كل �صخ�س 
يتحد  خمتلفة  ط��م��وح��ات  منهم 

الفريق ككل من اأجل حتقيقها.
وتتطلع رائدة الف�صاء االأمريكية 
تكون  اأن  اإىل  ك����وك  ك��ري�����ص��ت��ي��ن��ا 
تقوم  ف�صاء  رحلة  اأط��ول  �صاحبة 
“نا�صا”  اأع��ل��ن��ت  حيث  ام����راأة  بها 
املا�صي متديد مهمة  اأبريل  �صهر 
بقائها يف حمطة الف�صاء الدولية 
اإىل 11 �صهرا وي�صهم هذا االأمر يف 
التعرف على املزيد من املعلومات 
حول تاأثري البقاء لفرتات طويلة 
يف الف�صاء على ج�صم االإن�صان ما 
يدعم مهمات ف�صائية م�صتقبلية 

للقمر واملريخ.
الف�صاء  رائ���������دا  ي�������ص���ت���ع���د  ك���م���ا 

و�صوال  ال�����ص��خ�����ص��ي��ة  امل���ق���اب���الت 
املهمة  بهذه  للقيام  اخ��ت��ي��اره  اإىل 
ال���ت���اري���خ���ي���ة ل����دول����ة االإم���������ارات 
املن�صوري  والعرب. ويجري هزاع 
علمية  جت�������ارب  م��ه��م��ت��ه  خ�����الل 
بالتعاون مع وكاالت ف�صاء عاملية 
الرو�صية  ال��ف�����ص��اء  وك���ال���ة  م��ن��ه��ا 
الف�صاء  ووك��ال��ة  رو�صكو�صمو�س 
االأوروبية ويعترب اأول رائد ف�صاء 
ي�صارك  ال��ع��رب��ي��ة  امل��ن��ط��ق��ة  م���ن 
املحطة  م���نت  ع��ل��ى  االأب����ح����اث  يف 
�صت�صهم  حيث  الدولية  الف�صائية 
التجارب واالأبحاث العلمية ب�صكل 
االإن�صانية  املعرفة  اإث��راء  يف  كبري 
واخل�����روج ب��ق��اع��دة ب��ي��ان��ات ميكن 
اجلهات  خمتلف  م��ع  م�صاركتها 
بدورها  وال��ت��ي  وال��دول��ي��ة  املحلية 
املجتمع  يف  جديدة  اآف��اق��ا  �صتفتح 
اأن  اإىل  ي�����ص��ار  ال���ع���امل���ي.  ال��ع��ل��م��ي 
تعرف  ال��دول��ي��ة  الف�صاء  حمطة 
اخت�صارا ب� / ISS / وهي حمطة 
مبوجب   1998 �صنة  بناوؤها  مت 
ال���والي���ات  ب���ق���ي���ادة  دويل  ت���ع���اون 
املتحدة ورو�صيا ومتويل من كندا 

واليابان و10 دول اأوروبية.
وتعترب املحطة خمتربا لالأبحاث 

وت�صتخدم  الف�صاء  يف  والتجارب 
الخ�����ت�����ب�����ار اأن�����ظ�����م�����ة وع���م���ل���ي���ات 
امل�صتقبل  يف  الف�صاء  ا�صتك�صاف 
ك��م��ا ت��ع��م��ل ع��ل��ى حت�����ص��ني نوعية 
احل��ي��اة ع��ل��ى االأر������س ع��ن طريق 
خالل  من  العلمية  املعرفة  زي��ادة 
االأب�����ح�����اث ال���ت���ي اأج����ري����ت خ����ارج 
االأر����������س. وت�������دور امل���ح���ط���ة على 
ارتفاع 390 كيلومرتا من �صطح 
لتاأخذ  واأط��ل��ق��ت  االأر������س  ك��وك��ب 
الف�صائية  امل��ح��ط��ة  وم��ه��ام  حم��ل 
بهدف   /  Mir  / م��ري  الرو�صية 
لتم�صية  االإن�����������ص�����ان  حت�������ص���ري 
واإجراء  الف�صاء  اأوق��ات طويلة يف 
اجلاذبية  منطقة  خ��ارج  التجارب 

االأر�صية.
الدولية  الف�صاء  حمطة  وتعترب 
مب��ث��اب��ة ق��م��ر ا���ص��ط��ن��اع��ي كبري 
 408 ارت�������ف�������اع  ع����ل����ى  احل�����ج�����م 
ك��ي��ل��وم��رتات م��ن االأر������س �صالح 
حل��ي��اة ال��ب�����ص��ر ف��ي��ه وج����رت فيها 
والتقنية  العلمية  التجارب  مئات 
العلماء  م��ك��ن��ت  ال��ت��ي  واالأب���ح���اث 
التو�صل  م����ن  ال���ف�������ص���اء  ورواد 
يكن  مل  م��ذه��ل��ة  اك��ت�����ص��اف��ات  اإىل 
�صطح  على  ممكنا  اإليها  الو�صول 

طنًا اأغذية وزعها بنك الطعام منذ بداية العام  12445
•• دبي-وام:

يوا�صل بنك االمارات للطعام تو�صيع 
اخلري  ر�صالة  لتحقيق  فروعه  �صبكة 
اأق��ل من ثالثة  والعطاء وبعد م��رور 
ال���ف���روع واملواقع  اأع�����وام و���ص��ل ع���دد 
منها  م��واق��ع  خم�صة  اإىل  الت�صغيلية 
راأ������س  دب�����ي وال�����راب�����ع يف  ث���الث���ة يف 
اأما  اخل��ي��م��ة واخل��ام�����س يف ع��ج��م��ان 

تد�صينه  ف�����ص��ي��ت��م  ال�����ص��اد���س  امل���وق���ع 
ر���ص��م��ي��ا ال�����ص��ه��ر امل��ق��ب��ل يف اإم������ارة اأم 
القوين ومن املزمع تد�صني موقعني 

جديدين يف اأبوظبي والفجرية.
توزيع  م���ن  ال���ط���ع���ام  ب��ن��ك  و مت��ك��ن 
منذ  االأغ���ذي���ة  م���ن  ط��ن��ا   12445
منت�صف  وحتى  اجل��اري  العام  بداية 
ن�صبة  وه��ي  امل��ا���ص��ي  اأغ�صط�س  �صهر 
ت���زي���د ب��خ��م�����ص��ة اأ����ص���ع���اف ع���ن كمية 

العام  يف  توزيعها  مت  ال��ت��ي  االأغ��ذي��ة 
2646 طن  ك��ان��ت  وال���ت���ي  امل��ا���ص��ي 
فقط بينما كانت الكمية 2141 طناً 
يدل  2017 مم��ا  ع��ام  انطالقته  يف 
وا�صعة  خ��ط��وات  البنك  حتقيق  على 
للطعام«.  ه���در  “ال  ث��ق��اف��ة  ن�����ص��ر  يف 
نائب  الهاجري  داود  �صعادة  واأو���ص��ح 
االإم����ارات  بنك  اإدارة  جمل�س  رئي�س 
بخطى  ال��ب��ن��ك مي�����ص��ي  اأن  ل��ل��ط��ع��ام 

ث��اب��ت��ة ع��ل��ى ه���دى ال���روؤي���ة احلكيمة 
بن  حم��م��د  ال�صيخ  ال�صمو  ل�صاحب 
الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را�صد 
رئ��ي�����س جم��ل�����س ال������وزراء ح��اك��م دبي 
اهلل” برت�صيخ جمتمع اخلري  “رعاه 
دائما  االإم���ارات  تكون  واأن  والتكافل 
والت�صامح  وال���ع���ط���اء  اخل�����ري  رم�����ز 
حرم  بتوجيهات  االل���ت���زام  ..م���وؤك���دا 
���ص��اح��ب ال�����ص��م��و ال�����ص��ي��خ حم��م��د بن 

هند  ال�صيخة  �صمو  مكتوم  اآل  را���ص��د 
مكتوم  اآل  ج��م��ع��ة  ب���ن  م��ك��ت��وم  ب��ن��ت 
رئي�س جمل�س اأمناء بنك الطعام نحو 
حتقيق البنك الأهدافه يف اال�صتفادة 
ال�صاحلة  االأط����ع����م����ة  ف���ائ�������س  م����ن 
كافة  اإىل  وت��و���ص��ي��ل��ه��ا  ل��ال���ص��ت��ه��الك 
املتعففة  واالأ���ص��ر  امل�صتحقة  ال��ف��ئ��ات 
وتفعيل  ون�����ص��ر  دع���م  وامل�����ص��اه��م��ة يف 
باملجتمع  وال��ع��ط��اء  ال��ت��ك��اف��ل  ث��ق��اف��ة 
االإم���ارات���ي ال���ذي يعترب من��وذج��ا يف 
اإتاحة  على  نعمل  كما  الناحية  ه��ذه 
الفر�صة جلميع املواطنني واملقيمني 
وموؤثرين  فاعلني  �صركاء  يكونوا  اأن 
يف ت���ط���ب���ي���ق ه������ذا ال���ن���ه���ج اخل�����ريي 
يف  امل�صاهمة  ع��ن  ف�صال  واالإن�����ص��اين 
من  ال��غ��ذائ��ي  االأم���ن  �صيا�صة  حتقيق 
خالل تقليل هدر الطعام واال�صتفادة 
ان��ه يف  الهاجري  وق��ال  فائ�صه.  م��ن 
اإط�����ار حت��ق��ي��ق ذل���ك ن��وا���ص��ل العمل 
ت�صيف  التي  الكيانات  م��ع  امل�صرتك 
مثل  م��ع��ه��ا  ن��ت��ك��ام��ل  و  ع��م��ل��ن��ا  اإىل 
وال�صال�صل  الكبرية  االأغذية  �صركات 
و”الهايرب  ل���ل���م���ط���اع���م  ال����ك����ب����رية 
وقعنا  ق���د  و  وال���ف���ن���ادق  ماركات” 
ات��ف��اق��ات وم���ذك���رات ت��ف��اه��م م��ع 49 
التي  وال�����ص��رك��ات  الكيانات  ه��ذه  م��ن 
امل�صوؤولية  اإط��ار  يف  كبري  ب��دور  تقوم 

التعاون  ن��وا���ص��ل  ك��م��ا  االج��ت��م��اع��ي��ة 
تقوم  ال��ت��ي  اخل��ريي��ة  اجلمعيات  م��ع 
الفئات  بخارطة  وتعريفنا  بالتوزيع 
التي  االأم����اك����ن  ك���اف���ة  امل�����ص��ت��ح��ق��ة يف 
ن��ع��م��ل ف��ي��ه��ا ووق��ع��ن��ا ات��ف��اق��ي��ات مع 
بالعمل  ون��ق��وم  خ��ريي��ة  جمعية   13
االأه���داف  لتحقيق  �صوياً  والتن�صيق 

النبيلة واخلريية امل�صرتكة بيننا.
وباالإ�صافة ملا �صبق بداأنا التعاون مع 
البنوك املماثلة خارج االإمارات حيث 
بنوك  م��ع  تفاهم  م��ذك��رات   4 وقعنا 
الطعام يف م�صر وال�صعودية وال�صودان 
وال���ك���وي���ت وذل�����ك ل��ت��ب��ادل اخل����ربات 
والتعاون  وال���ت���ج���ارب  وامل���ع���ل���وم���ات 
باأ�صكال خمتلفة يف امل�صتقبل القريب. 
من  االأول  الربع  خ��الل  البنك  وب��داأ 
العام اجلاري توزيع ثالجات خا�صة 
ثالجة   80 منها  االأط��ع��م��ة  حل��ف��ظ 
يف م�صاجد اإم��ارة دبي و10 ثالجات 
 10 اإىل  ب����االإ�����ص����اف����ة  ع���ج���م���ان  يف 
ث��الج��ات يف راأ�����س اخل��ي��م��ة. ومتكن 
املبارك  رم�صان  �صهر  خ��الل  البنك 
وتوزيع  ن��اج��ح��ة  بحملة  ال��ق��ي��ام  م��ن 
141 األف وجبة اإفطار و�صحور على 
مدى اأيام ال�صهر الف�صيل من خالل 
12 ح���اوي���ة وك���ذل���ك ب��ال��ت��ع��اون مع 
الوجبات  تو�صيل  “كرمي” يف  �صبكة 

ومواقع  للبنك  ال��ت��اب��ع��ة  ل��ل��ث��الج��ات 
للم�صتحقني.  خم��ت��ل��ف��ة  جت���م���ع���ات 
وباالإ�صافة لذلك قام البنك بتنظيم 
الربعني  خ��الل  غذائية  حملة   45
ال��ث��اين وال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام اجلاري 
مع  بالتعاون  اال�صحى  عيد  كحملة 
“تطبيق” املوا�صي وحمالت ال�صيف 
املتنوعة بهدف اال�صتفادة من فائ�س 
لال�صتهالك  ال�����ص��احل��ة  االأط���ع���م���ة 
من  ق����ط����اع  اأك�������رب  اإىل  وال����و�����ص����ول 
ثقافة  يف  وامل�����ص��اه��م��ة  امل�����ص��ت��ح��ق��ني 
التكافل والعطاء. وحقق البنك على 
م��دى العام اجل��اري زي��ادة ملحوظة 
توزيعها  مت  التي  االغذية  كميات  يف 
االألبان  م��ن��ت��ج��ات  يف  مت��ث��ل��ت  وال��ت��ي 
واملخبوزات واللحوم وامل�صروبات من 
تنظيم  اأو  ال��ت��وزي��ع  م��ن��اط��ق  خ���الل 
امل�������ص���ارك���ة يف  اأو  ال��ف��ع��ال��ي��ات  ب��ع�����س 
ف��ع��ال��ي��ات ك��ب��رية م��ث��ل��م��ا ح���دث اإب���ان 
يف  العاملي  لالأغذية  اخلليج  معر�س 
م�صاركة  �صهد  ال��ذي  املا�صي  فرباير 
متخ�ص�صة  و�صركة  عار�س  اآالف   5
يف الغذاء وح�صره حوايل 100 األف 
حاويات  �صاركت  حيث  الزائرين  من 
ب��ال��ت��واج��د يف املعر�س  ال��ط��ع��ام  ب��ن��ك 
اأغ��ذي��ة من  م��ب��ادرة خا�صة جلمع  يف 
خمتلف ال�صركات العار�صة مب�صاركة 

اأكرث من 42 متطوع من اجلمعيات 
اخلريية منهم بع�س اأ�صحاب الهمم 
وق���ام���ت م���ع���ايل م����رمي ب��ن��ت حممد 
���ص��ع��ي��د ح����ارب امل���ه���ريي وزي�����رة دولة 
لالأمن الغذائي بزيارة ملوقع حاويات 
باأن�صطته  واأ���ص��ادت  باملعر�س  البنك 
حيث مت توزيع 17 طنا من االأغذية 
�صخ�س.  األ�����ف   15 م��ن��ه��ا  ا���ص��ت��ف��اد 
وي�������ص���اه���م اأع�������ص���اء ب���ن���ك االإم��������ارات 
للطعام يف تنفيذ العديد من حمالت 
التوعية وتوزيع االأغذية على الفئات 
ومتوا�صل  ي��وم��ي  ب�����ص��ك��ل  ال��ع��م��ال��ي��ة 
ط��ي��ل��ة اأي�����ام االأ����ص���ب���وع ب��االإ���ص��اف��ة يف 
املختلفة  بامل�صروعات  اأعمالهم  مقار 
ال��ت��ي يقيم  امل�����ص��اك��ن  اإىل  ب��االإ���ص��اف��ة 
فيها هوؤالء العمال حيث مت التن�صيق 
ب�صرطة  االن�����ص��ان  ح��ق��وق  اإدارة  م��ع 
دبي يف �صمهم �صمن قائمة التوزيع 

للبنك.

فعاليات  من  م�صتفيد  األف    56.91
»املعلومات االإ�صالمي« يف 9 اأ�صهر

•• دبي-الفجر:

و91  األفا   56 اأن  ال��رب،  دار  جلمعية  التابع  االإ�صالمي،  املعلومات  مركز  اأك��د 
ومبادراته،  فعالياته  م��ن  ا�صتفادوا  خمتلفة،  واأع��م��ار  جن�صيات  م��ن  �صخ�صا، 
الدينية واملجتمعية والتثقيفية، خالل االأ�صهر الت�صعة املا�صية من العام احلايل 

)2019م(، من يناير- كانون الثاين حتى �صبتمرب- اأيلول.
وقال را�صد اجلنيبي، مدير مركز املعلومات االإ�صالمي يف “دار الرب”: اإن املركز 
اأطلق، خالل االأرباع الثالثة االأوىل من العام اجلاري، 1702 حما�صرة ودر�س، 

نهج  على  دعويا،  اإ�صدارا  تناولت ق�صايا وموا�صيع متنوعة، ووزع 480285 
الو�صطية واالعتدال، ونظم 277 ن�صاطاً وفعالية يف جماالت متعددة.

املركز يف االأ�صهر  التي تكفل بها  اأهم االأن�صطة والفعاليات،  واأ�صاف اجلنيبي: 
الت�صعة املا�صية، “عمرة امل�صلمني اجلدد”، وملتقى امل�صلم اجلديد، والفعاليات 
الريا�صية،  والفعاليات  ال�����ص��ي��ام(،  جت��رب��ة  )�صاركنا  �صعار  حت��ت  الرم�صانية 
و�صل�صلة حما�صرات حول قيم ومفاهيم الت�صامح يف االإ�صالم، يف اإطار فعاليات 
بالدم،  التربع  االإم���ارات، بجانب حمالت  دول��ة  الت�صامح” يف  “عام  وم��ب��ادرات 

وفعالية بعنوان “مرحبا بكم يف دار زايد«.

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2   

اإنذار عديل بالن�شر 
) رقم ) 2019/24602 

املنذر :  بنك اأبوظبي االأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقاً(
املنذر اإليه  : حممد ح�صن حممد علي احمد 

درهم   )61،713.22( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  االأق�صاط  ب�صداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم )21671 /الفئة 16/ خ�صو�صي/ اأبوظبي ( 
من نوع )دودج �صارجر _ �صالون  ( موديل 2014  – لون ) ابي�س(  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/24603 (

املنذر :  بنك اأبوظبي التجاري �س م ع.
. املنذر اإليه  : حممد علي جنم ال�صاقب  

درهم   )25،738.78( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  االأق�صاط  ب�صداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
N/ خ�صو�صي/ دبي ( من  ال�صيارة رقم )79358 /الفئة  التنفيذية على 
نوع ) تويوتا كامري _ �صالون ( موديل 2012  – لون ) ابي�س(  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم
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اأخبـار الإمـارات

�صرطة اأبوظبي حتتفل باليوم العاملي للم�صنني 

•• دبي-وام:

اأم�س ممثلة مبركز �صعادة كبار املواطنني ملتقى  نظمت هيئة ال�صحة بدبي 
للتعريف باخلدمات احلكومية املقدمة لكبار املواطنني يف الدولة وذلك �صمن 
الفعاليات التي تنظمها الهيئة مبنا�صبة اليوم العاملي للم�صنني الذي ي�صادف 

االأول من اأكتوبر من كل عام.
واأكدت الدكتورة �صلوى ال�صويدي ا�صت�صارية طب امل�صنني مديرة مركز �صعادة 
كبار املواطنني بهيئة ال�صحة بدبي على اأهمية امل�صاركة بهذه املنا�صبة العاملية 
التي تاأتي حتت �صعار “ الرحلة اىل امل�صاواة العمرية” بهدف رفع ن�صبة الوعي 
بامل�صاكل التي تواجه كبار ال�صن واالحتفال مبا حققوه من اإجنازات متعددة 

خالل م�صرية حياتهم.
من  ع��دد  مب�صاركة  بدبي  ال�صحة  هيئة  نظمته  ال��ذي  امللتقى  اأن  واأو���ص��ح��ت 
“خدماتنا.. �صعار  حتت  الدولة  يف  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  وال��دوائ��ر  اجلهات 
خلدمتكم” ا�صتعر�س حزمة من اخلدمات املتميزة التي وفرتها الدولة لكبار 
ال�صريحة  امل�صتمرة التي تقوم بها احلكومة خلدمة هذه  املواطنني واجلهود 

من اأبناء املجتمع.
تقوم  التي  واجل��ه��ود  ال��دور  امللتقى  خ��الل  ال�صويدي  الدكتورة  وا�صتعر�صت 
بها هيئة ال�صحة بدبي يف جمال خدمة ورعاية كبار املواطنني وفقا الأحدث 
الربوتوكوالت واملمار�صات العاملية والتي �صاهمت يف ارتفاع معدل ر�صا وثقة 
باملائة   100 اإىل  لت�صل  املركز  يف  املواطنني  كبار  �صعادة  ومعدل  املتعاملني 
ح�صب ا�صتبيان قامت به موؤ�ص�صة عاملية حمايدة وفقاً لقواعد جمل�س القانون 

الدويل واجلمعية االأوروبية الأبحاث الراأي والت�صويق.
املواطنني  كبار  �صعادة  مركز  يقدمها  التي  املتعددة  اخلدمات  اإىل  وتطرقت 
لكبار  ال�صاملة  اليومية  التمري�صية  وال��رع��اي��ة  الطبي  االإ���ص��راف  كخدمات 
اجلانب  تعزيز  وخ��دم��ات  وامل��ه��ن��ي  والتاأهيلي  الطبيعي  وال��ع��الج  امل��واط��ن��ني 
توفري  اإىل  اإ�صافة  والرتفيهية  واالجتماعية  النف�صية  واخل��دم��ات  االإدراك���ي 

تلقيهم  اأثناء  املواطنني  كبار  مع  اليومي  والتعامل  للتفاعل  االآمنة  احللول 
اخل���دم���ات ال��ع��الج��ي��ة وال��ت��اأه��ي��ل��ي��ة م��ن خ���الل ك����وادر ط��ب��ي��ة وف��ن��ي��ة موؤهلة 

ومتخ�ص�صة يف هذا املجال.
وقالت اإن تطور خدمات الرعاية ال�صحية يف دولة االإمارات وحت�صن امل�صتوى 
املعي�صي �صاهم ب�صكل فاعل يف رفع ن�صبة كبار املواطنني يف الدولة اإىل 6 باملائة 
عام 2017 وهي ن�صبة مر�صحة لالإرتفاع اإىل 11 باملائة عام 2032 م�صرية 
اإىل اأن معدل االأعمار يف دولة االإمارات كان 53 �صنة قبل االحتاد بينما ي�صل 
الكتاب  ح�صب  دب��ي  اإم���ارة  يف  للرجال  و795  للن�صاء  �صنة   81.7 اإىل  االآن 
االإح�صائي ال�صنوي لهيئة ال�صحة بدبي وهو من اأعلى امل�صتويات يف م�صتوى 

منطقة ال�صرق االأو�صط ب�صبب تطور خدمات الرعاية ال�صحية.
واأ�صارت الدكتورة ال�صويدي اإىل التقرير االإح�صائي ال�صنوي للهيئة االحتادية 

للتناف�صية واالإح�صاء العام املا�صي الذي اأظهر اأن دولة االإمارات حتتل املرتبة 
االقت�صادية  التنمية  على  املجتمع  �صيخوخة  انخفا�س عبء  عامليا يف  االأوىل 
ح�صب الكتاب ال�صنوي للتناف�صية العاملية منوهة اإىل اإح�صائيات منظمة االأمم 
املا�صي  العام  خ��الل  عامليا  االأوىل  للمرة  ان��ه  اأظ��ه��رت  التي  االأخ���رية  املتحدة 
هم اأكرب من 65 �صنة على عدد االأطفال  ممن  االأ�صخا�س  عدد  زاد   2018
خدمات  م�صتوى  يف  الكبري  التح�صن  على  موؤ�صر  وه��و  �صنوات   5 �صن  حت��ت 
وتوظيف  املعدية  االأم��را���س  من  احلد  يف  العاملي  والنجاح  ال�صحية  الرعاية 

التكنولوجيا والتقنيات احلديثة يف الوقاية والت�صخي�س والعالج.
املقدمة لكبار  امللتقى خدماتها  وا�صتعر�صت هيئة الطرق واملوا�صالت خالل 
لهذه  املقدمة  والتخفي�صات  االمتيازات  وبع�س  باملواقف  واملتعلقة  املواطنني 

ال�صريحة من املجتمع.
وخدمات  االجتماعي  ال�صمان  خدمات  املجتمع  تنمية  وزارة  ا�صتعر�صت  كما 
االأوقاف  موؤ�ص�صة  ا�صتعر�صت  فيما  املواطنني  لكبار  م�صّرة  بطاقة  ومميزات 
و�صوؤون الق�صر خدماتها املتعددة املقدمة لكبار املواطنني وجهودها امل�صتمرة 

لتعزيز هذه اخلدمات.

�صحة دبي ت�صارك العامل احتفاالته باليوم العاملي للم�صنني 

•• راأ�ص اخليمة- الفجر 

�صاركت  القيادة العامة ل�صرطة راأ�س اخليمة ممثلة باإدارة ال�صرطة املجتمعية 
ووقاية  ال�صحة  وزارة   ، ال�صرطة  مو�صيقى  وفرقة  ال�صرطة  تدريب  ومعهد 
املجتمع متمثلة يف م�صت�صفى اإبراهيم بن حمد عبيداهلل وم�صت�صفى عبيداهلل 
لعالج كبار املواطنني ، احتفاالتها بيوم امل�صن العاملي الذي ي�صادف االأول من 
اأكتوبر من كل عام ، والذي جاء حتت �صعار رحلة اإىل امل�صاواة العمرية بح�صور 
العقيد الدكتور نا�صر البكر مدير معهد �صرطة راأ�س اخليمة والدكتور يو�صف 

الطري مدير امل�صت�صفى ، اإىل جانب الرائد جا�صم بوروغة مدير فرع ال�صراكات 
واالت�صال املجتمعي باإدارة ال�صرطة املجتمعية وعدد من ال�صباط واالأفراد .

ومتثلت فقرات احلفل على ال�صالم الوطني لدولة االإمارات العربية املتحدة ، 
القراآن الكرمي ، كلمة مدير امل�صت�صفى الدكتور يو�صف الطري الذي اأكد فيها 
�صريحة  باعتبارهم  امل�صنني  ورعاية  االهتمام  على  احلثيثة  ال���وزارة  م�صاعي 
مهمة يف املجتمع وتعزيز اجلهود الوطنية واملجتمعية يف خدمتهم حيث اأنهم 
الوطن  اأج��ل هذا  ال��والء واالنتماء والعمل واالإجن��از من  اأ�صمى قيم  ج�صدوا 
اإعداد  من  ا�صتعرا�صية  فقرة   ، امل�صت�صفى  الإجن���ازات  تقدميي  عر�س   ، االأع��ز 

الدكتور  مع  ح��واري��ة  جل�صة  عقد   ، االأ�صا�صي  للتعليم  الغب  مدر�صة  وتنفيذ 
“العيالة” من  �صعبية  فقرة   ، ال�صيخوخة  اأمرا�س  ا�صت�صاري  �صعيد  عبداهلل 
بارزة  �صخ�صيات  لقاء مع  ، فيديو حول  ال�صعبية  تقدمي عدد من اجلمعيات 
يف املجتمع ، تاله تكرمي اجلهات امل�صاركة يف اإجناح الفعالية ومن بينهم اإدارة 
مع  الالحمدود  وتعاونهم  واالإيجابية  الفعالة  مل�صاركتها  املجتمعية  ال�صرطة 
يف  ا�صتطالعية  بجولة  احل��ا���ص��رون  ق��ام  ث��م   ، ومثمر  م�صتمر  ب�صكل  ال���وزارة 
املواطنني لالإطمئنان على  كبار  املر�صى من  ن��زالء  وزي��ارة عدد من  االأق�صام 
ت��وف��ري كافة  ال��دع��م وال��ع��ون لهم وال��ت��اأك��ي��د على ���ص��رورة  �صحتهم وت��ق��دمي 

االإمكانيات التي حتر�س عليها الوزارة على وجودها الإ�صعاد اجلميع وتقدمي 
اأف�صل اخلدمات .

   وقال العقيد الدكتور نا�صر البكر مدير معهد تدريب ال�صرطة باأن م�صاركة 
تقدمي  يف  ال��ق��ي��ادة  �صعي  على  ت��اأك��ي��داً  يعد   ، املنا�صبة  ب��ه��ذه  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة 
، واأن  خدماتها للجميع واإثبات ح�صورها الفعال يف كافة املحافل واملنا�صبات 
وزارة ال�صحة ووقاية املجتمع حتديداً قد ج�صدت يف احتفالها بهذه املنا�صبة 
اأ�صمى القيم االجتماعية وااللتزام الديني والوطني واالأخالقي جتاه �صريحة 

كبار ال�صن من االآباء واالأمهات واالأجداد .

•• ال�صارقة-وام:

 نظم املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة ام�س احتفاال خا�صا لكبار املواطنني يف 
مقر دار رعاية امل�صنني بال�صارقة.

وقالت الرمي بنت عبداهلل الفال�صي االمينة العامة للمجل�س االعلى لالمومة 
والطفولة اإن هذا االحتفال الذي ح�صره عدد من كبار املواطنني ياأتي يف اإطار 
املبادرات االن�صانية التي تطلقها �صمو ال�صيخة فاطمة بنت مبارك رئي�صة االحتاد 
االأعلى  الرئي�صة  والطفولة  لالأمومة  االأع��ل��ى  املجل�س  رئي�صة  ال��ع��ام  الن�صائي 
وتطلعات  االم��ارات  دول��ة  توجهات  حتقيق  يف  وت�صب  االأ�صرية  التنمية  ملوؤ�ص�صة 
وروؤية قيادتها الر�صيدة بتفعيل كافة حماور وم�صارات عام الت�صامح ومبنا�صبة 

اليوم العاملي لكبار ال�صن الذي ي�صادف االأول من اأكتوبر من كل عام .

واأو�صحت ان االحتفال ا�صتهدف ت�صليط ال�صوء على �صرورة اعطاء املزيد من 
االهتمام والتقدير والعرفان لكبار املواطنني الذين هم جزء ا�صيل من جمتمعنا 
ولهم باع طويل يف م�صرية االبناء وجناحهم يف بناء م�صتقبلهم وحتقيق التقدم 
ا�صتعرا�س  االحتفال  خ��الل  مت  ان��ه  الفال�صي  ال��رمي  وذك��رت  لوطنهم.  والرقي 
ال�صيا�صات  تطوير  متطلبات  على  التعرف  خ��الل  من  العاملية  اخل��ربات  اأح��دث 
النف�صية  ال�صحة  جمال  يف  النوعية  باخلدمات  لالرتقاء  املحققة  االجتماعية 
والدمج االجتماعي لالإرتقاء بجودة اخلدمات لكبار املواطنني لتعميم الفائدة 
خدمات  تواكب  اأن  �صاأنها  من  التي  واالب��ت��ك��ارات  العلمية  امل�صتجدات  ومواكبة 
الكامل  لتمتعهم  �صماناً  اإ�صعادهم  يف  املبذولة  اجلهود  وتكثيف  املواطنني  كبار 

بحقوقهم، فهم اأحد اأهم �صرائح املجتمع، باعتبارهم خري ال�صلف.
يف  م�صاركني  فاعلني  كاأع�صاء  املواطنني  كبار  دور  اإب���راز  احلفل  خ��الل  مت  كما 

رفع  على  والعمل  احلياة،  كافة جم��االت  االإن�صان يف  بحقوق  يتمتعون  املجتمع، 
ن�صبة وعي املجتمع بامل�صاكل التي قد تواجه كبار املواطنني، كال�صيخوخة واإ�صاءة 
املعاملة والتاأكيد على اإ�صهاماتهم االإيجابية البارزة يف املجتمع واأهمها احلكمة، 

وذلك بف�صل خرباتهم املكت�صبة من احلياة على مدار االأعوام العديدة.
واأ�صارت الرمي الفال�صي اإىل انه فئة كبار املواطنني الذين اطلقت عليهم القيادة 
الر�صيدة هذه الت�صمية تكرميا لهم والرفع من �صاأنهم يحظون باحرتام بالغ يف 
بناء  واإ�صهاماتها يف  الفئة  االإم��ارات��ي، وهناك تقدير كبري جلهود هذه  املجتمع 
الوطن وحتقيق االإجنازات العظيمة التي ينعم بها اجلميع، ولذلك فاإن الدولة 
ت�صعى لتوفري الرعاية الكاملة لها بهدف ت�صهيل ممار�صة اأمورهم احلياتية مبا 
يتنا�صب مع ظروفهم ال�صحية والعمرية. واأ�صارت يف ختام ت�صريحها اإىل النهج 
وقيادتنا  املتحدة،  العربية  االإم���ارات  دول��ة  تتبناه  ال��ذي  واالجتماعي  االإن�صاين 

ال��ر���ص��ي��دة يف دع��م ك��ب��ار امل��واط��ن��ني واأ���ص��ح��اب الهمم وال���ذي يتميز ب��ه جمتمع 
االإمارات، ويجد روافده يف عادات ال�صعب االإماراتي وتقاليده منوهة باأنه اأ�صبح 
فعال،  ب�صكل  املجتمع  يف  دجمهم  على  العمل  القيادة  لروؤية  وفقا  الواجب  من 
وتوفري اأف�صل �صبل الرعاية لهم، والق�صاء على كل اأ�صكال اأو اأي مظاهر ميكن 
اأن تعكر �صفو حياتهم، اأو اأي حماولة متييز �صدهم، اإحدى االأولويات االأ�صا�صية 

لدى جهات وموؤ�ص�صات الدولة كافة .
وعرب كبار املواطنني الذين ح�صروا االحتفال عن �صعادتهم بهذا التقدير الذي 
اأفراد املجتمع وهو ما يعد تعبريا حقيقيا  تكنه القيادة الر�صيدة واأبناوؤهم من 

عن عرفانهم للجهد الذي بذلوه يف حياتهم لتحقيق التقدم للوطن واملواطن.
عن  وممثلون  لالطفال  اال�صت�صاري  املجل�س  اع�صاء  من  عدد  االحتفال  ح�صر 

املجل�س االأعلى لالأمومة والطفولة.

يف يومهم العاملي 

�صرطة راأ�س اخليمة ت�صارك ال�صحة االحتفال بامل�صنني 

االأعلى لالأمومة والطفولة ينظم احتفاال خا�صا لكبار ال�صن بال�صارقة

•• اأبوظبي-وام:

مبادرة  تنظيم  ع��ن  امل��ج��ت��م��ع،  تنمية  دائ����رة  اأع��ل��ن��ت 
كبار  ت�صتهدف  ال��ت��ي  البدنية  واالأن�����ص��ط��ة  ال��ري��ا���ص��ة 
اأبوظبي و�صتنطلق خالل  اإم��ارة  �صكان  املواطنني من 

الربع االأخري من العام اجلاري.
ج����اء ذل����ك خ����الل ف��ع��ال��ي��ات امل��ل��ت��ق��ى ال���ث���اين لكبار 
االأ�صرية،  التنمية  موؤ�ص�صة  نظمته  ال��ذي  املواطنني، 
واأب���ط���ال نه�صتنا يف مقر  ���ص��ن��دن��ا  اأن��ت��م  ���ص��ع��ار  حت��ت 
العاملي  اليوم  مع  تزامناً  االأ�صرية،  التنمية  موؤ�ص�صة 

للم�صنني.
“الريا�صة  م��ب��ادرة  اأن  املجتمع  تنمية  دائ���رة  واأك���دت 
حياة  منط  تعزيز  بهدف  تاأتي  البدنية”  واالأن�صطة 
اأن�صطة  امل���ب���ادرة  ت��وف��ر  اإذ  امل��واط��ن��ني،  ل��ك��ب��ار  ���ص��ح��ي 
ب�صهولة،  اإل��ي��ه��ا  ال��و���ص��ول  ميكن  ريا�صية  وف��ع��ال��ي��ات 

لتكون هذه الفئة اأكرث ن�صاطاً واإنتاجاً يف املجتمع.
حجر  ي�صّكلون  املواطنني  كبار  اأن  الدائرة  واأو�صحت 
واالإرادة  وال�صرب  االإلهام  وم�صدر  املجتمع،  يف  زاوي��ة 
والبناء، كما تعد هذه الفئة خمزوناً فكرياً ي�صاهم يف 
وعاداته  بثقافته  وملتزٍم  مب�صوؤولياته  واٍع  جيل  خلق 
وت��ق��ال��ي��ده. وم���ن ه���ذا امل��ن��ط��ل��ق، ف���اإن���ه م���ن الواجب 
مبا  حياتهم،  ج���ودة  وحت�صني  الفئة  ب��ه��ذه  االه��ت��م��ام 

ميكنهم من اال�صتمرار يف العطاء.
تاأتي  التي  املبادرة  اأن  املجتمع،  تنمية  دائ��رة  واأ���ص��ارت 
وموؤ�ص�صة  الريا�صي،  اأبوظبي  جمل�س  مع  بال�صراكة 
كبار  متكني  على  احل��ر���س  ت��وؤك��د  االأ���ص��ري��ة،  التنمية 
اإذ تعد ممار�صة  ل��ه��م،  ال��رع��اي��ة  وت��ق��دمي  امل��واط��ن��ني، 
على  احل�صول  يف  الرئي�صية  العوامل  اأح��د  الريا�صة 

حياة �صحية.
وا���ص��ت��ع��ر���ص��ت ال�����دائ�����رة خ�����الل امل��ل��ت��ق��ى ع�������دداً من 
والذي  احلياة،  ج��ودة  با�صتبانة  املرتبطة  املو�صوعات 
اأظ���ه���رت احل��اج��ة امل��ل��ّح��ة لتغيري من��ط ح��ي��اة اأف����راد 
الريا�صة،  ممار�صة  باأهمية  وعيهم  وزي���ادة  املجتمع 

واأهميتا ال�صحية والنف�صية واجل�صدية للفرد.
كما بّينت الدائرة اأهمية تعزيز العالقات االجتماعية 
ل��دى ك��ب��ار امل��واط��ن��ني، وذل���ك م��ن خ��الل انخراطهم 
توفري  اأهمية  مع  املختلفة،  والفعاليات  االأن�صطة  يف 
الفاعلة  امل�صاركة  التي ت�صجعهم على  التحتية  البنية 

والدائمة يف كافة املحافل املجتمعية.
“التنمية  ل���  ت��اب��ع��ة  م��راك��ز   8 يف  امل���ب���ادرة  و�صتنطلق 
اأبوظبي، متوزعة  اإم��ارة  اأنحاء  االأ�صرية” يف خمتلف 
على 3 مراكز يف مدينة اأبوظبي، و3 مراكز يف منطقة 
تنطلق  حيث  الظفرة،  منطقة  يف  ومركزين  ال��ع��ني، 

املبادرة خالل الربع االأخري من العام اجلاري.

•• اأبوظبي-وام:

لهم  تقديراً  للم�صنني  العاملي  ال��ي��وم  مبنا�صبة  اأبوظبي  �صرطة  احتفلت   
وملكانتهم يف املجتمع ،وتاأكيداً على رعايتهم والعناية بهم .

بالتعاون مع  االإن�صان  و مكتب حقوق  القانونية  ال�صوؤون  واأقامت مديرية 
“اأمهاتنا  �صعار  باملنا�صبة حتت  احتفالية  اأبوظبي  االإم��ارات يف  تراث  نادي 
تعزز  واجتماعية  ثقافية  فقرات  احلفل  وتخلل  را�صنا”.  ت��اج  هم  واآبائنا 

اأهمية كبار ال�صن يف جمتمعنا.
واأكد العميد عبدالوهاب احلو�صني مدير مديرية ال�صوؤون القانونية، اهتمام 
وعرفاناً  املجتمعي  لدورهم  تكرمياً  العمرية،  الفئة  بهذه  اأبوظبي  �صرطة 
بالت�صحيات التي قاموا بها يف خدمة وطنهم واأ�صرهم وجمتمعهم، والدور 

امل�صرف الذي اأطلعوا به يف تربية االأجيال وتن�صئتهم التن�صئة ال�صاحلة.
لهم،  واالجتماعية  والنف�صية  ال�صحية  بالرعاية  يحظون  انهم  اإىل  واأ�صار 
االجتماعية  وقيمنا  احلنيف،  االإ�صالمي  ديننا  به  اأو�صانا  كما  واالح��رتام، 

الداعية اإىل رعاية كبار املواطنني والعناية واالهتمام بهم.

•• دبي-وام:

الفعاليات  م��ن  ع���ددا  املجتمع  وق��اي��ة  و  ال�صحة  وزارة  نظمت 
امل��ن��اط��ق وامل��راف��ق ال�صحية  امل��واط��ن��ني يف  ك��ب��ار  امل��وج��ه��ة لفئة 
يوافق  الذي  للم�صنني  العاملي  اليوم  مع  بالتزامن  لها  التابعة 
ل��ه منظمة  ال���ذي خ�ص�صت  اأك��ت��وب��ر م��ن ك��ل ع��ام و  االأول م��ن 
ال�صحة العاملية هذا العام �صعار “رحلة اإىل امل�صاواة العمرية”. 
تاأتي الفعاليات يف اإطار حر�س الوزارة على االحتفاء باإجنازات 
“كبار املواطنني” ومتكينهم من خالل خدمات وت�صهيالت يف 
و�صمان  حياتهم  بجودة  لالرتقاء  ال�صحية  الرعاية  جم��االت 
يف  املجتمعي  الن�صيج  �صمن  وامل�����ص��ت��م��رة  ال��ف��اع��ل��ة  م�صاركتهم 

االإمارات.
الرا�صدية  جمل�س  يف  فعالية  ال����وزارة  نظمت  املنا�صبة  وب��ه��ذه 
تنمية  هيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون  املواطنني”  “كبار  الإدارة  ال��ت��اب��ع 
خلدمة  املجتمعية  وامل�صوؤولية  ال�صراكة  تعزيز  بهدف  املجتمع 
فئة كبار املواطنني بدولة االإم��ارات واإدخ��ال الفرحة والبهجة 
اإىل نفو�صهم.. باالإ�صافة اإىل رفع ن�صبة الوعي بالتحديات التي 
قدموه  ملا  ونظراً  للمجتمع  اأجن��زوه  مبا  واالحتفال  تواجههم 

من خدمات جليلة وا�صحة االأثر لرفعة الوطن وازدهاره.
كما نظم م�صت�صفى عبيد اهلل لعالج كبار املواطنني يف اإمارة راأ�س 
اخليمة فعالية احتفالية باملنا�صبة تاأكيدا على تعزيز االهتمام 
لهم  متميزة  �صحية  خدمات  املواطنني” وتقدمي  “كبار  بفئة 
من خالل تطوير اخلدمات الوقائية والعالجية والتعزيزية. 
ح�صر االحتفال الدكتور يو�صف الطري مدير امل�صت�صفى ومدراء 

عدة جهات حكومية وعدد من الكوادر الطبية والفنية واأهايل 
املقيمني.

وقام فريق من ال��وزارة بزيارة ميدانية لدار رعاية امل�صنني يف 
ال�صارقة وعجمان قدم خاللها هدايا تذكارية لكبار املواطنني 
ال���وط���ن م��ع��ربي��ن ع���ن �صكرهم  ب���ن���اء  ت��ق��دي��را جل��ه��وده��م يف 
وتقديرهم للجهود املتميزة التي يقدمها الدار لكبار املواطنني 
من خالل اخلدمات ال�صحية والتاأهيلية والربامج الرتفيهية 

مما ي�صهم يف تعزيز التكافل االجتماعي.
امل�صاعد  الوكيل  ال�صركال  الدكتور يو�صف حممد  �صعادة  اأكد  و 
الوزارة  اأن  املجتمع  ال�صحة ووقاية  ب��وزارة  امل�صت�صفيات  لقطاع 
اأجرت  حيث  اأولوياتها  راأ���س  على  املواطنني  كبار  �صحة  ت�صع 
ل��ت��وف��ري م�صت�صفيات  ال��ع��م��ل  اأ���ص��ا���ص��ي��ة ع��ل��ى ه��ي��ك��ل  ت��ع��دي��الت 
تتنا�صب  ا�صتثنائية  مبادرات  واأطلقت  املواطنني  لكبار  �صديقة 
مبادرة  وم��ن��ه��ا  امل��ج��ت��م��ع  يف  ال��ه��ام��ة  وم��ن��زل��ت��ه��م  مكانتهم  م��ع 
“عونك” لتحقيق االرتقاء  الرعاية ال�صحية املتنقلة ومبادرة 
والتعزيزية  والعالجية  الوقائية  خدماتها  بنوعية  امل�صتمر 
لهذه ال�صريحة املجتمعية الهامة التي اأولتها قيادتنا الر�صيدة 
وردا  ال��وط��ن  بناء  يف  امل��ح��وري  ب��دوره��ا  عرفانا  بالغا  اهتماماً 
بها  يت�صم  التي  االأ�صيلة  والتقاليد  للقيم  وترجمة  للجميل 

جمتمعنا.
و لفت اإىل اأن ال��وزارة “ قامت بتغيري م�صمى م�صت�صفى عبيد 
اهلل لكبار ال�صن و اأمرا�س ال�صيخوخة يف راأ�س اخليمة لي�صبح 
اإعادة  املواطنني” مع  كبار  لعالج  اهلل  عبيد  “م�صت�صفى  ا�صمه 
الربوتوكوالت  وتكييف  لهم  ال�صحية  اخلدمات  جممل  ابتكار 

وال�صيا�صات ال�صحية لتتنا�صب مع متطلبات “كبار املواطنني” 
بن  حممد  ال�صيخ  ال�صمو  �صاحب  ق���رار  م��ع  ان�صجاما  وذل���ك 
الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال��دول��ة  رئي�س  نائب  مكتوم  اآل  را���ص��د 
ال�صن  لكبار  الوطنية  ال�صيا�صة  “رعاه اهلل” اإعتماد  حاكم دبي 
وتغيري امل�صمى لي�صبح “ كبار املواطنني” من خالل تخ�صي�س 
الفعاليات  اأع��م��اره��م يف ج��م��ي��ع  و  ت��ن��ا���ص��ب  ري��ا���ص��ي��ة  م��ن��ا���ص��ط 
ال�����وزارة واال���ص��ت��ف��ادة من  ت��ن��ف��ذه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��وع��وي��ة  ال�صحية 
خربات املتقاعدين منهم كخرباء تطوير يف املجاالت ال�صحية 
واالإدارية. من ناحيتها اأ�صارت الدكتورة كلثوم البلو�صي مديرة 
اإدارة امل�صت�صفيات اإىل اأن اخلدمات التي تقدم لكبار ال�صن ت�صمل 
اخلدمات الت�صخي�صية واال�صت�صارات الطبية واخلدمة ال�صريعة 
وخدمة املواعيد وخدمة نقل امل�صنني وتوفري فريق طبي مدرب 
ومنحهم االأولوية يف �صرف االأدوية يف جميع �صيدليات الوزارة 
واملراجعة امل�صتمرة لالأ�صناف الدوائية للتاأكد من توفر جميع 
االأدوية والتاأكد من و�صع مل�صق التعليمات الكاملة على جميع 

اأدوية املري�س وخدمات تو�صيل االأدوية.
الدكتور يو�صف الطري مدير م�صت�صفى عبيد اهلل  اأ�صار  بدوره 
على  ال��وزارة  حر�س  اإىل  اخليمة  براأ�س  املواطنني  كبار  لعالج 
لرد  املجتمع  بناء  يف  املواطنني  لكبار  العظيمة  القيمة  تر�صيخ 
قيم  بتعزيز  ي�صهم  م��ا  ل��ل��دول��ة  الكثري  ق��دم��ت  لفئة  اجلميل 
التكافل و التاآزر التي حتر�س الدولة على تر�صيخها يف املجتمع 
وما يعك�س اإلتزاما بتعاليم ديننا احلنيف والثقافة املتاأ�صلة يف 
نفو�س اأبناء االإمارات واإظهار الوقار و التقدير لكبار املواطنني 

الذي اأ�صهموا يف بناء دولة االحتاد.

دائرة تنمية املجتمع تعلن عن مبادرة الريا�صة ال�صحة حتتفل باليوم العاملي للم�صنني
واالأن�صطة البدنية لكبار املواطنني
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عربي ودويل

من  عنا�صر  ثالثة  مبقتل  االإن�����ص��ان،  حلقوق  ال�صوري  املر�صد  اأف��اد 
قوات النظام، بينهم �صابط برتبة عميد.

وقال املر�صد، يف بيان �صحايف اإن ذلك جاء جراء انفجار لغم اأر�صي 
يف اأحد حماور ريف حماة اأم�س االأول .

الرو�صي  الرئي�صني  منطقة  الن�صبي  الهدوء  ي�صود  املر�صد،  وح�صب 
اأردوغ����ان منذ م�صاء يوم  ف��الدمي��ري بوتني ورج��ب طيب  وال��رتك��ي 
اأم�س االأول وحتى اللحظة، مع خرق قوات النظام للهدوء بني احلني 
ال�صهور،  اأب��و  حم��اور  ال�صاروخية  بالقذائف  با�صتهدافها  واالآخ���ر 

ومزارع اأم جالل يف ريف اإدلب ال�صرقي.
مكثفاً  حتليقاً  �صهدت  اإدل��ب  حمافظة  �صماء  اأن  اإىل  املر�صد  ولفت 

لطائرات اال�صتطالع فجر اليوم.
الرتكية  ال��ق��وات  ا�صتقدام  اإىل  امل��ر���ص��د  اأ���ص��ار  مت�صل،  �صعيد  على 
اليوم  فجر  ع�صكري  رت��ل  دخ��ول  بعد  �صوريا،   يف  جديدة  لتعزيزات 

منطقة خربة اجلوز غرب اإدلب.
ع��رب��ات م�صفحة، ومعدات  ع��دة  م��ن  ال��رت��ل  يتاألف  امل��ر���ص��د،  ووف���ق 
للف�صائل  تابعة  اآليات  برفقة  اجت��ه  وجنود،  ولوج�صتية،  ع�صكرية، 
اإدلب  ب��ري��ف  ا���ص��ت��ربق  يف  “املراقبة”  نقطة  نحو  ل��رتك��ي��ا،  امل��وال��ي��ة 

الغربي.

دعا االحتاد االأوروب��ي اإىل خف�س الت�صعيد و�صبط النف�س يف هونغ 
االحتجاجات  خالل  متظاهر  على  النار  �صرطي  اأطلق  بعدما  كونغ 

التي ت�صهدها املدينة.
كوت�صيانت�صيت�س  م��اي��ا  االأوروب�����ي  االحت����اد  ب��ا���ص��م  امل��ت��ح��دث��ة  وق��ال��ت 
لل�صحافيني “يف �صوء ا�صتمرار اال�صطرابات والعنف يف هونغ كونغ، 
يوا�صل االحتاد االأوروبي الت�صديد على اأن الطريق الوحيد للم�صي 

قدًما هو عرب احلوار وخف�س الت�صعيد و�صبط النف�س«.
على  النار  اأطلق  اجلهاز  عنا�صر  اأح��د  اأن  ال�صرطة  يف  م�صدر  واأف��اد 
املتظاهر واأ�صابه يف ال�صدر عندما هاجم املتظاهرون وحدته خالل 
انطلقت  منذ  احلي  بالر�صا�س  اإ�صابة  اأول  يف  امل�صتمرة،  املواجهات 

االحتجاجات يف املدينة قبل نحو اأربعة اأ�صهر.
وقالت كوت�صيانت�صيت�س “بينما مت اّتخاذ خطوات اإيجابية يف البداية 
لالنخراط يف حوار مع العموم و�صرائح املجتمع املختلفة، ال يزال من 

ال�صروري بذل مزيد من اجلهود ال�صتعادة الثقة” بني الطرفني.
واأ�صافت اأنه “بعد مرور اأكرث من ثالثة اأ�صهر على بدء االحتجاجات، 
يجب املحافظة على حق التجّمع والتظاهر ب�صكل �صلمي متا�صًيا مع 

القانون االأ�صا�صي )يف هونغ كونغ( وااللتزامات الدولية«.
وخ��ّي��م ال��ع��ن��ف يف ه��ون��غ ك��ون��غ ع��ل��ى اح��ت��ف��االت ال�����ص��ني يف الذكرى 
ع�صكرًيا  ا  عر�صً ت�صمنت  والتي  ال�صيوعي،  النظام  لقيام  ال�صبعني 

�صخًما يف بكني.
 

عزز الرئي�س االأمريكي دونالد ترامب هجماته على الدميوقراطيني 
بق�صية  تتعلق  وثائق  بت�صليمهم  ال�صخ�صي  حماميه  اأم���روا  الذين 

اأوكرانيا، وذلك على خلفية بدء اإجراءات عزله.
ويف �صياق من التوتر املرتبط بهذه الق�صية، اأفادت �صحيفة نيويورك 
اأن الرئي�س االأمريكي طلب م�صاعدة رئي�س وزراء  تاميز االأمريكية 
اأ�صرتاليا جلمع معلومات ت�صاعد يف �صرب م�صداقية حتقيق املدعي 
اخلا�س روبرت مولر حول التدخل الرو�صي يف االنتخابات الرئا�صية 

االأمريكية عام 2016.
وقام الكونغر�س االأمريكي، الذي يحقق يف ممار�صة ترامب �صغوطا 
على نظريه االأوكراين ليقوم بتحقيقات مرتبطة بخ�صمه املحتمل 

يف انتخابات 2020 جو بايدن، بت�صعيد املوقف.
وتلقى املحامي اخلا�س لرتامب، رودي جولياين، اأمراً بت�صليم وثائق 

مرتبطة بامللف.
وك��ت��ب ال��دمي��وق��راط��ي��ون يف ب��ي��ان ي��ل��زم��ون ج��ول��ي��اين ف��ي��ه بتقدمي 
اأن  املقبل  اأك��ت��وب��ر  االأول  ت�صرين   15 بحلول  ال�صلة  ذات  ال��وث��ائ��ق 
دلياًل على  �صيكون  الزجري  االأم��ر  لهذا  امتثالك  اأو عدم  “رف�صك 

اإعاقة التحقيق اجلاري يف جمل�س النواب«.

عوا�صم

دم�شق

بروك�شل

وا�شنطن

حماكمة ادوار باالدور يف ق�صية ف�صاد 
•• باري�ص-اأ ف ب:

اأعلنت النيابة الفرن�صية اأم�س اأن رئي�س الوزراء اال�صبق ادوار باالدور )90 
عاما( �صُيحاكم بتهمة التواطوؤ يف اإ�صاءة ا�صتخدام اأ�صول اجتماعية، وذلك 

اأمام حمكمة خا�صة يف ق�صية متويل �صيا�صي خفي .
 77( ليوتار  فرن�صوا  اال�صبق  الدفاع  وزي��ر  الق�صية  هذه  يف  �صيحاكم  كما 
العام  النائب  اأ���ص��اف  م��ا  بح�صب  اجلمهورية،  ال��ع��دل  حمكمة  اأم���ام  ع��ام��ا( 
ف��رن�����ص��وا م��ول��ني يف ب��ي��ان. وحم��ك��م��ة ال��ع��دل اجل��م��ه��وري��ة امل��ث��رية للجدل، 
ادائهم  اأثناء  متت  وقائع  يف  وزراء  حماكمة  املخولة  الوحيدة  املحكمة  هي 

مهامهم.
وكان مت توجيه االتهام للم�صوؤولني االثنني منذ 2017 يف هذه الق�صية 
ايار/مايو   8 يف  وق��ع  اع��ت��داء  اىل  ا���ص��ارة  يف  كرات�صي  بق�صية  تعرف  التي 
11 موظفا فرن�صيا من ادارة  15 قتيال بينهم  اأوقع  2002 يف كرات�صي 

احوا�س ت�صنيع ال�صفن، اإ�صافة اىل 12 جريحا.
فرن�صا  باعتها  غوا�صات  ثالث  ت�صنيع  م�صروع  يف  يعملون  ال�صحايا  وكان 

لباك�صتان يف عهد حكومة باالدور )1995-1993(.
رجحت  وال��ت��ي  االره����اب  مكافحة  �صلطة  ت��ت��واله  ال���ذي  التحقيق  وي�صعى 
اأن  فر�صية  من  التحقق  اىل   2009 منذ  القاعدة،  تنظيم  �صلوع  مبدئيا 
الذي هزم  �صرياك  الرئي�س جاك  قرار  انتقاميا من  االعتداء عمال  يكون 
لقاء هذه  ع��م��والت  دف��ع  بوقف   1995 الرئا�صي يف  االق���رتاع  ب���االدور يف 
العقود بعد اأن اأ�صبح رئي�صا. ومع التعمق يف هذه الفر�صية، اقتنع الق�صاة 
باأن ح�صابات احلملة االنتخابية الرئا�صية لباالدور عام 1995، مت متويلها 
جزئيا من عموالت غري قانونية يف فرن�صا بلغت قيمتها 13 مليون فرنك 
)نحو مليوين يورو( وذلك على هام�س عقود غوا�صات باك�صتان . ويوؤكد 

امل�صوؤوالن امل�صتبه بهما اأنه مل يكن لهما اأي دور يف متويل احلملة.

ال�صني ت�صتعر�س �صواريخ وطائرات م�صرية وقاذفات 

تظاهر 400 مهاجر مبخيم موريا يف اليونان

•• وا�صنطن-وكاالت:

على  يخيم  ال���ذي  ال��ت��وت��ر  خ�صم  يف 
اندالع  واح��ت��م��االت  اخلليج  منطقة 
املتحدة  ال�����والي�����ات  ب����ني  م���واج���ه���ة 
واإيران، كتب دانيال اآر. ديبرتي�س يف 
اإنرت�صت”  “نا�صيونال  جملة  موقع 

وا�صنطن،  تعتقد  مما  ق��وة  اأق��ل  طهران  اأن  االأمريكية، 
من  للكثري  مفاجئاً  يبدو  قد  االأم��ر  ه��ذا  اأن  اإىل  الفتاً 
القنوات  عرب  “خرباء”  ب���اآراء  املتاأثرين  االأمريكيني، 
ال��ت��ل��ف��زي��ون��ي��ة وامل���ق���االت ال�����ص��ح��اف��ي��ة، ودوائ�����ر مراكز 
ال���ذي متثله  القلق م��ن اخل��ط��ر  ال��ت��ي تثري  االأب���ح���اث، 

اإيران على العامل. 
اخلارجية  وزي��ر  اإىل  اال�صتماع  عند  اإن��ه  الكاتب  وق��ال 
اأن  االعتقاد  بديهياً  �صيكون  بومبيو،  مايك  االأمريكي 
االإيرانيني هم على بعد ب�صع �صنوات من اجتياح ال�صرق 
بالقارة  االأك��رب  االإ�صكندر  فعل  مثلما  باأكمله  االأو���ص��ط 

االآ�صيوية. 
تقدمه  ال��ذي  االأمة”  “واجه  برنامج  اإىل  حديثه  ويف 
م��ارغ��ري��ت ب��ري��ن��ان االأح�����د، الح���ظ ب��وم��ب��ي��و اأن اإي����ران 
البلدان  ت��ل��ك  اأن  ل���و  ك��م��ا  دول”،  خ��م�����س  يف  “تعمل 
اهلل  اآي��ات  مبا�صرة من  اأوام��ر  تتلقى  بعيدة  م�صتعمرات 
على م�صافة اآالف االأميال، “واإذا ما اأخذنا يف احل�صبان 

بقدرات، ويعترب ذراع احلر�س الثوري يف اخلارج. 

فيلق القد�س
للحر�س  اخلارج�����ي  اجل��ن��اح  الق����د�س،  فيل��ق  وح���ال 
معمر  م�صري  االأ���ص��د  ب�ص�����ار  يالق���ي  اأن  دون  ال��ث��وري، 
الق���ذايف، وفيلق الق����د�س ملطخة يداه بدم��اء اأمريكية، 
العراق، وطالب������ان  ال�ص����يعية يف  امليلي�ص����يات  بعدما زود 

يف اأفغان�صتان باالأ�صلحة، واملتفجرات.
واجلماعات  ل��ب��ن��ان،  يف  اهلل  ح���زب  ملي�صيات  و���ص��ي��ك��ون 
يف  احلوثية  ووامللي�صيات  غزة،  يف  امل�صلحة  الفل�صطينية 
اليمن اأقل قدرة اليوم اإذا مل تتدف�����ق االأموال االإيرانية 

اإىل خزائنهم. 
الهج������وم  م��ن  النهائي������ة  اال�ص������تنتاجات  اأن  ورغم���� 
التحتي�����ة  البني������ة  ع��ل��ى  طي����ار  دون  بالطائ������رات 
النفطي������ة يف ال�ص�������عودية، مل ُتن�ص������ر بعد اإال اأن هن�����اك 
فيه�����ا،  الث���������وري  احل��ر���س  لت���ورط  ك��ب��رياً  اح��ت��م��ااًل 

بطريقة ما. 

القرن  ن�صخة  ت�صبح  فاإنها  اإي���ران،  اإىل  مت�صددة  نظرة 
الفار�صية،  االإم���رباط���وري���ة  م���ن  وال��ع�����ص��ري��ن  احل�����ادي 
وزرع   ، اأرا����سٍ التهام  يف  وقته  مي�صي  ع�صكري  طاغوت 

علمه يف اأنحاء ال�صرق االأو�صط«. 

حقيقة خمتلفة
بعيد.  ح��ٍد  اإىل  خمتلفة  احلقيقة  اأن  ال��ك��ات��ب  واع��ت��رب 
فاإيران لي�صت عمالقاً يبلغ طوله ع�صرة اأقدام، وفق ما 
ُي�صور يف غالب االأحيان. وهي ال تتمتع بالقوة ال�صلبة، 
اإتيان  اأو القدرة ال�صريحة على  ال�صركاء  اأو  ال��رثوة،  اأو 
عمل �صحري. ومع كل االهتمام الذي ت�صبغه وا�صنطن 
على اإيران، فاإن االأخرية لي�صت �صوى قوة متو�صطة رغم 

اإ�صابتها بجنون العظمة. 
وي��ج��ع��ل امل�����ص��وؤول��ون االأم��ري��ك��ي��ون م��ن ���ص��الح احلر�س 

الثوري ق�صية كبرية، الأ�صباب مفهومة. 
فالرجل الذي يقود احلر�س، اجلرنال قا�صم �صليماين، 
يتمتع  ع�صكرياً  تكتيكاً  ومي��ل��ك  وان��ت��ه��ازي  ب���ارع  ق��ائ��د 

املزدحم باخليم واالأكواخ  الزيتون 
امل���وق���ت���ة امل���ت���اخ���م مل��خ��ي��م م���وري���ا، 

بانتظار دخول مركز االيواء.
الأوك�صفام  العامة  املديرة  واأعلنت 
فرن�صا �صي�صيل دوفلو اأن “الو�صع 
واأ�صافت  تخيلت”.  مم���ا  اأ�����ص����واأ 
بر�س  ف��ران�����س  وك��ال��ة  يف  ل�صحايف 
“الظروف اأ�صواأ مما ميكن تخيله 
اأ�صعب من  اأو�صاعاً  يعي�س  بلد  يف 
يف  هنا،  اليونان  يف  نحن  اليونان. 
ب��ل��د ي��ن��ت��م��ي ل���الحت���اد االأوروب������ي. 
اأكرث من %40 من �صكان املخيم 
هم اأطفال ويكربون يف ظل ظروف 

ماأ�صاوية«.
اأن نحر�س  “علينا  دوفلو  وتابعت 
ع��ل��ى ت��غ��ري ال��و���ص��ع. ن��ح��ت��اج وعيا 
ب��امل�����ص��وؤول��ي��ة ال���ت���ي ن��رم��ي��ه��ا على 
ال���ي���ون���ان وع���ل���ى ه����ذه اجل������زر. ال 
املخيمات  ب��ه��ذه  نقبل  اأن  ميكننا 
ال������واق������ع م����راك����ز  ال�����ت�����ي ه�����ي يف 

احتجاز«.
الوا�صلني  اأع�������داد  ت���زاي���د  وم���ن���ذ 
االأخ����رية اىل اجلزر  االأ���ص��اب��ي��ع  يف 
اليونانية يف بحر ايجه من تركيا، 

احلكومة الي�صارية ال�صابقة.
وي�����ص��م��ح ات����ف����اق ال���ه���ج���رة ال����ذي 
االحتاد  م��ع  اأن��ق��رة  اإل��ي��ه  تو�صلت 
االأوروب���ي يف اآذار/م��ار���س 2016 

باإعادة مهاجرين اإىل تركيا.

•• موريا-اأ ف ب:

مهاجر   400 ن����ح����و  ت����ظ����اه����ر 
واالأطفال  الن�صاء  م��ن  غالبيتهم 
اأم�س يف جزيرة لي�صبو�س وانطلقوا 
من خميم موريا لالجئني باجتاه 
للتنديد  وذل���ك  ميتيليني،  م��رف��اأ 
املخيم  داخ������ل  احل����ي����اة  ب����ظ����روف 
امل��ك��ت��ظ، وف���ق م���ا اك���د م�����ص��در يف 

ال�صرطة.
وحمل املهاجرون ومن بينهم كبار 
ل��ف��ت بكفن وهم  ن��ق��ال��ة  ال�����ص��ن  يف 
غداة  غا�صبة،  �صيحات  يطلقون 
حريق اأودى بحياة امراأة واأدى اإىل 
وفق  بجروح  مهاجراً   17 اإ�صابة 
اليونانية  ال�صرطة  با�صم  املتحدث 

ثيودورو�س خرونوبولو�س.
بنقلهم  امل���ح���ت���ج���ون  وي����ط����ال����ب 
وبتاأمني  اجل���زي���رة  م���ن  ال���ف���وري 
بح�صب  لهم،  اأف�صل  ظ��روف حياة 

امل�صدر يف ال�صرطة.
وف���د من  ك���ان  نف�صه،  ال��وق��ت  ويف 
غري  فرن�صا”  “اوك�صفام  منظمة 
احل��ك��وم��ي��ة ي���ق���وم ب����زي����ارة حلقل 

اآالف   10 اإع��ادة  اليونانية عزمها 
نهاية  بحلول  تركيا  اإىل  مهاجر 
اإع���ادت���ه���ا  م���ق���اب���ل   ،2020 ع�����ام 
اأربع  1800 مهاجر فقط خالل 
����ص���ن���وات ون�����ص��ف ال�����ص��ن��ة يف ظل 

مزحة
واأ�صاف اأن القدرة التقليدية ملا تبقى 
من اجلي�س االإي��راين، هي عبارة عن 
مزحة، ولي�صت �صيئاً خميفاً. ف�صالح 
اجلو االإيراين من املخلفات القدمية، 
العقوبات االأمريكية وانقطاع  ب�صبب 
عن  الغربية  الع�صكرية  التكنولوجيا 

اإيران. 
القرن  �صبعينيات  م���ن  اأج�����زاء  ط��ائ��رات��ه��ا  وت�����ص��ت��خ��دم 
اندلع  اإذا  الع�صرين، وهي معدات غري موثوقة متاماً، 
اإي����ران م��ن طائرة  اأن م��ا عر�صته  ن���زاع م��ب��ا���ص��ر. وب���دا 
ت��ك��ون ن�صخة م��ن مقاتالت  اأن  ت��ع��دو  ال��راب��ع ال  اجل��ي��ل 
اإف-4 االأمريكية التي تعود اإىل اأوائل ال�صبعينيات من 
عن  عبارة  فهي  االإيرانية  البحرية  اأم��ا  املا�صي،  القرن 
جمموعة من القوارب ال�صغرية التي �صتتبخر من على 

وجه املاء، اإذا اندلعت احلرب. 
وعلى م�صتوى الت�صلح تنفق اإيران مقارنة مع مناف�صيها 
لالأرقام  ووفقاً  الت�صلح.  على  زهيدة  مبالغ  اخلليجيني 
النفقات  ف��اإن  ل��ل��درا���ص��ات،  ال���دويل  املعهد  جمعها  التي 
كانت  اخلليجي  التعاون  ملجل�س  الرتاكمية  الع�صكرية 
اأك����رب ب��ن��ح��و ث��م��ان��ي��ة اأ���ص��ع��اف م��ن االإن���ف���اق االإي�����راين. 
وي��ع��رف االإي��ران��ي��ون ذل���ك، ول��ه��ذا ي��وا���ص��ل��ون ت�صخيم 

قدراتهم باعتبار اأن ذلك خط الدفاع االأول.

و���ص��ل ع���دد امل��ه��اج��ري��ن يف خميم 
اآالف  ل�3  ي��ت�����ص��ع  ال������ذي  م����وري����ا 

�صخ�س، اإىل 13 األف مهاجر.
ملجل�س  ط�����ارئ  اج���ت���م���اع  وخ�����الل 
احلكومة  اأعلنت  االثنني،  ال��وزراء 

وا�صنطن ت�صتاأنف املفاو�صات مع كوريا ال�صمالية  
•• وا�صنطن-اأ ف ب:

ب�صاأن  ال�صمالية  اأي��ام مفاو�صاتها مع كوريا  �صت�صتاأنف يف غ�صون  اأنها  اأم�س  املتحدة  الواليات  اأّك��دت 
ملفها النووي واأن م�صوؤولني من الواليات املتحدة وجمهورية كوريا الدميقراطية ال�صعبية �صيلتقون 
“ميكنني  اأورتاغو�س  االأمريكية مورغان  وزارة اخلارجية  با�صم  املتحدثة  وقالت  املقبل«.  “اال�صبوع 
يخططون  ال�صعبية  الدميقراطية  كوريا  وجمهورية  املتحدة  الواليات  من  م�صوؤولني  ب��اأن  التاأكيد 

لالجتماع خالل االأ�صبوع املقبل” م�صيفة اأنه لي�س لديها تفا�صيل ا�صافية يف هذا اخل�صو�س.
ويف وقت �صابق الثالثاء اعلنت كوريا ال�صمالية انها �صتعقد ال�صبت مباحثات عمل حول النووي مع 

الواليات املتحدة، يف موؤ�صر اإىل حتريك اجلهود الدبلوما�صية ثمانية اأ�صهر بعد ف�صل قمة هانوي.
اأكتوبر ومباحثات عمل  يف الرابع من ت�صرين االأول  اأولية”  “ات�صاالت  ووافق اجلانبان على اجراء 
يف اليوم التايل كما اأعلن نائب وزير اخلارجية الكوري ال�صمايل �صو �صون هوي يف بيان ن�صرته وكالة 

انباء كوريا ال�صمالية.

بعيداً  الب�صائع  تفتي�س  يتم  ب��اأن  يرغب  اأن��ه  اإىل 
اإي��رل��ن��دا م��ع ال�صماح مب��رور االأغذية  ع��ن ح��دود 

واملنتجات الزراعية بدون عوائق.
واخل��ط��ة امل��ذك��ورة م�صممة الإب��ق��اء احل���دود بني 
واإيرلندا  االأوروب����ي  االحت���اد  يف  الع�صو  اإي��رل��ن��دا 
ب�صكل  مفتوحة  لربيطانية  ال��ت��اب��ع��ة  ال�صمالية 
االأول  ت�صرين   31 املقرر يف  بريك�صت،  بعد  كامل 

اأكتوبر.
�صامين  االإيرلندي  ال���وزراء  رئي�س  نائب  وو�صف 
االإعالم  و���ص��ائ��ل  تناقلتها  ال��ت��ي  اخل��ط��ة  كوفيني 

باأنها “غري قابلة للنجاح«.
وكتب كوفيني على تويرت “حان الوقت ليح�صل 

•• مان�ص�صرت-اأ ف ب:

اأعلن رئي�س الوزراء الربيطاين بوري�س جون�صون 
اأم�س اأن بالده �صتعر�س مقرتحات جديدة ب�صاأن 
اتفاق بريك�صت قريًبا جداً، بينما ناأى بنف�صه عن 

خطة مت ت�صريبها تتعلق باحلدود مع اإيرلندا.
وقال جون�صون ل�صبكة بي بي �صي من مان�ص�صرت 
“�صنقدم  امل��ح��اف��ظ  ح��زب��ه  م��وؤمت��ر  ينعقد  ح��ي��ث 
قريًبا  ر���ص��م��ًي��ا  �صنعر�صه  ل��ل��غ��اي��ة.  ج��ي��داً  ��ا  ع��ر���صً

جداً«.
وت�صري ن�صخ مقرتحاته املنتظرة منذ مدة طويلة 
والتي اأوردتها و�صائل اإعالم بريطانية واإيرلندية 

االحتاد االأوروبي على مقرتح جّدي من احلكومة 
اتفاق  اإىل  التو�صل  �صيتم  ك��ان  اإذا  الربيطانية 
م�صرياً  اأكتوبر،  االأول  ت�صرين  يف  بريك�صت  ب�صاأن 
اإىل اأن اإيرلندا ال�صمالية وبلده “ت�صتحقان اأف�صل 

من ذلك«.
التقارير  اإن  �صي  ب��ي  ب��ي  الإذاع���ة  جون�صون  وق��ال 
�صحيحة  “لي�صت  م��ق��رتح��ات��ه  ع��ن  االإع��الم��ي��ة 

متاًما«.
واأفاد اأن ما اأطلق عليه مراكز التخلي�س اجلمركي 
املخ�ص�صة للب�صائع مل تكن جزءاً من حّله املقرتح 
الذي ذكرت و�صائل اإعالم بريطانية اأنه �صُيعر�س 

على بروك�صل بحلول عطلة االأ�صبوع.

جون�صون ي�صتعر�س خطة جديدة ب�صاأن بريك�صت  

الواليات  ت��ك��ون  اأن  م��ن  خم����اوف 
على  ال�صني  عن  متاأخرة  املتحدة 
ال�صراعية  الطائرات  ه��ذه  �صعيد 

فائقة ال�صرعة.
االأ�صلحة  ه����ذه  اأن  ين  اآدم  راأى 
التقليدية اجلديدة ت�صمح للجي�س 
ال�صيني ب�”ردم الهوة مع الواليات 
وا�صنطن  تفوق  وتقو�س  املتحدة 

الع�صكري يف اآ�صيا«.
لل�صني  مي��ك��ن  “بذلك  واأ����ص���اف 
اأكرث  امل��ت��ح��دة  ال���والي���ات  ت���ردع  اأن 
بحر  اأو  ت���اي���وان  ال��ت��دخ��ل يف  ع���ن 
ال���������ص����ني اجل�����ن�����وب�����ي«. وع����ر�����س 
طائرتني  اأي�صا  ال�صيني  اجلي�س 
بدون طيار. اأولهما طائرة “دبليو 
التي   ”8 “ا�صتطالع  اأو  زد-8” 
ت���ف���وق ���ص��رع��ة ال�������ص���وت )ح����واىل 
ال�صاعة(،  يف  ك��ل��م  اآالف  اأرب����ع����ة 
ومي��ك��ن��ه��ا ج��م��ع م��ع��ل��وم��ات حول 
ح��ام��الت ال��ط��ائ��رات ق��ب��ل اإطالق 

�صاروخ بال�صتي م�صاد لل�صفن.
والثانية طائرة “جي جاي-11” 
طائرة  وه���ي   ،”11 “هجوم  اأو 
احلجم  كبرية  خفية  طيار  ب��دون 
ر�صد  اأو  �صواريخ  حمل  باإمكانها 

�صفن اأجنبية.
�صوؤون  يف  االخ��ت�����ص��ا���ص��ي  وق�����ال 
اجلي�س ال�صيني يف حامعة نانيانغ 
للتكنولوجيا يف �صنغافورة جيم�س 
الدفاعية  “ال�صناعة  اإن  ����ص���ار 
ميكن  ال  تقدما  حققت  ال�صينية 
على  يتحتم  زال  م��ا  لكن  اإن��ك��اره. 
ال�صني قطع �صوط قبل اأن ت�صبح 
قوة تكنولوجية ع�صكرية م�صاوية 

للواليات املتحدة«.
ب����د م����ن االإ�����ص����ارة  “ال  واأ������ص�����اف 
عر�س  ع��ن  مبعزل  اأن��ه  اإىل  اإي�صا 
قادرة  ه��ي  م��ا  نعرف  ال  االأ�صلحة، 

على حتقيقه فعليا يف امليدان«.

•• بكني-اأ ف ب:

الذكرى  يف  اأم�����س  ال�صني  ك�صفت 
ال�صيوعي  النظام  لقيام  ال�صبعني 
م��ن �صواريخ  ج��دي��دة  اأ�صلحة  ع��ن 
م�����دم�����رة وق�������اذف�������ات وط�����ائ�����رات 
خفية،  اأو  ال�صرعة  فائقة  م�صرية 
الفارق  لتقلي�س  �صعيا  ط��ورت��ه��ا 
عن  يف�صلها  ال���ذي  التكنولوجي 

الواليات املتحدة.
الذي  الع�صكري  ال��ع��ر���س  وعك�س 
1 ت�صرين االأول/اأكتوبر  جرى يف 
ال�صيني  اجلي�س  حت��دي��ث  عملية 
التي اأطلقها الرئي�س �صي جينبينغ 
“امل�صتوى  لبلوغ  تطويره  بهدف 
يف   ،2049 ب���ح���ل���ول  العاملي” 
ال�صني  ق���ي���ام ج��م��ه��وري��ة  م��ئ��وي��ة 

ال�صعبية.
واأو�صح خبري اجلي�س ال�صيني يف 
اآدم ين  جامعة ماكاري يف �صيدين 
لوكالة فران�س بر�س اأن “االأ�صلحة 
ال��ت��ي ُعر�صت  ال��ن��ووي��ة اجل��دي��دة 

ت�صهد على تطور كبري«.
على  ق������درة  ت�������زداد  “اإنها  وق������ال 
احل����رك����ة وال�������ص���م���ود وب�������ات من 
امل��م��ك��ن ال���وث���وق ب��ه��ا ب�����ص��ك��ل اأكرب 
واأ�صبحت  دق��ت��ه��ا  ازدادت  ب��ي��ن��م��ا 
اأكرث تطوراً من الناحية التقنية” 
النووي  “الرد  اأن  اإىل  م�����ص��ريا 
اأكرب  م�صداقية  يك�صب  ال�صيني 

بوجه الواليات املتحدة«.
يف  البلدين  ب��ني  متوتر  وال��و���ص��ع 
يدور  اجلنوبي حيث  ال�صني  بحر 
بينهما �صراع على النفوذ، يقرتن 
با�صرتها  حمتدمة  جتارية  بحرب 
ُيعرف  وال   2018 ع��ام  وا�صنطن 

ما قد يتاأتى عنها.
ت��ع��ّم��دت بكني  ال�����ص��ي��اق،  ويف ه���ذا 
اآخر  ع��ن  بك�صفها  ق��وت��ه��ا  اإظ���ه���ار 

اآخر هو ال�صاروخ “دي اإف -17” 
معينا،  ارتفاعا  بلوغه  عند  القادر 
�صراعية  “طائرة  اإط������الق  ع��ل��ى 
هي يف احلقيقة  فائقة ال�صرعة”، 
حربية  طائرة  براأ�س  اأ�صبه  �صالح 
م�����ص��م��م ع��ل��ى ���ص��ك��ل ���ص��ه��م وق����ادر 
على التحرك ب�صرعة تقارب �صبعة 

اآالف كيلومرت يف ال�صاعة.
التحرك  ال�صالح على  وق��درة هذا 
يجعل من  اجل��وي��ة  الطبقات  ب��ني 
ال�����ص��ع��ب ال��ت��ك��ه��ن مب�����ص��اره اأكرث 
البال�صتية،  ال�صواريخ  من  بكثري 

ما يزيد من �صعوبة اعرتا�صه.
واأب��������������دت دائ������������رة االأب��������ح��������اث يف 
االأم���ريك���ي يف تقرير  ال��ك��ون��غ��ر���س 
اأيلول/�صبتمرب  منت�صف  يف  �صدر 

بال�صتية  �صواريخ  م��ن  ط��ورت��ه  م��ا 
للمرة  فعر�صت  ل��ل��ق��ارات،  ع��اب��رة 
 ”41 اإف  “دي  ال�����ص��اروخ  االأوىل 

فائق القوة.
األف   14 م��داه  البالغ  وال�����ص��اروخ 
اأي  اإ���ص��اب��ة  على  نظريا  ق���ادر  كلم 
موقع يف الواليات املتحدة، وميكن 
حتميله ع��دة روؤو����س ن��ووي��ة يقدر 
امل��راق��ب��ون ع��دده��ا م��ا ب��ني ثالثة 

وع�صرة.
ال�صاروخ  ه���ذا  م��ي��زات  اأه���م  وم���ن 
البالغ  ط���ول���ه  م���ن  ب���ال���رغ���م  اأن�����ه 
متحرك  ف���ه���و  م�������رتا،  ع�������ص���ري���ن 
ومي��ك��ن اإخ���ف���اوؤه يف اأي م��ك��ان من 
من  ال�صابق  للجيل  خالفا  البلد، 
ال�صواريخ البال�صتية النووية التي 

ال ميكن اإطالقها اإال من من�صات 
الثالثاء  ال�صني  وعر�صت  ثابتة. 
كذلك ن�صخة جديدة من قاذفاتها 
6-اإن”  “اإت�س  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة 
القادرة على حمل اأ�صلحة ذرية اإىل 

مدى اأبعد من قبل.
العر�س  ت�����ص��م��ن��ه  م���ا  اأب�����رز  وم����ن 
البال�صتي  ال�������ص���اروخ  ال��ع�����ص��ك��ري 
اأو  اإل-2”  “جي  ب����ح����ر-اأر�����س 
وهو   ،”2 ال���ع���م���الق���ة  “املوجة 
غوا�صات  يف  حتميله  يتم  ���ص��اروخ 
اأال�صكا  م��ن��ط��ق��ة  اإ���ص��اب��ة  ومي��ك��ن��ه 

وغرب الواليات املتحدة.
ورئي�س  االأ����ص���ل���ح���ة  خ��ب��ري  واأك������د 
حترير املجلة ال�صينية “�صيانداي 
لوكالة  يليانغ  ك��وي  جيان�صوان” 

االأ�صلحة  “عر�س  ب��ر���س  ف��ران�����س 
الذرية هذا لي�س موؤ�صر تغيري يف 

ا�صرتاتيجية ال�صني النووية«.
“�صتوا�صل  ال�����ص��ني  اأن  واأ����ص���اف 
حيازة تر�صانة نووية �صغرية اإمنا 
�صمان  هو  والهدف  االإداء.  عالية 
ن��ووي��ة والقدرة  ق��وة ردع  ام��ت��الك 
على الرد يف حال التعر�س لهجوم 

من دولة اأخرى«.
التقليدية  االأ�صلحة  �صعيد  وعلى 
)غري الذرية(، ك�صفت ال�صني عن 
�صاروخ عابر للقارات يفوق �صرعة 
اإف  “دي  ب��ا���ص��م  ي��ع��رف  ال�����ص��وت، 
100” وهو قادر على �صل حركة 

حامالت الطائرات.
“جنما”  ت�����ص��م��ن  ال��ع��ر���س  ل��ك��ن 

البحرية الإيرانية القوارب ال�سغرية 

القدرات الع�صكرية الفعلية الإيران...جُمرد وهم

قتيل وع�صرة جرحى 
بهجوم يف فنلندا  

•• هل�صنكي-اأ ف ب:

قتل �صخ�س واأ�صيب ع�صرة بجروح 
اإث����ر اع���ت���داء وق���ع اأم�����س يف معهد 
ب�صرق  ك���ووب���ي���و  ب���ل���دة  يف  م��ه��ن��ي 
فنلندا، بح�صب ما اأعلنت ال�صرطة، 
حملية  اإع��الم  و�صائل  نقلت  بينما 
�صاًبا  اإن  قولهم  ع��ي��ان  �صهود  ع��ن 
يحمل �صيًفا اقتحم اأحد ال�صفوف. 
اأن بني اجلرحى  ال�صرطة  واأف��ادت 
والذي  ال��ه��ج��وم  بتنفيذه  امل�صتبه 
بيان �صرطة  اعتقاله. وج��اء يف  مت 
عنا�صر  “ا�صتخدم  فنلندا  ���ص��رق 
خالل  النارية  االأ�صلحة  ال�صرطة 
احلادثة. مت اعتقال املنّفذ واإجالء 
اإعالم  و�صائل  وذك���رت  اجل��رح��ى«. 
اأن  عيان  �صهود  عن  نقاًل  فنلندية 
�صًفا  اق��ت��ح��م  ب��ه  امل�صتبه  امل��ه��اج��م 
�صباح  املهنية”  ���ص��اف��و  “كلّية  يف 
ال��ث��الث��اء. وق����ال ���ص��اه��د ع��ي��ان مل 
ل�صحيفة  هويته  عن  الك�صف  يتم 
املهاجم  اإن  “كي�صكي�صوماالينن” 
بال�صيف  رقبتها  فتاة على  “�صرب 
اأن  ق���ب���ل  البطن”  يف  وط���ع���ن���ه���ا 
يطلق “نوًعا من القنابل احلارقة 

ال�صغرية«.
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العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/موؤ�ص�صة ل�صيانة وخدمات حقول 

CN  قد تقدموا الينا بطلب النفط  رخ�صة رقم:1016983 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 0.2*0.6 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
تعديل ا�صم جتاري من/موؤ�ص�صة ل�صيانة وخدمات حقول النفط

SPARK MAINTENANCE & OIL-FIELD SERVICES ESTABLISHMENT

اىل/�صبارك ل�صيانة وخدمات حقول النفط - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م
SPARK MAINTENANCE & OIL-FIELD SERVICES - SOLE PROPRIETORSHIP LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صركة الر�صتماين التجاريه

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1003855 
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من �صركة ت�صامن اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/�صركة الر�صتماين التجاريه
ALROSTAMANI TRADING COMPANY

اىل/�صركة الر�صتماين التجاريه ذ.م.م
ALROSTAMANI TRADING COMPANY LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 
حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/جرنا�س للتدريب واال�صت�صارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1084278 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة حممد مال اهلل عبيد ظالم القبي�صي %80

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ذكرى حممد را�صد عنيرب الزعابي من مالك اىل �صريك
تعديل ن�صب ال�صركاء/ ذكرى حممد را�صد عنيرب الزعابي من 100% اىل %20

تعديل راأ�س املال/من null اىل 140000
تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 1*1 اىل 1*1

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/جرنا�س للتدريب واال�صت�صارات

JERNAS TRAINING & CONSULTANTS
اىل/جرنا�س للتدريب واال�صت�صارات ذ.م.م

JERNAS TRAINING & CONSULTANTS LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/بارتر بي لتجارة املعدات - �صركة ال�صخ�س الواحد 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ذ.م.م  رخ�صة رقم:1191451 
تعديل ا�صم جتاري من/بارتر بي لتجارة املعدات - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

BARTER BAY EQUIPMENT TRADING - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
اىل/فاراجني اجنينريينغ اند كون�صرتاك�صن - �صركة ال�صخ�س الواحد ذ.م.م

VARANGE ENGINEERING AND CONSTRUCTION - SOLE PROPRIETORSHIP LLC
تعديل ن�صاط/ا�صافة ال�صيانة الفنية للم�صانع واملن�صاآت البرتولية )0910009(

تعديل ن�صاط/ا�صافة خدمات ت�صغيل و�صيانة مرافق �صناعات النفط والغاز )0910008(
تعديل ن�صاط/ا�صافة املقاوالت االن�صائية والهند�صية املتعلقة مب�صاريع التقنية - ت�صليم املفتاح )4100015(

تعديل ن�صاط/ا�صافة تركيب و�صيانة معدات الطاقة البديلة )3320008(
تعديل ن�صاط/ا�صافة تركيب و�صيانة معدات واجهزة القيا�س والتحكم )3320006(

تعديل ن�صاط/حذف جتارة املعدات امليكانيكية - باجلملة )4659101(
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/ور�صة املواخاه للخراطة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1026617 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة راوول دهار رتان كومار دهار %12

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة روهيت راتان كومار دهار %12
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/لطيفه �صعيد �صالح العامري من وكيل خدمات اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ لطيفه �صعيد �صالح العامري من 0% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/راتان كومار دهار مونوراجنان دهار من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ راتان كومار دهار مونوراجنان دهار من 100% اىل %25
تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000

تعديل لوحة االعالن/اجمايل من م�صاحة 5.68*1.60 اىل 1*1
تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة

تعديل ا�صم جتاري من/ور�صة املواخاه للخراطة
AL MAWAKHAT TURNERY WORKSHOP

اىل/ور�صة املواخاه للخراطة ذ.م.م
AL MAWAKHAT TURNERY WORKSHOP LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية خالل 
اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى 

بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 

اإعــــــــــلن
�صمر  اند  ال�ص�����ادة/�صربينج  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للمالب�س اجلاهزة
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2271247 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة دليب كومار �صارما رام با�صان �صارما %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف راكهي كوماري ديليب كومار �صارما

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مركز احل�صن جلراحه 

اليوم الواحد ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1040196 

تعديل ن�صب ال�صركاء/ع�صام مامون يون�س الكتبي من 26% اىل %44
تعديل ن�صب ال�صركاء

حامد حممد بطي حامد اآل حامد من 5% اىل %7
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

حذف را�صد مبارك را�صد �صعيد الهاجري
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/باملان لتجارة املالب�س اجلاهزة ذ.م.م - 

قد تقدموا الينا بطلب  CN فرع اأبوظبي 1 رخ�صة رقم:2626940 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ال�صقر الذهبي لال�صتثمار ذ.م.م

AL SAQIR AL THAHABI INVESTMENT LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة ايه كيه �صنكري هولدجن ا�س بي يف ليمتد
AK SANKARI HOLDING SPVLTD 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/نور عبدالقادر احمد �صنكري
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف ال�صقر الذهبي لال�صتثمار ذ.م.م

AL SAQIR AL THAHABI INVESTMENT LLC

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف عبدالقادر �صنكري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/حمل االحرتاف لت�صليح 

املكيفات وكهرباء ال�صيارات
قد تقدموا الينا بطلب  CN رخ�صة رقم:1020231 

تعديل وكيل خدمات/ا�صافة حممد ح�صني علي حممد احلمادي
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة ج�صكرت �صينغ جنار جورميل �صينغ جنار %100
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف رافيندر �صينغ جيان �صينغ

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف حممد عبداهلل احمد دمل الزعابي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية 
االقت�صادية خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان 
الدائرة غري م�صوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 

اإعــــــــــلن
لبيع  املويجعي  ال�ص�����ادة/حمل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN قد تقدموا الينا بطلب اخل�صار  رخ�صة رقم:1045018 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع

ا�صافة حميد ح�صن حميد الزعابي %100
تعديل وكيل خدمات/حذف حميد ح�صن حميد الزعابي

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف �صاكاالكال حممد
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 

اإعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/بني  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

يا�س ملواد الديكور
رخ�صة رقم:CN 1036086  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صنكري 

لال�صتثمار فري�صات�صي - فرع اأبوظبي 1
رخ�صة رقم:CN 1502580  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/�صنكري 

لال�صتثمار - كنايل - فرع اأبوظبي 2
رخ�صة رقم:CN 1502575  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 

اإعــــــــــلن
لالثاث  العربية  ال�ص�����ادة/ال�صركة  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

التعليمي واملختربات ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1033209 

تعديل ا�صم جتاري من/ال�صركة العربية لالثاث التعليمي واملختربات ذ.م.م

ARABIAN COMPANY FOR EDUCATIONAL & LABS FURNITURE LLC

اىل/اديوالب لالآثاث التعليمي واملختربات ذ.م.م

EDULAB EDUCATIONAL & LABS FURNITURE LLC

التنمية  دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 

فان  واال  االعالن  هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية 

حيث  املدة  هذه  انق�صاء  بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة 

�صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 

قطاع ال�شوؤون التجارية )اأبوظبي(

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/مطعم كرون �صيلي

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم: 1462497-1 
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/فهد �صالح م�صاعد بن �صحيل التميمي من مالك اىل �صريك

تعديل ن�صب ال�صركاء/ فهد �صالح م�صاعد بن �صحيل التميمي من 100% اىل %51
تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/ا�صافة من�صور كادامبوت ابوبكر كادامبوت %49

تعديل �صكل قانوين/من موؤ�ص�صة فردية اىل �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة
تعديل ا�صم جتاري من/مطعم كرون �صيلي

CROWN CHILLY RESTAURANT

اىل/مطعم كرون �صيلي ذ.م.م
CROWN CHILLY RESTAURANT LLC

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا االعالن مراجعة دائرة التنمية االقت�صادية 
خالل اأربعة ع�صر يوماً من تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )ابوظبي(

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ص��الت )ق���ط���اع النقل 

بطلب  تقدم  قد  جروب  في�شنج  /ج�شت  بان  البحري( 

ت�صجيل ال�صفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�صفينة  ه��ذه  ت�صجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�صفن  ت�صجيل  مكتب  مراجعة 

اق�صاها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.
 اإدارة مراكز �شعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة االحتادية للموا�شالت الربية والبحرية

�شيا�شة الرتاخي�س والت�شجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
UAE                    204119                  Ex:Qasar 2 ج�صت في�صنج   

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 

اإعالن عن ت�شجيل �شفينة وطنية

ت��ع��ل��ن ال��ه��ي��ئ��ة ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��م��وا���ص��الت )ق���ط���اع النقل 

بطلب  تقدم  قد  جروب  في�شنج  /ج�شت  بان  البحري( 

ت�صجيل ال�صفينة املذكورة بياناتها بعد وهي:

ال�صفينة  ه��ذه  ت�صجيل  على  اع��رتا���س  له  كل من  على 

مدة  خ��الل  ابوظبي  ال�صفن  ت�صجيل  مكتب  مراجعة 

اق�صاها 60 يوما من تاريخ هذا االعالن.
 اإدارة مراكز �شعادة املتعاملني - مركز اأبوظبي

دولة االمارات العربية املتحدة
الهيئة االحتادية للموا�شالت الربية والبحرية

�شيا�شة الرتاخي�س والت�شجيل البحري

                   اإ�سم ال�سفينة                    رقم الت�سجيل ال�سابق          العلم ال�سابق
UAE                    200714                  Ex:Dynia 2 ج�صت في�صنج  

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/عيون الليايل لل�صيانه 
CN قد تقدموا الينا بطلب العامه ذ.م.م  رخ�صة رقم:1209549 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد عارف اال�صالم حممد م�صطفى %5

تعديل ن�صب ال�صركاء
عبدالفتاح عبيد الرحمن من 44% اىل %39

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية م غ 

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 

اإعــــــــــلن
موجنيه  لو  ال�ص�����ادة/مطبخ  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

للوالئم واحلفالت ذ.م.م
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:2805941 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة جناح حممود عبدالفتاح ابو العنني %10

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة هبه حممود عبدالعزيز القا�صي %39

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع/حذف هبه حممود عبدالعزيز القا�صي
دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 

اإعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/بالك  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

كار رخ�صة رقم:CN 1474955  تقدموا الينا بطلب
الغاء رخ�صة

االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(
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وموؤلف  ل���الأب���ح���اث.  ب��روك��ي��ن��غ��ز 
انق�صام  ال�صيا�صة  “ انق�صام  كتاب 
“، )ن�صر معهد بروكينغز،  االأم��ة 
فاإن  اأراد،  ل��و  “حتى   .)2019
هجمات  جتاهل  ميكنه  ال  ب��اي��دن 
اإىل  ت�صتند  حملته  الأن  ت��رام��ب، 
ل��ه��زم��ه عام  االأق����وى  اأن���ه  حقيقة 
2020.« فهل �صتكون هذه فر�صة 
ل��ب��اي��دن الإث���ب���ات اأن�����ه ق�����ادر على 
بقامة  الق�صية  اخل��روج من هذه 
اأك��رب، ويفر�س نف�صه نهائيا على 
“اإنه  الدميقراطيني؟  الناخبني 
عدو  كونك  ���ص��يء،  ال  اأو  عف  ال�صّ
ترامب ميكن اأن يجعلك بطاًل ... 
يحذر داريل  اأو �صحيته االأوىل”، 
وي�صت.    ويف انتظار معرفة نتائج 
االأوىل،  الرئي�صية  امل��ع��رك��ة  ه���ذه 
الدميقراطيون  املر�صحون  يتابع 
بعيد،  وم�����ن  ب����ح����ذر،  االآخ���������رون 
ال��و���ص��ع. يف ال���وق���ت احل�����ايل، مل 
ي��اأت اأح��د الإن��ق��اذ ب��اي��دن، حتى اأن 
الق�صية  ه��ذه  اأن  يعتقد  البع�س 
االآخرين،  للمر�صحني  نعمة  هي 
ال����ذي����ن ي���ن���اف�������ص���ون ج����و ب���اي���دن 
يف ن���واي���ا ال��ت�����ص��وي��ت، ل��ك��ن��ه��م مل 
يتمكنوا بعد من جت���اوزه.    هذا 
هو حال اإليزابيث وارين، املر�صحة 
التي تتمتع بقوة دفع كبرية هذا 
داري�����ل وي�صت  اخل���ري���ف، ح�����ص��ب 
ب�صرعة  االجتاهات  عك�س  )ميكن 
االأمريكية(.  خا�صة  ال�صيا�صة،  يف 
بالن�صبة  مفيدة  تكون  اأن  “ميكن 
نف�صها  ت�صع  اأن  باإمكانها  اذ  لها، 
كمر�صحة للتجديد �صد �صخ�صية 
بايدن البالية وله ثقوب للهجوم 
ت��ق��وم على  ع��ل��ي��ه.     ان حملتها 
اأكرث  اإ����ص���الح���ات ج���ذري���ة  ط����رح 
ترامب،  ���ص��د  احل���رب  ع��ل��ى  منها 
وهي تفعل كل �صيء للتحدث قدر 
االإمكان عن اأفكارها.     بالن�صبة 
االأفكار،  حول  الكربى  للمناق�صة 
االنتظار،  وع��ل��ي��ن��ا  م��وؤج��ل��ة  ف��ه��ي 
اأواًل  وت�صاهد  �صتح�صر  فاأمريكا 
معركة رجل لرجل: ترامب �صد 

بايدن.
عن لوبوان

 الن دونالد ترامب جعله خ�صمه 
اال�صتفادة  وي���ع���ت���زم  ال��رئ��ي�����ص��ي، 
الروابط  م��ن  ح��د  اأق�ص�����ى  اإىل 
الغام�صة التي اأقامها ابنه، هانرت 
ال�صنوات  يف  اأوك��ران��ي��ا  يف  ب��اي��دن، 

االأخرية.
   الق�صية ب�صدد حجب ما تبقى 
الرئي�س  �صعى  وق��د  احلملة،  م��ن 
اأن�����ه  درج��������ة  اىل  ال����ص���ت���ث���م���اره���ا 
االإقالة،  الإج��راءات  اليوم  يخ�صع 
ال����ت����ي ب�����داأه�����ا جم���ل�������س ال����ن����واب 

الدميقراطي.
ف��م��ن غ���ري املرجح  ذل�����ك،   وم����ع 
يعتقد  ب���ل  ال��ع��م��ل��ي��������������ة،  جن�����������������اح 
البع�س اأنها ميكن اأن تعزز حلمة 
املنتهية  ال��رئ��ي�����س  ح���ول  املع�صكر 

واليته.
   ال تزال هناك �صكوك حول ابن 
اأن��ه��ا �صتكون  ب��اي��دن، وب��ال��ت��اأك��ي��د 
مادة لرثثرة ترامب، عرب العديد 
الواحد.  اليوم  التغريدات يف  من 
وهنا، ميكن اأن يحتل بايدن االبن 
االإلكرتوين  الربيد  ر�صائل  مكان 
اأو  كلينتون،  ل��ه��ي��الري  ال�صهرية 
تتكرر  خ�����ص��م��ه  ح��م��اق��ة  ان  ك��ي��ف 
ترامب  قبل  م��ن  غثيان  �صكل  يف 

لت�صويه �صمعته.

»الطائ�س« ا�سمه
 هانرت بايدن

   كما بداأ ال�صحفيون ال�صيا�صيون 
اأنوفهم يف  االأمريكيون يح�صرون 
هذه الق�صية، التي رغم اأنها كما 
يبدو ال تطال مبا�صرة جو بايدن، 
الوقائع،  زم��ن  يف  الرئي�س  نائب 
اال اإنها ت�صري، يف اأح�صن االأحوال، 

اإىل عدم االحتياط من جانبه.
الوقائع كما قدمتها،     هذه هي 
يف حتقيق اأول، الوا�صنطن بو�صت. 
ان�صم   ،2014 ع����ام  م��ط��ل��ع  يف 
اإدارة  جمل�س  اإىل  ب��اي��دن  ه��ان��رت 
�صركة الغاز االأوكرانية، بوري�صما، 
ميكوال  االأوليغار�س  اأ�ص�صها  التي 
اأ�صار   ،2015 عام  زلو�صيف�صكي. 
فيكتور  االأوك����راين  ال��ع��ام  النائب 
ف�صاد  �صبهة  وج���ود  اإىل  ���ص��وك��ني، 
حت��وم ح��ول ه��ذه االخ���رية.    عام 
الأوكرانيا،  زي���ارة  اأث��ن��اء   ،2016
هذا  لت�صرفات  بايدن  جو  انفعل 

ويوؤكد      . ب���و����ص���ت.  وا���ص��ن��ط��ن 
البيت  يف  لبايدن  �صابق  م�صت�صار 
االأب���ي�������س، اأي�����ص��ا، ان���ه ن��ّب��ه��ه اإىل 
يتابع  ان  دون  اب���ن���ه،  ت�����ص��رف��ات 
اليوم  ُي��الم عليه  ت�صاهل  ذل��ك... 

حتى يف الدوائر الدميقراطية.
   بعد خم�س �صنوات من الوقائع، 
ميتلك ت��رام��ب زاوي����ة ه��ج��وم مل 
يعتربه  من  ليهز  بها  يحلم  يكن 
خ�صمه الرئي�صي. وهو ال يرتدد، 
“اأجفف  ت����وي����رت.  ع���ل���ى  خ���ا����ص���ة 
والطبقة  )وا�صنطن  امل�صتنقع” 
اىل  غ��رد  االأمريكية(،  ال�صيا�صية 
الفيديو  م���ق���اط���ع  اأح������د  ج���ان���ب 
»اإنها �صربة  بحملته.     اخلا�صة 
ذك���ي���ة م���ن ط����رف ت����رام����ب، الأن���ه 
يدافع  اأن  بايدن  على  �صي�صتحيل 
هذه  ي���ذك���ر  اأن  دون  ن��ف�����ص��ه  ع���ن 
ال��ق�����ص��ة وي���ع���ي���ده���ا، رغ���م���ا عنه، 
ي���رى  اال�صواء”،  دائ��������رة  اىل 
رئي�س مركز  نائب  وي�صت،  داري��ل 

ح���ذره م�����ص��اع��دون ل��ه��ان��رت. فقد 
الواليات  يف  �صركائه  اأح��د  رف�س 
اأي عالقة  املتحدة اتباعه، وقطع 

معامالت معه.
وال�صيا�صة  االأع����م����ال  ع����امل  ان   
���ص��غ��ري، وه���ذا االأخ����ري ه��و �صهر 
الرئا�صي  امل��ر���ص��ح  ك����ريي،  ج����ون 
وال����ذي   ،2004 ع����ام  اخل���ا����ص���ر 
ل�صحيفة  الكاملة  الق�صة  روى 

ا�صتقالته،  البارز، وطلب  امل�صوؤول 
متهماً اإياه بعدم الت�صدي لل�صركة 
مبا فيه الكفاية، حيث يعمل ابنه 
... مت بعد ذلك طرد املدعي العام، 
اإدارة  اأن  ال��ي��وم،  ت��رام��ب،  وي��وؤك��د 
اأج��ل حماية  اأوب��ام��ا �صغطت م��ن 
ه���ان���رت، رغ���م ع���دم اث���ب���ات وجود 
اي �صلة.    وم��ن خ��الل حماولة 
الق�صية مع  ه���ذه  اإط����الق  اإع����ادة 

ال���رئ���ي�������س االأوك�����������راين احل�����ايل، 
م�صجلة،  هاتفية  حم��ادث��ة  اأث��ن��اء 
اليوم يف قلب  يجد ترامب نف�صه 
ف�صيحة. وت�صري املقتطفات التي 
ُك�صفت، اإىل اأن الرئي�س االأمريكي 
هدد بقطع امل�صاعدات على كييف 
فتح  ب���اإع���ادة  ال���ب���الد  ت��ق��م  مل  اإذا 
التحقيق.       فيما يتعلق ببايدن، 
هانرت  وال  جو  ا�صتهداف  يتم  مل 

ب�����اأي حت��ق��ي��ق ق�����ص��ائ��ي، غ���ري ان 
كيف  االآن  يت�صاءلون  الكثريين 
من  اآن���ذاك  الرئي�س  نائب  ت�صنى 
ال�����ص��م��اح الب��ن��ه ب��االن�����ص��م��ام اإىل 
اأوكرانيا،  القوية يف  ال�صركة  هذه 
ت�صارب  ب����ات����ه����ام����ات  خم�����اط�����را 
امل�صالح ... التي ا�صتغرقت خم�س 

�صنوات لتظهر يف االأخري. 
ان  ����ص���ب���ق  ال�����وق�����ت،  ذل������ك      يف 

الـــقـــ�ـــســـيـــة 
حجب  ب�سدد 
مــــــــا تـــبـــقـــى 
مـــن احلــمــلــة، 
�يـــــ�ـــــســـــعـــــى 
ــــس  ــــ� ــــي ــــرئ ال
ــادة  ــف ــت ــس ــل� ل
منها الق�سوى 

ـــة،  ـــي ـــس ـــ� ـــق ال
هـــــــي نـــعـــمـــة 
لــلــمــر�ــســحــني 
الآخـــــــريـــــــن 
ــــــــــن  ــــــــــذي ال
جو  يناف�سون 
بايدن يف نوايا 
الـــتـــ�ـــســـويـــت

بعد خم�س �صنوات من الوقائع، ميتلك ترامب زاوية هجوم مل يكن يحلم بها ليهز من يعتربه خ�صمه الرئي�صي
مل يعباأ بايدن بتحذير م�صاعديه من ت�صرفات ابنه، ت�صاهل ُيعاتب عليه اليوم حتى يف دوائر الدميقراطيني

     منذ بداية حملته 
يقف  النــتــخــابــيــة، 
ــدن كــاأقــوى  ــاي ــو ب ج
ـــح ملـــواجـــهـــة  ـــس ـــر� م
د�نــالــد تــرامــب عام 
2020. �لعل الوقت 
بالن�سبة  حـــان  ــد  ق
لـــه لــيــثــبــت اأنـــــه، يف 
يعرف  عاًما،   76 �سّن 
كــيــف يـــقـــا�م نـــريان 
الهجمات القادمة من 

البيت الأبي�س ..

•• الفجر – خرية ال�صيباين

ترامب.. كل الو�صائل
 توؤدي اىل البيت االبي�س

اليزابيت وارن... م�صائب قوم عند...نائب الرئي�س بايدن يلقي خطابا يف الربملان االوكراين عام 2015جو بايدن.. مواجهة �صر�صة

رغم اأنفه على ما يبد�:

الواليات املتحدة: جو بايدن يف امل�صتنقع االأوكراين...!
كونك عد� ترامب ميكن اأن يجعلك بطًل ... اأ� اأ�ىل �سحاياه 

رو�صيا حتتفل مبئوية ميخائيل كال�صنيكوف 
حيث املعمل الذي يحمل ا�صم الرجل وم�صقط راأ�صه. كما �صينقل معر�س 
“كال�صنيكوف. جندي. م�صمم. اأ�صطورة” اإىل �صبه جزيرة القرم التي 
 2013 ع���ام  يف  كال�صنيكوف  ت���ويف   .2014 ع���ام  يف  رو���ص��ي��ا  �صمتها 
ريفية  الأ�صرة  م��ول��وداً   19 ال17 بني  املولود  وه��و   ،)1919 )ول��د يف 
1941، اأ�صيب بينما كان خلف  يف جمهورية اآلطاي الرو�صية. يف عام 
متاأثراً  بندقيته  وت�صميم  ر�صم  ب��داأ  التعايف  فرتة  وخ��الل  دبابة،  مقود 
اإخفاقه يف م�صابقة  بعد  امل��ي��دان.  ي��راه يف  ك��ان  ال��ذي  االأمل���اين  بال�صالح 
و�صار  نف�صه   ”1947 االأوتوماتيكي  “الكال�صنيكوف  فر�س  للجي�س، 
جزءاً من عتاد اجلندي ال�صوفياتي. وحتى اليوم، مت اإنتاج اأكرث من مئة 
العامل وال  50 جي�صا يف  مليون قطعة منه، وهو �صالح يتزّود به نحو 
يزال اأحد مكّونات ال�صعار املر�صوم على علم دولة موزامبيق. رّوجت له 
الدعاية ال�صوفياتية على اأّنه و�صيلة للدفاع، ولكّن اال�صتخدامات االأوىل 

•• مو�صكو-اأ ف ب:

ذات  ب��ب��زات��ه��م  ال��رو���ص��ي  ال�صبيبة  االأط���ف���ال م��ن جي�س  ع�����ص��رات  ي��ج��ول 
مليخائيل  خم�ص�س  معر�س  يف  احلمر  وقبعاتهم  ال��ف��احت  البني  ال��ل��ون 
كال�صنيكوف، يتفرجون عرب واجهات زجاجية على النماذج االأوىل من 

البندقية االأ�صهر يف العامل. “اك-47”، 
كال�صنيكوف،  ميخائيل  مبئوية  احل���ايل  اخل��ري��ف  يف  رو�صيا  وحتتفل 
اجلندي ال�صوفياتي الب�صيط الذي كان يحلم باأن يكون �صاعراً قبل اأن 
ا�صتخدامها  التي ميكن  امل�صبوقة  املوا�صفات غري  ذات  بندقيته  ي�صمم 

لوقت طويل ن�صبياً، وهي يف الوقت نف�صه خفيفة و�صهلة اال�صتخدام.
وبهدف االحتفال بهذه املنا�صبة، اأح�صرت ال�صلطات الرو�صية اإىل مو�صكو 
املجموعة املعرو�صة يف متحف كال�صنيكوف يف مدينة اإيجيف�صك )اأورال( 

لهذا ال�صالح اجلديد اندرجت يف اإطار االأعمال القمعية، على غرار ما 
ح�صل يف اأملانيا ال�صرقية عام 1953 واملجر يف 1956، واأي�صاً الإ�صقاط 
ال�صحايف  ال�صتار احلديدي، كما يروي  الذين يحاولون عبور  املدنيني 

ك. ج. ت�صيفرز يف كتابه “البندقية«.
ت�صارك االحتاد ال�صوفياتي هذا النجاح مع “البلدان ال�صقيقة” يف حلف 
وار�صو. غري اأّن البندقية االأ�صطورة اأفلتت منه، اإذ اإّن انهيار االحتاد اأدى 

اإىل تعزيز انت�صار هذا ال�صالح وات�صاع ا�صتخدامه بني املدنيني.
ي�صّنع ال”اك-47” يف خمتلف اأنحاء العامل، و�صار مع الوقت �صالح 
اإطالق  ح��وادث  واأي�صاً  والدكتاتوريني،  واالإرهابيني  الع�صابات  ح��رب 
دفعت  اال�صتعمال،  يف  ال�صديدة  �صهولته  االأمريكية.  امل��دار���س  يف  النار 
اإىل و�صعه بني اأيادي جنود اأطفال جمندين يف مناطق عدة يف العامل. 
حرا�س  �صالح  وه��و  م�صروعة،  غري  �صيد  عمليات  يف  ي�صتخدم  اأّن��ه  كما 

حمميات يف اإفريقيا. وا�صتهرت هذه البندقية كثرياً يف ال�صرق االأو�صط، 
االأهلية  احل��رب  اإب��ان  لبنان  ويف  الفل�صطينية  الف�صائل  بني  خ�صو�صا 
)1975-1990(. ومّثلت �صفقات ال�صالح التي كانت جتريها اأنظمة 
عربية مع دول �صرق اأوروبا اإحدى قنوات و�صول “الكال�صنيكوف” اإىل 

هذه املنطقة، وال تزال اإىل اليوم موجودة ب�صكل كبري.
باري�س وت�صفية احل�صابات  االعتداءات يف  �صالح  �”الكل�س”  يف فرن�صا، 
ت��اأت��ي ه��ذه االأ�صلحة من  م��ا  امل��خ��درات يف مر�صيليا. وغ��ال��ب��اً  ب��ني جت��ار 
يف  وتباع  تيتو،  للماري�صال  ال�صابقة  املخازن  من  ال�صابقة  يوغو�صالفيا 
اأوروبا باأقل من األف يورو. يف اأفغان�صتان، �صّور ال�صحايف ك. ج. ت�صيفرز 
1953، والتي ال يزال  اإيجيف�صك عام  امل�صّنعة يف  “اك-47”  اأ�صلحة 
جنود اأفغان ي�صتخدمونها. ولكّن هذه البندقية ارتفعت يف وجه م�صّنعها 

خالل احلرب ال�صوفياتية يف اأفغان�صتان، وكذلك ح�صل يف ال�صي�صان.

اأزمة �صيا�صية يف البريو بعد حّل الرئي�س للربملان  
•• ليما-اأ ف ب:

الرئي�س مارتن فيزكارا  اإعالن  البريو بعد  ال�صيا�صي على  يهيمن االرباك 
للرّد  ال��ربمل��ان  �صارع  املعار�صة، يف خطوة  عليه  تهيمن  ال��ذي  ال��ربمل��ان  ح��ّل 
الرئي�س ل�صالحياته وتعيني رئي�صة موقتة للبالد  بتعليق ممار�صة  عليها 
التي ت�صهد اأزمة موؤ�ص�صات م�صتمرة منذ �صنوات. واأعلن فيزكارا يف خطاب 
بثه التلفزيون بدايًة حل الربملان، يف خطوة ت�صهدها البريو الأول مرة منذ 
الثاين  كانون   26 يف  مبكرة  ت�صريعية  النتخابات  وال��دع��وة   ،1992 ع��ام 

يناير.
لكن الربملان رّد بالت�صويت بغالبية 86 �صوتاً من اأ�صل 130 على تعليق 
ممار�صة فيزكارا ل�صالحياته ملدة عام بدعوى “العجز االأخالقي” واأوكلوا 
�صالحياته اإىل نائبة الرئي�س مر�صيد�س اأراوز، وهي خبرية اقت�صادية تبلغ 
الربملان  رئي�س  اأم��ام  الد�صتورية  اليمني  الفور  اأراوز على  واأدت  58 عاماً. 
بيدرو اأواليخيا. وينعقد الربملان من جديد اجلمعة للت�صويت على مذكرة 

ت�صمح باالإطاحة بفيزكارا ب�صكل نهائي، كما اأكد رئي�س الربملان.
اأمام  “نحن  امل��ع��ار���ص��ة  م��ع  املتحالف  كا�صتيو  دي  خ��ورخ��ي  ال��ن��ائ��ب  وق���ال 
“اآمل عدم  واأ�صاف  الرئي�س.  وذلك لتربير مترد الربملان على  انقالب”، 
الرئي�صيني  القادة  لكن  املهزلة«.  لهذه  وال�صرطة  امل�صلحة  القوات  ان�صمام 
الإعادة  ليما  يف  الرئا�صي  الق�صر  اإىل  توجهوا  وال�صرطة  امل�صلحة  للقوات 

•• برلني-وكاالت:

اأكدت درا�صة اأملانية اأن اأعداد الالجئني ال�صوريني يف تركيا رمبا كانت اأقل 
تابعة  وموؤ�ص�صات  الرتكية،  احلكومة  وتتحدث  ر�صمياً.  املعلن  عن  بكثري 

عن  لالجئني،  ال�صامية  املتحدة  االأمم  ملفو�صية 
حوايل 3.6 مليون الجئ �صوري يف تركيا.

ولكن معهد Dezim االأملاين ذكر االإثنني، عرب 
اعتبار  الواقعية”  “من  اأن  االإل��ك��رتوين،  موقعه 
�صوري،  م��ل��ي��ون   2.7 ح����دود  ال��الج��ئ��ني يف  ع���دد 
م�صرياً يف ذلك اإىل اأرقام للهيئة الرتكية للهجرة 
لالجئني،  ال�����ص��ام��ي��ة  امل��ت��ح��دة  االأمم  وم��ف��و���ص��ي��ة 

اإ�صافة اإىل “تقديرات علمية«.
ويعترب معهد Dezim االأملاين جزءاً من املركز 
االأمل�����اين الأب���ح���اث االن���دم���اج وال��ه��ج��رة يف برلني 

والذي تدعمه وزارة االأ�صرة يف اأملانيا.
وخل�س معد التقرير اإىل اأن طريقة رفع البيانات 
عن النازحني تعرتيها مواطن �صعف كبرية، “مل 
يكن هناك، على �صبيل املثال، نظام مت�صق ل�صبط 
يف  ت�صجيلهم  واإع��ادة  الالجئني،  ت�صجيل  طريقة 
للدرا�صة،  وفقاً  اأي�صاً،  يعني  ما  اأخرى،”  اأم��اك��ن 
ا�صتمروا  اأو  �صوريا  اإىل  ع��ادوا  الذين  االإبقاء على 

التاأكيد على “دعمهم الكامل للنظام الد�صتوري والرئي�س مارتن فيزكارا 
وذلك وفق ما اأعلنت الرئا�صة على تويرت يف تغريدة اأرفقتها  كقائد اأعلى”، 

ب�صورة عن االجتماع.
حول  البالد  يف  ال�صيا�صية  امل�صاحنات  من  �صنوات  بعد  االأزم��ة  ه��ذه  وتاأتي 

طريقة تعيني الق�صاة يف املحكمة الد�صتورية.
بطلب  حالياً  تنظر  البالد،  يف  ق�صائية  هيئة  اأعلى  الد�صتورية،  واملحكمة 
االأ�صبق  الرئي�س  ابنة  فوجيموري،  كيكو  املعار�صة  زعيمة  �صراح  الإط��الق 

األبريتو فوجيموري الذي حكم بني 1990 و2000.
وفوجيموري موقوفة منذ 11 �صهراً يف اإطار حتقيق بق�صية ف�صاد �صخمة 
مرتبطة مبجموعة “اأوديربيخت” الربازيلية والتي تلطخ �صمعة الطبقة 
يف  الغالبية  فوجيموري  اأن�صار  وميلك  الالتينية.  اأم��ريك��ا  يف  ال�صيا�صية 
الربملان لكن تاأييدهم ينخف�س ب�صكل �صريع يف ا�صتطالعات الراأي ولذلك 
يرف�صون اإجراء انتخابات مبكرة. كذلك، ين�س تعديل اعتمد عام 2018 

بعد ا�صتفتاء على اأنه ال يحق الأي نائب يف البريو الرت�صح لوالية ثانية.
ويتمتع فيزكارا يف املقابل ب�صعبية كبرية ب�صبب وقوفه بوجه املعار�صة رغم 

اأنه ال يتمتع بتاأييد اأي حزب �صيا�صي.
ال�صابق  للرئي�س  نائباً  كان  56 عاماً  العمر  البالغ من  املهند�س  وفيزكارا، 
بيدرو بابلو كوت�صين�صكي وقد انتخب يف 2018 رئي�صاً للبالد بعدما اأجرب 

�صلفه على اال�صتقالة اثر �صبهات بالف�صاد.

رجب  الرتكي  الرئي�س  اأن  اإىل  ي�صار  النظام.  يف  اأوروب���ا،  اإىل  طريقهم  يف 
طيب اأردوغ��ان طلب من اأوروب��ا مزيداً من الدعم مل�صاعدة بالده يف اإيواء 
ت�صت�صيفهم  ال��ذي��ن  الالجئني  م��ن  الكبري  ال��ع��دد  اإىل  م�صرياً  الالجئني، 

تركيا، وهدد بفتح حدوده مع اأوروبا اإذا مل ي�صتجب االحتاد االأوروبي له.

درا�صة: تركيا ُت�صخم اأعداد الالجئني ال�صوريني اإليها
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اإعــــــــــلن
العربي  املغرب  ال�ص�����ادة/مكتب  بان  التنمية االقت�صادية  دائ���رة  تعلن 

لال�صت�صارات الهند�صية
CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�صة رقم:1129718 

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
ا�صافة حممد �صامل حمد عوي�س الدرعي %100

تعديل ال�صركاء تنازل وبيع
حذف ورثة الغب�صي �صعيد غافان م�صلم اجلابري

دائرة  مراجعة  االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
هذا  ن�صر  تاريخ  من  يوماً  ع�صر  اأربعة  خالل  االقت�صادية  التنمية 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�صوؤولة  غري  الدائرة  فان  واال  االعالن 

انق�صاء هذه املدة حيث �صت�صتكمل االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 

اإعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/�صلفيا  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

لزينة ال�صيارات
رخ�صة رقم:CN 1138806  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 

اإعــــــــــلن
تعلن دائ���رة التنمية االقت�صادية بان ال�ص�����ادة/طاولة 

الفجل االحمر لبيع اخل�صروات والفواكه
رخ�صة رقم:CN 1160146  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 

اإعــــــــــلن
ال�ص�����ادة/حمل  بان  االقت�صادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

ال�صمحة خلياطة ازياء ال�صيدات - فرع
رخ�صة رقم:CN 1135746  تقدموا الينا بطلب

الغاء رخ�صة
االعالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
ا�صبوع من  التنمية االقت�صادية خالل  مراجعة دائرة 
تاريخ ن�صر هذا االعالن واال فان الدائرة غري م�صوؤولة 
عن اي حق او دعوى بعد انق�صاء املدة حيث �صت�صتكمل 

االجراءات املطلوبة 
قطاع ال�شوؤون التجارية )العني(

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2  اأكتوبر  2019 العدد 12746 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2  اأكتوبر  2019 العدد 12746 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2  اأكتوبر  2019 العدد 12746 

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد

اإدارة العالمات التجارية   
االأربعاء  2  اأكتوبر  2019 العدد 12746 

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2 العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2019/2666 عمايل جزئي  
�صي  اإن  2-اإي����ه  م  م  ذ   - ال��ب��ن��اء  لتجهيزات  ال�صناعية  ال�صركة  ع��ل��ي��ه/1-  امل��دع��ي  اىل 
للمقاوالت )�س ذ م م( 3- مدر�صة كينجز الرب�صاء )�س ذ م م( جمهويل حمل االقامة 
مبا اأن املدعي / �صاجو انتوين �صيتاالن - نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها املنعقدة 
 - �صيتاالن  انتوين  �صاجو  ل�صالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  ال��دع��وى  يف   2019/6/24 بتاريخ 
والفائدة  دره��م   86553 مبلغ  للمدعي  ي���وؤدوا  ب��ان  بالت�صامن  عليهم  امل��دع��ي  ب��ال��زام 
القانونية بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة وحتى متام ال�صداد والزمتهم باملنا�صب 
طلبات.   من  ذل��ك  ع��دا  ما  ورف�صت  فيها  ن�صيبه  من  املدعي  واعفت  امل�صروفات  من 
اليوم  م��ن  اعتبارا  يوما  ثالثني  خ��الل  لال�صتئناف  قابال  احل�صوري  مبثابة  حكما 
التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد 

اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2   
اعالن حكم بالن�شر

   يف  الدعوى رقم 2018/1865 جتاري كلي                                                
الغول  املهدي  م 2-عبدالعظيم عطية  م  ذ   - التجارية  النبطيون  �صركة  عليه/1-   املحكوم  اىل 
3-وائل ح�صني م�صطفى حماد - جمهويل حمل االقامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�صتها 
املنعقدة بتاريخ  2019/5/19  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�صالح/ امل�صرف العربي لالإ�صتثمار 
والتجارية اخلارجية بالزام املدعي عليهما االأوىل والثاين والثالث ان يوؤدوا بالت�صامن للمدعي 
وثمانية وخم�صون  وثمامنائة  الفا  واربعون  )اثنان مليون وخم�صة  درهم  مبلغ 2.045.858.73 
درهما وثالثة و�صبعون فل�صا اإماراتيا( ، مع الفائدة بواقع 9% �صنويا من تاريخ املطالبة الق�صائية 
احلا�صل يف 2018/8/29 وحتى متام ال�صداد ، والزمتهم بالر�صوم وامل�صروفات ومبلغ الفي درهم 
مقابل اتعاب املحاماة وب�صمول احلكم بالنفاذ املعجل بال كفالة.  حكما مبثابة احل�صوري قابال 
لال�صتئناف خالل ثالثني يوما اعتبارا من اليوم التايل لن�صر هذا االعالن �صدر با�صم �صاحب 

ال�صمو ال�صيخ حممد بن را�صد بن �صعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س الق�شم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2   
 اعالن وتكليف بالوفاء بالن�شر

                         يف الدعوى رقم  2019/3687   تنفيذ جتاري  
اىل املنفذ �صده/1- �صيفرين �صوه جمهول حمل االقامة مبا ان طالب 
التنفيذ/امل�صرف العربي لال�صتثمار والتجارة اخلارجية وميثله / منى 
التنفيذية  الدعوى  عليك  اأق��ام  قد  ال�صباغ   يو�صف  عبدالعزيز  احمد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )488348.5( درهم 
�صتبا�صر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.  خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل 
املذكور  بالقرار  االل��ت��زام  ع��دم  حالة  يف  بحقك  التنفيذية  االج����راءات 

خالل 15 يوما من تاريخ ن�صر هذا االعالن.
رئي�س ال�شعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

�صانتو�س  امل������دع������و/  ف����ق����د 
الهند   ، رام  ن���اخ���رو  ك���وم���ار 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
يرجى   )H8451689(
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الهندية  بال�صفارة 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر
ان����ا تريي�صا  امل����دع����و/   ف��ق��د 
الفلبني   ، لوبينا  ك���روز  دي��ال 
اجل��ن�����ص��ي��ة ج����واز ���ص��ف��ره رقم 
)P2640269A(  يرجى 
ت�صليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�صفارة 

مركز �صرطة باالمارات.

فقدان جواز �صفر

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/24598 (

املنذر :  بنك اأبوظبي االأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقاً(
املنذر اإليه  : وليد طارق احل�صيني حممد

درهم  وق��درة )126،446.79(  �صداد مبلغ  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  االأق�صاط  ب�صداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم )99863 /الفئة P/ خ�صو�صي/ دبي ( من نوع 
) دودج رام_ بيك اب  ( موديل 2013  – لون ) ا�صود(  واملمولة ل�صاحلكم 

من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2   

اإنذار عديل بالن�شر 
رقم ) 2019/24600 (

املنذر :  بنك اأبوظبي االأول ) حالياً ( بنك اأبوظبي الوطني )�صابقاً(
املنذر اإليه  : وئام يو�صف علبه.

درهم   )21،074.96( وق��درة  مبلغ  �صداد  ب�صرعة  اإليه  املنذر  املنذر  ينذر 
بالتق�صيط   البيع  بعقد  املتعلقة  ال�صهرية  االأق�صاط  ب�صداد  االإخ��الل  نتيجة 
اأ�صبوع من تاريخ الن�صر واإال �صي�صطر املنذر التخاذ االإجراءات  وذلك خالل 
التنفيذية على ال�صيارة رقم )26532 /الفئة 9/ خ�صو�صي/ اأبوظبي ( من 
ن��وع )  م���ازدا 6 _ ���ص��ال��ون  ( م��ودي��ل 2012  – ل��ون ) اح��م��ر(  واملمولة 

ل�صاحلكم من قبل املنذر مع حفظ كافة حقوق املنذر من اأي نوع كانت،،،
الكاتب العدل

حكومة راأ�س اخليمة
دائرة املحاكم

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2   
اعالن حم�شر حجز بالن�شر

يف الدعوى رقم 2017/558 تنفيذ عقاري 
مو�صوع الق�صية :  تنفيذ احلكم ال�صادر يف الدعوى رقم 2017/199 عقاري كلي ، 
ب�صداد املبلغ املنفذ به وقدره )5631171.41 درهم( ، �صامال للر�صوم وامل�صاريف  

طالب االعالن : طالب التنفيذ : �صركة ات�س ا�س بي �صي ال�صرق االو�صط للتمويل 
املحدودة - املطلوب اعالنه : املنفذ �صده : 1-كرم عبداهلل بن بي ار عبداهلل 

2-قوار عبداهلل بزايا - جمهول حمل االقامة. 
اموالكم اخلا�صة وهي عبارة عن  بانه مت احلجز على  نعلنكم   : االإع��الن  مو�صوع 
قطعة ار�س - املنطقة : وادي ال�صفا 6 - رقم االر�س 1965 - وفاء للمبلغ املطالب به 

)5.631.171.41( درهم - وذلك للعلم مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا
رئي�س الق�شم   

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية

العدد 12746 بتاريخ 2019/10/2   
       مذكرة اعالن مدعى عليه بالن�شر        

   يف  الدعوى 2019/2516 جتاري جزئي                 
اىل اخل�صم املدخل/ 1-�صيدة القمر للتجارة - �س ذ م م جمهول حمل االقامة مبا 
ان املدعي/ حمدان مبارك حمد حممد مرزوق العامري وميثله / ابراهيم علي 
اأقام عليك الدعوى ومو�صوعها تعيني م�صفي لل�صركة  كرم حممد خوري - قد 
وا�صتيفاء  ا�صولها  كافة  وج��رد  �صجالتها  ومراجعة  م�صتنداتها  على  ل��الإط��الع 
ل��دى الغري و���ص��داد ما عليها من دي��ن ان وج��د. وال���زام املدعي عليه  ما لل�صركة 
بامل�صاريف واتعاب املحاماة.  وحددت لها جل�صة يوم اخلمي�س املوافق 2019/10/10 
ال�صاعة 8.30 �س بالقاعة Ch1.C.14 لذا فاأنت مكلف باحل�صور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�صتندات للمحكمة قبل اجلل�صة 

بثالثة اأيام على االأقل
رئي�س الق�شم

حماكم دبي

حماكم دبي االبتدائية
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عربي ودويل

ال�صغب االأوروب��ي��ني، ويعزز  املواهب بني بع�س مثريي  ال يزال يلهم 
البي�س من خالل ماركته للمالب�س واالك�ص�صوارات  لتفوق  الدعاية 
ال��دول االأوروب��ي��ة �صعوبة يف  الريا�صية، واي��ت ريك�س.    ولئن جتد 
املتطرفة،  اليمينية  اجلماعات  لعنف  م�صرتك  تعريف  على  االتفاق 
فاإنها ت�صجل ارتفاعا حادا يف عدد عمليات اعتقال االإرهابيني، من 12 
عام 2016 اإىل اأربعة واأربعون عام 2017. وت�صتهدف اأعمال العنف 
والزعماء  اجلن�صية  واالأقليات  وامل�صلمني  الالجئني  االأول  املقام  يف 
ال�صيا�صيني الي�صاريني.    يف ال�صنوات االأخرية، اأدى االنتقال للفعل، 
اإىل اغتيال النائب الربيطاين جو كوك�س عام 2016، واإطالق النار 
على االأفارقة يف ما�صرياتا، اإيطاليا، ومقتل والرت لوبك.    يف غ�صون 
لو�صع  االأوروبيون  والداخلية  العدل  وزراء  �صيجتمع  قليلة،  اأ�صابيع 

ا�صرتاتيجية م�صرتكة ملكافحة تقدم اليمني املتطرف.

ثماين �صنوات بعد حماولته جتنيد م�صّجلني اآخرين حل�صاب جماعة 
النازيني اجلدد املحظورة. يف �صن 43 عاما، خ�صي من حدوث حرب 
واأراد اإقامة “م�صتوطنة خا�صة بالبي�س” يف قرية ويلز.  “عرقية”، 
وقبل ذلك بعام، اعتقل �صابط ع�صكري اأملاين بتهمة االإعداد لهجوم 

اإرهابي بعد اأن تظاهر باأنه الجئ �صوري.

تر�سانة جديدة تتطور
املتطرف  اليمني  غ��زا  واملتفجرات،  االأ�صلحة  �صراء  اإىل  باالإ�صافة     
قدم  على  جدد  اأع�صاء  جتنيد  يجري  حيث  القتالية،  الفنون  جمال 
و�صاق. يف 3 �صبتمرب 2019، ُمنع مقاتل يف فنون القتال املختلطة من 
النازيني اجلدد، ديني�س كابو�صتني، وهو مواطن رو�صي، من الدخول 
لكنه  ميثله.  الذي  التهديد  ب�صبب  اأوروبية  دولة  وع�صرين  �صتة  اإىل 

  •• الفجر – خرية ال�صيباين
االإعالم  و�صائل  عليه  ح�صلت  “يوروبول”  ل�  �صري  تقرير  ي�صري     
االأملانية، اإىل اأن اليمني املتطرف االأوروبي غري را�س على انتداباته، 
وبدا يقوم بالتجنيد يف �صفوف الع�صكريني وقوات ال�صرطة.   ويقول 
القتايل،  وا�صتعدادها  البدنية  قدراتها  تعزيز  اأج��ل  “من  التقرير: 
االأجهزة  م��ن  اأف����راد  جتنيد  املتطرفة  اليمينية  اجل��م��اع��ات  حت���اول 
الع�صكرية واالأمنية الكت�صاب خرباتهم يف هذا املجال«. وت�صعر العديد 
التطرف يف االأجهزة  اإزاء ظهور  االأوروب��ي��ة بقلق متزايد  ال��دول  من 
االأمنية. ظاهرة مرتبطة، يف جزء منها، بحاالت خمتلفة تورط فيها 
 ،2018 اأ�صخا�صا متطرفني احتلوا عناوين ال�صحف.   يف نوفمرب 
بال�صجن  فيفيلينني،  ميكو  الربيطاين،  باجلي�س  عريف  على  ُحكم 

اأوروبا: اليمني املتطرف يحمل ال�صالح ويجّند ع�صكريني...!

الغنو�صي “فتعلم اأال تذكر اأ�صيادك 
دن�س  ك���ل  م���ن  ط���اه���را  واأن������ت  اإال 
اأبناءك  وا���ص��األ  ال��وط��ن  ب��ه  دن�صت 
العمر  ب�������اأرذل  وان�����ت  ع���ن ح���ال���ك 
باأنك  فيك  �صهدوا  الذين  الأولئك 
م���ن خ���رب���ت ت��ون�����س وم����ن خربت 
عقولهم وخربت تنظيمهم ومدير 
قليال  ق��ال  اأخ���ريا  املتكلم  مكتبك 

من كثري«. 
ال���غ���ن���و����ص���ي حت������ّدث يف  اأن  ي���ذك���ر 
اج����ت����م����اع ����ص���ع���ب���ي ل���ل���ح���رك���ة عن 
والباجي  تون�س  ن��داء  مع  التوافق 
قائد ال�صب�صي وقال اإنه توافق مع 
نتائج  فر�صته  القدمية  املنظومة 
التوافق  ه���ذا  و���ص��ّب��ه  االن��ت��خ��اب��ات 
لعبة  “يف  ق��ائ��ال  امل��الك��م��ة  ب��ل��ع��ب��ة 
املالكمة عندما يهاجمك مناف�صك 
يوجه  ال  حتى  وتعانقه  حتت�صنه 

لك مزيدا من اللكمات«.
النه�صة تلقت  اإن  واأو���ص��ح قائال    
بقيت  ل���ك���ن���ه���ا  ال���ل���ك���م���ات  ع����دي����د 
جماح  كبح  يف  وجن��ح��ت  متما�صكة 

الثورة امل�صادة وفق تعبريه.

•• الفجر – تون�ص - خا�ص
ال���ت���ن���ف���ي���ذي حلركة  امل����دي����ر  دع�����ا 
ن���داء ت��ون�����س خ��ال��د ���ص��وك��ات اأم�س 
الثالثاء، الناخبني اإىل “الت�صويت 
الت�صويت  وم��ق��اط��ع��ة  ل����الأح����زاب 
ل��ل��ق��ائ��م��ات امل�����ص��ت��ق��ل��ة امل�����ص��ارك��ة يف 
معتربا  الت�صريعية”،  االنتخابات 
لدى  ح����ق  اأه�������م  “ت�صرب  اأن����ه����ا 

التون�صيني هو حق امل�صاءلة«.
ن��دوة �صحفية  واأ���ص��اف �صوكات يف 
اإث��ر اجتماع  اأم�����س  عقدها احل��زب 
قائماته،  وروؤ�صاء  ال�صيا�صي  مكتبه 
جمهولة  امل�صتقلة  “القائمات  اأن 
واأن  وال�صيا�صي”،  الفكري  الن�صب 
اأنه  معتربا  موؤقت”،  “م�صروعها 
“باإمكان ال�صعب حما�صبة االأحزاب 
لكن  احلكم  يف  اخفاقها  ���ص��ورة  يف 
لي�س يف اإمكانه حما�صبة القائمات 

امل�صتقلة«.
“انتاج  م����ن  ال��ت��ون�����ص��ي��ني  وح������ذر 
الأنها  ع����اج����زة  ح���ك���م  م���وؤ����ص�������ص���ات 
وللموارد”،  ل���ل���وق���ت  م�����ص��ي��ع��ة 

ب�صبب ت�صريحاته بخ�صو�س نداء 
قائد  الباجي  مع  والتوافق  تون�س 

ال�صب�صي يف ال�صنوات االأخرية.
ويف تدوينة �صديدة اللهجة خاطب 
“اإلزم  قائال  الغنو�صي  احل��رب��اوي 
تتحدث  ح���ني  وت���و����ص���اأ  ح������دودك 
الباجي  وع����ن  ت��ون�����س  ن�����داء  ع���ن 
نزعنا  م��ن  فنحن  ال�صب�صي،  قائد 
وجبة  ال����ت����ط����رف  ع���م���ام���ة  ع���ن���ك 
ربطة  مكانها  واب��دل��ن��اك  االره���اب 
عنق حمراء جميلة لكنها مل ولن 
ت��ل��ق ب���ك، واأ���ص��ل��ح��ن��ا ف��م��ك البني 
واأبدلناك مكانه رخاما اأبي�صا من 

حجر تون�س اجلميلة حتى ترى«.
   وتابع متوجها للغنو�صي “اأن�صيت 
اأنك كنت عبدا وخانعا طيعا وتابعا 
الباجي  ب����اأوام����ر  ت���اأمت���ر  م��ط��ي��ع��ا 
وال����ن����داء ���ص��وت يف ال���ربمل���ان �صد 
 “ واأ�صاف  اأبنائك”.  نف�صك و�صد 
نف�صك  يف  ما  ونعلم  متاأكدين  كنا 
لكنك  تتغري  ول��ن  مل  اأن���ك  ونعلم 
ت��غ��رّي م���ن ل��ون��ك م���ن ح���ني الأخر 
ف��ق��ط«. وخ��ت��م ت��دوي��ن��ت��ه خماطبا 

فيه  لي�س  م�صتت  “برملان  ق��ائ��ال 
ك��ت��ل ب��رمل��ان��ي��ة ... ه���و غ���ري ق���ادر 
ع��ل��ى ال���ق���ي���ام ب���������دوره... وك����ل ما 
ك��ان��ت ال��ك��ت��ل ال��ربمل��ان��ي��ة ق��وي��ة اال 
حكومة  ت�صكيل  ب���االإم���ك���ان  وك����ان 
القوانني  ل�صن  قويتني  ومعار�صة 
على  م�صددا  احلكومة”،  ومراقبة 
حتما  �صيوؤدي  الربملان  “ت�صتت  ان 

اإىل عجزه«.

الإفراج عن القر�ي
وع�����رّب ����ص���وك���ات ع���ن ت��ط��ل��ع ن���داء 
القروي  نبيل  عن  لالإفراج  تون�س 
يف  التحقيق  ذم��ة  على  “املحتجز 
ان  م��ع��ت��ربا  واتهامات”،  ق�����ص��اي��ا 
نوعية  مهمة  منا�صبة  “الرئا�صية 
وذات تاأثري مبا�صر على موؤ�ص�صات 
موؤ�ص�صة  اأه��م  نزاهة  وعلى  احلكم 
يف  الطعن  يتم  ال  وحتى  انتخابية 
املربع  اإىل  تون�س  واع���ادة  النتائج 
النطام  يتم �صرب  االول وحتى ال 
ال����دمي����ق����راط����ي واه���������دار امل�������وارد 
“�صرورة  على  م��وؤك��دا  والوقت”، 

يف  اأب����دا  النه�صة  م��ع  يتعامل  ل��ن 
اإىل  ال��ت��ون�����ص��ي��ني  داع��ي��ا  امل�صتقبل 
لل�صب�صي  وف���اءا  للنداء  الت�صويت 
وحل���م���اي���ة ت���ون�������س م����ن االأح�������زاب 
وفق  التون�صي  النمط  تهدد  التي 
ت��ع��ب��ريه.    م��ن جهة اأخ���رى �صرح 
اأن  تون�س  ل��ن��داء  التنفيذي  امل��دي��ر 
احلزب اإثر االنتخابات �صي�صعى اإىل 

توحيد اأحزاب العائلة الو�صطية. 

طلق بالثلث
نداء  ب��ني  ال��ع��الق��ة  اأن  اإىل  ي�����ص��ار 
تون�س والنه�صة اجتهت اىل طالق 
بالثالث يف االأي��ام االأخ���رية. وكان 
القيادي بحركة نداء تون�س، منجي 
ع��ل��ى زعيم  ال���ه���ج���وم  احل����رب����اوي 
الغنو�صي  را���ص��د  النه�صة  ح��رك��ة 

الثاين  ل��ل��دور  املرت�صحني  وق���وف 
)قي�س  الرئا�صية  االنتخابات  من 
نف�س  على  ال��ق��روي(  ونبيل  �صعّيد 
نزاهة  لتحقيق  امل�صاواة  القدر من 

العملية االنتخابية«.
“ال�صامن  ه��و  ال��ن��داء  اأن  واع��ت��رب 
ال�صيا�صي  ل����ل����ت����وازن  احل���ق���ي���ق���ي 
“دون  واأن���ه  ح��زب م�صوؤول”  الأن���ه 
اجتاه  يف  بالبالد  ُيدفع  قد  النداء 
امل�صاريع  “كل  ق��ائ��ال  املجهول”، 
احلركة  ت��ع��وي�����س  زع���م���ت  ال���ت���ي 
مازالت  احل���رك���ة  الأن  ف�����ص��ل��ت... 
الناخبني  داعيا  املركزية”،  ت�صكل 
لروح  وف����اء  ل��ل��ح��زب  “للت�صويت 
ال��رئ��ي�����س ال���راح���ل ال��ب��اج��ي قائد 
االعتدال  نهج  ولتحقيق  ال�صب�صي، 

والو�صطية ال�صيا�صية«.

ل حتالف مع النه�سة
م���ا و�صفها  ع��ل��ى  ���ص��وك��ات  وع�����رج 
اجن�����ازات  ح����ول  “مغالطات”  ب���� 
احلركة خالل ال�صنوات املنق�صية، 
من  ن����ت����ه����رب  ال  “نحن  ق����ائ����ال 
)يف  غرينا  فعل  مثلما  امل�صوؤولية 
النه�صة(”،  ح���رك���ة  اإىل  ا�����ص����ارة 
ال  ولكننا  اخطاأنا  “نحن  م�صيفا 
ل�صنا  امل�����ص��وؤول��ي��ة...  م��ن  نتف�صى 
يف  وزراء   10 ل����ه  مّم�����ن  ك���غ���رين���ا 
اأنه  وي��ق��ول  ن�صفها  اي  احل��ك��وم��ة 

لي�س يف احلكم«.
“انتقدنا عمل احلكومة  وت��اب��ع     
وطالبنا  امل�صتوى  دون  ك��ان  ال���ذي 
وقوع  قبل   2017 �صنة  بتغيريها 
ان قوى  ال���را����س غ���ري  ال��ف��اأ���س يف 
وتاآمرت  ن�����اورت  واأخ�����رى  ع���ان���دت 

وتطلعت لتدمري وتخريب احلركة 
اأخطاأنا  و�صتف�صل...  ف�صلت  لكنها 
قوى  نظل  لكننا  باأخطائنا  ون��ق��ر 
وط��ن��ي��ة... ق��وة م�����ص��وؤول��ة و�صطية 

ومركزية«.
  من جهته، اأكد عي�صى احليدو�صي 
ع�����ص��و امل��ك��ت��ب ال�����ص��ي��ا���ص��ي حلركة 
النداء لن يتعامل  اأن  نداء تون�س، 
مهما  النه�صة  حركة  م��ع  جم��ددا 
ك��ان��ت ن��ت��ائ��ج االن��ت��خ��اب��ات، وذلك 
اإثر اجتماع املكتب ال�صيا�صي لنداء 

تون�س اأم�س الثالثاء.
النه�صة  ال��ّن��داء من حركة  وح��ّذر 
اإىل  ع��ادت ح�صب احليدو�صي  التي 
اأ�صبحت  والتي  الرجعي  خطابها 

متّثل خطرا على تون�س.
تون�س  ن���داء  اأن  احليدو�صي  واأّك���د 

وت�����ص��رح يف ه����ذا احل������وار، ال���ذي 
غ����ران����دي  دي  م��ي�����ص��ي��ل  اج��������راه 
ل�صحيفة ليزكو، كيف اأن احلزب 
ال��ف��ق��ري للبلد،  ال��ع��م��ود  ي���زال  ال 

وعقله املفّكر، ومركز قراره.؟
   *هل اإن فر�س درا�سة فكر 
�سي جني بينغ، �عودة عبادة 
ال�سخ�سية، �بالطبع مركزية 
الــ�ــســلــطــة، هـــي الــتــعــبــريات 
الأكـــر ��ــســوًحــا عــن حزب 
�سيوعي ل يزال ي�سيطر على 

ال�صيوعي  احل�����زب  ي���راه���ن   -    
يعتقد  اإنه  العك�س.  ال�صيني على 
اأن على عاتقه تقع مهمة ا�صتعادة 
العامل،  يف  لربيقها  اال�صرتاكية 
اوىل،  مرحلة  يف  االأق����ل،  على  اأو 
واحلكم  ال��ت��ن��م��ي��ة  ت��ع��زي��ز من���ط 
ل��ل��راأ���ص��م��ال��ي��ة.  فبف�صل  ال��ب��دي��ل 
اقت�صاد  اأك�����رب  ك���ث���اين  م��ك��ان��ت��ه��ا 
ال�صني  اأ����ص���ب���ح���ت  ال�����ع�����امل،  يف 
بالنف�س  ث��ق��ة  اأك�����رث  ت���دري���ج���ًي���ا 
املا�صي. فال جمال  العقد  خالل 
بالن�صبة لقادتها قبول االنتقادات 
باالإ�صالحات  االق����رتاح����ات  اأو 

القادمة من اخلارج.
   وعلى العك�س، مل تعد ال�صلطات 
ما  ان��ت��ق��اد  يف  م����رتددة  ال�صينية 
الدول  يف  ال�صعف  نقاط  تعتربه 
كمثال  نف�صها  وو���ص��ع  ال��غ��رب��ي��ة، 
يحتذى بالن�صبة للدول االأخرى. 
ت�صتثمر  امل�����ث�����ال،  ���ص��ب��ي��ل  ع���ل���ى 
التكوين  دورات  يف  بكثافة  بكني 
البلدان  واالع��داد للم�صوؤولني يف 
مزايا  ع���ل���ى  ل���ُت���ث���ن���ي  ال���ن���ام���ي���ة، 
واالقت�صادي  ال�صيا�صي  نظامها 

وف�صائله.
عن لزيكو

دولة  باأنها  نف�صها  ف  ُتعَرّ ال�صني 
ال�صيوعية  وُت��و���ص��ف  ا���ص��رتاك��ي��ة، 
اأنها  دائ���ًم���ا داخ�����ل احل�����زب ع��ل��ى 
املثل  تبقى  واأنها  �صامية،  عقيدة 

االأعلى الذي يتعني حتقيقه.
ازداد ح�سور احلزب     *هل 
عّما  اليوم  التوجيهي  �د�ره 

كان عليه قبل ع�سر �سنوات؟
   - منذ و�صوله اىل ال�صلطة، عزز 
�صي جني بينغ دور احلزب. لي�س 
ا يف  فقط على اجلي�س، وامنا اأي�صً

القيادة؟
  - ت��وا���ص��ل ال�����ص��ني ب��ن��اء كيانها 
�صوفياتي  م���������زدوج،  ارث  ع���ل���ى 
ت��اأث��ري م��او يف  وم����اوي. وينعك�س 
�صبيل  ع��ل��ى  وامل��ن��ه��ج:  االأ����ص���ل���وب 
النقد  ج��ل�����ص��ات  ت����زال  ال  امل���ث���ال، 
وال���ن���ق���د ال����ذات����ي داخ�����ل احل���زب 
م�����ص��ت��م��رة ح��ت��ى ال���ي���وم. وجن���ده 
امل�صتخدمة  امل�صطلحات  اأي�صا يف 
من قبل �صي جني بينغ، الذي ال 

يزال اأحمر جدا. 

   ا����ص���ت���خ���دم ال���رئ���ي�������س احل����ايل 
خ����ط����ب����ه  م����������ن  ال��������ع��������دي��������د  يف 
ال�صعب  “ديكتاتورية  م�صطلح 
“اخلط  اأو  الدميقراطية” 
“القوى  اأو  اجلماهريي” 
ويتحدث منذ  الغربية املعادية”، 
ظهور  ع���ن   2019 ع���ام  ���ص��ي��ف 
اجلديدة”.  ال��ط��وي��ل��ة  “امل�صرية 
ف��اأم��ام ك���وادر احل���زب، ي��ق��دم �صي 
جديد  كمفكر  نف�صه  بينغ  ج��ني 
ل��ل��م��ارك�����ص��ي��ة... ب��ال��ط��ب��ع، يجب 

الدوائر اجلامعّية اأو املدر�صية اأو 
ال�صيوعي  احل���زب  االق��ت�����ص��ادي��ة. 
يف ك��ل م��ك��ان: م��ئ��ات االآالف من 
خ���الي���ا احل������زب م�����وج�����ودة على 
ج��م��ي��ع م�����ص��ت��وي��ات امل��ج��ت��م��ع، يف 
منظمات  يف  وك��ذل��ك  امل��وؤ���ص�����ص��ات 

االأحياء و�صكان املدن.
    ي�صم احلزب ال�صيوعي ال�صيني 
اليوم اأكرث من 90 مليون ع�صو، 
ويلتحق  الر�صمية،  لالأرقام  وفًقا 
ع�صو  مليوين  ح���وايل  ب�صفوفه 

جتنب املقارنات املت�صرعة.
الثقافية  ال����ث����ورة  و����ص���ف  مت     
-يف  ب��و���ص��وح   ،1976-1966
اأمام   2013 ع��ام  األ��ق��اه  خ��ط��اب 
“خطاأ  -ب��اأن��ه��ا  امل��رك��زي��ة  اللجنة 
كبري” من قبل الرئي�س ال�صيني، 
�صحيتها.  نف�صه  ه��و  ك���ان  ال���ذي 
ولكن ال يجب اعتبار اأن ال�صلطات 
النظري  االإط����ار  على  ق�صت  ق��د 
املاوية  وامل��وؤ���ص�����ص��ات  واالأ���ص��ال��ي��ب 
تزال  ال  اذ  بينغ،  �صياو  دن��غ  منذ 

ك��ل ع���ام. وي��ت��خ��ذ احل����زب، الذي 
القرارات  ال���وزارات،  على  ي�صرف 
واخلارجية  الداخلية  ال�صيا�صية 
الكربى. على �صبيل املثال، وزارة 
املنفذة  اجل���ه���ة  ه���ي  اخل���ارج���ي���ة 
املتخذة  الدبلوما�صية  ل��ل��ق��رارات 

على م�صتوى احلزب.
   *يف �سياق عاملي يتقل�س فيه 
هل  ال�سيوعية،  الــد�ل  عدد 
ال�سيني  ال�سيوعي  ان احلزب 

�سيز�ل على املدى املتو�سط؟

طالب بالإفراج عن نبيل القر�ي

نداء تون�س يعلن طالقه بالثالث مع النه�صة...!

يعتقد احلزب اأن على عاتقه مهمة 
ا�صتعادة اال�صرتاكية بريقها يف العامل

توا�سل ال�سني بناء كيانها 
على اإرث مزد�ج، �سوفياتي �ما�ي

ال تزال جل�صات النقد والنقد الذاتي 
داخل احلزب م�صتمرة حتى اليوم

النداء يدعو اىل اطالق �صراح القروي

اليمني املتطرف 
ي�صتقطب حملة ال�صالح

احلزب ال�صيوعي ال�صيني... حياة طويلة احلزب �صاحب القرار يف كل املجاالت

خالد �صوكات ي�صخ�س

ال�سني يف الذكرى ال�سبعني:

األي�س اإيكمان: القرارات الرئي�صية مهمة احلزب فقط...!
ل يجب اعتبار اأن ال�سلطات ق�ست على الإطار النظري �الأ�ساليب �املوؤ�س�سات املا�ية منذ دنغ �سيا� بينغ

   تقوم األي�س اإيكمان، 
عن  م�سوؤ�لة  املحللة 
مبعهد  �اآ�سيا  ال�سني 
ــــي  الحتــــاد الأ�ر�ب
الأمنية،  للدرا�سات 
ببحوث  عامني  منذ 
حول البعد ال�سيوعي 

لل�سني،

•• الفجر – خرية ال�صيباين
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الفجر الريا�ضي

•• اأبوظبي-الفجر 

للفرو�صية  االإم������ارات  احت���اد  ن��ظ��م 
و ال�����ص��ب��اق يف ���ص��ب��اح ي���وم اأم�������س ، 
يف  ال��ف��ر���ص��ان  و  ل��ل��م��درب��ني  دورات 
القدرة  ري��ا���ص��ة  ق��وان��ني  ق��واع��د و 
ب��رن��ام��ج احتاد  ال��ت��ح��م��ل ���ص��م��ن  و 
ال�صباق  و  ل��ل��ف��رو���ص��ي��ة  االإم��������ارات 
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ال�����ص��ن��وي و ال�����ذي مت 
االإمارات  تراث  نادي  مع  بالتعاون 
للقدرة  ال��دول��ي��ة  ب��وذي��ب  ق��ري��ة  و 
ن�صر   اإىل  ال�������دورة  ت���ه���دف  ك��م��ا   ،
التحديث  و  ال��ف��رو���ص��ي��ة  ث��ق��اف��ة 
ال���دائ���م  ل��ل��ق��واع��د وال��ل��وائ��ح التي 
التحمل  و  ال��ق��درة  ري��ا���ص��ة  تنظم 
الإع�����داد احل�����ص��ور م��ن امل���درب���ني و 
الفر�صان للمو�صم الريا�صي القادم 
الريا�صية  بالقوانني  تعريفهم  و 

اجلديدة .
التي  ال��������دورة  ا���ص��ت��ع��ر���ص��ت  ك���م���ا   
اأ�صبحت دائمة يف بداية كل مو�صم 
ريا�صي القوانني اجلديدة اخلا�صة 
كما   ، اخل���ي���ل  ���ص��الم��ة  و  ب�����ص��ح��ة 
تناولت تعزيز الريا�صة و امل�صاهمة 
يف تطورها مبا ي�صمل االت�صاق مع 
التطور الكبري و ال�صريع للريا�صة 

االأ���ص��رع ت��ط��ورا يف ال��ع��امل و الذي 
االحتاد  يف  ممثلة  ال��دول��ة  ت��ق��وده 
ال��وط��ن��ي ل��ل��ف��رو���ص��ي��ة و ال�����ص��ب��اق و  
احل��ف��اظ ع��ل��ى ال��ت��ق��دم امل��ل��ح��وظ و 
الزيادة الكبرية يف اأعداد ال�صباقات 

و اخليول و الفر�صان كل عام .
كما ���ص��ارك يف ال���دورات ه��ذا العام 
الفر�صان  و  امل����درب����ني  م����ن  ع�����دد 
من  ع��دد  اإىل  باالإ�صافة  الوطنني 
دول  عدة  الفر�صان من  و  املدربني 
الزيادة  ه����ذه  ت���اأت���ي  و   ، اأوروب����ي����ة 

ن��ظ��را النتظام  امل�����ص��ارك��ني  يف ع��دد 
ب�����ص��ك��ل م�����ص��ت��م��ر و ملا  ال����������دورات 
ن�صر  ري����ادي يف  دور  م��ن  ل��الحت��اد 
الوعي و ثقافة الفرو�صية و دوره يف 
حتديث القوانني يف ريا�صة القدرة 
موؤخرا  اأق��ره��ا  ال��ت��ي  و  التحمل  و 

االحتاد الدويل للفرو�صية .
االإمارات  احت��اد  اأن  بالذكر  جدير 
بهذه  ي��ق��وم  ال�صباق  و  للفرو�صية 
ع��ق��دت يف م�صرح  ال��ت��ي  ال������دورات 
كا�صر  يف  االإم���������ارات  ت�����راث  ن�����ادي 

االأم��واج – اأبوظبي يف اإطار الدور 
الهام و اجلهد امل�صتمر الذي يقوم 
و  للفرو�صية  االإم������ارات  احت���اد  ب��ه 
ال�صباق يف تطوير ثقافة الفرو�صية 
التي تعد جزءا من تراث الدولة و 
جمال  يف  اجلميع  مهارات  لتنمية 
التحديث  و  ال��ف��رو���ص��ي��ة  ري��ا���ص��ة 
ال����دائ����م ل���ق���واع���ده ب��ال��ت��ع��اون مع 

ال�صركاء .
الدكتور  ال����ل����واء  ����ص���ع���ادة  ع����رب  و 
الري�صي رئي�س احتاد  نا�صر  اأحمد 

ال�صباق  و  ل��ل��ف��رو���ص��ي��ة  االإم��������ارات 
هذه  مثل  با�صتمرار  �صعادته  ع��ن 
ال��دورات و الندوات التثقيفية مبا 
ي�����ص��ه��م يف ال��ت��وا���ص��ل ال��ك��ام��ل بني 
الفر�صان يف  امل��درب��ني و  و  االحت���اد 
ريا�صة القدرة و التحمل ، كما اأكد 
اأن ا�صتمرار مثل هذه االجتماعات 
حالية  ك�����ص��رورة  ي��اأت��ي  التثقيفية 
خ���ا����ص���ة م����ع ال���ت���ح���دي���ث االأخ�����ري 
التي  التحمل  و  ال��ق��درة  ل��ق��وان��ني 
للفرو�صية  ال��دويل  االحت��اد  اأقرها 

م���ن واجبات  ذل���ك  ي��ف��ر���ص��ه  م���ا  و 
حتتم علينا التعريف بها و حتديث 
م��ع��ل��وم��ات امل���درب���ني و ال��ف��ر���ص��ان ، 
التي  ال��ري��ادي��ة  امل��ك��ان��ة  م��ع  خا�صة 
و�صلت لها الدولة يف قيادة و ن�صر 
و  ع��ام  ب�صكل  الفرو�صية  ري��ا���ص��ات 
حول  خا�س  ب�صكل  القدرة  ريا�صة 
اأ�صحاب  ن��ظ��را اله��ت��م��ام  و  ال��ع��امل 
امل�صتمر  و  الدائم  ودعمهم  ال�صمو 

لريا�صات الفرو�صية  .
و اأ�صار الري�صي اأن تطوير املدربني و 

الفر�صان �صرورة ملزيد من التقدم 
يف الريا�صة و ياأتي ذلك جنبا اإىل 
ج��ن��ب م���ع ����ص���رورة احل���ف���اظ على 
لذلك  مل��ا  اخل��ي��ل  �صالمة  و  �صحة 
الفار�س  �صالمة  من احلفاظ على 
متنى  ك��م��ا   ، ال�����ص��ب��اق��ات  �صال�صة  و 
الري�صي للجميع التوفيق و النجاح 
ريا�صات  كافة  يف  القادم  املو�صم  يف 
الفرو�صية من كافة اال�صطبالت و 

النوادي يف الدولة .
ال���دك���ت���ور غامن  ����ص���ع���ادة  اأع������رب  و 

العام  االأم������ني  ال���ه���اج���ري  حم��م��د 
الحت�����اد االإم���������ارات ل��ل��ف��رو���ص��ي��ة و 
مع  بالتفاعل  ���ص��روره  عن  ال�صباق 
التعليمية  و  التثقيفية  ال����دورات 
ريا�صة  يف  ال��ف��ر���ص��ان  و  للمدربني 
مل��ا لها م��ن دور  التحمل  و  ال��ق��درة 
التحديث  و  ال���ت���ط���وي���ر  يف  ه�����ام 
لديهم  اللوائح  و  للقوانني  الدائم 
االأخرية  بالتعديالت  تعريفهم  و 
ال����ت����ي اأق�����ره�����ا االحت���������اد ال������دويل 
زيادة  م��ن  ل��ذل��ك  مل��ا  و  للفرو�صية 
يف الوعي الريا�صي و ن�صر لثقافة 
ع��ج��ل��ة تطور  دف����ع  و  ال��ف��رو���ص��ي��ة 
الريا�صة لالأمام ، و اأ�صار الهاجري 
اإىل اأن تطوير املدربني و الفر�صان 
م��ن تطوير  ه��و ج���زء  دائ���م  ب�صكل 
و  ع��ام  ب�صكل  الفرو�صية  ري��ا���ص��ات 
يف ريا�صة القدرة و التحمل ب�صكل 
خا�س ، خا�صة بعد  الفوز ال�صاحق 
ملنتخبنا الوطني يف بيزا اإيطاليا يف 
النا�صئني  و  لل�صباب  ال��ع��امل  ك��اأ���س 
ال�صغرية  للخيول  ال��ع��امل  ك��اأ���س  و 
للفر�صان  ك��ب��رية  دف��ع��ة  �صكل  م��ا   ،
زاد  و  الريا�صة  ملمار�صة  النا�صئني 
م���ن ج��م��ه��وره��ا داخ�����ل ال����دول����ة و 

خارجها .

•• العقبة-الفجر

اأك��م��ل ف��ري��ق ن���ادي اأب��وظ��ب��ي ال��ري��ا���ص��ي ل�صيدات 
االأردنية  للعا�صمة  ا�صتعداداته فور و�صوله  الكرة 
العقبة  ف��ن��دق مينا  ل��الإق��ام��ة يف  وان��ت��ق��ال��ه  ع��م��ان 
الأندية  االأوىل  البطولة  يف  للم�صاركة  ا�صتعدادا 
اأ���ص��ي��ا لكرة  ال��ت��ي ينظمها احت���اد غ���رب  ال�����ص��ي��دات 
تطوير  �صركة  مبلعب  الإق��ام��ت��ه��ا  وامل��ق��ررة  ال��ق��دم 
اإىل   3 ال��ف��رتة  خ��الل  االأردن  يف  العقبة  مبدينة 
مب�صاركة  احل����ايل  اأك��ت��وب��ر  االأول  ت�����ص��ري��ن   11
اأكادميي  اأبوظبي ، �صتارز  اأندية هي، نادي  خم�صة 
اللبناين، الرفاع البحريني، ، نادي اأرثوذك�صي بيت 
االأردين  االأردن  �صباب  ون��ادي  الفل�صطيني  �صاحور 
كرة  لتطوير  تهدف  ،وال��ت��ي  البطولة  م�صت�صيف 

الن�صوية علي م�صتوى املنطقة.
و���ص��ت��ت��ن��اف�����س ال���ف���رق ح�����ص��ب الئ��ح��ة ال��ب��ط��ول��ة يف 
الدوري  بنظام  مبارياتها  تقام  واح��دة،  جمموعة 
الفريق  ب��ال��ل��ق��ب  ي���ت���ّوج  وب��ح��ي��ث  واح�����د،  دور  م���ن 
الرتتيب  النقاط يف  اأكرث عدد من  احلا�صل على 
العا�صرة  يف  ال��ب��ط��ول��ة  اأروق����ة  وت�صهد  ال��ن��ه��ائ��ي.. 
البطولة  قرعة  مرا�صم  االأربعاء  اليوم  �صباح  من 
واملوؤمتر العام ،وحدد احتاد غرب اأ�صيا بدء املباراة 
بتوقيت  ع�����ص��راً   5:00( ال�����ص��اع��ة  ع��ن��د  االأوىل 
الثانية )8:00 م�صاًء( ومت  املباراة  االأردن( تليها 
مراعاة توزيع املباريات بالت�صاوي ليلعب كل فريق 

مباراتني ع�صراً ومباراتني م�صاًء..
ورحب االأمري علي بن احل�صني رئي�س احتاد غرب 
اآ�صيا لكرة القدم بالفرق امل�صاركة يف بلدهم الثاين 

التي حت�صنها  ال�صيدات  اأندية  بطولة  باأن  موؤكدا 
مدينة العقبة يف جنوب االأردن، تعد نقطة انطالق 
الن�صائية  ال���ق���دم  ب��ك��رة  ال��و���ص��ول  ن��ح��و  حقيقية 
اآف�����اق وا���ص��ع��ة وج���دي���دة.. اإىل  امل��ن��ط��ق��ة  ت��ل��ك  يف 

اأبوظبي  نادي  الها�صمي رئي�صة بعثة  وذكرت ندى 
يف  ي��اأم��ل  فريقهم  ب���اأن  ال��ك��رة  ل�صيدات  الريا�صي 
من  الالئق  التمثيل  الن�صائية  القدم  ك��رة  متثيل 
واملباريات  الداخلية  واملع�صكرات  التدريبات  خالل 
املا�صية  ال���ف���رتة  ط��ي��ل��ة  خ��ا���ص��ه��ا  ال���ت���ي  ال����ودي����ة 
درجات  الأع��ل��ى  بهن  وال��و���ص��ول  الالعبات  الإع���داد 
“نحن  ب��اأن  لها  ت�صريحات  يف  اجلاهزية..وذكرت 
املركز  بتحقيق  دائماً  االإم��ارات مطالبون  دولة  يف 
باملركز  ���ص��وى  ن��ر���ص��ى  وال  اأه��داف��ن��ا  وه���ذه  االأول 

االأول”.

قرعة البطولة اليوم 

فريق �صيدات نادي اأبوظبي جاهز لتحدي غرب اآ�صيا باالأردن

احتاد الفر��سية ينظم د�رات تثقيفية للمدربني � الفر�سان يف القدرة

الري�صي : تطوير املدربني و الفر�صان �صرورة ملزيد من التقدم يف القدرة و �صحة اخليل اأولوية
الهاجري : ن�سعى دائما لتطوير الريا�سة � زيادة الوعي بالقوانني اجلديدة 

•• اأبوظبي-الفجر

،التي  ال��ك��ربى  ل��ل��ج��ودو  اأب��وظ��ب��ي  ���ص��الم  ج��ران��د  الت�صامح  بطولة  �صجلت 
يف  اأبوظبي  االإم����ارات  دول��ة  عا�صمة  ت�صت�صيفها 
24 وحتى  م��ن  ال��ف��رتة  ،خ��الل   11 ال  ن�صختها 
مبادلة مبدينة  اأرينا  ب�صالة  اأكتوبر احلايل   26
االآن  حتى  ،�صجلت  اأب��وظ��ب��ي  يف  الريا�صية  زاي���د 
ال��رق��م ال��ق��ي��ا���ص��ي يف ت��اري��خ ت��ل��ك ال��ب��ط��ول��ة منذ 
635 العبا والعبه  االأوىل مب�صاركة  انطالقتها 
من  100 دولة من خمتلف قارات العامل ، وذلك 

قبل اإغالق باب الت�صجيل للم�صاركة من قبل جلنة االحتاد الدويل للجودو 
)) )) IJF  ،واملقرر له يوم ال�صبت املقبل اخلام�س من اأكتوبر احلايل وقبل 
انطالقة مناف�صات البطولة ب 21 يوما ،مما يفتح الباب جمددا مل�صاركات 

جديدة ،اإذ علمنا باأن ع�صوية االحتاد الدويل ت�صم 202 دولة من االأ�صقاء 
تلك  اإي���ران يف  م�صاركة  با�صتثناء  ال��ع��امل  ق���ارات  م��ن خمتلف  واالأ���ص��دق��اء 
ال��ذي قرر تعليق   IJF ال��دويل للجودو)) ))  البطولة بقرار من االحت��اد 
ع�صوية االحتاد االإيراين للجودو حتى اإ�صعار اآخر 
، ملا بدر من الوفد االإيراين خالل بطولة العامل 
يتعار�س  ،مب��ا  طوكيو  يف  م��وؤخ��را  اختتمت  ال��ت��ي 
. وذكر  ال��دويل للجودو  ولوائح و�صيا�صة االحت��اد 
جمل�س  رئي�س  الدرعي  ثعلوب  بن  حممد  �صعادة 
اإدارة احتاد امل�صارعة واجلودو عقب اجتماعه مع 
اأم��ني �صندوق  اأم��ني عام االحت��اد  نا�صر التميمي 
اأبو ظبي باأن  االحتاد الدويل للجودو مدير بطولة الت�صامح جراند �صالم 
�صجلت  اأن  بعد  واالأ���ص��دق��اء  االأ�صقاء  ال�صتقبال  اكتملت  قد  الرتتيبات  كل 
الذي مل يحدث حتى يف  القيا�صي  الرقم  الت�صامح  امل�صاركة يف بطولة عام 

بطوالت كاأ�س العامل للجودو التي ينظمها االحتاد الدويل ككربى بطوالت 
االحتاد ، والذي يوؤكد مكانه اإمارات الت�صامح وال�صالم لدى العامل ، يف ظل 
والريا�صة  ال�صباب  لقطاع  التحتية  البنية  �صخرت  التي  الر�صيدة  القيادة 

اأب���وظ���ب���ي عا�صمة  وال�����ص��ي��اح��ة مم���ا ج��ع��ل م���ن 
الفردية  االأل��ع��اب  اجل��ودو وغريها من  لريا�صة 
بكافة  الرتحيب  – جن��دد  واأ���ص��اف  الريا�صية.. 
ال��دويل للجودو والبالغ  اأع�صاء االحت��اد  ال��دول 
عددهم 202 دولة معتمدة من قبله يف بطولة 
الت�صامح التي تنطلق بعد 3 اأ�صابيع والتي متثل 
م��ن خالل  اأب��وظ��ب��ي  �صيافة  العا�صر يف  احل��دث 

بطوالت اجلائزة الكربى وحتولها لبطولة اجلراند �صالم للجودو ،والتي 
تقام يف 5 عوا�صم عاملية تتمثل يف باري�س ، مو�صكو ، طوكيو ، باكو بجانب 
اأبوظبي ،لذلك نرحب بكل الريا�صيني من جميع اأنحاء العامل لالحتفال 

الذي  فايزر  ماريو�س  ال��دويل  االحت��اد  رئي�س  بح�صور  للجودو  كاأ�صرة  معا 
جددت اأ�صرة اجلودو الثقة يف قيادته لالحتاد لدورة جديدة بالتزكية ، كحال 
اأمني ال�صر العام نا�صر التميمي اأمني �صندوق االحتاد الدويل للجودو الذي 
باالإجماع  فيه  ثقتها  العمومية  اجلمعية  جددت 
ل��ي��ف��وز ل����دورة راب��ع��ة ب��ال��ت��زك��ي��ة. وك�����ص��ف �صعادة 
اإدارة  جمل�س  رئي�س  الدرعي  ثعلوب  بن  حممد 
ال��الع��ب الدويل  ب��اأن  امل�صارعة واجل���ودو  احت��اد 
يف  ال��ربون��زي��ة  بامليدالية  الفائز  توما  �صريجيو 
اأقيمت  التي   2016 االأوملبية ريو  االألعاب  دورة 
يف الربازيل يف وزن حتت 81 كجم ،اأبدى رغبته 
االعتزال واالجتاه للتدريب فا�صتحق ال�صكر على جهوده املا�صية  ،و�صيكون 
االعتماد   على 5 العبني من عن�صري ال�صباب واخلربة يف بطولة الت�صامح 

املقبلة حيث تتوا�صل ا�صتعداداتهم للتحدي اجلديد.

100 د�لة قبل اإغلق باب الت�سجيل

   بطولة الت�صامح جراند �صالم اأبو ظبي للجودو تكتب التاريخ برقمها القيا�صي

•• دبي-الفجر

اأعلن جمل�س دبي الريا�صي م�صاندته لرت�صح قي�س الظالعي اأمني عام االحتاد 
االإماراتي للرجبي النتخابات رئا�صة االحتاد االآ�صيوي للعبة التي �صتجرى يوم 
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قي�س  بقدرة  ثقته  عن  الريا�صي  دب��ي  جمل�س  رئي�س  نائب  الطاير  مطر  وع��رب 
الظالعي االأمني العام لالحتاد االإماراتي للرجبي ورئي�س االحتاد العربي للعبة 
لها  امل�صهود  ال�صابة  الوطنية  ال��ك��وادر  من  لكونه  االآ�صيوي  االحت��اد  قيادة  على 
االأمني  �صابًقا من�صب  توليه  نالها من خالل  التي  اخل��ربات  وبف�صل  بالكفاءة، 
العام لالحتاد االآ�صيوي للرجبي وخربته الوا�صعة التي اكت�صبها من خالل عمله 

يف هذا املن�صب املهم يف االحتاد القاري للعبة.
واأكد الطاير على اأهمية دعم جهود الكفاءات الوطنية التي ت�صتعد لتويل منا�صب 
الدولية  ال��ع��الق��ات  م��ن  اال�صتفادة  م��ن خ��الل  وذل��ك  ودول��ي��ة،  وق��اري��ة  اإقليمية 
الريا�صيني  والقياديني  الوطنية  الريا�صية  املوؤ�ص�صات  بها  تتمتع  التي  الوا�صعة 
االإماراتيني كل يف جمال عمله والتي ت�صكلت من خالل �صنوات طويلة من العمل 

الدوؤوب والعالقات املتوازنة مع املوؤ�ص�صات الريا�صية القارية والدولية.
الذي  اللعبة  احتاد  الدولة وجهود  الرجبي يف  ريا�صة  بتطور  الطاير  اأ�صاد  كما 
الالعبني، كما عمل على  اختيار  الكثري يف وقت ق�صري وحم��دود قاعدة  اأجن��ز 
اإدارة  واأع�����ص��اء جمل�س  رئي�س  م��ن خ��الل جهود  ب��راجم��ه  م��وازن��ة لدعم  توفري 

االحتاد ومن بينهم قي�س الظالعي االأمني العام لالحتاد.

جمل�س دبي الريا�صي ير�صح الظالعي لرئا�صة االحتاد االآ�صيوي للرجبي

• حممد بن ثعلوب:اإمارات 
ال�سلم جاهزة لحت�سان 200 

د�لة يف حتدى العا�سمة

• البطل الرب�نزي توما يعلن 
اعتزاله اللعب �منتخبنا 

جاهز للتحدي اجلديد
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الفجر الريا�ضي

•• ال�صارقة-الفجر

بداأت هيئة تطوير معايري العمل يف ال�صارقة ا�صتعداداتها 
لتنظيم الن�صخة الثالثة من البطولة الريا�صية العمالية 
مار�س   27 حتى  و   2019 دي�صمرب  يف الفرتة من 13 

فعالياتها خالل اأيام نهاية االأ�صبوع. تعقد  و   2020
للهيئة  اال���ص��رتات��ي��ج��ي��ة  اخل��ط��ة  ال��ب��ط��ول��ة �صمن  ت��اأت��ي 
الهادفة اإىل تر�صيخ الريا�صة اأ�صلوب حياة لدى العمال، 
كما  اأنف�صهم..  ع��ن  للرتفيه  اأم��ام��ه��م  الفر�صة  واإت��اح��ة 
ب��ال��ت��ع��اون مع  ال��ه��ي��ئ��ة  ال��ت��ي تنظمها  ال��ب��ط��ول��ة  ت��ه��دف 
جم��ل�����س ال�����ص��ارق��ة ال��ري��ا���ص��ي، و���ص��رك��ة ري��ت�����س تارجت 
ال�صفافية  تعزيز  اإىل  الريا�صية  والتعهدات  للخدمات 

ج�صور  مد  يف  وامل�صاهمة  العمل،  واأ�صحاب  العمال  بني 
التعارف بينهم.

ريا�صية  بطوالت  ع��دة  عقد  على  البطولة  فكرة  وتقوم 
كرة  مثل  الريا�صية،  االأل��ع��اب  م��ن  ع��دد  يف  العمال  ب��ني 
الطائرة  ال�صلة وكرة  القدم، والهوكي، والكريكيت وكرة 
الريا�صي  ال�صارقة  و�صتقام يف مالعب جمل�س  وغريها، 
يف حديقة متنزه ال�صارقة الوطني، الواقع مقابل مطار 

ال�صارقة الدويل.
واأ�صار �صعادة �صامل يو�صف الق�صري، رئي�س هيئة تطوير 
يف  ت�صهم  البطولة  اأن  اإىل  ال�����ص��ارق��ة  يف  العمل  معايري 
املجتمع..مو�صحا  يف  ح��ي��اة  اأ���ص��ل��وب  ال��ري��ا���ص��ة  تر�صيخ 
تبذلها  التي  اجلهود  اإط��ار  يف  ياأتي  البطولة  تنظيم  اأن 

املقدمة  اخل��دم��ات  مب�صتوى  لالرتقاء  ال�صارقة،  اإم���ارة 
الالزم  ال��دع��م  وت��ق��دمي  امل��ج��االت،  العمال يف جميع  اإىل 
اأدائهم،  مب�صتوى  والنهو�س  والعمال،  العمل  الأ�صحاب 
مبيناً اأن البطولة بكل ما تت�صمنه من فعاليات، ت�صهم يف 

تطوير م�صتوى العمال ثقافياً وفكرياً و�صحياً.
اإ�صعاد فئة  وتتجلى اأهمية البطولة يف كونها تهدف اإىل 
العاملني بالدرجة االأوىل، و�صغل اأوقات فراغهم باأن�صطة 
بدنية مفيدة، ما ينعك�س ايجاباً على املجتمع، وي�صاهم يف 
تعزيز الريا�صة كاأ�صلوب حياة، خا�صة واأن البطولة تعمل 
على توفري الظروف املنا�صبة ملمار�صة الن�صاط الريا�صي 
وبث  العمل  �صروط  مواجهة  من  ومتكينهم  للعاملني، 

روح املناف�صة فيما بينهم.

�صت�صهد  والثانية،  االأوىل  البطولة  دورت���ي  غ��رار  وعلى 
نقدية  بجوائز  الفائزة  الفرق  تكرمي  احلالية  ن�صختها 

وهدايا عينية ت�صل قيمتها اإىل 250 األف درهم.
من  جمموعة  تنظيم  البطولة  هام�س  على  �صيتم  كما 
الفعاليات اخلا�صة بالعائالت، والتي �صتقام �صمن مناطق 
املوظفني  ع��ائ��الت  �صيمكن  م��ا  “امل�صجعني”،  ب���  خا�صة 

والعمال من ق�صاء اأوقات �صعيدة مليئة بالفعاليات.
حتت  االأط���ف���ال  الأل���ع���اب  م��ن��اط��ق  تخ�صي�س  �صيتم  ك��م��ا 
ح�ص�س  ل��الأط��ف��ال  ليقدموا  موؤهلني  م��درب��ني  اإ���ص��راف 
القدم.  وكرة  الطاولة  وتن�س  البدنية  باللياقة  تدريبية 
وتعمل الهيئة على تزويد هذه املناطق بجميع احتياجاتها 

ومتطلباتها.

•• دبي –الفجر:

 انطلقت يف مقر احتاد االإمارات لكرة 
لنيل  التدريبية  حم��اور  بدبي  ال��ق��دم 
احتاد  ينظمها  التي   )  B  ( الرخ�صة 
االآ�صيوي  االحت��اد  مع  بالتعاون  الكرة 

لكرة القدم مب�صاركة 20 دار�صاً .
وخالل كلمته االفتتاحية اأكد اإبراهيم 
لل�صوؤون  امل�صاعد  العام  االأم��ني  النمر 

االحتاد  حر�س  ال��ك��رة  ب��احت��اد  الفنية 
ع��ل��ى ت��وف��ري خم��ت��ل��ف اأ���ص��ب��اب الدعم 
الكوادر  وت��ط��وي��ر  ل��ت��دري��ب  وال��ن��ج��اح 
الفنية على م�صتوى االأندية واملنتخبات 
ال��وط��ن��ي��ة وم��ت��اب��ع��ة ال���ت���ط���ورات التي 
تطراأ على ال�صاحة التدريبية الكروية 
لتطبيقها اأواًل باأول على اأر�س امللعب 
، واالإ�صتفادة منها لالرتقاء بامل�صتوى 
بالدورة  ويحا�صر  للمدربني.  الفني 

كل من ، عبد الرحمن احلداد ، جمال 
احل�����ص��اين ، خ��ال��د حم��م��د اإب��راه��ي��م ، 
اإ�صراف  وحت����ت  ال���ط���اه���ري  وح���وري���ة 
التدريب  ق�صم  رئي�س  ح�صن  اهلل  عبد 
ومي�صيل   ، الكرة  احت��اد  يف  والتطوير 

�صابلون املدير الفني لالحتاد . 
ومينح املتدرب بعد اإجتيازه متطلبات 
الدورة رخ�صة التدريب امل�صتوى ) بي 
( واملعتمدة من االحتاد االآ�صيوي لكرة 

القدم حيث تدخل هذه الدورة �صمن 
يف  ال��ق��اري  االحت���اد  تقييم  متطلبات 
االحتاد  يف  التعليم  ا�صتقاللية  منح 
ال���دورة  ب��رن��ام��ج  ويت�صمن    . امل��ح��ل��ي 
اجلانب العملي ويتم خالله الرتكيز 
االأ�صا�صية  الفنية  املهارات  تعليم  على 
اجلانب  يت�صمن  فيما   ، ال��ق��دم  ل��ك��رة 
النظري  تعريف امل�صارك بدور املدرب 
، والفرق بني الفئات العمرية الكبرية 

والفئات العمرية ال�صغرية، اإىل جانب 
تعريفهم بخ�صائ�س طرائق التدريب 

وامل�����ه�����ارات االأ����ص���ا����ص���ي���ة ل��ل��م��درب��ني ، 
وم���راح���ل ت��ك��وي��ن الع����ب ك����رة القدم 

خا�صة  حم���ا����ص���رات  اإىل  ب���االإ����ص���اف���ة 
باالإ�صابات وبرامج التغذية ، واللياقة 

البدنية لالعبني ، وحما�صرات خا�صة 
بقانون اللعبة.

•• اأبوظبي- رم�صان عطا

حتت رعاية �صمو ال�صيخ حممد بن حمد ال�صرقي ويل عهد اإمارة الفجرية 
رئي�س نادي الفجرية للفنون القتالية، تنطلق الن�صخة ال�صاد�صة من بطولة 

الفجرية الدولية ملحرتيف اجلوجيت�صو بتاريخ 4 اأكتوبر 
اإقبال الفت من  الريا�صي، و�صط  زايد  املقبل، يف جممع 
54 دولة من عمر  الالعبني املحرتفني املتوافدين من 
النا�صئني  فئات  �صمن  للمناف�صة  ف��وق   فما  عاماً   16

والكبار واالأ�صتاذة.
وت�صهد البطولة مناف�صات النا�صئني من اجلن�صني والتي 
�صتتوزع  بينما  واالأزرق،   االأبي�س  حزامي  على  �صتتوزع 
اأح��زم��ة، هي  على خم�صة  واالأ���ص��ات��ذة   ال��ك��ب��ار  مناف�صات 
كما  واالأ���ص��ود.  والبني،  والبنف�صجي،  واالأزرق،  االأبي�س، 
املتميزين  احل��ك��ام  م��ن  جمموعة  حتكيمها  على  �صيقوم 

على ال�صاحة املحلية والدولية. 
حمرتيف  م�صرية  يف  املهمة  املحطات  اإح��دى  وباعتبارها 
اجل��وج��ي��ت�����ص��و، ت���رح���ب ال��ب��ط��ول��ة ب��ك��وك��ب��ة رائ���ع���ة من 

الالعبني املواطنني كاأمثال ودمية اليافعي احلائزة على امليدالية الذهبية 
وزن 49 يف اجلولة الثالثة من الن�صخة اخلام�صة لبطولة اأبوظبي جراند 
�صالم للجوجيت�صو  التي اأقيمت  مبدينة لو�س اأجنلو�س بالواليات املتحدة 

االأمريكية ال�صهر املا�صي. 
ال��ظ��ف��رة ويحمل  ن���ادي  ال��الع��ب حممد �صالح احل��م��ادي م��ن  ي�����ص��ارك  كما 
احلزام البنف�صجي وزن 69 كجم. وقد ح�صل احلمادي اأخريا على امليدالية 

الربونزية يف اجلولة االأوىل من بطولة نائب رئي�س الدولة للجوجيت�صو. 
وع��ل��ى �صعيد ال��الع��ب��ني امل��ح��رتف��ني ال��ع��امل��ي��ني، ي�����ص��ارك ك��ل م��ن الالعب 
االأ�صود  للحزام  حامل   ،A.F.N.T فريق  م��ن  ���ص��وزا  اإي��ج��ور  ال��ربازي��ل��ي 
اأدي�صون  ك��ارول��ي��ن��ا  اأن���ا  ال��ربازي��ل��ي��ة  وال��الع��ب��ة  ك��ج��م،   85 فئة  يف  ويناف�س 

نادي  االأ���ص��ود ومت��ث��ل  احل���زام  �صاحبة 
ب���امل ���ص��ب��ورت��ز، ح��ي��ث ت��ن��اف�����س يف فئة 

االأ�صاتذة وزن 55 كجم. 
وتعد بطولة الفجرية الدولية ملحرتيف 
املهمة  ال���ب���ط���والت  م���ن  اجل��وج��ي��ت�����ص��و 
�صمن اأجندة املو�صم الريا�صي 2019-
�صل�صلة  ان��ط��الق��ة  ت�صكل  اإذ   2020
املحرتفني،  لفئة  ال��دول��ي��ة  ال��ب��ط��والت 
الالعبني  م��ن  نخبة  ت�صتقطب  وال��ت��ي 
امل��ح��ل��ي��ني وال����دول����ي����ني ال���راغ���ب���ني يف 
ا�صتعداداً  واإمكاناتهم  خرباتهم  تعزيز 
العاملية  ال����ب����ط����والت  غ���م���ار  خل���و����س 
القادمة باالإ�صافة اىل جتميع النقاط 

التي توؤهلهم لالرتقاء  بالت�صنيف وفق النظام املعتمد لدى احتاد االإمارات 
للجوجيت�صو.

 البطولة قاعدة مهمة للنطلق نحو العاملية
االإم���ارات  احت��اد  اإدارة  جمل�س  ع�صو  البطران  ع��ب��داهلل  يو�صف  ال�صيد  اأك��د 
تن�صجم  اجلوجيت�صو،  ملحرتيف  الدولية  الفجرية  بطولة  اأن  للجوجيت�صو 

مع روؤية االحتاد يف تعزيز موقع دولة االإمارات كموطن عاملي للجوجيت�صو، 
بت�صنيفهم  ي�صعون لالرتقاء  الذين  وا�صتقطاب نخبة الالعبني املحرتفني 

املحلي والعاملي وبالتايل االنطالق مب�صريتهم اإىل اأبعاد جديدة. 
وعلى  الوطني  للمنتخب  املقبلة  اال�صتحقاقات  اإط��ار  يف  البطران:  واأ�صاف 

امل�����ص��ارك��ة يف بطولة  وج���ه اخل�����ص��و���س 
اأبوظبي  يف  ل��ل��ج��وج��ي��ت�����ص��و  ال����ع����امل 
البطولة مناخا  املقبل،  متثل  نوفمرب 
مميزا لالإعداد االأمثل لنجوم املنتخب 
من  اال�صتحقاقات  ه��ذه  يف  للم�صاركة 
�صتى  خالل االحتكاك مع العبني من 
مناف�صاتهم  يخو�صون  ال��ع��امل  اأن��ح��اء 
خمتلفة،  وا�صرتاتيجيات  ملدار�س  وفقاّ 
املدربني  م�صاعدة  يف  ت�صاهم  وبالتايل 

على متابعة تطور اأداء الالعبني.
الفجرية  بطولة  اأن  البطران  واأو���ص��ح 
اجلوجيت�صو  جمتمع  باهتمام  ت�صتاأثر 
كثافة  يف�صر  ما  وه��و  والعاملي،  املحلي 

االإقبال عليها من حيث امل�صاركة واحل�صور  . 
ويف �صياق مت�صل، اأعلن احتاد االإمارات للجوجيت�صو عن اإغالق  باب الت�صجيل 
يف البطولة يوم اأم�س، حيث �صهدت اإقباال الفتا من الالعبني تخطى العدد 
املاأمول. و�صتبداأ مرحلة امليزان �صباح يوم اجلمعة املوافق 4 اأكتوبر يف مقر 
اإقامة البطولة، جممع ال�صيخ زايد الريا�صي، بني ال�صاعة 11 �صباحا – 1 

ظهرا. 

�سراكات ا�سرتاتيجية
التي  املتينة  اال�صرتاتيجية  بال�صراكات  للجوجيت�صو  االإم��ارات  احتاد  واأ�صاد 
الفجرية  بطولة  ومنها  والدولية  املحلية  اجلوجيت�صو  بطوالت  بها  حتظى 
يوؤكد  م��ا  القطاعات،  خمتلف  متثل  وال��ت��ي  اجلوجيت�صو  ملحرتيف  ال��دول��ي��ة 
اأطيافه  امل��ج��ت��م��ع االإم����ارات����ي مب��خ��ت��ل��ف  ع��ل��ى اح��ت�����ص��ان 
اال�صرتاتيجيني  ال�����ص��رك��اء  وي��ت��م��ث��ل  ال���ري���ا����ص���ة.   ل��ه��ذه 
لالإعالم  اأبوظبي  ب�صركة  للجوجيت�صو  االإم���ارات  الحت��اد 
ال�����ص��ري��ك االإع���الم���ي ال��ر���ص��م��ي، وب��امل��ز ال��ري��ا���ص��ي��ة وهي 
ال��ع��ق��اري��ة وهي  اإع��م��ار  ال�صريك اال���ص��رتات��ي��ج��ي، و���ص��رك��ة 
الند  م��وت��ورز  الطاير  الع�صرية،  احل��ي��اة  اأ�صاليب  مطور 
اأبوظبي  و�صبكة قنوات  ال�صيارات احل�صري،  �صريك  روڤر 
برتول  و���ص��رك��ة  الر�صمية،  الريا�صية  ال��ق��ن��اة  الريا�صية 
ووزارة  ال��ط��اق��ة،  ���ص��ري��ك  “اأدنوك”  ال��وط��ن��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
للخدمات  اأبوظبي  و�صركة  احلكومي،  ال�صريك  الداخلية 
اأبوظبي  وم�صرف  ال�صحية،  ال��رع��اي��ة  �صريك  ال�صحية 
وال�صياحة،  الثقافة  ودائ���رة  املا�صي،  ال�صريك  االإ�صالمي 
االإ�صالمية  واآف����اق  امل���ح���دودة،  للطاقة  دول��ف��ني  و���ص��رك��ة 
اال�صتثمارية  اأبوظبي  و�صركة  لالأملنيوم،  العاملية  االمارات  و�صركة  للتمويل، 
ال�صركاء  ال�صقر  وجمموعة  الذهبيني،  ال�صركاء  وه��م  ال��ذات��ي��ة  لالأنظمة 
القتالية وهم  للفنون  الفجرية  ونادي  للريا�صة  العامة  والهيئة  الف�صيني، 
ال�صركاء الداعمني، وجريدة االحتاد – اجلريدة العربية الر�صمية، ، والتي 
الريا�صة،  والعاملي بهذه  املحلي  الوعي واالهتمام  زيادة  اإىل  تهدف جميعها 

مبا ي�صمن اإطالع اجلماهري على كافة التطورات وامل�صتجدات والنتائج.

حتت رعاية حممد بن حمد ال�سرقي

الفجرية املحطة االأوىل يف م�صرية حمرتيف اجلوجيت�صو ملو�صم 2019 – 2020

انطالق البطولة الريا�صية العمالية الثالثة يف ال�صارقة دي�صمرب 

مب�ساركة 20 دار�سًا

انطالق حماور التدريبية لنيل 
الرخ�صة ) بي (

حمرتيف 
اجلوجيت�سو 
من 54 د�لة 

يتناف�سون على 
ب�ساط بطولة 

الفجرية الد�لية

اإغلق باب الت�سجيل 
لكافة فئات البطولة 

� تقام املناف�سات 
�سمن 130 فئة 
للوزن تتوزع على 

كافة الأحزمة

 البطران: اأهمية 
خا�سة للبطولة 
يف ظل تاأثريها 
على الت�سنيف 

العام للعبني يف 
نهاية املو�سم

االإ�صابة حترم روما واإيطاليا 
من بيليغريني 

اأع��ل��ن ن��ادي روم��ا االإي��ط��ايل لكرة ال��ق��دم اأن الع��ب خ��ط و�صطه الدويل 
خ�صوعه  بعد  �صهرين  مل��دة  امل��الع��ب  ع��ن  �صيغيب  بيليغريني  لورنت�صو 

لعملية جراحية الثالثاء جراء اإ�صابته بك�صر يف م�صط القدم اليمنى.
“الذئاب”على  املباراة التي فاز فيها  واأ�صيب بيليغريني )23 عاماً( يف 

ليت�صي -1�صفر �صمن املرحلة ال�صاد�صة من الدوري االإيطايل.
ويعترب بيليغريني، اأحد اأبرز الالعبني يف روما، واأف�صل ممرر يف الدوري 

االإيطايل يف املو�صم احلايل مع اأربع متريرات حا�صمة يف �صت مباريات.
للمنتخب  املقبلتني  املباراتني  االأقل عن  على  اأي�صاً  بيليغريني  و�صيغيب 
االإيطايل، عندما ي�صت�صيف اليونان يف 12 ت�صرين االأول-اأكتوبر، واأمام 

م�صيفه لي�صتن�صتاين يف 15 منه �صمن ت�صفيات كاأ�س اأوروبا 2020.



األربعاء    2   أكتوبر    2019  م   -   العـدد  12746  
Wednesday   2   October   2019  -  Issue No   12746الفجر الريا�ضي

1818

حامل  االإن��ك��ل��ي��زي  ل��ي��ف��رب��ول  ي�صتعد 
اللقب خلو�س اأول مباراة على اأر�صه 
هذا املو�صم �صمن م�صابقة دوري اأبطال 
با�صت�صافته  ال���ق���دم،  ك���رة  يف  اأوروب�����ا 
�صالزبورغ النم�صاوي اليوم االأربعاء، يف 
يوم ي�صهد مواجهة من العيار الثقيل 
اإنرت  و�صيفه  االإ�صباين  بر�صلونة  بني 

ميالن االإيطايل.
ملعب  على  االإنكليزي  الفريق  وياأمل 
اأن��ف��ي��ل��د، يف ت��ع��وي�����س ���ص��ق��وط��ه غري 
ملناف�صات  االأوىل  اجل��ول��ة  يف  امل��ت��وق��ع 
نظيفة  بثنائية  اخلام�صة،  املجموعة 
على اأر�س نابويل االإيطايل. و�صيعود 
للمرة  ال�صهري  ملعبه  اىل  ليفربول 
منذ  ال���ق���اري،  ال�صعيد  ع��ل��ى  االأوىل 
“الرميونتادا” ال�صهرية التي حققها 
يف اإياب الدور ن�صف النهائي للمو�صم 
بر�صلونة  ع��ل��ى  ت��ف��وق  ح��ني  امل��ا���ص��ي، 
بثالثية  خ�صارته  وع��ّو���س  -4�صفر، 
كامب  على ملعب  ال��ذه��اب  نظيفة يف 

نو.
بطولته  االإنكليزي  الفريق  ويت�صدر 
فاز  اإذ  ال��ك��ام��ل��ة،  ب��ال��ع��الم��ة  امل��ح��ل��ي��ة 
خا�صها،  ال���ت���ي  ال�����ص��ب��ع  ب���امل���ب���اري���ات 
ويتقدم حاليا بفارق خم�س نقاط على 
مان�ص�صرت �صيتي بطل الدوري املمتاز 

يف املو�صمني املا�صيني.
االأمل����اين  ال�”ريدز”  م����درب  وي���ع���ّول 
جائزة  على  احلا�صل  ك��ل��وب،  ي��ورغ��ن 
حفل  يف  ال����ع����امل  يف  م������درب  اأف�������ص���ل 
اجل��وائ��ز ال�����ص��ن��وي��ة ل��الحت��اد الدويل 
حممد  امل�صري  ثنائية  على  )فيفا(، 
����ص���ادي���و ماين  ����ص���الح وال�������ص���ن���غ���ايل 
ال��ه��ج��وم��ي��ة م���ن ج��ه��ة، وع��ل��ى ال�صد 
املنيع دفاعيا للهولندي فريجيل فان 

دايك من اجلهة االأخرى.
الفريق  زي�����ارة  ت��ك��ون  ل���ن  امل��ق��اب��ل  يف 
االأوىل  مباراته  يف  الفائز  النم�صاوي 
مللعب   2-6 ال��ب��ل��ج��ي��ك��ي  ج��ن��ك  ع��ل��ى 

جمال  ال  واأن  ال�صيما  �صهلة،  اأنفيلد 
م��ن��اف�����ص��ه يف اجلولة  ب���ني  ل��ل��م��ق��ارن��ة 

االأوىل وم�صيفه يف الثانية.
ي�صعى  ن��ف�����ص��ه��ا،  امل��ج��م��وع��ة  و���ص��م��ن 
يف  حققه  م��ا  على  البناء  اإىل  ن��اب��ويل 
�صيفاً  يحل  عندما  االأوىل،  اجل��ول��ة 

على جنك.
املجموعة  �����ص����ال����زب����ورغ  وي���ت�������ص���در 
اخلام�صة بثالث نقاط، متقدماً على 
نابويل بفارق االأهداف، اأمام ليفربول 

الثالث وجنك الرابع بدون نقاط.
�صداماً  ال�صاد�صة  املجموعة  وت�صهد 
ي�صت�صيف  عندما  الثقيل،  العيار  من 
ال�����ذي يعاين  االإ����ص���ب���اين  ب��ر���ص��ل��ون��ة 
املو�صم،  ه����ذا  اأدائ������ه  ث���ب���ات  ع����دم  م���ن 
الرتتيب  م��ت�����ص��در  االإي����ط����ايل  اإن�����رت 
مبارياته  يف  والفائز  اأ”،  “�صريي  يف 

ال�صت كلها.
حتمل  التي  االن��ت��ق��ادات  مواجهة  ويف 
فالفريدي  اإرن�����ص��ت��و  بر�صلونة  م���درب 
م�صوؤولية تراجع النتائج، يكال املديح 

الأنطونيو كونتي يف اإنرت.
الف�صل  اجل��دي��د  امل���درب  اىل  وين�صب 
يقدمه  ال�������ذي  ال����الف����ت  االأداء  يف 

وجعله  املو�صم،  هذا  ال�”نرياتزوري” 
الفار�س  ل��ي��وف��ن��ت��و���س  ف��ع��ل��ي��اً  م���ه���دداً 
ه��ي��م��ن��ت��ه ع��ل��ى ال��ب��ط��ول��ة امل��ح��ل��ي��ة يف 

االأعوام الثمانية املا�صية.
وي��ج��د اإن����رت ن��ف�����ص��ه يف اإح�����دى اأزه���ى 
االأخ����ري بطال  تتويجه  م��ن��ذ  ف��رتات��ه 

الأوروبا عام 2010.
قائده  ع������ودة  يف  ب��ر���ص��ل��ون��ة  وي����اأم����ل 
وجناحه  مي�صي  ليونيل  االأرجنتيني 
ال���ف���رن�������ص���ي ع���ث���م���ان دمي���ب���ي���ل���ي اىل 
التمارين  م��ع��اودت��ه��م��ا  م���ع  ���ص��ف��وف��ه 
وبلوغ  االإ���ص��اب��ة،  بعد  تدريجي  ب�صكل 
اأنطوان  الفرن�صي  اجل��دي��د  مهاجمه 
يقدمه  كان  ال��ذي  امل�صتوى  غريزمان 

مع فريقه ال�صابق اأتلتيكو مدريد.
يلعب  ن��ف�����ص��ه��ا  امل���ج���م���وع���ة  و����ص���م���ن 
بورو�صيا دورمتوند االأملاين مع �صالفيا 
براغ الت�صيكي، بعدما اأنهى كل منهما 
اجلولة االأوىل بتعادل: دورمتوند مع 
مع  ب���راغ  و�صالفيا  �صلبيا،  بر�صلونة 

اإنرت بنتيجة 1-1.
اأياك�س  ي��اأم��ل  الثامنة  املجموعة  ويف 
اأم�صرتدام الهولندي الذي بلغ ن�صف 
يف  املا�صي،  املو�صم  يف  امل�صابقة  نهائي 

موا�صلة جناحاته رغم رحيل العديد 
م��ن ال��الع��ب��ني ع��ن ���ص��ف��وف��ه، عندما 
معقل  مي�صتيال  دي  ا���ص��ت��ادي��و  ي����زور 

فريق فالن�صيا االإ�صباين.
ويت�صارك الفريقان �صدارة املجموعة 
اأف�صلية  م���ع  ن��ق��اط  ث����الث  ب��ر���ص��ي��د 
االأه���داف  ب��ف��ارق  ال��ه��ول��ن��دي  للفريق 
على  االأوىل  امل����ب����اراة  يف  ف����از  ب��ع��دم��ا 
على  فالن�صيا  تغلب  فيما   ،0-3 ليل 
�صتانفورد  يف  االإن���ك���ل���ي���زي  ت�����ص��ل�����ص��ي 

بريدج -1�صفر.
ال�”بلوز”  ي�صافر  الثانية  امل��ب��اراة  ويف 
مع مدربهم اجلديد وجنمهم ال�صابق 
اأن  اأم��ال يف  اإىل ليل،  فرانك الم��ب��ارد 
ال�صتعادة  حت��ول  نقطة  امل��ب��اراة  ت�صكل 
م�����ص��ت��وى ح��ام��ل ل��ق��ب ب��ط��ل ال����دوري 

االأوروبي )“يوروبا ليغ«(.
مت�صدر  االأمل��������اين  الي���ب���زي���غ  وي���ح���ل 
امل��ج��م��وع��ة ال�����ص��اب��ع��ة ب��ر���ص��ي��د ثالث 
نقاط �صيفاً على و�صيفه زينيت �صان 
واحدة(،  )نقطة  الرو�صي  بطر�صبورغ 
فيما ي�صت�صيف ليون الفرن�صي الثالث 
الربتغايل  بنفيكا  واح�����دة(  )ن��ق��ط��ة 

الرابع )بدون نقاط(.

�صدام بني اإنرت وبر�صلونة وليفربول يواجه �صالزبورغ 

ب��داي��ت��ه م��ع بر�صلونة  ت��ك��ون  اأن  اأن���ط���وان غ��ري��زم��ان  ت��وق��ع 
الدويل  الفرن�صي  امل��ه��اج��م  م�����ص��وار  لكن  �صعبة،  االإ���ص��ب��اين 
للكثري من  بحاجة  ي��زال  ال  الكاتالوين اجلديد  فريقه  مع 

التطمينات.
ي�صتقبل بر�صلونة على ملعبه “كامب 

راهنا  امل��ت��ال��ق  اإن����رت  نو” االرب���ع���اء 
ب��اح��ث��ا ع��ن تعوي�س  اإي��ط��ال��ي��ا،  يف 

�صد  �صلبا  االف��ت��ت��اح��ي  ت��ع��ادل��ه 
بورو�صيا دورمتوند االملاين.

يريد بطل العامل اثبات نف�صه 
وعلى  بالنجوم،  يعج  فريق  يف 

ليونيل  االرج��ن��ت��ي��ن��ي  راأ����ص���ه���م 
مي�صي املتوج اأخريا بجائزة 

اأف�صل العب يف العامل من قبل االحتاد الدويل، وذلك بعدما 
بنده  مفعال  م��دري��د  اأتلتيكو  م��ن  ���ص��راح��ه  بر�صلونة  اأط��ل��ق 

اجلزائي البالغ 120 مليون يورو.
قال مدربه ارن�صتو فالفريدي مطلع املو�صم “�صد بلباو 
مل ي��ك��ن م�����ص��ارك��ا ك��م��ا ن��ط��م��ح. ل��ك��ن يتعني على 

الفريق مد مهاجمينا بالكرات«.
عندما �صجل غريزمان هدفني يف املباراة التالية 
�صد ريال بيتي�س، اعتقد جمهور “كامب نو” انها 

البداية احلقيقية ملهاجمهم اجلديد.
ل���ك���ن ب���ع���د خ��م�����س م���ب���اري���ات يف ال���������دوري، عزز 
حا�صمة،  ومتريرة  وحيد  بهدف  ر�صيده  غريزمان 
فيما بدا يبحث عن توازنه يف مباريات اأخرى، برغم 
الت�صعة  املوا�صم  الليغا خالل  فر�س نف�صه يف 
وقبله  م��دري��د  اأتلتيكو  م��ع  املا�صية 

ريال �صو�صييداد.
بعد الفوز االخري على فياريال، 
عن  عاما(   28( غريزمان  �صئل 
بدايته مع بر�صلونة املتوج بدوري 
اب���ط���ال اوروب�����ا خ��م�����س م����رات “هي 
القدم خمتلفة،  خمتلفة. نوعية كرة 
التاأقلم معه  ان  ع��رف��ت  ج��دي��د  م��رك��ز 

�صيكون �صعبا«.
اأ���ص��ع��ر ب���اين احت�����ص��ن يف كل  “لكن  ت��اب��ع 
األي�س  �صيئة،  اأه��داف لي�صت  مباراة. ثالثة 
ذلك،  م��ن  باأف�صل  القيام  ميكنني  ك��ذل��ك؟ 
الفريق،  اأج���ل  م��ن  اأع��م��ل  للتو.  و�صلت  لكني 
�صيكون  حا�صمة(  )ك��رات  م��ررت  اأو  �صجلت  واإذا 

اأف�صل«.
ميلك غريزمان احلجج الكافية للدفاع عن نف�صه. 
النقاط  ر�صيد من  اأدن��ى  فريق ميلك  اىل  ان�صم  فهو 
منذ 25 �صنة بعد 5 مباريات على انطالق الدوري، كما 
ن�صف  يف  االنكليزي  ليفربول  اأم��ام  املوجعة  هزميته  ان 
ف��وزا كبريا يف  اوروب��ا برغم حتقيقه  نهائي دوري ابطال 
الذهاب، ال تزال ماثلة يف كوابي�س م�صجعيه، فيما اأ�صبح 

م�صتقبل مدربه فالفريدي مهددا ب�صبب النتائج العادية.

املتقدم  بر�صلونة  لهجوم  املنقذ  هالة  م��ع  غ��ري��زم��ان  و�صل 
ي�صعى  ال�صيف  ط���وال  بقي  اجل��دي��د  فريقه  لكن  ال�صن،  يف 
ال�صتعادة الربازيلي نيمار، وكاأن االخري ميلك �صحرا يفتقده 

الفرن�صي.
كما تعني على الالعب املتو�صط القامة )1،76 م( ت�صحيح 
العالقة مع بر�صلونة وجماهريه، وذلك بعد رف�صه االن�صمام 

اىل �صفوف “بالوغرانا” قبل 12 �صهرا يف خطاب علني.
ال�صهر  �صبورت”  “دياريو  ل�صحيفة  مي�صي  اال�صطورة  قال 
منذ  م��ع��ه.  قليال  وق��ت��ا  اأم�����ص��ي��ت  ل��ق��د  “ب�صراحة،  امل��ا���ص��ي 
عودتي )من العطلة ال�صيفية(، تعر�صت لالإ�صابة وتدربت 

مبفردي«.
جولة  يف  “ذهبوا  اخل��ارق��ة  القيا�صية  االرق���ام  �صاحب  تابع 
وبعد عودتهم نرى بع�صنا قليال يف غرف املالب�س، لكني مل 
ت�صارك  فر�صة  على  �صنح�صل  التدريبات.  يف  متواجدا  اأك��ن 

الكثري من االمور«.
لعب غريزمان حتى االآن يف عدة مراكز، ثالث مرات كراأ�س 

حربة وخم�س على اجلهة الي�صرى من املثلث الهجومي.
ت��رك��ي��ب��ات هجومية،   6 ال��ث��م��اين، ك���ان ه��ن��اك  يف م��ب��اري��ات��ه 
فتنّوع الثنائي املرافق له بني االوروغوياين لوي�س �صواريز، 
كارلي�س  راف��ي��ن��ي��ا،  ال��ربازي��ل��ي  دمي��ب��ي��ل��ي،  ع��ث��م��ان  الفرن�صي 

برييز، ان�صو فاتي )غينيا بي�صاو( ومي�صي.
مراكز.  ع��دة  �صغل  على  ق��ادر  الع��ب  “هو  فالفريدي  ي�صرح 
ان  الوا�صح  لكن من  اللعب،  على  القادر  نرى من  اأن  علينا 

النظام يجب اأن ي�صتوعب )كل( الالعبني«.
عندما اأعلن انه يريد ترك اأتلتيكو مدريد ال�صيف املا�صي، 
قال غريزمان انه اأراد حتديا جديدا، وعرب عن ادراكه التام 
عن امكانية تقّل�س هالته اإىل جانب اأمثال مي�صي و�صواريز 

ودميبيلي.
اأ�صاف   )21( وبرييز  عاما(   16( فاتي  اليافع  ب��روز  لكن 
مهاجمي  طابور  يف  غريزمان  الزع��اج  املر�صحني  من  املزيد 

بر�صلونة.
يف  ثابت  م�صتوى  اإىل  التو�صل  عليه  ال�صعب  م��ن  ك��ان  ل��ذا 
فريق �صيطر عليه االداء املتفاوت بني مباراة واأخرى. برغم 
توجيه  �صيحاول  اإن��رت  و�صد  م�صجعة،  بدايته  كانت  ذل��ك، 

ر�صائل تريح اإدارته وجماهريه.

غريزمان ينتظر فر�صة اإثبات 
النف�س مع بر�صلونة 

اأوق���ف���ت ال��وك��ال��ة االأم��ريك��ي��ة مل��ك��اف��ح��ة امل��ن�����ص��ط��ات األربتو 
�صاالزار، املدرب ال�صابق املثري للجدل للعداء الربيطاين مو 
اأوملبية يف امل�صافات الطويلة، ملدة  اأربع ذهبيات  فرح حامل 

اأربع �صنوات بعد اإدانته بانتهاكات مرتبطة باملن�صطات.
واأتى اإيقاف املدرب البالغ من العمر 61 عاما بعد حتقيق 
اأب����واب  اأرب����ع ���ص��ن��وات وم��ع��رك��ة ط��وي��ل��ة وراء  ل��ل��وك��ال��ة دام 
العامل  بطولة  من  اعتماده  �صحب  اىل  اأدى  كما  مو�صدة. 

الألعاب القوى املقامة حاليا يف الدوحة.
�صي�صتاأنف  اأن��ه  موؤكدا  اإليه،  املوجهة  التهم  ���ص��االزار  ونفى 

القرار.
وق���ال���ت ال��وك��ال��ة االأم���ريك���ي���ة اأي�����ص��ا اأن ج��ي��ف��ري ب����راون، 
اأخ�صائي الغدد ال�صماء وال�صكري يف تك�صا�س، الذي عالج 
اأوريغون”  “م�صروع  �صمن  �صاالزار  ريا�صيي  من  العديد 
اأوقف  الريا�صية،  للتجهيزات  نايكي  �صركة  م��ن  امل��دع��وم 

اأي�صا الأربع �صنوات.
ال���دويل الأل��ع��اب القوى  ل��الإي��ق��اف، ق��رر االحت���اد  ونتيجة 
�صحب بطاقة االعتماد اخلا�صة ب�صاالزار يف بطولة العامل 

االمريكي«. االحتاد  من  “بطلب 
ب��ي��ان ح�صلت وك��ال��ة فران�س  وق���ال االحت���اد االم��ريك��ي يف 
باتخاذ  االم��ريك��ي  االحت����اد  “قام  م��ن��ه  ن�صخة  ع��ل��ى  ب��ر���س 
االعتماد  بطاقة  �صحب  اأجل  الالزمة من  التدابري  جميع 

اخلا�صة بال�صيد �صاالزار«.
عن  عالنية  حتدثوا  الذين  بالريا�صيني  الوكالة  واأ�صادت 

الق�صية.
“لقد  للوكالة  التنفيذي  الرئي�س  تيغارت  ترافي�س  وق��ال 
وج���د ال��ري��ا���ص��ي��ون يف ه���ذه احل���ال���ة ال�����ص��ج��اع��ة للتحدث 

عالنية، ويف نهاية املطاف ك�صفوا احلقيقة«.
�صاالزار  ال�صيد  اأظهر  اأوريغون،  “بالعمل مع م�صروع  تابع 
وال��دك��ت��ور ب����راون ان ال��ف��وز ك���ان اأك���رث اأه��م��ي��ة م��ن �صحة 

وم�صلحة ريا�صيني اأق�صموا على حمايتهم«.
واأ�صارت الوكالة يف بيانها، اىل اأن جلنتني حتكيميتني من 
ثالثة اأع�صاء حددتا وجوب اإيقاف �صاالزار وبراون ب�صبب 

حمظور«. تن�صيطي  �صلوك  وت�صهيل  “تدبري 
اأوريغون  نايكي  م�صروع  االأ���ص��ل،  الكوبي  ���ص��االزار،  ويدير 
وال�����ذي ك���ان ف���رح يف ع����داد امل�����ص��ارك��ني ف��ي��ه ب���ني 2001 
هرمون  ت��ه��ري��ب  ح����اول  اأو  ب  ه����رَّ اأن����ه  وت��ب��ني  و2017. 
من�صطة  م��واد  ريا�صيني  اأعطى  املحظور،  الت�صتو�صتريون 
وال��ع��ب��ث بعملية مراقبة  ف��ي��ه،  امل�����ص��م��وح  ت��زي��د ع��ن احل���د 

التن�صط لدى الريا�صيني.
وذكرت الوكالة يف بيان “اأ�صفر حتقيق الوكالة االمريكية 
امل�صار  االأدل��ة  وا�صعة من  املن�صطات عن جمموعة  ملكافحة 
�صهادات،  ال�����ص��ه��ود،  اث��ب��ات  ذل��ك  يف  مب��ا  اجلل�صة،  يف  اليها 

ر�صائل بريد اإلكرتونية معا�صرة و�صجالت املر�صى«.

وكان �صاالزار من اأبرز عدائي املاراتون، وتوج يف نيويورك 
بو�صطن  وم���ارات���ون  و1982  و1981   1980 اأع�����وام 
ال�صهري يف 1982، قبل اأن تنتهي م�صريته ب�صكل غام�س 
ب�صبب اال�صابات واالكتئاب. اأ�صبح بعدها مديرا ت�صويقيا 
اأوريغون  م�صروع  بتاأ�صي�س   2001 يف  و�صاهم  نايكي  يف 
العدائني االأمريكيني مناف�صني جمددا  اإىل جعل  الهادف 

على ال�صاحة الدولية.
واأ�صار تقرير �صحايف يف 2015 اىل جتربة �صاالزار هرمون 
الت�صتو�صتريون املحظور ودفعه الريا�صيني ال�صتخدام مثل 
اليها الغرا�س  والربو مل يحتاجوا  الدرقية  الغدد  اأدوي��ة 

طبية يف حماولة لتعزيز اأدائهم.
اأكرث  على  الوكالة  عّولت  احلالتني،  “بني  الوكالة  تابعت 
ق�صايا  جانب  اىل  الوكالة  اليها  ا�صتمعت  دليل،  األفي  من 
�صاهدا   30 امل��ج��م��ل  يف  االج�������راءات  ت�صمنت  امل��ت��ه��م��ني. 

و5780 �صفحة«.
�صاالزار  نفى  اأوري���غ���ون،  م�صروع  م��وق��ع  على  ت�صريح  ويف 
من  ال��ي��وم  “�صدمت  قائال  ال��ي��ه،  املوجهة  املن�صطات  تهم 
حتملت  �صنوات،  �صت  دام  ال��ذي  التحقيق  خ��الل  النتيجة. 
غري  ع��ادل��ة،  غ��ري  معاملة  فريقي(  )يف  والريا�صيني  اأن���ا 
االأمريكية  ال��وك��ال��ة  قبل  م��ن  للغاية  وم��دم��رة  اأخ��الق��ي��ة 

ملكافحة املن�صطات«.
اأ���ص��م��ن دوم���ا االل���ت���زام ال�����ص��ارم بقانون  ت��اب��ع “لقد ك��ن��ت 
مل  اأوريغون  م�صروع  املن�صطات.  ملكافحة  الدولية  الوكالة 
ولن ي�صمح اأبدا بتناول املن�صطات. �صاأ�صتاأنف للو�صول اىل 

خال�صة اأثق باأنها حقيقية«.
نافيا   ،2017 يف  ����ص���االزار  مع�صكر  ت���رك  ق��د  ف���رح  وك���ان 
م�صروع  يف  من�صطات  مب��زاع��م  مرتبطا  ق����راره  ي��ك��ون  اأن 

اوريغون.
يف  م��رت  اآالف  و10  اآالف   5 بلقبي  امل��ت��وج  ال��ع��داء  ون��ف��ى 
بتورط  ل��ه  ع��ل��م  اأي  م����رارا  و2016،   2012 اأومل��ب��ي��ادي 

�صاالزار يف ق�صايا من�صطات.
انف�صاله عن �صاالزار  اإع��الن  وقال فرح )36 عاما( لدى 
“اأنا موؤمن ب�صدة بنزاهة الريا�صة، واأعتقد ان اأي خمالف 
للقواعد يجب اأن يعاقب ب�صدة”، م�صيفا “لو كنت اأملك 
معه طيلة هذه  الأق��ف  اأك��ن  ب��األ��ربت��و، مل  لل�صك  دليل  اأي 

الفرتة«.
وُيعتقد ان �صاالزار متواجد راهنا يف الدوحة، حيث ي�صارك 
العامل  بطولة  يف  اأوري��غ��ون  م�صروع  ريا�صيي  من  العديد 

العامل.
اث��ي��وب��ي��ة �صيفان ح�صن،  اأ���ص��ول  ال��ه��ول��ن��دي��ة م��ن  وت��ّوج��ت 
اإحدى عداءات �صاالزار، ال�صبت بلقب �صباق 10 اآالف مرت، 
وتبحث عن املزيد من االألقاب يف �صباقي 5 االف و1500 

مرت.

اإيقاف مدرب مو فرح 4 �صنوات ب�صبب املن�صطات 

••  اأبوظبي-الفجر

اأعلنت دائرة تنمية املجتمع، عن تنظيم “مبادرة الريا�صة واالأن�صطة البدنية” 
التي ت�صتهدف كبار املواطنني من �صكان اإمارة اأبوظبي و�صتنطلق خالل الربع 

االأخري من العام اجلاري.
جاء ذلك خالل فعاليات امللتقى الثاين لكبار املواطنني، الذي نظمته الدائرة 
واأبطال  �صندنا  “اأنتم  �صعار  حتت  االأ���ص��ري��ة،  التنمية  موؤ�ص�صة  مع  بالتعاون 
العاملي  ال��ي��وم  م��ع  ت��زام��ن��اً  االأ���ص��ري��ة،  التنمية  موؤ�ص�صة  مقر  يف  نه�صتنا” 
واالأن�صطة  “الريا�صة  م��ب��ادرة  اأن  املجتمع  تنمية  دائ���رة  واأك���دت  للم�صنني. 
توفر  اإذ  امل��واط��ن��ني،  لكبار  �صحي  حياة  من��ط  تعزيز  بهدف  البدنية” ت��اأت��ي 
اإليها ب�صهولة، لتكون هذه  اأن�صطة وفعاليات ريا�صية ميكن الو�صول  املبادرة 
اأن كبار املواطنني  واإنتاجاً يف املجتمع. واأو�صحت الدائرة  اأكرث ن�صاطاً  الفئة 
والبناء،  واالإرادة  وال�صرب  االإلهام  وم�صدر  املجتمع،  زاوي��ة يف  ي�صّكلون حجر 
مب�صوؤولياته  واٍع  جيل  خلق  يف  ي�صاهم  فكرياً  خم��زون��اً  الفئة  ه��ذه  تعد  كما 
الواجب  م��ن  ف��اإن��ه  املنطلق،  ه��ذا  وم��ن  وتقاليده.  وع��ادات��ه  بثقافته  وملتزٍم 

اال�صتمرار  من  ميكنهم  مبا  حياتهم،  ج��ودة  وحت�صني  الفئة  بهذه  االهتمام 
يف العطاء. واأ�صارت دائرة تنمية املجتمع، اأن املبادرة التي تاأتي بال�صراكة مع 
على  احلر�س  توؤكد  االأ�صرية،  التنمية  وموؤ�ص�صة  الريا�صي،  اأبوظبي  جمل�س 
اأحد  اإذ تعد ممار�صة الريا�صة  متكني كبار املواطنني، وتقدمي الرعاية لهم، 
العوامل الرئي�صية يف احل�صول على حياة �صحية. وا�صتعر�صت الدائرة خالل 
امللتقى عدداً من املو�صوعات املرتبطة با�صتبانة جودة احلياة، والذي اأظهرت 
احلاجة امللّحة لتغيري منط حياة اأفراد املجتمع وزيادة وعيهم باأهمية ممار�صة 
الدائرة  بّينت  كما  للفرد.  واجل�صدية  والنف�صية  ال�صحية  واأهميتا  الريا�صة، 
خالل  من  وذل��ك  املواطنني،  كبار  لدى  االجتماعية  العالقات  تعزيز  اأهمية 
انخراطهم يف االأن�صطة والفعاليات املختلفة، مع اأهمية توفري البنية التحتية 
املجتمعية.  املحافل  كافة  يف  والدائمة  الفاعلة  امل�صاركة  على  ت�صجعهم  التي 
و�صتنطلق املبادرة يف 8 مراكز تابعة ل� “التنمية االأ�صرية” يف خمتلف اأنحاء 
اإمارة اأبوظبي، متوزعة على 3 مراكز يف مدينة اأبوظبي، و3 مراكز يف منطقة 
العني، ومركزين يف منطقة الظفرة، حيث تنطلق املبادرة خالل الربع االأخري 

من العام اجلاري.

•• اآخن- اأملانيا-الفجر

حققت خيول مربط عجمان العائد ل�صمو ال�صيخ عمار 
اإجن��ازا جديدا يف  النعيمي ويل عهد عجمان  بن حميد 
العربي ي�صاف  الفرو�صية وريا�صة جمال اخليل  جمال 
املحلي  امل�صتويني  على  ال�صابقة  االجن���ازات  �صل�صلة  اإىل 
وال��دويل بح�صولها على ثالث ميداليات ملونة خالل 
جلمال  االأمم  كل  كاأ�س  لبطولة   37 الن�صخة  فعاليات 
م�صاء  اختتمت  والتي   2019 اخليل العربية االأ�صيلة 
اأملانيا.  اآخن يف  األربت مبدينة  يوم االأحد املا�صي بقاعة 
ذهبيتني وف�صية عرب كل من  وح�صدت خيول عجمان 
x ج�صت�س  “دبليو  اي���ه  اإي  �صنغهاي  ال�����ص��ه��ري  ال��ف��ح��ل 

بكل جدارة  الفحول  ن��ال بطولة  ايه” ال��ذي  اإي  �صليمة 
الكربى.  البطوالت  يف  ال�صخمة  اإجنازاته  معززا  وثقة 
اأف�صل  بلقب  اي��ه  اإي  �صنغهاي  اجلميل  الفحل  ت��وج  كما 
اأعلى  ال��ع��رو���س ح��ي��ث ح�صل ع��ل��ى  ال��ذك��ور يف  اخل��ي��ول 
املهرة  ومنحت  نقطة.   93.21 بلغ  النقاط  معدل من 
رهفاء   x ع��زام  ج  “ع  �صياو  بيال  ام  دي  ات�س  ال�صاعدة 
الثاين خالل  اللقب الذهبي  الهواجر” مربط عجمان 
البطولة بعد ان انتزعت بكل ج��دارة لقب املهرات عمر 
ال�صقب “كحيل  ال�صا  البديعة  الفر�س  واأك��م��ل��ت  �صنة. 
ح�صدت  عندما  عجمان  ملربط  الثالثية  االميدة”   x
املربط جدارتها  الف�صي لالأفرا�س لتوؤكد خيول  اللقب 

وريادتها العاملية.

خيول عمار النعيمي حت�صد ذهبيتني وف�صية يف كاأ�س االأمم

دائرة تنمية املجتمع تعلن عن مبادرة الريا�صة واالأن�صطة البدنية لكبار املواطنني

•• اأبوظبي-الفجر

و21   19 ي��وم��ي  اأب��وظ��ب��ي  بالعا�صمة  ال��ري��ا���ص��ي��ة  زاي���د  م��دي��ن��ة  حتت�صن 
العاملية  مبادلة  لبطولة  ع�صرة  الثانية  ال�صنوية  الن�صخة  دي�صمرباملقبل 
للتن�س مب�صاركة عدد من االأبطال الدوليني من بينهم البطالن العامليان 
رافائيل نادال ودانييل ميدفيديف وكان النجم االإ�صباين نادال حامل لقب 
بطولة مبادلة العاملية للتن�س 4 مرات، قد اأحرز خالل وقت �صابق من هذا 
ال�صهر لقبه التا�صع ع�صر يف ’جراند �صالم‘ بعد فوزه على البطل الرو�صي 

ميدفيديف .
�صهر  خ��الل  اأبوظبي  يف  منهما  ك��لٍّ  مباريات  ونتائج  القرعة  اإىل  وا�صتناداً 
العا�صمة  يف  جم���دداً  البطالن  يتواجه  اأن  املتوقع  فمن  املقبل،  دي�صمرب 

االإماراتية.

مبادلة العاملية للتن�س تنطلق يف دي�صمرب 
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وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

و�صبكات  ال��ن��ط��اق  الال�صلكي عري�س  االت�����ص��ال  اأن��ظ��م��ة  ع��رب  الطلب  عند  وال��ف��ي��دي��و  ال�����ص��وت  ب��ث  خ��دم��ات 
و�صبكات  النطاق  عري�س  الال�صلكي  الو�صول  اأنظمة  عرب  الطلب  عند  وال�صور  ال�صوت  اإر�صال  الكمبيوتر؛ 
الكمبيوتر؛ توفري اإمكانية الولوج اإىل �صبكات ات�صاالت الكمبيوتر ملعاجلة عمليات ال�صداد ببطاقة االئتمان؛ 
املحمولة  الهواتف  طريق  عن  االت�صاالت  اإج��راء  الكمبيوتر؛  مب�صاعدة  وال�صور  والبيانات  الر�صائل  اإر�صال 
مع ميزات االأمان؛ اإجراء االت�صاالت عرب الطرفيات احلا�صوبية مع ميزات االأمان؛ االت�صال عرب ات�صاالت 
نقل  احلا�صوبية؛  الطرفيات  عرب  االت�صال  والال�صلكية؛  ال�صلكية  االت�صاالت  خدمات  املحمول؛  الهاتف 
نقل  خدمات  التلفزيوين؛  البث  التلك�س؛  خدمات  البيانات؛  نقل  حول  معلومات  توفري  امل�صفرة؛  البيانات 
بيانات الفيديو ح�صب الطلب؛ اإر�صال الفاك�صات؛ االإذاعة بالراديو؛ ات�صاالت الهاتف املحمول؛ تاأجري مرافق 
االت�صاالت باالأقمار ال�صناعية؛ تاأجري م�صتقبالت االت�صاالت باالأقمار ال�صناعية؛ تاأجري اأجهزة فك الت�صفري 
لالت�صاالت باالأقمار ال�صناعية؛ اإر�صال بيانات ملفات ال�صوت وال�صور وتاريخ الن�س؛ اإر�صال ملفات ال�صوت 
املعلومات  وتوفري  ال�صركات  بني  املحلية  ال�صبكات  اإىل  الو�صول  الولوج  اإمكانية  توفري  وال�صور؛  والبيانات 
اخلا�صة بها؛ توفري املعلومات املتعلقة بات�صاالت البيانات عرب اأنظمة االت�صال الال�صلكي عري�س النطاق؛ 
اأنظمة  البث التلفزيوين عرب اأنظمة االت�صال الال�صلكي عري�س النطاق؛ بث الفيديو وال�صوت با�صتخدام 
االت�صال الال�صلكي عري�س النطاق؛ اإر�صال الربيد االإلكرتوين با�صتخدام اأنظمة االت�صال الال�صلكي عري�س 
النطاق؛ خدمات غرف املحادثة عرب اأنظمة االت�صال الال�صلكي عري�س النطاق؛ االت�صاالت الهاتفية عرب 
اأنظمة االت�صال الال�صلكي عري�س النطاق واالإنرتنت؛ توفري اإمكانية الولوج اإىل اأنظمة االت�صال الال�صلكي 
وا�صع النطاق و�صبكات الكمبيوتر؛ توفري املعلومات املتعلقة ببث الربامج التلفزيونية عرب اأنظمة االت�صال 
الال�صلكي  االت�صال  اأنظمة  عرب  ال�صوتي  البث  خدمات  الكمبيوتر؛  و�صبكات  النطاق  عري�س  الال�صلكي 
النطاق  عري�س  الال�صلكي  االت�صال  اأنظمة  عرب  االإلكرتوين  الربيد  الكمبيوتر؛  و�صبكات  النطاق  عري�س 
الال�صلكي عري�س  االت�صال  اأنظمة  الطرفيات احلا�صوبية عرب  االت�صاالت عن طريق  الكمبيوتر؛  و�صبكات 
النطاق و�صبكات الكمبيوتر؛ توفري اإمكانية الولوج اإىل �صبكات االت�صاالت عن طريق اأجهزة الكمبيوتر عرب 
الهاتف  واأجهزة  احلا�صوبية  الطرفيات  طريق  عن  االت�صاالت  النطاق؛  عري�س  الال�صلكي  االت�صال  اأنظمة 
معدات  تاأجري  النطاق؛  عري�س  الال�صلكي  االت�صال  اأنظمة  با�صتخدام  املنزلية  الفيديو  واأل��ع��اب  املحمول 
االت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية مبا يف ذلك الهواتف واأجهزة الفاك�س الأنظمة االت�صال الال�صلكي عري�س 
الفاك�س لنظام  واأجهزة  الهواتف  بتاأجري معدات االت�صاالت مبا يف ذلك  املتعلقة  املعلومات  النطاق؛ توفري 
االت�صال الال�صلكي عري�س النطاق؛ تاأجري وحدات الت�صكيل واأجهزة فك الت�صمني )املودم( الأنظمة االت�صال 
الال�صلكي عري�س النطاق؛ االت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية، بخالف البث؛ االت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية، 
بخالف البث واال�صت�صارات املتعلقة بها؛ تقدمي اال�صت�صارات وامل�صورة ب�صاأن االت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية؛ 
املعلومات حول االت�صاالت؛ اإر�صال الربيد االإلكرتوين؛ خدمات اإعادة توجيه الربيد االإلكرتوين؛ خدمات 
الطرفيات  عرب  باالت�صاالت  املتعلقة  اال�صت�صارات  احلا�صوبية؛  الطرفيات  عرب  االت�صاالت  الدرد�صة؛  غرف 
االت�صال  بالتلغراف؛  االت�صال  للكمبيوتر؛  العاملية  بال�صبكة  االرتباط  عرب  االت�صاالت  تقدمي  احلا�صوبية؛ 
خدمات  االأنباء؛  وكالة  خدمات  الفاك�س؛  واأجهزة  الهواتف  ذلك  يف  مبا  االت�صال  معدات  تاأجري  بالهاتف؛ 
البث  االآيل؛  ال��ن��داء  خ��دم��ات  الال�صلكية؛  ال�صبكات  ع��رب  امل��ع��ل��وم��ات  اإر���ص��ال  ال��ب��ث؛  م��ع��دات  ت��اأج��ري  ال��ب��ث؛ 
اإر�صال  االإن��رتن��ت؛  على  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  من�صات  اإىل  ال��ول��وج  اإمكانية  ت��وف��ري  الكبلي؛  بالتلفزيون 

 االإ�صارة للتجارة االإلكرتونية عرب اأنظمة االت�صاالت واأنظمة ات�صاالت البيانات. 
الواق�عة بالفئة:  38

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من االحرف الالتينية  »G » ، »M«   و »O« املكتوبة ب�صكل مميز
اال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  2  اأكتوبر  2019 العدد 12746 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  4 �صبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 316542 
با�ص��م: جي اإم اأو انرتنت انك.

وعنوانه:26-1، �صاكوراجيوكا-ت�صو، �صيبويا-كو، طوكيو 150-8512 اليابان
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

الباعثة  الثنائية  ال�صمامات  لل�صوارع من  لل�صوء؛ م�صابيح  الباعثة  الثنائية  ال�صمامات  اإ�صاءة من  اأجهزة 
لل�صوء؛ م�صابيح كهربائية واأجهزة اإ�صاءة اأخرى

الواق�عة بالفئة:  11
و�صف العالمة:  تتكون العالمة من االحرف الالتينية  »G » ، »M«   و »O« املكتوبة ب�صكل مميز

اال�ص��رتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  2  اأكتوبر  2019 العدد 12746 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:4 �صبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 316559 
با�ص��م: جي اإم اأو انرتنت انك.

وعنوانه:26-1، �صاكوراجيوكا-ت�صو، �صيبويا-كو، طوكيو 150-8512 اليابان
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

األعاب االأطفال؛ مقاب�س التحكم مبن�صات األعاب الفيديو؛ كرات للعب؛ اللعب؛ لعبة الرند )الزهر(؛ األعاب 
لوح �صوغوروكو؛ كوؤو�س للعبة الرند )الزهر(؛ لعبة الداما ال�صينية؛ األعاب �صطرجن؛ لعبة الداما؛ اأجهزة 
األعاب فيديو؛ لعبة الداما )الدومينو(؛ ورق لعب )�صدة(؛ األعاب بطاقة التبادل؛ جتهيزات البلياردو؛ األعاب 
ماه جونغ؛ دمى للحيوانات االأليفة املنزلية؛ األعاب رقعة اجلو؛ اأدوات ريا�صية؛ اآالت األعاب الفيديو املنزيل؛ 
بطاقات األعاب اأوتا-جاروتا؛ بطاقات األعاب هانافودا؛ اأجهزة األعاب فيديو النوادي؛ االألعاب املحمولة باليد 
ذات �صا�صات الكري�صتال ال�صائل؛ األعاب منزلية؛ اأجهزة �صحر )األعاب(؛ ال�صطرجن الياباين )األعاب �صوغي(؛ 
األعاب؛  واأجهزة  اآالت  املالهي؛  ت�صلية معدة لال�صتخدام يف حدائق  واأجهزة  اآالت  ال�صمك؛  ُدم��ى؛ عدة �صيد 

اأجهزة األعاب فيديو امل�صتهلك.
الواق�عة بالفئة:  28

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من االحرف الالتينية  »G » ، »M«   و »O« املكتوبة ب�صكل مميز
اال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  2  اأكتوبر  2019 العدد 12746 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:
بتاريخ:  4 �صبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 316574 

با�ص��م: جي اإم اأو انرتنت انك.
وعنوانه:26-1، �صاكوراجيوكا-ت�صو، �صيبويا-كو، طوكيو 150-8512 اليابان

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
اأو  اللعب  اإ���ص��الح  لل�صوء؛  الباعثة  الثنائية  ال�صمامات  ذات  االإ���ص��اءة  اأج��ه��زة  واإ���ص��الح  و�صيانة  تركيب 
�صبكة  اأ�صالك  متديد  الطرفية؛  واالأجهزة  واالأنظمة  الكمبيوتر  �صبكات  اأجهزة  �صيانة  اأو  اإ�صالح  الدمى؛ 
اأجهزة  ع��ت��اد  تركيب  الكمبيوتر؛  اأج��ه��زة  ع��ت��اد  ترقية  الكمبيوتر؛  اأج��ه��زة  �صيانة  اأو  اإ���ص��الح  الكمبيوتر؛ 
الكمبيوتر؛ اال�صت�صارات املتعلقة برتكيب عتاد اأجهزة الكمبيوتر؛ اإ�صالح و�صيانة الهواتف الذكية؛ اإ�صالح 
اأو  اإ�صالح  املحمولة؛  الهواتف  واأدوات  اأجهزة  �صيانة  اأو  اإ�صالح  املنزلية؛  الفيديو  األعاب  اأجهزة  �صيانة  اأو 
اإن�صاء  االإن�صاءات؛  ا�صت�صارات  االإن�صاءات؛  اأعمال  ال�صائل؛  الكري�صتال  �صا�صات  ذات  املحمولة  االألعاب  �صيانة 
تقدمي  ات�صاالت؛  �صبكة  تركيب  ات�صاالت؛  �صبكة  نظام  اإن�صاء  والال�صلكية؛  ال�صلكية  الب�صرية  االت�صاالت 
�صيانة  اأو  اإ�صالح  الكهربائية؛  االأجهزة  يف  الت�صوي�س  اإزال��ة  خدمات  ات�صاالت؛  �صبكة  تركيب  ب�صاأن  امل�صورة 
اأجهزة ومعدات االت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية؛ اإ�صالح اأو �صيانة االآالت واالأجهزة االإلكرتونية؛ اإ�صالح اأو 
�صيانة االأجهزة الكهربائية اال�صتهالكية؛ تركيب اأنظمة و�صبكات االت�صال الال�صلكي؛ اإ�صالح اأو �صيانة اآالت 

 واأجهزة الت�صلية؛ اإ�صالح اأو �صيانة اأجهزة التربيد؛ تركيب اأجهزة التربيد. 
الواق�عة بالفئة:  37

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من االحرف الالتينية  »G » ، »M«   و »O« املكتوبة ب�صكل مميز
اال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  2  اأكتوبر  2019 العدد 12746 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  4 �صبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 316579 
با�ص��م: جي اإم اأو انرتنت انك. 

وعنوانه:26-1، �صاكوراجيوكا-ت�صو، �صيبويا-كو، طوكيو 150-8512 اليابان
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

الكامريات  التقطتها  ال��ت��ي  ال�����ص��ور  وت��ك��ب��ري  م��ع��اجل��ة وط��ب��اع��ة  ال��ف��وت��وغ��رايف؛  اأوف�����ص��ت؛ احل��ف��ر  ط��ب��اع��ة 
التقطتها  ال��ت��ي  الرقمية  ال�����ص��ور  ب��ي��ان��ات  وط��ب��اع��ة  بالكمبيوتر  لتعديل  واأج��ه��زة  اآالت  ت��اأج��ري  ال��رق��م��ي��ة؛ 
تكوين  رقمياً؛  املخزنة  وال�صور  الفوتوغرافية  ال�صور  طباعة  الرقمية؛  الطباعة  الرقمية؛  الكامريات 
الطباعة؛  االت�����ص��االت؛  �صبكة  ع��رب  الطباعة  خ��دم��ات  الرقمية؛  ال�صور  وتنقيح  تعديل  الرقمية؛  ال�صور 
ال�صور  تكبري  الفوتوغرافية؛  ال�صور  ال�صينمائية؛ طباعة  االأف��الم  الطباعة؛ معاجلة  واآالت  اأجهزة  تاأجري 
ال�صور  تكبري  اأو  الفوتوغرافية  ال�صور  طباعة  اأو  االأف��الم  لتحمي�س  واأجهزة  اآالت  تاأجري  الفوتوغرافية؛ 
الفوتوغرافية  الطباعة  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة؛  ال�����ص��ور  ن�صخ  ال��ف��وت��وغ��راف��ي��ة؛  ال�����ص��ور  معاجلة  ت�صطيبها؛  اأو 
الطلب  ح�صب  ت�صنيع  الفوتوغرافية؛  االأف���الم  حتمي�س  ال��ف��وت��وغ��رايف؛  احلفر  الفوتوغرافية؛  لل�صور 
االت�صاالت  الأجهزة  الطلب  ح�صب  ت�صنيع  االإلكرتونية؛  واالأج��ه��زة  واالآالت  الكهربائية  واالأج��ه��زة  ل��الآالت 
االألواح؛  �صنع  خدمات  االأخ���رى؛  والوثائق  للكتب  الطلب  عند  الرقمية  الطباعة  والال�صلكية؛  ال�صلكية 
الأجهزة  املخ�ص�س  التجميع  واأجزائها؛  الكهربائية  واالأج��ه��زة  ل��الآالت  املخ�ص�س  التجميع  الكتب؛  جتليد 

 االت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية؛ التجميع املخ�ص�س لالآالت واالأجهزة االإلكرتونية. 
الواق�عة بالفئة:  40

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من االحرف الالتينية  »G » ، »M«   و »O« املكتوبة ب�صكل مميز
اال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  2  اأكتوبر  2019 العدد 12746 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل /  كاليد اند كو ال ال بي
بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  4 �صبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 316578 
با�ص��م: جي اإم اأو انرتنت انك.

وعنوانه:26-1، �صاكوراجيوكا-ت�صو، �صيبويا-كو، طوكيو 150-8512 اليابان
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

تنظيم  اأخ��رى؛  ات�صال  �صبكة  اأو  االإن��رتن��ت  �صبكة  طريق  عن  امل��رور  وحركة  الطرق  ب�صاأن  معلومات  توفري 
االإقامة؛  باأماكن  اخلا�صة  تلك  با�صتثناء  االإن��رتن��ت،  عرب  املقدمة  احل��ج��وزات  وخدمات  وال�صفر  الرحالت 
اأو  ال�صور  اأو  املو�صيقى  اأو  الرقمية  ال�صور  اأو  امل�صتندات  اأو  اإلكرتونًيا  املخزنة  للبيانات  الفعلي  التخزين 
مقاطع الفيديو اأو األعاب الكمبيوتر؛ تغليف ال�صلع؛ مناولة ال�صحنات؛ ال�صم�صرة يف ال�صحن؛ تنظيم جوالت 
ال�صفر؛ خدمات التخزين يف امل�صتودعات؛ النقل اجلوي؛ النقل بال�صيارات؛ النقل بوا�صطة القوارب؛ و�صاطة 
ال�صحن؛ تاأجري م�صاحات التخزين يف امل�صتودعات؛ احلفظ املوؤقت لالأمتعة ال�صخ�صية؛ مواقف ال�صيارات؛ 
توفري معلومات الطرق وحركة املرور عرب �صبكات االت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية؛ ت�صليم الب�صائع بالطلب 
اإلكرتونًيا؛ التخزين  اأو امل�صتندات املخزنة  الربيدي؛ النقل بال�صكك احلديدية؛ التخزين الفعلي للبيانات 
الطرق  عن  معلومات  توفري  امل��رور؛  حركة  عن  معلومات  توفري  االإلكرتونية؛  التجارة  لت�صليمات  املوؤقت 
النقل؛  لوج�صتيات  النقل؛  التخزين؛  معلومات  التخزين؛  للت�صليمات؛  امل��وؤق��ت  التخزين  امل���رور؛  وحركة 
احلجز للنقل؛ معلومات النقل؛ خدمات تنظيم الرحالت وال�صفر وخدمات احلجز، با�صتثناء تلك اخلا�صة 

 باأماكن االإقامة؛ مرافقة جوالت ال�صفر؛ نقل وتخزين وت�صليم امل�صروبات. 
الواق�عة بالفئة:  39

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من االحرف الالتينية  »G » ، »M«   و »O« املكتوبة ب�صكل مميز
اال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  2  اأكتوبر  2019 العدد 12746 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  4 �صبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 316569 
با�ص��م: جي اإم اأو انرتنت انك.

وعنوانه:26-1، �صاكوراجيوكا-ت�صو، �صيبويا-كو، طوكيو 150-8512 اليابان
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

مياه  )م�صروبات(؛  خ�صروات  ع�صري  الفواكه؛  ع�صائر  الغازية؛  امل�صروبات  ال�صعري؛  اأ�صا�صها  م�صروبات 
معدنية )م�صروبات(؛ م�صروبات الطاقة؛ م�صروبات تواترية؛ م�صروبات ريا�صية؛ م�صروبات ريا�صية معززة 

بالربوتني؛ م�صروبات م�صل اللنب. 
الواق�عة بالفئة:  32

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من االحرف الالتينية  »G » ، »M«   و »O« املكتوبة ب�صكل مميز
اال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  2  اأكتوبر  2019 العدد 12746 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  4 �صبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 316546 
با�ص��م: جي اإم اأو انرتنت انك.

وعنوانه:26-1، �صاكوراجيوكا-ت�صو، �صيبويا-كو، طوكيو 150-8512 اليابان
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

جمالت  م�صورة؛  بريدية  بطاقات  مطبوعات؛  كبرية؛  اإع��الن��ات  كرا�صات؛  )قرطا�صية(؛  اأخ��ت��ام  ت��ق��اومي؛ 
ال��ورق؛ منا�صف من الورق؛  املوا�صيع العامة؛ كتب؛ دوري��ات؛ قرطا�صية؛ ل�صاقات؛ منا�صف يد �صحية من 
مناديل من الورق للموائد؛ مناديل من الورق؛ منا�صف يد من الورق؛ الفتات من الورق؛ رايات ورقية؛ كتب 

مذكرات اجليب اأغطية كتب مذكرات اجليب
الواق�عة بالفئة:  16

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من االحرف الالتينية  »G » ، »M«   و »O« املكتوبة ب�صكل مميز
اال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  2  اأكتوبر  2019 العدد 12746 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  4 �صبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 316541 
با�ص��م: جي اإم اأو انرتنت انك.

وعنوانه:26-1، �صاكوراجيوكا-ت�صو، �صيبويا-كو، طوكيو 150-8512 اليابان
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

بطاقات الدارات املتكاملة )بطاقات ذكية(؛ رقائق )دارات متكاملة(؛ برامج كمبيوتر للولوج اإىل االإنرتنت؛ 
ملفات مو�صيقية قابلة للتنزيل؛ ملفات �صور قابلة للتنزيل؛ حامالت البيانات امل�صجلة مع برامج كمبيوتر 
الو�صائط؛  متعددة  التفاعلية  الفيديو  األعاب  برامج  مع  امل�صجلة  البيانات  حامالت  االإنرتنت؛  اإىل  للولوج 
اإنذار  اأجهزة  االأوزون؛  للغط�س؛ مولدات  الهواء  الغط�س؛ خزانات  بدالت  الغط�س؛  لريا�صة  ال��وزن  اأحزمة 
كمبيوتر؛  اأجهزة  الكابالت؛  و�صالت  كهربائية؛  كابالت  للتنزيل؛  قابلة  �صحابية  حو�صبة  برجميات  الغاز؛ 
اأجهزة الكمبيوتر العمالقة؛ برامج األعاب كمبيوتر؛ برامج كمبيوتر؛ حامالت البيانات امل�صجلة مع برامج 
ل�صبكات  حا�صوبي  اأم��ن  برامج  مع  امل�صجلة  البيانات  حامالت  الكمبيوتر؛  اأجهزة  على  لقراءتها  كمبيوتر 
الكمبيوتر؛ برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل يف �صبكة كمبيوتر؛ عتاد كمبيوتر؛ برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل 
امل�صجلة  املغناطي�صية  واالأ�صرطة  املغناطي�صية  واالأقرا�س  االإلكرتونية  الدوائر  م�صجلة؛  كمبيوتر  وبرامج 
قابلة  كمبيوتر  األعاب  وبرامج  الكمبيوتر  األعاب  برامج  بالكمبيوتر؛  ملحقة  اأجهزة  الكمبيوتر؛  برامج  مع 
امل�صجلة  البيانات  حامالت  كمبيوتر؛  برامج  مع  امل�صجلة  البيانات  حامالت  الكمبيوتر؛  خ��وادم  للتنزيل؛ 
البطاقات  احل��ري��ق؛  من  للوقاية  ر���س  �صبكات  ال�صيليكون؛  رق��اق��ات  االأنظمة؛  الإدارة  كمبيوتر  برامج  مع 
كمبيوتر  برامج  الذكية؛  للهواتف  كمبيوتر  برامج  الذكية؛  الهواتف  املتكاملة(؛  الدوائر  )بطاقات  الذكية 
اآالت ختم  ال�صرائح؛  تثبيت الأفالم  اأجهزة  لل�صوء؛  �صرائح معر�صة  اأفالم  الذكية؛  للهواتف  للتنزيل  قابلة 
برامج  للتنزيل؛  قابلة  كمبيوتر  األ��ع��اب  ب��رام��ج  ال��زم��ن(؛  ت�صجيل  )اآالت  ال���دوام  �صاعات  وال��ت��اري��خ؛  ال��وق��ت 
�صور  ملفات  للتنزيل؛  قابلة  مو�صيقية  �صوتية  ت�صجيالت  املالية؛  االأوراق  لتداول  للتنزيل  قابلة  كمبيوتر 
قابلة للتنزيل؛ ملفات �صور اأو اأفالم قابلة للتنزيل؛ الكمبيوترات اللوحية؛ حامالت البيانات امل�صجلة مع 
مع  امل�صجلة  البيانات  حامالت  البيانات؛  وتخزين  البيانات  وا�صرتجاع  البيانات  لتخزين  كمبيوتر  برامج 
قواعد  وت�صغيل  البيانات  قواعد  وتكامل  البيانات  قواعد  ومعاجلة  البيانات  قواعد  الإدارة  كمبيوتر  برامج 
الرقمية؛  الفيديو  الرقمية؛ م�صغالت ملفات  ال�صوت  البيانات؛ م�صغالت ملفات  اأجهزة معاجلة  البيانات؛ 
حامالت البيانات امل�صجلة مع برامج كمبيوتر لت�صهيل الولوج اإىل خادم ال�صبكة والكمبيوتر امل�صيف واأجهزة 
الدارات  الفواتري؛  اآل��ة  املكتبي؛  لال�صتخدام  املثقبة  البطاقة  اآالت  ال�صبكة؛  خ��وادم  بها؛  واالت�صال  العميل 
املعامالت والت�صغيل  الذي مت حت�صينه العتماد  البيانات  املطبوعة؛ جهاز معاجلة  دارات  املطبوعة؛ لوحات 
للتاأكيد يف �صبكة البلوكت�صني؛ برامج كمبيوتر ت�صتخدم يف تكنولوجيا البلوكت�صني؛ اأجهزة تنظيم التنف�س 
واأجهزة  اآالت  الريا�صي؛  للتدريب  حماكاة  اأجهزة  املراقبة؛  �صاروخ  الفونوغراف؛  �صجالت  الغط�س؛  اأثناء 
الت�صوير ال�صينمائي؛ االأفالم ال�صينمائية املعر�صة لل�صوء؛ معاجلات )وحدات املعاجلة املركزية(؛ املعاجلات 
ال�صوئية  واالأقرا�س  املغناطي�صية  واالأقرا�س  االإلكرتونية  الدوائر  االفرتا�صية؛  العملة  لتعدين  املح�صنة 
واالأقرا�س ال�صوئية املغناطي�صية واالأقرا�س املدجمة واأقرا�س الفيديو الرقمي واالأ�صرطة املمغنطة التي 
يتم ت�صجيل برامج الكمبيوتر عليها الآالت األعاب الفيديو املنزلية؛ برامج األعاب الفيديو للم�صتهلكني؛ اأجهزة 
اإنذار احلريق؛ اأجهزة معاجلة ال�صور؛ حموالت دوارة؛ نظارات؛ اأجهزة ومعدات اإنقاذ؛ الدوائر االإلكرتونية 
املدجمة  واالأق���را����س  املغناطي�صية  ال�صوئية  واالأق���را����س  ال�صوئية  واالأق���را����س  املغناطي�صية  واالأق���را����س 
األعاب  الأجهزة  عليها  الكمبيوتر  برامج  ت�صجيل  يتم  التي  املمغنطة  واالأ�صرطة  الرقمي  الفيديو  واأقرا�س 
فيديو النوادي؛ برامج االألعاب الأجهزة األعاب فيديو النوادي؛ اآالت ت�صجيل النقد؛ املن�صورات االلكرتونية 
امل�صتخدمة يف، اأو املرتبطة باالإبالغ عن التقارير املالية واال�صتثمار املايل والتجارة املالية وتداول العمالت 
يتعلق  فيما  الرقمية  امل�صغالت  على  ال�صتخدامها  املعدة  االلكرتونية  املن�صورات  الفرق؛  وعقود  االأجنبية 
برامج  ال�صخ�صية؛  الرقمية  للم�صاعدات  كمبيوتر  برامج  الفرق؛  ت��داول  وعقود  والنقدي  امل��ايل  بالتداول 
الكمبيوتر القابلة للتنزيل للم�صاعدات الرقمية ال�صخ�صية؛ الهواتف اخلليوية؛ برامج كمبيوتر للهواتف 
املحمولة؛ الدوائر االإلكرتونية واالأقرا�س املدجمة امل�صجلة مع برامج لالألعاب املحمولة باليد ذات �صا�صات 
اأجهزة واآالت ب�صرية؛  الكري�صتال ال�صائل؛ االآالت احلا�صبة؛ م�صاطر انزالقية؛ �صمعدانات فح�س البي�س؛ 
من  للوقاية  قفازات  العمل؛  م�صجل  املعدنية؛  النقود  الفرز  اأو  عد  اآالت  ب�صرية؛  بيانات  تخزين  و�صائط 
ن�صخ  اآالت  مغناطي�صية؛  واأدوات  اأجهزة  مغناطي�صية؛  نوى  مغناطي�صية؛  بيانات  تخزين  و�صائط  احل��وادث؛ 
ال�صور؛ اآالت حا�صبة يدوية؛ دوائر متكاملة؛ رقائق الكرتونية لت�صنيع الدوائر املتكاملة؛ فوهات خراطيم 
اإطفاء احلريق؛ طفايات احلريق؛ فوهات احلريق؛ �صيارات االإطفاء؛ قوارب اإطفاء احلريق؛ مثلثات حتذير 
من عطل املركبات؛ اأجهزة حماكاة قيادة املركبات والتحكم بها؛ اأدوات ر�صم هند�صي؛ كابالت ات�صال؛ اأجهزة 
الغو�س، لي�صت لال�صتخدام الريا�صي؛ اأجهزة ومعدات القيا�س واالختبار؛ مربدات وحدة املعاجلة املركزية؛ 
ال�صيارات؛ معدالت مرحلية؛ كابالت االت�صاالت  املعدنية لت�صغيل بوابات مواقف  النقد  اآليات تعمل بقطع 
ال�صلكية والال�صلكية؛ برامج كمبيوتر قابلة للتنزيل للهواتف املحمولة من خالل �صبكة االت�صاالت ال�صلكية 
والال�صلكية، برامج األعاب كمبيوتر قابلة للتنزيل من خالل �صبكة االت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية؛ اأ�صالك 
اأجهزة حتليل كهربائي؛ �صفارات  اأو ميكانيكية؛  �صواء م�صيئة  ال�صكك احلديدية،  اإ�صارات  اأجهزة  مقاومة؛ 
الهوية  حتديد  نظام  مغناطي�صية؛  اأو  كهربائية  اختباري  واأجهزة  ع��دادات  كهربائي؛  كمبيوتر  كهربائية؛ 
جهاز  والال�صلكية؛  ال�صلكية  االت�صال  ومعدات  اأجهزة  والال�صلكية؛  ال�صلكية  االت�صاالت  �صبكة  اإىل  للولوج 
مو�صالت  الطاقة؛  حم��والت  كهربائية؛  اأقطاب  والال�صلكية؛  ال�صلكية  االت�صاالت  ب�صبكة  لالت�صال  ول��وج 
الطاقة؛ مفاتيح الطاقة؛ امدادات الطاقة الكهربائية؛ اأجهزة ومعدات اإلكرتونية واأجزائها؛ برامج كمبيوتر 
قابلة للتنزيل الإدارة اأو تداول العملة االفرتا�صية االإلكرتونية اأو العملة اأو الرموز امل�صفرة؛ برامج تطبيقات 
الكمبيوتر الإجراء التحويالت واإدارة العملة االفرتا�صية االإلكرتونية؛ مربدات الأجهزة الكمبيوتر؛ برامج 
كمبيوتر  برامج  االإل��ك��رتوين؛  للتوقيع  كمبيوتر  وبرامج  كمبيوتر  عتاد  اإلكرتونية؛  من�صورات  كمبيوتر؛ 
لنظام التوقيع االإلكرتوين؛ كابالت اإلكرتونية؛ برامج كمبيوتر للم�صادقة االإلكرتونية؛ اأ�صالك وكابالت 
كهربائية؛ خاليا وبطاريات كهربائية؛ اأجهزة اإنذار �صد ال�صرقة؛ اأجهزة ومعدات توزيع الطاقة اأو التحكم 
بها؛ مربدات الأجهزة ومعدات توزيع الطاقة اأو التحكم بها؛ اإ�صارات الطرق، �صواء م�صيئة اأو ميكانيكية؛ اآالت 
الت�صويت؛ الدوائر االإلكرتونية واالأقرا�س املغناطي�صية واالأ�صرطة املغناطي�صية وو�صائط البيانات االأخرى 
امل�صجلة مع برامج الكمبيوتر مما يتيح لعدة م�صتخدمني الولوج اإىل تطبيقات الربامج على اأجهزة كمبيوتر 
اأجهزة  الغاز؛  من  حماية  اأقنعة  للحريق؛  م�صادة  مالب�س  غبار؛  من  حماية  اأقنعة  واقية؛  خ��وذات  بعيدة؛ 
فح�س الطوابع الربيدية؛ اأقنعة حلام املعادن؛ اأجهزة واأدوات املختربات؛ اأجهزة ت�صجيل ال�صوت والفيديو؛ 
اأ�صباه  رقائق  املو�صالت؛  اأ�صباه  من  ذواك��ر  املو�صالت؛  اأ�صباه  امل�صجلة؛  الفيديو  واأ�صرطة  الفيديو  اأقرا�س 

 املو�صالت؛ لوحات الدوائر االلكرتونية؛ حمطات اآمنة للمعامالت االإلكرتونية. 
 الواق�عة بالفئة:  9 

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من االحرف الالتينية  »G » ، »M«   و »O« املكتوبة ب�صكل مميز
اال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  2  اأكتوبر  2019 العدد 12746 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  4 �صبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 316571 
با�ص��م: جي اإم اأو انرتنت انك. 

وعنوانه:26-1، �صاكوراجيوكا-ت�صو، �صيبويا-كو، طوكيو 150-8512 اليابان
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

مراكز  اأعمال  ت�صغيل  االإن��رتن��ت؛  عرب  الت�صوق  مراكز  عرب  الب�صائع  وبيع  ل�صراء  عقود  �صراء  املنا�صبات؛  ت�صويق 
الت�صوق لالآخرين على االإنرتنت؛ توفري م�صاحة على مواقع الويب لالإعالن عن ال�صلع واخلدمات؛ �صراء عقود 
وبيع  ب�صراء  يتعلق  فيما  لالآخرين  و�صراء عقود  للتفاو�س  الوكالة  االإنرتنت؛ خدمات  الب�صائع عرب  وبيع  ل�صراء 
اإعالنية  م�صاحات  توفري  االإنرتنت؛  عرب  التوظيف  معلومات  توفري  االإنرتنت؛  عرب  الربيدي  بالطلب  الب�صائع 
االئتمان؛ تقدمي  اإدارة ح�صاب مبيعات بطاقات  الويب؛  اإعالنية على مواقع  تاأجري م�صاحات  الويب؛  على مواقع 
البيانات يف قواعد  البحث عن  الكمبيوتر؛  بعمليات نظام  يتعلق  العمليات فيما  ب��اإدارة  املتعلقة  واملعلومات  امل�صورة 
البيانات يف قواعد بيانات الكمبيوتر لالآخرين وتوفري املعلومات عنها؛  بيانات الكمبيوتر لالآخرين؛ البحث عن 
توفري  الكمبيوتر؛  بيانات  قواعد  يف  املعلومات  تنظيم  الكمبيوتر؛  بيانات  قواعد  يف  املعلومات  وتنظيم  جتميع 
بيانات  قواعد  يف  املعلومات  جتميع  الكمبيوتر؛  بيانات  قواعد  يف  املعلومات  وتنظيم  بتجميع  املتعلقة  املعلومات 
الكمبيوتر؛ اإدارة امللفات املحو�صبة؛ البحث عن البيانات يف ملفات الكمبيوتر لالآخرين؛ اإدارة العمليات فيما يتعلق 
الأنظمة  ال��ت��ج��اري��ة  والعمليات  االأع��م��ال  ب����اإدارة  املتعلقة  وامل��ع��ل��وم��ات  امل�����ص��ورة  ت��ق��دمي  الكمبيوتر؛  ن��ظ��ام  بعمليات 
الكمبيوتر؛ اإحالة مهند�صي الكمبيوتر؛ توفري املعلومات التجارية املتعلقة بال�صركات عرب ات�صال الكمبيوتر؛ اإدارة 
اأندية  على  االإ���ص��راف  اأو  واإدارة  االأع��م��ال،  تنظيم  الكمبيوتر؛  واأنظمة  للكومبيوتر  التجارية  والعمليات  االأع��م��ال 
كرة  العبي  بني  العقود  و�صراء  للتفاو�س  الوكالة  خدمات  االأخ��رى؛  الريا�صية  والفرق  القدم  كرة  فرق  م�صجعي 
القدم اأو الالعبني الريا�صيني االآخرين والفرق الريا�صية؛ تنظيم االأعمال، واإدارة اأو االإ�صراف على اأندية م�صجعي 
االإعالين  الظهور  عقود  و�صراء  للتفاو�س  الوكالة  خدمات  االأخ��ري��ن؛  الريا�صيني  والالعبني  القدم  ك��رة  العبي 
القدم؛  ك��رة  العبي  باإحالة  املتعلقة  االإداري����ة  اخل��دم��ات  االآخ��ري��ن؛  الريا�صيني  الالعبني  اأو  ال��ق��دم  ك��رة  لالعبي 
باإحالة  املتعلقة  االإداري����ة  اخل��دم��ات  للريا�صيني؛  االأع��م��ال  اإدارة  ل��الآخ��ري��ن؛  الت�صوق  مل��راك��ز  ال��ت��ج��اري  الت�صغيل 
الريا�صيني؛ بحث الكفاالت؛ توفري معلومات ال�صركات؛ �صراء عقود ل�صراء وبيع الب�صائع؛ تاأجري االآالت الكاتبة 
االإعالنية عن طريق  املواد  ن�صر  الوقت؛  اأجهزة ت�صجيل  تاأجري  الن�صخ؛  واآالت  الكاتبة  االآالت  اإيجار  الن�صخ؛  واآالت 
اإدخال  اأ�صا�س العقود؛ وكاالت  اإدارة االأعمال وامل�صاعدة االإداري��ة للفنانني لالمتثال لاللتزام على  املبا�صر؛  الربيد 
البيانات وت�صكيل البيانات؛ اإدارة اأعمال اإ�صدار ال�صهادات الرقمية املحو�صبة واإدارتها؛ اخلدمات الكتابية لت�صجيل 
اأو عناوين بروتوكول االنرتنت  النطاقات  اأ�صماء  اأو متديد ت�صجيل  الكتابية لتجديد  النطاقات؛ اخلدمات  اأ�صماء 
لالآخرين؛ اخلدمات الكتابية لت�صجيل اأ�صماء النطاقات اأو عناوين بروتوكول االنرتنت لالآخرين؛ توفري املعلومات 
املتعلقة بت�صجيل اأ�صماء النطاقات اأو عناوين بروتوكول االنرتنت لالآخرين؛ الرتويج ل�صلع وخدمات االآخرين من 
النقاط  وبطاقات  والق�صائم  التجارية  الطوابع  ت�صمل  التي  الرتويجية  احل��واف��ز  وب��رام��ج  املبيعات  اإدارة  خ��الل 
وبطاقات اخل�صم؛ الرتويج ل�صلع وخدمات االآخرين من خالل توزيع الق�صائم اأو النقاط؛ الرتويج ل�صلع وخدمات 
االآخرين من خالل اإدارة املبيعات وبرامج احلوافز الرتويجية التي تنطوي على طوابع التداول؛ توفري املعلومات 
املتعلقة باالأعمال واالقت�صاد؛ وكاالت االإعالن عن طريق فيديوتيك�س؛ تقدمي املعلومات املتعلقة باملبيعات التجارية 
لع�صوية  والتوظيف  االأع��م��ال  اإدارة  باالمتياز؛  املتعلقة  التجارية  والعمليات  االأع��م��ال  اإدارة  الفاك�س؛  طريق  عن 
بطاقات النقاط؛ اإدارة اأعمال الفنادق؛ الت�صويق؛ خدمات اال�صت�صارات الت�صويقية وتقدمي املعلومات عنها؛ تاأجري 
االأحداث  تنظيم  الف�صائية؛  االت�صاالت  االإع��الن عرب  املكتبي؛ وكاالت  الن�صاط  تفعيل  الن�صو�س؛  اأجهزة معاجلة 
جمال  يف  احلديث  باالجتاه  املتعلقة  املعلومات  توفري  وعر�صها؛  االإعالنات  واإع��داد  ترويجية  الأغرا�س  املو�صيقية 
الأغرا�س  والال�صلكية  ال�صلكية  االت�صاالت  و�صلع  ال�صوتية  للبيانات  معار�س  واإج��راء  تنظيم  املو�صيقية؛  االأعمال 
جتارية؛ البحوث والدرا�صات اال�صتق�صائية التجارية؛ البحوث والتحليالت التجارية؛ خدمات وكالة ل�صراء عقود 
لالآخرين تتعلق ب�صراء وبيع ب�صائع اأو �صراكة جتارية، وتوفري معلومات عنها؛ اإدارة احل�صابات نيابة عن االآخرين؛ 
ال�صركات؛  معلومات  توفري  لالآخرين؛  االأعمال  اإدارة  ال�صركات؛  الإدارة  الفنية  باملعرفة  املتعلقة  املعلومات  توفري 
توفري معلومات التوظيف؛ البيع باملزاد العلني؛ البيع باملزاد العلني، مبا يف ذلك من خالل �صبكة االإنرتنت؛ توفري 
التجارية  باملبيعات  املتعلقة  املعلومات  توفري  االإنرتنت؛  عرب  ذلك  يف  مبا  العلني،  باملزاد  بالبيع  املتعلقة  املعلومات 
التنبوؤ  ل��الآخ��ري��ن؛  النقدية  املطالبات  ب����اإدارة  يتعلق  فيما  املكتبي  الن�صاط  تفعيل  املطبوعة؛  التعليمية  للمواد 
والتحليالت االقت�صادي؛ حتليل اإدارة االأعمال وامل�صورة التجارية؛ توفري املعلومات املتعلقة بتحليل اإدارة االأعمال 
واال�صت�صارات التجارية؛ حتليل اإدارة االأعمال اأو اال�صت�صارات التجارية؛ حتليل اإدارة االأعمال اأو امل�صورة التجارية اأو 
ا�صت�صارات االأعمال وتوفري املعلومات املتعلقة بها؛ توفري املعلومات التجارية؛ توفري معلومات اإح�صاءات االأعمال؛ 
اأبحاث حالة االأعمال والدرا�صات اال�صتق�صائية؛ املحا�صبة؛ اإحالة الفنانني الرتفيهيني؛ اإدارة االأعمال من الفنانني 
الرتفيهيني؛ خدمات اال�صتقبال الزوار يف املباين؛ حت�صني حمركات البحث؛ جمع واإدارة وحتليل املعلومات املتعلقة 
االإنرتنت؛  اآمنة وم�صمونة عرب  العميل؛ طلب خدمات لالآخرين يف معاملة مبا�صرة  بالعمالء؛ توفري معلومات 
وتقدمي  على  واالإ�صراف  وت�صغيل  تنظيم  العمالء؛  عالقات  اإدارة  حول  اال�صت�صارات  تقدمي  العمالء؛  خدمة  اإدارة 
فعاليات  واإدارة  تنظيم  واالإع���الن؛  الدعاية  بها؛  املتعلقة  املعلومات  وتوفري  ال��والء،  مكافاآت  لربامج  اال�صت�صارات 
تاأجري  االإن��رتن��ت؛  ذل��ك عرب  ال�صلع واخل��دم��ات، مبا يف  الدعاية واالإع���الن؛ توفري وتاأجري م�صاحة لالإعالن عن 
بالدعاية  املتعلقة  املعلومات  خ��دم��ات  واالإع����الن؛  ال��دع��اي��ة  ت�صميم  خ��دم��ات  اإع��الن��ي��ة؛  وم���واد  اإع��الن��ي��ة  م�صاحات 
واالإع��الن؛ خدمات الدعاية واالإع��الن؛ حتليل وبحث اال�صتجابة للدعاية واالإعالن وتقدمي معلومات عنها؛ ن�صر 
املواد االإعالنية؛ كتابة ن�صو�س الدعاية؛ اإنتاج اإعالنات الفيديو؛ تاأجري املواد الدعائية؛ اإجراء م�صوحات توجهات 
امل�صتهلكني؛ اإجراء م�صوحات توعية امل�صرتين؛ اإجراء م�صوحات �صلوك امل�صرتين؛ اإعداد ك�صوفات احل�صابات؛ توفري 
املعلومات املتعلقة باإعداد اأو تدقيق البيانات املالية اأو امل�صادقة عليها؛ خدمات ا�صت�صارية يف جمال اإعداد ك�صوفات 
واملوؤدين  للُكّتاب  احل��ج��وزات  وك��ي��ل  خ��دم��ات  احل�����ص��اب��ات؛  ك�صوفات  بو�صع  املتعلقة  املعلومات  ت��وف��ري  احل�����ص��اب��ات؛ 
للُكّتاب  االأعمال  اإدارة  خدمات  والراق�صني؛  واملنتجني  واملو�صيقيني  االأ�صطوانات  وفر�صان  الكوميديني  والفنانني 
واملوؤدين والفنانني الكوميديني وفر�صان االأ�صطوانات واملو�صيقيني واملنتجني والراق�صني؛ توفري معلومات اأبحاث 
ال�صوق؛ اال�صت�صارات املتعلقة بالت�صويق اال�صرتاتيجي؛ اأبحاث الت�صويق؛ توفري املعلومات املتعلقة باأبحاث الت�صويق؛ 
خدمات  عليها؛  واالإ���ص��راف  االأعمال  اإدارة  التجارية؛  االإح�صائية  املعلومات  توفري  الت�صويق؛  حتليالت  اأو  اأبحاث 
امل�صورة وا�صت�صارات االأعمال وتقدمي املعلومات؛ اخلدمات اال�صت�صارية املتعلقة باإدارة االأعمال والعمليات التجارية؛ 
املعلومات واالأخبار عن االأعمال؛ توفري املعلومات عن ال�صركات واالأعمال؛ تفعيل الن�صاط املكتبي وتوفري وتقدمي 
املعلومات ب�صاأنها؛ خدمات امل�صرتيات لالآخرين املتعلقة باللوازم املكتبية؛ تاأجري اآالت البيع؛ تنظيم واإدارة عرو�س 
وا�صرتجاع  املخزنة  للبيانات  املحو�صبة  امللفات  اإدارة  ترويجية؛  لغايات  الب�صائع  ترويجية؛ عر�س  لغايات  املبيعات 
واملخزنة  املحولة  للبيانات  املحو�صبة  امللفات  ب��اإدارة  املتعلقة  املعلومات  توفري  الطلب؛  عند  االإلكرتونية  البيانات 
واملعار�س  والعرو�س  واملعار�س  الفعاليات  تنظيم  الوثائق؛  ا�صتن�صاخ  الطلب؛  عند  والن�صو�س  ال�صور  وا�صرتجاع 
االإعالنية؛  اأو  التجارية  للغايات  التجارية  واملعار�س  املعار�س  تنظيم  واالإعالنية؛  والرتويجية  التجارية  للغايات 
توفري املعلومات املتعلقة بالرتويج؛ توفري املعلومات املتعلقة بح�صابات املبيعات وترتيب املبيعات؛ خدمات الو�صاطة 
التجارية؛  باملبيعات  املتعلقة  املعلومات  توفري  التجارية؛  الو�صاطة  بخدمات  املتعلقة  املعلومات  توفري  التجارية؛ 
اأو  الق�صائم  توزيع  خ��الل  من  االآخ��ري��ن  وخدمات  ل�صلع  الرتويج  املبيعات؛  اأعمال  ب��اأداء  املتعلقة  املعلومات  توفري 
خالل  من  االآخرين  وخدمات  ل�صلع  الرتويج  االإع��الن��ات؛  خالل  من  االآخرين  وخدمات  ل�صلع  الرتويج  النقاط؛ 
جوائز ال�صحوبات وامل�صابقات واال�صتبيانات واالألعاب وتوفري معلومات عنها؛ م�صك الدفاتر لدفع ثمن الب�صائع؛ 
توفري املعلومات املتعلقة بتقييمات امل�صتهلكني والتقارير املتعلقة بال�صلع واملنتجني؛ اإجراء م�صوحات ملعرفة توّجه 
مقاالت  عن  معلومات  تقدمي  لالآخرين؛  ال�صحف  يف  اال�صرتاكات  تنظيم  التوظيف؛  وكالة  خدمات  امل�صتهلكني؛ 
ال�صحف؛ خدمات ال�صكرتارية املخت�صرة؛ �صراء ال�صلع واخلدمات لل�صركات االأخرى؛ االإدارة التجارية لرتخي�س 
االإعالنات عرب  ن�صر  لالآخرين؛  الفكرية  امللكية  ا�صرتجاع معلومات  باآخرين؛ خدمات  ال�صلع واخلدمات اخلا�صة 
توفري  ال��ربي��دي؛  الطلب  عن  التجارية  باملبيعات  املتعلقة  املعلومات  تقدمي  االإن��رتن��ت؛  عرب  االت�صاالت  �صبكات 
عن  واالأج��ه��زة  االإلكرتونية  واالأج��ه��زة  واالأدوات  والال�صلكية  ال�صلكية  االت�صاالت  اأجهزة  ببيع  املتعلقة  املعلومات 
الربيدية؛  الطلبات  �صركات  تقدمها  التي  اإط��ار اخلدمات  يف  ال�صراء  لطلبات  االإداري��ة  املعاجلة  الربيدي؛  الطلب 
تقدمي امل�صاعدة التجارية لالآخرين يف ت�صغيل اأجهزة معاجلة البيانات وحتديداً اأجهزة الكمبيوتر واالآالت الكاتبة 
و�صبكة  للكمبيوتر  التجارية  والعمليات  االأع��م��ال  اإدارة  املماثلة؛  املكتبية  االأج��ه��زة  من  وغريها  التلك�س  واأج��ه��زة 
معلومات الكمبيوتر؛ خدمات املحا�صبة املتعلقة بح�صابات التجارة االإلكرتونية امل�صتحقة؛ �صراء عقود ل�صراء وبيع 
الب�صائع يف جمال التجارة االإلكرتونية؛ اإدارة االأعمال واالإدارة يف جمال التجارة االإلكرتونية؛ اإدارة برامج مكافاآت 
الوالء التي تت�صمن نقاط ال�صراء لرتويج التجارة االإلكرتونية؛ توفري املعلومات واخلدمات اال�صت�صارية املتعلقة 
الهاتف  �صركات  تقدمها  التي  اإط��ار اخلدمات  الب�صائع يف  �صراء  االإداري��ة لطلبات  املعاجلة  االإلكرتونية؛  بالتجارة 
واالإنرتنت وطلبات الربيد؛ خدمات الن�صخ؛ اخلدمات الكتابية الإدارة خطط ا�صتحقاقات رعاية املوظفني؛ تفعيل 
خدمات  املغناطي�صية؛  االأ�صرطة  اأو  امل�صتندات  اخل�صو�س  وجه  على  امللفات،  تنظيم  اأي  وحتديداً  املكتبي،  الن�صاط 
تعيني  املوؤقتني؛  املوظفني  تعيني  خدمات  جمال  يف  عليها  واالإ���ص��راف  االأعمال  اإدارة  والت�صدير؛  اال�صترياد  وكالة 
التجزئة؛  بخدمات  املتعلقة  وامل�����ص��ورة  املعلومات  تقدمي  امل��وؤق��ت��ني؛  املوظفني  تعيني  خ��دم��ات  امل��وؤق��ت��ني؛  املوظفني 
خدمات  لالآخرين؛  بالتجزئة  للبيع  الربيدي  الطلب  وخدمات  بالتجزئة  البيع  خلدمات  االأعمال  اإدارة  خدمات 
البيع بالتجزئة اأو البيع باجلملة التي حتتوي على ملفات �صور قابلة للتنزيل، اأفالم �صينمائية معر�صة لل�صوء، 
اأفالم �صرائح معر�صة لل�صوء، اأجهزة تثبيت الأفالم ال�صرائح، من�صورات اإلكرتونية، اأقرا�س فيديو م�صجلة واأ�صرطة 
التي  باجلملة  البيع  اأو  بالتجزئة  البيع  خدمات  فوتوغرافية؛  �صور  وم�صاند  مطبوعة  فوتوغرافية  �صور  فيديو، 
ت�صم حامالت بيانات مغناطي�صية م�صجلة م�صبًقا وحامالت بيانات مغناطي�صية فارغة؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو 
االأطعمة  ت�صم  ال��ت��ي  باجلملة  البيع  اأو  بالتجزئة  البيع  خ��دم��ات  امل��ط��ب��وع��ة؛  امل���واد  ت�صم  ال��ت��ي  باجلملة  البيع 
وامل�صروبات؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو البيع باجلملة التي ت�صم برامج األعاب الآالت األعاب الفيديو واآالت واأجهزة 
الت�صلية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو البيع باجلملة التي ت�صم الدراجات؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو البيع باجلملة 
اأو  بالتجزئة  البيع  باجلملة؛ خدمات  البيع  اأو  بالتجزئة  البيع  الدراجات؛ خدمات  غيار  اأج��زاء وقطع  ت�صم  التي 
البيع باجلملة التي ت�صم االآالت واالأجهزة الكهربائية؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو البيع باجلملة التي ت�صم االآالت 
واالأجهزة الكهربائية واأجزائها وملحقاتها؛ خدمات البيع بالتجزئة اأو البيع باجلملة التي ت�صم حوا�صب عمالقة؛ 
خدمات  يف  اال�صرتاكات  تنظيم  لالآخرين؛  والال�صلكية  ال�صلكية  االت�صاالت  �صبكة  خدمات  يف  اال�صرتاكات  تنظيم 

 االت�صاالت عن طريق اأجهزة الكمبيوتر لالآخرين. 
35 الواق�عة بالفئة:  

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من االحرف الالتينية  »G » ، »M«   و »O« املكتوبة ب�صكل مميز
اال�ص��رتاطات: 

اإر�صاله  اأو  لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  2  اأكتوبر  2019 العدد 12746 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  4 اأغ�صط�س 2014 املودعة حتت رقم: 215140 
 تاريخ اإيداع االأولوية    

با�ص��م: برايت �صتارت بيت�س ريزورت �س.ذ.م.م
وعنوانه:مكتب 14، ملك ال�صيخة �صيخة بنت را�صد ال مكتوم، جمريا 1، دبي، االمارات العربية املتحدة

وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:
واالإقامة  والفنادق  والقاعات  باملطاعم  املتعلقة  واملعلومات  احلجز  خدمات  املوؤقتة؛  االإق��ام��ة  خدمات  الفنادق؛  خدمات 
املوؤقتة؛ خدمات الفنادق وخدمات القاعات لتوفري ت�صهيالت املوؤمترات والفعاليات واللقاءات واملعار�س والدورات التدريبة 
وامل�صروبات؛  االأطعمة  عقود  خدمات  ال�صيافة؛  خدمات  واملحا�صرات؛  واالجتماعات  التجارية  واملعار�س  العمل  وور���س 
خدمات املطاعم ومطاعم اخلدمة الذاتية ومطاعم طلب الطعام وتناوله خارجا واملقاهي والكافيهات ومطاعم الوجبات 
وامل�صروبات؛  االأطعمة  تقدمي  وامل�����ص��روب��ات؛  الطعام  اإع���داد  خ��دم��ات  وامل�����ص��روب��ات؛  باالأطعمة  التموين  خ��دم��ات  اخلفيفة؛ 

 خدمات القاعات وخدمات البوفيه للقاعات وخدمات االأطعمة وامل�صروبات للقاعات. 
43 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من جمموعة من عالمتني. العالمة االأوىل يف املجموعة تتكون من احلرف الالتيني  و�صف العالمة:  
»«H املكتوب بخط منمق وب�صكل مميز باللون الذهبي و�صط �صهمني باللون الذهبي داخل �صكل معني باللون ك�صتنائي، فوق 
كلمة »HENDRICKS« مكتوبة باأحرف اجنليزية ب�صكل مميز باللون االحمر. العالمة الثانية يف املجموعة تتكون 
من تتكون من احلرف الالتيني »H« املكتوب بخط منمق ب�صكل مميز باللون الرمادي و�صط �صهمني داخل �صكل معني، 

وحتتها كلمة » HENDRICKS« مكتوبة باأحرف اجنليزية ب�صكل مميز.
اال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  2  اأكتوبر  2019 العدد 12746 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  4 �صبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 316552 
با�ص��م: جي اإم اأو انرتنت انك. 

وعنوانه:26-1، �صاكوراجيوكا-ت�صو، �صيبويا-كو، طوكيو 150-8512 اليابان
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

اأرب�����ط�����ة ل����ل����ج����وارب؛ اأح�����زم�����ة ل���ل���ب���ن���اط���ي���ل؛ اأح�����زم�����ة خ�������ص���ر؛ اأح�����زم�����ة ل���ل���م���الب�������س؛ م���الب�������س خا�صة 
ل��ل��ري��ا���ص��ة؛ ل��ب��ا���س ق���دم خ��ا���س ل��ل��ري��ا���ص��ة؛ م��الب�����س ل��ل��ح��ف��الت ال��ت��ن��ك��ري��ة؛ ح���م���االت ل���ل���ج���وارب؛ جزمات 

 ركوب اخليل؛ املالب�س ولبا�س القدم )بخالف لبا�س القدم اخلا�س للريا�صة(. 
الواق�عة بالفئة:  25

و�صف العالمة:  تتكون العالمة من االحرف الالتينية  »G » ، »M«   و »O« املكتوبة ب�صكل مميز
اال�ص��رتاطات:  

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 
بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  2  اأكتوبر  2019 العدد 12746 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  4 �صبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 316591 
با�ص��م: جي اإم اأو انرتنت انك.

وعنوانه:26-1، �صاكوراجيوكا-ت�صو، �صيبويا-كو، طوكيو 150-8512 اليابان
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

تاأجري مرافق انعقاد الفعاليات؛ حجوزات االإقامة املوؤقتة عرب االإنرتنت؛ توفري املعلومات املتعلقة بتوفري اأماكن االإقامة 
عرب االإنرتنت واأجهزة الكمبيوتر؛ توفري ت�صهيالت اأرا�صي املخيمات؛ توفري االأطعمة وامل�صروبات يف املطاعم والكافيرتيات؛ 
توفري املعلومات املتعلقة بتوفري االأطعمة وامل�صروبات عرب �صبكات الكمبيوتر؛ توفري املعلومات املتعلقة بحجوزات الفنادق 
ب�صاأن  املعلومات  الطفل؛ توفري  برعاية  املتعلقة  املعلومات  الطفل وتوفري  رعاية  امل�صورة يف جمال  االإنرتنت؛ تقدمي  عرب 
قوائم الطعام و و�صفة ومكونات طبخ واإعداد االأطعمة وامل�ص���روبات؛ توفري املعلومات املتعلقة بو�صفات االأطعمة وامل�صروبات؛ 
خدمات توفري االأطعمة وامل�صروبات؛ توفري املعلومات املتعلقة بتاأجري قاعات االجتماعات ومرافق املعار�س ومرافق الفعاليات 
ومرافق املوؤمترات والقاعات متعددة اال�صتخدامات؛ تاأجري غرف االجتماعات؛ خدمات حجز الغرف؛ توفري ال�صكن املوؤقت 
للراحة؛ خدمات دور امل�صنني؛ تاأجري مرافق للموؤمترات اأو قاعات متعددة اال�صتخدامات؛ حجوزات االإقامة املوؤقتة؛ توفري 
املعلومات املتعلقة برتتيب مدى �صهرة اأماكن االإقامة؛ توفري اأماكن االإقامة املوؤقتة؛ خدمات مكاتب تاأمني االإقامة؛ خدمات 
وكالة �صراء عقود اأماكن االإقامة؛ حجز اأماكن االإقامة املوؤقتة؛ توفري املرافق للمعار�س؛ خدمات الرعاية النهارية للحيوانات 
االأليفة؛ اإيواء احليوانات؛ توفري مراكز رعاية الطفل؛ مراكز رعاية الر�صع واالأطفال يف عمر ما قبل املدر�صة؛ توفري املعلومات 
املتعلقة مبراكز الرعاية النهارية؛ خدمات التقدمي والو�صاطة ملراكز الرعاية النهارية؛ توفري املعلومات املتعلقة بحجز مراكز 

 الرعاية النهارية؛ توفري املعلومات ب�صاأن قوائم الطبخ؛ توفري املعلومات املتعلقة بتوفري االأطعمة. 
43 الواق�عة بالفئة:  

تتكون العالمة من االحرف الالتينية  »G » ، »M«   و »O« املكتوبة ب�صكل مميز و�صف العالمة:  
اال�ص��رتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله بالربيد امل�صجل 
للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.

اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  2  اأكتوبر  2019 العدد 12746 

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�صجيل / 
كاليد اند كو ال ال بي

بطلب لت�صجيل العالمة التجارية:

بتاريخ:  4 �صبتمرب 2019 املودعة حتت رقم: 316549 
با�ص��م: جي اإم اأو انرتنت انك. 

وعنوانه:26-1، �صاكوراجيوكا-ت�صو، �صيبويا-كو، طوكيو 150-8512 اليابان
وذلك لتمييز الب�صائع / اخلدمات / املنتجات:

منا�صف من الن�صيج؛ �صلع االأقم�صة املن�صوجة لال�صتخدام ال�صخ�صي؛ الفتات واأعالم، لي�صت م�صنوعة من 
الورق.

الواق�عة بالفئة:  24
و�صف العالمة:  تتكون العالمة من االحرف الالتينية  »G » ، »M«   و »O« املكتوبة ب�صكل مميز

اال�ص��رتاطات:  
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك التقدم به مكتوباً لق�صم العالمات التجارية يف وزارة االقت�صاد اأو اإر�صاله 

بالربيد امل�صجل للق�صم امل�صار اإليه، وذلك خالل 30 يوماً من هذا االإعالن.
اإدارة العلمات التجارية

دولة االإمارات العربية املتحدة
وزارة االقت�شاد 

   اإدارة العالمات التجارية
االأربعاء  2  اأكتوبر  2019 العدد 12746 



عا�صفة ت�صل خدمات ال�صكك احلديد يف اأملانيا 
ب�صبب  اأملانيا  �صمال  اأج��زاء من  ال�صكك احلديد يف  ُعلقت خدمات 
الرحالت  كافة  تعليق  اإىل  اأدى  ما  عاتية،  رياح  عا�صفة �صاحبتها 
لل�صكك  امل�صغلة  النقل  بان، وهي �صركة  الطويلة. وذكرت دويت�صه 
احل��دي��د، ع��ل��ى )ت��وي��رت( اإن���ه مت تعليق ال��رح��الت ال��ط��وي��ل��ة من 
هامبورغ اإىل برلني وهانوفر وبرمين، اإىل جانب اخلطوط التي 
ال�صرطة  تذكر  ومل  وغوتينغن.  وبرمين  بربلني  هانوفر  تربط 
على  �صجرة  و�صقطت  التعليق.   ه��ذا  فيها  �صي�صتمر  التي  الفرتة 
خطوط كهرباء بالقرب من نينبورغ، وهي بلدة واقعة بني هانوفر 

وبرمين. وهناك توقعات بهبوب رياح عاتية �صمال و�صرق اأملانيا.

ل��صبب مقزز.. �صائق يقود ب�صرعة جنونية
اعتقلت ال�صرطة الربيطانية �صائقا كان يقود على اأحد الطرقات 
الت�صرف  لهذا  اأقبح من ذنب  ع��ذرا  اأن��ه قدم  اإال  ب�صرعة جنونية، 

خالل احلقيق معه، وفق ما ذكرت �صحفة ال�صن الربيطانية.
واأوقفت ال�صرطة الربيطانية ال�صائق بينما كان يقود �صيارته على 
اأحد الطرقات يف مقاطعة دور�صت جنوب غربي اإجنلرتا، اإذ األقى 

بالالئمة على الركاب ب�صبب جتاوزه ال�صرعة القانونية.
وقال ال�صائق اإنه ا�صطر اإىل القيادة باأ�صرع ما ميكن ب�صبب الركاب 
الذين مل يتوقفوا عن اإطالق الريح خالل الرحلة، مما دفعه اإىل 

ال�صرعة الإي�صالهم من مكانهم يف اأق�صر وقت ممكن.
وجهته  اإىل  الو�صول  يحاول  كان  اأن��ه  للمحققني  ال�صائق  واأو�صح 
مالأت  التي  الكريهة،  الرائحة  من  للهروب  ممكن  وقت  اأ�صرع  يف 
ال�صيارة، لكن ال�صرطة مل تقبل هذا العذر، واإن ر�صم ابت�صامات على 

وجوه املحققني.
اأع��ذار غريبة �صاقها ال�صائق  وكان هذا ال�صبب واح��دا من �صل�صلة 
بحياته  ت��ودي  اأن  ك��ادت  ب�صرعة جنونية،  القيادة  اأج��ل تربير  من 

وحياة الركاب، لوال يقظة رجال ال�صرطة.
وقال اأحد املحققني: مل نتمالك اأنف�صنا من ال�صحك. كان ال�صائق 
من  التخل�س  على  �صي�صاعده  ذل��ك  ف��اإن��ه  اأ���ص��رع،  اإذا  اأن���ه  يعتقد 

الرائحة الكريهة ب�صكل اأ�صرع، بح�صب ال�صحيفة.
اأو  واأ�صاف: كان من االأف�صل له وللراكبني ت�صغيل مكيف الهواء 
فتح اإحدى نوافذ ال�صيارة. هذا كان كافيا لتخلي�صه من الرائحة 

الكريهة بدل من زيادة ال�صرعة.

يعّرف نف�صه لزوجته يوميًا ب�صبب فقدانها للذاكرة
تعاين �صيدة اأمريكية من حالة مر�صية نادرة، جتعلها تفقد ذاكرتها 

ب�صكل متكرر، مما ي�صطر زوجها لتقدمي نف�صه لها يومياً. 
وعلى غرار �صخ�صية رو بارميور يف الفيلم الكوميدي 50 فري�صت 
ديت�س، تعاين هانا واال�س من فقدان يومي للذاكرة، نتيجة اإ�صابتها 

بنوبات ال�صرع، وا�صطرابات نف�صية ناجمة عن التوتر.
املدر�صة  يف  بها  التقت  ال���ذي  راي����رنت،  ك���ودي  زوج��ه��ا  على  ويتعني 
اإع��ادة تقدمي نف�صه لها طوال  الكلية،  التمهيدية، ووقعت بحبه يف 
الوقت، وحاول ا�صتغالل هذه الفر�صة خللق اأجواء رومان�صية، من 
خالل مفاجاأتها بالكيك يف كل مرة، بح�صب موقع اإن�صايرد اإيد�صن. 
واأم�صى الزوجان من كن�صا�س عالقتهما خالل االآون��ة االأخ��رية يف 
الوقوع باحلب واللقاء كغرباء من جديد. ولكن مع مرور الوقت، 
اأ�صبحت نوبات هانا اأقل تواتراً و�صاعدها االأطباء يف عالج حالتها. 
 ،2018 يف  كانت  هانا  لها  تعر�صت  نوبة  اآخ��ر  اأن  من  الرغم  وعلى 
لها،  العون  يد  بحماية زوجته وتقدمي  راغباً  يزال  اأن كودي ال  اإال 
ومي�صي وقتاً طوياًل يف جمع الذكريات، كال�صور ومقاطع الفيديو 
حلياتهما �صوياً، لعر�صها عليها يف حالة احتاجت اإليها يف امل�صتقبل.   

   بانوراما
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وظائف امل�صتقبل.. مهن برواتب عالية بال �صهادات
اأ�صبحت وظائف امل�صتقبل، م�صدر قلق بالن�صبة لكثريين، و�صط درا�صات عديدة حتدد نوع الوظائف التي �صتندثر، 

وتلك التي �صتزدهر، مع االإ�صارة ملهن ال حتتاج ل�صهادات، ولكنها �صتكون ذات دخل مرتفع.
و�صتكون هناك جمموعة من الوظائف التي ال حتتاج �صهادات جامعية، اإال اأنها ذات دخل عال، ب�صبب ندرتها كما يف 

القائمة التالية:
اأهم  من  االآالت  هذه  ميكانيكيو  و�صي�صح  ال�صناعية،  واالآالت  املعدات  و�صيانة  وفك  تركيب  على  الطلب  �صريتفع 

العاملني، و�صيتلقون بالتايل رواتب عالية.
امل�صتقبلية، و�صيكون الطلب عاليا  امل�صاريع  اأهم  �صيكون بناء االأ�صطح اخلر�صانية واأر�صيات املباين والطرقات من 

على اأولئك العاملني يف تلك املجاالت، االأمر الذي �صريفع من رواتبهم.
ال�صوائل  من  ن��وع  اأي  اأو  الغاز  اأو  امل��اء  تنقل  التي  االأنابيب  اأنظمة  واإ���ص��الح  برتكيب  يقومون  وال��ذي��ن  ال�صباكون 

�صيتمتعون بفر�س عمل كثرية يف امل�صتقبل ومدخول عال على االأرجح.
�صيتعاظم الطلب على موظفي الت�صويق الذين يقومون ببيع الب�صائع وت�صويقها من امل�صانع اإىل التجار وال�صركات، 

ال�صيما يف ظل االإنتاج الكثيف، و�صهولة احل�صول على ال�صلع.
والتي  م�صتقبال،  الواعدة  الوظائف  واح��دة من  املعلومات،  وتدقيق  البنوك  القرو�س يف  الإعطاء  اإج��راء مقابالت 

�صتكون واحدة من بني 20 وظيفة مرموقة من حيث امليزات والراتب.
مديرو اخلدمات الغذائية، �صواء يف املطاعم اأو حتى املعامل التي تقوم بت�صنيع االأغذية وتوزيعها، �صتكون من املهن 

امل�صتقبلية املطلوبة، ال �صيما يف ظل االهتمام املتنامي بال�صحة والغذاء.
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كامريا فائقة الدقة للتعرف على الوجوه
 500 تبلغ  دقة  توفر  الوجوه،  على  للتعرف  كامريا  �صينيون  علماء  ط��ّور 
اأ�صعاف دقة العني الب�صرية،   4 اأنها تفوق من حيث الدقة  اأي  ميغابك�صل، 
اأو  ال�صوارع  يف  االآالف  ع�صرات  بني  االأف���راد من  هوية  كما ميكنها حتديد 
الكامريا  ا�صم  اجلديدة  الكامريا  على  الباحثون  واأطلق  العامة.  االأماكن 
الفائقة، ويثري هذا التطور مزيدا من خماوف احلرية املدنية حول تقنية 
ذكرت  ما  وف��ق  اال�صطناعي،  بالذكاء  املرتبطة  التقدم  ال�صريعة  املراقبة 

�صحيفة تلغراف الربيطانية.
وتتمتع الكامريا بالقدرة على التقاط �صور بانورامية مع �صورة وا�صحة 
لكل وجه ب�صري، وهو �صيء ميكن ا�صتخدامه يف االأماكن العامة املزدحمة 
 )CCTV( للغاية. ومتلك ال�صني حاليا ما يقدر بنحو 200 مليون كامريا
للمراقبة، لكن الكامريات لي�صت قوية مبا يكفي اللتقاط �صورة وا�صحة 

لوجه �صخ�س ما يف ح�صد من النا�س.
ي�صمح  اإذ  ذل��ك،  على  التغلب  يف  الدقة  عالية  اجل��دي��دة  الكامريا  وت�صاعد 
خالل  �صخ�س  وحت��دي��د  اجل��م��ه��ور  مب�صح  للكامريا  اال�صطناعي  ال��ذك��اء 
االأ�صرتايل  املعهد  يف  املحللة  ع��ن  الربيطانية  ال�صحيفة  ونقلت  ث���وان. 
ال�صينية  احلكومة  اإن  قولها:  هوفمان،  �صامانثا  اال�صرتاتيجية،  لل�صيا�صة 
ميكن  هوفان:  واأ�صافت  االأ�صخا�س.  ل�صور  �صخمة  بيانات  قواعد  لديها 
ا�صتخدام البيانات الناجتة عن كامريات املراقبة يف جمموعة من البيانات، 
اإىل جانب معاجلة الذكاء اال�صطناعي، مما ي�صمح باإن�صاء اأدوات لل�صيطرة 

االجتماعية، مبا يف ذلك االأدوات املرتبطة بنظام االئتمان االجتماعي.
املجرمني،  الوجه لتحديد  التعرف على  ال�صني موطنا لتكنولوجيا  وتعد 

ومراقبة انتباه الطالب، وحتى ال�صماح للمواطنني ب�صراء تذاكر القطار.

اأبل تهرع اإىل اإ�صالح ثغرات يف اآي فون
من  يومني  بعد   13.1.2 اإ���س  اأو  اآي  ج��دي��ًدا  حتديثاً  اأب��ل  �صركة  اأ���ص��درت 
حتديث اآي اأو اإ�س 13.1.1 الإ�صالح ثغرة ت�صمح للوحات املفاتيح اخلارجية 

بال�و�صول كامل وتنقل البيانات عرب االإنرتنت دون اإذن امل�صتخدم.
 كما ي�صد التحديث اأي�صاً ثغرة جتعل �صريط التقدم للن�صخة االحتياطية 

خلدمة اآي كالود، ي�صتمر يف التقدم حتى بعد جناح الن�صخة االحتياطية.
تطبيق  ت��وق��ف  م�صاكل  ي��ح��ل  اجل��دي��د   13.1.2 االإ����ص���دار  اإن  اأب���ل  وق��ال��ت 
اأو تعطل �صوء الفال�س، وامل�صكلة التي قد توؤدي اإىل  الكامريا عن العمل، 
انقطاع  ت��وؤدي  التي  امل�صكلة  اإىل  باالإ�صافة  ال�صا�صة.  معايرة  بيانات  فقدان 

االت�صال بتقنية البلوتوث على بع�س املركبات.
 ،)13 اإ���س  اأو  التي جاء بها )اآي  املزايا  13.1.2( جميع  اإ���س  اأو  ويقدم )اآي 
باالإ�صافة اإىل اإ�صالحات للثغرات. كما اأنه ياأتي مع االإ�صدار 13.1.2 من 

نظامي )اآي باد اأو اإ�س( املخ�ص�س الأجهزة اآي باد اللوحية. 

الك�صف عن حياة على 
الكوكب االأحمر خالل �صنوات

الطريان  اإدارة  علماء  كبري  ح��ذر 
وال��ف�����ص��اء االأم���ريك���ي���ة ن��ا���ص��ا من 
الكت�صاف  ال���ع���امل  ا���ص��ت��ع��داد  ع���دم 
حياة على كوكب اآخر، على الرغم 
ي�صتغرق �صوى  ذل��ك قد ال  اأن  من 

�صنوات قليلة، على حد قوله.
يف  ت���ن���ط���ل���ق  اأن  امل����ت����وق����ع  وم�������ن 
واحدة  مركبتان  امل��ق��ب��ل،  ال�صيف 
االأمريكية  الف�صاء  لوكالة  تابعة 
الف�صاء  لوكالة  واالأخ��رى  )نا�صا( 
للحفر  امل���ري���خ  اإىل  االأوروب������ي������ة، 
االأفقي يف ال�صخور وعمق الكوكب 
االأحمر، على اأمل العثور على اأدلة 

ب�صاأن وجود كائنات حية.
وتعد هاتان املهمتان اأف�صل فر�صة 
اأمام الب�صرية لالإجابة على �صوؤال: 
اأم  الكون  ه��ذا  نحن وحدنا يف  هل 

توجد كائنات ف�صائية؟
وقال الدكتور جيم غرين، �صاحب 
الدور الفعال يف البعثات الف�صائية 
االأوروبية،  الف�صاء  ووكالة  لنا�صا 
اأن  الربيطانية  تلغراف  ل�صحيفة 
تنجح  اأن  حقيقيا  اح��ت��م��اال  ه��ن��اك 
املهمتني،  ه��ات��ني  ك���ال  اأو  اإح�����دى 
و�صيكون لهما اآثار بعيدة املدى، اإال 
ب��اأن كوكبنا  اعتقاده  اإىل  اأ���ص��ار  اأن��ه 

لي�س جاهزا ملثل هذا االكت�صاف.
اأدلة  )اكت�صاف  �صيكون  واأ���ص��اف: 
اأو  ف�صائية  ك��ائ��ن��ات  وج���ود  ب�����ص��اأن 
املريخ( ثوريا متاما. ال  حياة على 
للنتائج.  ا�صتعداد  على  اأننا  اأعتقد 
الأنني  ذل��ك  ب�����ص��اأن  قلقا  كنت  لقد 
العثور  و����ص���ك  ع��ل��ى  اأن���ن���ا  اأع���ت���ق���د 
على ه��ذه االأدل����ة، واإ���ص��دار بع�س 

االإعالنات ب�صاأن ذلك.

راتب جمز ملن ي�صافر مع كلبه
ملر�صحني  حاجتها  عن  �صياحية  �صركة  اأعلنت 
ل�صغل وظائف غريبة من نوعها، براتب جمٍز 
دوالراً   3686( اإ�صرتليني  جنيه   3000 يبلغ 

اأمريكياً(. 
وت��ت��م��ث��ل ال��وظ��ي��ف��ة ال��ت��ي اأع��ل��ن��ت ع��ن��ه��ا �صركة 
موقعها  ع��ل��ى  ال�����ص��ي��اح��ي��ة  تريب”  “�صناب 
االإل����ك����رتوين، يف ق�����ص��اء امل��ر���ص��ح��ني ع��ط��ل��ة يف 
جميع  يف  لل�صركة  تابعة  �صياحية  م��ن��ازل   10
اأنحاء اململكة املتحدة، وكتابة تقارير عن جودة 
لل�صياح،  تقدمها  التي  واخلدمات  املنازل  هذه 

ون�صرها يف موقع ال�صركة االإلكرتوين. 
باإمكانية  ع��ن��ه��ا  امل���ع���ل���ن  ال���وظ���ي���ف���ة  وت��ت��م��ي��ز 
ا���ص��ط��ح��اب امل��ر���ص��ح��ني ل��ك��الب��ه��م ل��ل��ع��ي�����س يف 
املنازل ال�صياحية التي توفر للحيوانات االأليفة 

خدمات مميزة. 
تقارير  ك��ت��اب��ة  امل��ر���ص��ح��ني  ع��ل��ى  �صيتعني  ك��م��ا 
ال��ك��الب مثل  ال��ت��ي يحظى بها  ع��ن اخل��دم��ات 
باملنازل  املحيطة  املناطق  يف  والتنزه  ال�صباحة 
حليواناتهم  ال�����ص��ور  وال���ت���ق���اط  ال�����ص��ي��اح��ي��ة، 

االأليفة اأثناء ق�صائهم اأوقاتاً ممتعة معها. 

ُترزق بثالثة توائم يف ذكرى اإجها�صها      
رزقت بريطانية بثالثة توائم يف نف�س التاريخ الذي كان 
اأن تلد فيه ر�صيعاً خ�صرته بعد اإجها�س.  وحولت  مقرراً 
اأول��ريي وزوجها  اآيل  ال�صيدة  الثالثة حزن  التوائم  والدة 
كري�س اإىل فرحة، رغم الوالدة قبل االأوان بنحو 8 اأ�صابيع، 
نوفمرب)ت�صرين  يف  لالإجها�س  تعر�صت  اأن  بعد  وذل���ك 
ال���ث���اين( امل��ا���ص��ي، ب��ع��د اأن ك��ان��ت والدت���ه���ا م��ن��ت��ظ��رة يف 2 
يولد  اأن  امل��ف��رت���س  م��ن  وك���ان  امل��ا���ص��ي.  )اأب(  اأغ�����ص��ط�����س 
التوائم الثالثة يف 3 اأكتوبر )ت�صرين االأول( املقبل، لكنهم 
ولدوا يف 2 اأغ�صط�س)اآب( املا�صي، بح�صب �صحيفة مريور 
اأنهم  اأدركت  اأولريي: عندما  ال�صيدة  الربيطانية. وقالت 
ولدوا يف نف�س اليوم الذي كان من املفرت�س اأن يولد فيه 

الطفل الذي فقدته، كان االأمر عاطفياً بالن�صبة لنا.

كفيفة �صماء .. تدر�س الطب 
رغم معاناتها من فقدان الب�صر وال�صم اأ�صرت بريطانية 

على حتقيق حلمها بدرا�صة الطب. 
اإىل ال�صنة الرابعة يف  وو�صلت األك�صاندرا اأدامز 25 عاماً 
اأنها ولدت �صماء، مع عمى كامل يف  اجلامعة، رغم من 
% يف   5 الروؤية ال تزيد عن  اليمنى، وق��درة على  عينها 
االإ�صرار،  اأملك  دائماً  كنت  األك�صاندرا:  وتقول  الي�صرى. 
اأحاول  اأ�صتطيع فعل �صيء ما،  اأين ال  اأح��د  اأخ��ربين  واإذا 
اأثبت عك�س ذلك. واأنا قادرة على �صحب عينات الدم،  اأن 

وحت�صري الق�صطرة، وحتديد بقع الطفح اجللدي.
األ��ك�����ص��ان��دار يف بطولة  ت�����ص��ارك  اأن  امل��ف��رت���س  وك���ان م��ن 
دخلت  لكنها   ،2012 يف  امل��ع��اق��ني  اأومل��ب��ي��اد  يف  ال�صباحة 
وعملية  امل���ع���دة،  يف  احل��م�����س  ارت�����داد  ب�صبب  امل�صت�صفى 

جراحية خاطئة، اأبقتها يف امل�صت�صفى 18 �صهراً.
وك���ان���ت ه����ذه ال��ت��ج��رب��ة م��ف�����ص��ل��ي��ة يف ح��ي��ات��ه��ا، وحت���ول 
جامعة  يف  و�صجلت  الطب،  اإىل  ال�صباحة  من  اهتمامها 
ميل  دي��ل��ي  �صحيفة  بح�صب  ط��ب��ي��ب��ة،  لت�صبح  ك���اردي���ف 
الربيطانية. واختارت األك�صاندرا العمل يف جمال الرعاية 

الطبية، وتعتني حالياً مبر�صى من كبار ال�صن.

عائلة تعي�س يف الغابة
املدنية  ح��ي��اة  اأف���راد  م��ن خم�صة  بريطانية  اأ���ص��رة  ت��رك��ت 

احلديثة، وانتقلت للعي�س يف الغابات دون كهرباء. 
احلمام  مثل  ال��راح��ة،  و�صائل  ع��ن  ت��ي��زارد  عائلة  وتخلت 
مدينة  يف  ب��ب��ل  ت��ن��ك��رز  يف  للعي�س  وال��غ�����ص��ال��ة،  ال��داخ��ل��ي 
اخلطوة  ه��ذه  اتخذت  اإنها  كري�صتي  وتقول  �صومر�صت. 
نك  وزوج��ه��ا  ه��ي  تكن  العمر ومل  منت�صف  اأزم���ة  ب�صبب 
تيزارد  عائلة  و�صعرت  االآن.   عليه  �صعادة مما هما  اأك��رث 
اإدارة م�����ص��روع��ني جت���اري���ني، وان��ت��ق��ل��ت من  ب��ال��ت��ع��ب م��ن 
ديفون اإىل تنكرز ببل، وهو جمتمع مكتٍف ذاتياً يف جنوب 

�صومر�صت، ويتجنب �صكانه ا�صتخدام الوقود االأحفوري.
وقالت كري�صتي يف مقابلة مع بي بي �صي: اأدرنا اأعمالنا 
التجارية اخلا�صة لب�صع �صنوات، كان لنا خم�صة اأطفال 
وحياة حممومة للغاية، كنت اأعاين مما ميكن اأن ن�صميه 
اأزمة منت�صف العمر. وال يزال �صكان هذا املجتمع البالغ 
يف  القدمية  االأ�صاليب  ي�صتخدمون  �صخ�صاً   14 عددهم 
احلراثة، مبحرك بخاري من ثالثينيات القرن املا�صي، 
ويبيعون ع�صري تفاح حملي للمحالت التجارية، بح�صب 

�صحيفة مريور الربيطانية. فرقة Game of Thrones على امل�سرح خلل مهرجان جوائز اإميي.  ر�يرتز

لهذه االأ�صباب ال حتتاج 
 5G لهاتف يدعم �صبكات
اأي  �صبكة  ا�صتعر�س تقرير ن�صرته 
بي �صي نيوز موؤخرا، اأبرز االأ�صباب 
امل�صتخدمني  جت��ع��ل  ال  ق���د  ال��ت��ي 
تدعم  ه��وات��ف  ���ص��راء  على  يقبلون 
اخلام�س  اجليل  ب�صبكات  االت�صال 

.5G
�صركة  ت��وق��ع  اإىل  التقرير  واأ���ص��ار 
متثل  ب����اأن  ���ص��ي  دي  اآي  االأب���ح���اث 
ن�صبته  ما  هواتف اجليل اخلام�س 
العاملية  ال�صحنات  م��ن  امل��ئ��ة  يف   9
�صريتفع  ح���ني  يف   ،2020 ل��ل��ع��ام 
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يف املئة.
امل�صتخدمني  ال���ت���ق���ري���ر  ون�������ص���ح 
احلالية،  ب��ه��وات��ف��ه��م  ب��االح��ت��ف��اظ 
اأجهزة  ����ص���راء  يف  ال��ت�����ص��رع  وع����دم 
تدعم اجليل اخلام�س لعدة اأ�صباب 
يف م��ق��دم��ت��ه��ا ارت���ف���اع اأ���ص��ع��ار تلك 
االأجهزة، فمثال ي�صل ثمن هاتف 
�صام�صونغ اإ�س 10 اإىل 900 دوالر، 
بينما يرتفع هذا ال�صعر لي�صل اإىل 
الداعم  ال��ط��راز  م��ع  دوالر   1300
ال�صبكة  ونقلت  احلديثة.  للتقنية 
ع���ن امل��ح��ل��ل يف ���ص��رك��ة االأب���ح���اث 
اآي اإت�����س اإ����س م��ارك��ي��ت، وي���ن الم، 
اجليل  ه�����وات�����ف  مت����ث����ل  ق�����ول�����ه: 
اخلام�س خيارا جيدا للم�صتهلكني 
ال�صعر  يف  زي���ادة  لدفع  امل�صتعدين 
بع�س  ع���ل���ى  احل���������ص����ول  م���ق���اب���ل 
اخل��دم��ات االإ���ص��اف��ي��ة. اأم���ا املحلل 
اإن�صايت،  اإ����س  ���ص��ي  ���ص��ي  ���ص��رك��ة  يف 
جيف بالبر، فبنّي اأنه من املتوقع 
االأ�صعار بني  الفجوة يف  ت�صيق  اأن 
 5G ف��ئ��ت��ي ال��ه��وات��ف ال��ت��ي ت��دع��م
لتختفي يف  توفرها  التي ال  وتلك 
اإىل  التقنية  حت���ول  م��ع  ال��ن��ه��اي��ة، 
جميع  يف  م��دجم��ة  قيا�صية  م��ي��زة 

الزوجية العالقة  ت�صمم  �صلوكيات   5
االأحيان  م���ن  ال��ك��ث��ري  يف  االأزواج  ب��ع�����س  مي���ار����س 
ب��اأن هذه  اأن يعلموا  تلقائية دون  ع��ادات وت�صرفات 
على  �صلباً  تنعك�س  ق��د  واأن��ه��ا  خاطئة،  ال�صلوكيات 
م�صرية حياتهم الزوجية.   وللحفاظ على ا�صتقرار 
اإنديا  اأوف  تاميز  �صحيفة  اأوردت  الزوجية،  احلياة 
جتنبها،  يجب  خاطئة  تلقائية  ع���ادات   5 اأون��الي��ن 

على النحو التايل: 
 - ال�����ص��ل��وك ال���ع���دواين ال�����ص��ل��ب��ي: مي��ار���س الكثري 
يعلموا  اأن  دون  �صلبياً  عدوانياً  �صلوكاً  االأزواج  من 
لنفرت�س  امل��ث��ال،  �صبيل  على  ال�صلبية.  ب��ت��اأث��ريات��ه 
اإخبار  وب��داًل من  �صريكه،  ال�صخ�س غا�صب من  اأن 
ال�صريك بال�صبب وراء عدم ر�صاه، يبداأ يف االإعرا�س 
عنه، االأم��ر ال��ذي ي��وؤدي اإىل اإرب��اك ال�صريك اأكرث. 
م��ث��ل ه���ذا ال�����ص��ل��وك ي��ع��ك�����س ن��ق�����س ال��ت��وا���ص��ل بني 
�صليمة  تكون  اأن  عالقة  الأي  ميكن  وال  ال��زوج��ني، 

دون توا�صل جيد.
اأخ��ط��اء، لذا  اأح��د منا ال يرتكب  اللوم: ال  اإلقاء   - 
جتنب اإلقاء اللوم على �صريكك وحتميله امل�صوؤولية 
عن  ع��و���ص��اً  بينكما.  ي��ح��دث  ���ص��يء  اأي  ع��ن  ك��ام��ل��ة 

باأ�صلوب  اأخطائه  اأن ت�صاعده يف تخطي  ذلك حاول 
اإيجابي بعيداً عن اللوم والنقد الالذع. 

مثل  تافهة  الأ���ص��ب��اب  ب��ال��غ��رية  ال�صعور  ال��غ��رية:   -  
حتدث ال�صريك مع زمالء العمل من اجلن�س االآخر، 
ميكن اأن يكون عالمة على انعدام ال�صعور باالأمان 
لديك، وقد توؤدي الغرية املفرطة اإىل حتولك اإىل 
�صخ�س م�صيطر ي�صيق اخلناق على ن�صفه االآخر. 

 - ال���ه���روب م��ن امل�����ص��ك��الت: ق��د ي��ل��ج��اأ ال��ك��ث��ري من 
االأزواج اإىل التهرب من امل�صكالت عو�صاً عن حلها، 
وه���ذا ي����وؤدي اإىل ت��ف��اق��م امل�����ص��اك��ل وت��راك��م��ه��ا، حتى 
ت�صل اإىل مرحلة ي�صبح اإيجاد حلول لها اأمر اأ�صبه 
امل�صكلة،  م��ن  ال��ه��روب  ع��ن  عو�صاً  ل��ذا  بامل�صتحيل. 
امل�صكالت  قم بحلها، كي ال ترتاكم مع غريها من 

وتوؤثر ب�صكل كارثي على حياتك الزوجية.
 - ل��ع��ب دور ال�����ص��ح��ي��ة: يف ع��الق��ة ت�����ص��ارك��ي��ة مثل 
العالقة الزوجية، ميثل لعب دور ال�صحية اأمراً يف 
غاية اخلطورة، الأنه يدفع ال�صريك لالبتعاد عنك، 
التعاطف معك، ويظهرك يف موقف �صعيف  وعدم 

اأمامه. 

بريتني �صبريز ت�صدم 
حمبيها بقرارها 

قررت الفنانة العاملية  بريتني �صبريز  اأن تطيل فرتة اعتزالها الفن لفرتة 
االجتماعي  التوا�صل  مواقع  اح��د  على  ح�صابها  عرب  ون�صرت  ا�صافية، 
�صورة قدمية لها من احدى حفالتها ال�صابقة وعلقت عليها :اأمتنى ان 
ال تكونوا قد ن�صيتوين. اأتخذ هذه املرحلة من حياتي كنقلة مهمة الركز 
على ما اريده..اأعمل من دون توقف يف هذا املجال منذ ان كنت يف الثامنة 
من عمري. يف بع�س االوقات يكون من امل�صتح�صن التوقف للتفكري مليا! 

انا م�صتاقة اليكم جميعا.. انا امتلك اف�صل فانز يف العامل«.
من ناحية اخرى افادت التقارير ان بريتني خائفة من ان تخ�صر ح�صانة 
 %  10 انها ال متتلك �صوى  ادع��اء والدها عليها خ�صو�صا  اوالده��ا بعد 

حاليا من حق الرعاية وامل�صاهدة.


