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الإم�رات تعيد ت�أهيل 36 مدر�سة 
على امتداد مديري�ت ال�س�حل الغربي 

•• اخلوخة-وام:

افتتحت دولة الإمارات - عرب ذراعها الإن�سانية هيئة الهالل الأحمر - 
ت�سهد  .. فيما  800 طالب  مدر�سة جديدة يف مديرية اخلوخة تخدم 
الأ���س��اب��ي��ع ال��ق��ادم��ة اف��ت��ت��اح ث��م��ان م��دار���س اأخ���رى لريتفع ع��دد املرافق 
 36 اإىل  وتاأثيثها  وتاأهيلها  ترميمها  الإم���ارات  اأع��ادت  التي  التعليمية 

موزعة على امتداد مديريات ال�ساحل الغربي املحررة .
املحلية  ال�سلطة  ممثلي  بح�سور  الأح��م��ر  ال��ه��الل  هيئة  افتتحت  فقد 
مبحافظة  اخل��وخ��ة  ملديرية  التابعة  قطابة  منطقة  يف  الفتح  مدر�سة 
احلديدة و�سط فرحة عارمة لدى اأهايل املنطقة . واأو�سح ممثل هيئة 
الهالل الأحمر الإماراتي يف ال�ساحل الغربي اأن الهيئة تعمل وفق خطة 
على  التعليمية  العملية  ا�ستئناف  ل�سمان  عالية  وبوترية  ا�سرتاتيجية 

طول امتداد مديريات ال�ساحل الغربي املحررة.    )التفا�سيل �س4(

درهم قيمة برامج  مليون   440
وم�س�ريع الهالل الأحمر يف اإندوني�سي�

•• اأبوظبي-وام:

بلغت قيمة الربامج الإن�سانية والعمليات الإغاثية وامل�ساريع التنموية 
التي نفذتها هيئة الهالل الأحمر الإماراتي، يف اندوني�سيا منذ العام 

الآن، 440 مليونا و44 األفا و859 درهما. وحتى   1993
وافتتحت الهيئة موؤخرا بالتن�سيق مع �سفارة الدولة يف جاكرتا عددا من 
امل�ساريع اجلديدة، �سمن جهودها التنموية على ال�ساحة الإندوني�سية، 
ت�سمنت اإن�ساء و�سيانة 42 وحدة �سكنية لالأ�سر ال�سعيفة يف منطقة 
قيمة  ب�سداد  وتكفلت  الو�سطى،  ج���اوه  يف  ب��وروك��ريت��و  �سينجا�ساري 

اإمدادات الكهرباء ل 70 منزل ملدة عام.   )التفا�سيل �س4(

املركزي اللبناين: الودائع حممية وال خوف على اللرية 

دعوات لإ�سراب ع�م يف اليوم الـ27 للتظ�هرات
•• بريوت-وكاالت:

اأم�س  �سالمة  ريا�س  املركزي  لبنان  م�سرف  حاكم  قال 
الثنني اإن الودائع يف البنك حممية، واأن للبنك املركزي 
الإمكانيات حلفظ ا�ستقرار �سعر �سرف اللرية اللبنانية، 
املربوط بالدولر. وقال �سالمة يف موؤمتر �سحايف نقله 
الودائع.  حلماية  اإج���راءات  اتخذ  البنك  اإن  التلفزيون، 
واأ�ساف اأن فر�س قيود على حركة روؤو�س الأموال، غري 

وارد لأن لبنان يعتمد على النقل احلر لالأموال.
الإ�سراب  اإىل  لبنان  نقابات واحت��ادات عمالية يف  ودع��ت 
ال��ث��الث��اء، و�سط  ال��ي��وم  ال��ب��الد،  اأن��ح��اء  ال��ع��ام يف جميع 
املناطق  مبختلف  والح��ت��ج��اج��ات  امل��ظ��اه��رات  ا���س��ت��م��رار 
يومه  الثنني،  ال�سعبي،  احل��راك  دخ��ول  مع  وال�ساحات، 
ال�ساد�س والع�سرين. واأعلنت نقابة موظفي وم�ستخدمي 
اإ�سراب  ب��دء  لبنان  يف  اخللوي  لقطاع  امل�سغلة  ال�سركات 

مفتوح، والتوقف عن العمل يف �سركتي األفا وتات�س.

اعتقال طالب ودعوة اأممية الحرتام �سيادة العراق

وا�سنطن تدعو لوقف العنف �سد املحتجني واإجراء انتخ�ب�ت مبكرة 

اأعاد امل�ساألة ال�سيا�سية اإىل قلب النقا�ش:
هل يريد م�كرون دفن احللف الأطل�سي؟

•• الفجر – خرية ال�شيباين

ت�سريحات اإميانويل ماكرون الخرية، التي قال فيها ان الناتو يف حالة 
موت �سريري، ا�ستفزت واثارت ا�سئلة، ولكنها اعادت اىل ال�سطح جمددا 
نح للناتو يف الديناميكية  م�ساألة دور الناتو واحلاجة اليه. واأي مكانة متمُ
الأوروب���ي���ة؟ يف احل���وار ال��ت��ايل، وج��ه��ة نظر ج��ان بيري م��ول��ن��ي، املدير 

امل�ساعد ملعهد العالقات الدولية وال�سرتاتيجية.
*�سرح اإميانويل ماكرون ل�سحيفة الإيكونوم�ست اإن حلف الناتو مات 

�سريرّيا، فهل يريد دفن الناتو؟                   )التفا�سيل �س12(

•• بغداد-وكاالت:

اأم�س  امل��ت��ح��دة،  ال��ولي��ات  طالبت 
مبكرة  انتخابات  باإجراء  الثنني، 
ال���ع���ن���ف �سد  ال����ع����راق ووق������ف  يف 
ال��ب��الد، وفقا  اأن��ح��اء  املحتجني يف 

لبيان �سادر عن البيت الأبي�س.
العراقيني  اأن  ال���ب���ي���ان  واأو�����س����ح 
ل���ن ي��ب��ق��وا م��ك��ت��ويف الأي�����دي اإزاء 
ا�ستنزاف النظام الإيراين ملواردهم 
وا�ستخدامه للمجموعات امل�سلحة 
اآرائهم  ع��ن  ال��ت��ع��ب��ري  م��ن  ملنعهم 

ب�سلمية.
الوليات  اأن  اإىل  ال��ب��ي��ان  واأ����س���ار 
امل�����ت�����ح�����دة ت�������س���ع���ر ب����ق����ل����ق ب���ال���غ 
�سد  امل�����س��ت��م��رة  ال��ه��ج��م��ات  اإزاء 
املدنيني  والنا�سطني  املتظاهرين 
ال��ع��راق، ف�ساًل عن  والإع����الم يف 
الإنرتنت  على  املفرو�سة  القيود 

يف العراق.
واأ����������س���������اف ع�����ل�����ى ال�������رغ�������م من 
وحرمانهم  بالعنف  ا�ستهدافهم 
فاإن  الإن��رتن��ت،  اإىل  الو�سول  من 
�سوته  �سمع  قد  العراقي  ال�سعب 
اإج��راء انتخابات  اإىل  الذي يدعوا 

واإ�سالحات انتخابية.
وتن�سم الوليات املتحدة اإىل بعثة 
امل�ساعدة الأمم املتحدة يف العراق 

العراق على وقع احتجاجات تدعو 
ملحاربة الف�ساد وحما�سبة النخبة 
خارجية  لقوى  التابعة  احلاكمة 
وجدت  والتي  اإي���ران،  راأ�سها  على 
موطئ قدم كبريا يف البالد عقب 
الغزو الأمريكي يف �سنة 2003.

مبعوثة  ق���ال���ت  الث����ن����ني،  وي������وم 
الأمم املتحدة اإىل العراق، جينني 
ب���ال����س���خ���ارت، اإن�����ه ل حم��ي��د عن 
اإذا  ال��ع��راق،  اآخ���ر يف  �سلك ط��ري��ق 
قادرة  ال��ث��الث  الرئا�سات  تكن  مل 
املتظاهرين،  مطالب  تلبية  على 
رئا�سة  م����ن  ك����ل  اإىل  اإ������س�����ارة  يف 

اجلمهورية واحلكومة والربملان.
وذك�����رت ب��ال���س��خ��ارت ال��ت��ي تزور 
املرجع ال�سيعي الأعلى يف العراق، 
ع��ل��ي ال�����س��ي�����س��ت��اين، الث���ن���ني، اأن 
�ساحة  ت��ك��ون  اأن  ال��ب��الد ل مي��ك��ن 
للت�سفية ال�سيا�سية، و�سددت على 
قبل  من  �سيادته  اح��رتام  �سرورة 

اجلميع.
لكن مبعوثة الأمم املتحدة قوبلت 
يف  املتظاهرين،  و�سط  بانتقادات 
اأنها  الغا�سبون  وراأى  �سابق،  وقت 
ان��ت��ق��اد حملة  مل ت��ك��ن ح��ازم��ة يف 
تعر�س  ال���ت���ي  ال�����س��ر���س��ة  ال��ق��م��ع 
التزامهم  رغ���م  ال��غ��ا���س��ب��ون،  ل��ه��ا 

بال�سلمية.

اإىل  العراقية  احل��ك��وم��ة  دع���وة  يف 
املتظاهرين  ���س��د  ال��ع��ن��ف  وق����ف 
ال��رئ��ي�����س بتمرير  ب��وع��د  وال���وف���اء 
الإ������س�����الح الن���ت���خ���اب���ي واإج�������راء 

انتخابات مبكرة.
وتوا�سل زخم املظاهرات ال�سعبية 
يف ال���ع���راق، اأم�������س و���س��ط دع���وات 
ملطالب  الإ����س���غ���اء  اإىل  ح��ق��وق��ي��ة 

املحتجني الغا�سبني، بدل اللجوء 
اأوق��ع مئات  اإىل خيار القوة ال��ذي 

القتلى حتى الآن.
واعتدت قوات مكافحة ال�سغب يف 
حمافظة الب�سرة، جنوبي البالد، 
ب��ال�����س��رب ع��ل��ى ط��ل��ب��ة اإع����دادي����ة 
املعقل واعتقلت �ستة طالب، وذلك 
اإثر تظاهرهم اأمام املدر�سة، اأما يف 

حمافظة مي�سان، فقام املحتجون 
باقتحام مديرية الرتبية.

العراقية  الأم����ن  ق����وات  وط��وق��ت 
الب�سرة،  يف  ال���ب���ح���ري���ة  ����س���اح���ة 
ا�ستعدادا  كبرية  باأعداد  وانت�سرت 
ل��ل��ت��ظ��اه��رات امل��رت��ق��ب��ة ع�����س��را يف 

املحافظة.
يعي�س  امل���ا����س���ي،  اأك���ت���وب���ر  وم���ن���ذ 

مواقــيت ال�صالة
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متظاهر عراقي ا�سيب يف ال�ستباكات مع قوات الأمن يف بغداد   )رويرتز(

لبنانيون يتظاهرون اأمام مقر امل�سرف املركزي  )ا ف ب(

ماكرون وهاج�س المن الوروبي

قتلى ب�نفج�رات ب�لق�م�سلي وق�سف يف اإدلب

�سهيد بر�س��ص الحتالل ب�خلليل
ا •• لقد�س املحتلة -وام: 

اأكدت وزارة ال�سحة الفل�سطينية 
خميم  م��ن  �ساب  ا�ست�سهاد  ام�س 

الفّوار جنوب اخلليل.
ام�س  �سباح  اأ�سيب  ال�ساب  وك��ان 
اأطرافه  يف  الح��ت��الل  بر�سا�س 
ال�سفلية خالل مواجهات اندلعت 
ب��ني ���س��ب��ان وق����وات الح���ت���الل يف 

خميم الفّوار جنوب اخلليل.

يجدد  ـــــي  الأوروب املجل�ص 
ــ�ت عــلــى فــنــزويــال ــعــقــوب ال

•• بروك�شل-وام:

بروك�سل  يف  الأوروب����ي  املجل�س  م��دد 
ام�������س ال���ت���داب���ري ال��ت��ق��ي��ي��دي��ة �سد 
 14 فنزويال مل��دة ع��ام واح��د ، حتى 
التدابري  وت�سمل   .2020 نوفمرب 
هام�س  ع���ل���ى  اق������راره������ا  مت  ال����ت����ي 
الحتاد  خ��ارج��ي��ة  وزراء  اج��ت��م��اع��ات 
الأوروبي فر�س حظر على الأ�سلحة 
و ال�سفر وجتميد الأ�سول على 25 

فردا مدرجني يف وظائف ر�سمية.

•• يروت-وكاالت:

اأعلنته مو�سكو  ال��ذي  النار  اإط��الق  اتفاق وقف  رغم 
اأف���اد، اأم�س  ف���اإن املر�سد ال�����س��وري حل��ق��وق الإن�����س��ان 
الث���ن���ني، ب�����س��ق��وط ع���دد م��ن ال��ق��ت��ل��ى واجل���رح���ى يف 
���س��ف��وف امل��دن��ي��ني يف حم��اف��ظ��ة اإدل����ب ���س��م��ال غرب 

�سوريا، بق�سف �سنته طائرات رو�سية.
ال��ق��ام�����س��ل��ي �سمال  ان��ف��ج��ارت يف م��دي��ن��ة   3 ووق��ع��ت 
 3 ل�سقوط  اأدى  م��ا  الث��ن��ني،  اأم�����س  ���س��وري��ا،  �سرقي 
ذكرته  م��ا  وف��ق  اآخ��ري��ن،   5 واإ���س��اب��ة  قتلى مدنيني 

و�سائل اإعالم تابعة للنظام.
يف  مفخخة  �سيارات  ث��الث  انفجرت  التفا�سيل،  ويف 
القام�سلي، ال�سيارة الأوىل انفجرت يف �سارع الوحدة 
والثانية قرب م�ست�سفى ال�سالم بالقام�سلي والثالثة 

بجانب فندق الأمني و�سط املدينة.
الإن���ف���ج���ارات �سكنية  ا���س��ت��ه��دف��ت��ه��ا  ال��ت��ي  وامل���ن���اط���ق 

وجتارية. 

هذا واأظهرت فيديوهات حجم النفجارات ال�سخمة 
وكانت  املكان،  اأرج��اء  الدخان  دويها، وعم  �سمع  التي 
األ�����س��ن��ة ال����ن����ريان م��ل��ت��ه��ب��ة ب�����س��ك��ل ك��ب��ري يف اإح����دى 

ال�سيارات.
اجلريان،  واأح��د  دبلوما�سي  ك�سف  اخ��رى،  جهة  من 
منظمة  بتدريب  قامت  منظمة  موؤ�س�س  اأن  الثنني، 
البي�ساء( وجد ميتاً  ال�سوري )اخلوذ  املدين  الدفاع 

يف ا�سطنبول.
وقال اجلار اإن جيم�س لو مي�سورييه موؤ�س�س منظمة 
وق��ت مبكر من  ر�سكيو عرث عليه ميتا يف  داي  م��اي 
�سباح الثنني قرب منزله يف حي باي اأوغلو يف و�سط 
وفاته  مالب�سات  اإن  الدبلوما�سي  وق��ال  ا�سطنبول. 
البي�ساء  اخل���وذ  منظمة  اإىل  ونمُ�سب  وا���س��ح��ة.  غ��ري 
ت�سيطر  ال��ت��ي  امل��ن��اط��ق  يف  الآلف  اإن��ق��اذ  يف  الف�سل 
ق�سف  من  �سنوات  خ��الل  �سوريا  يف  املعار�سة  عليها 
قوات النظام ال�سوري والقوات الرو�سية لهذه املناطق 

يف اإطار احلرب الدائرة يف البالد.

فوز ال�سرتاكيني ب�نتخ�ب�ت
 اإ�سب�ني� مع �سعود قوي لليمني 

•• مدريد-وكاالت:

فاز ال�سرتاكيون بزعامة رئي�س الوزراء بيدرو �سان�سيز يف النتخابات الوطنية يف اإ�سبانيا 
التي  املكا�سب  اأن  يبدو  لكن  اأ�سو�سيتدبر�س.  وكالة  ذك��رت  ما  الأح��د، ح�سب  التي جرت 
ال�سيا�سي يف خام�س  املتطرف قد تزيد من حال اجلمود  اليميني  حققها حزب فوك�س 
�سنوات  اأرب��ع  انتخابات وطنية خ��الل  راب��ع  الأوروب����ي. وعقب  اقت�ساد يف الحت��اد  اأك��رب 

والثانية يف اأقل من �سبعة اأ�سهر، احتل ال�سرتاكيون الي�ساريون القيادة يف الربملان.
ومع فرز 99.9 من الأ�سوات، ح�سل ال�سرتاكيون على 120 مقعدا، اأي اأقل بثالثة 
الالزمة  مقعدا   170 البالغة  املطلقة  الغالبية  ودون  اأب��ري��ل،  انتخابات  ع��ن  مقاعد 
تدفق  ال���ذي  ال��وق��ت  يف  الكبري  ال�سيا�سي  التحول  وج���اء  مب��ف��رده��م.  حكومة  لت�سكيل 
الناخبون اليمينيون للت�سويت ل�سالح حزب فوك�س الذي دخل الربملان يف الربيع للمرة 
الأوىل فقط. والنتائج التي اأفرزتها انتخابات الأحد تفيد باأل نهاية فورية لالأزمة بني 
اأن البالد قد تبقى دون حكومة لعدة  اإىل  اإ�سبانيا، مما ي�سري  قوى اليمني والي�سار يف 

اأ�سابيع اأو حتى لأ�سهر.
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حممد بن زايد يتحدث اىل وفد جلنة »كولبري«   )وام(حممد بن را�سد خالل تروؤ�سه اجتماع جمل�س الوزراء   )وام(

جمل�ش الوزراء يعتمد �سيا�سة احلماية االأ�سرية 

حممد بن را�سد : الإم�رات منظومة اأ�سرية متم��سكة
 ا�سـتقراره� وا�ستدامته� ينطلق من البيت والأ�سـرة

ا�ستقبل وفدا من جلنة »كولبري« وابنة الرئي�ش الفرن�سي الراحل �سرياك

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية التوا�سل احل�س�ري بني 
خمتلف ال�سعوب مب� يعزز العالق�ت ويخدم الرتاث الإن�س�ين

•• اأبوظبي-وام: 

رحب جمل�س ال��وزراء يف م�ستهل اأعمال جل�سته ام�س 
اليمنية  احلكومة  بني  الريا�س  اتفاق  وثيقة  بتوقيع 
الكرمية  الرعاية  حتت  اجلنوبي  النتقايل  واملجل�س 
للمملكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة، معرباً عن ثقته 
العمل  م��ن  الت��ف��اق ملرحلة ج��دي��دة  ه��ذا  يوؤ�س�س  ب��اأن 

ال�سعب  تطلعات  يلبي  ومبا  والفاعل  املوحد  املوؤ�س�سي 
اليمني ال�سقيق.

  واأ�ساد املجل�س باجلهود املخل�سة واملقدرة التي بذلتها 
خادم  ب��ق��ي��ادة  ال�سقيقة  ال�����س��ع��ودي��ة  ال��ع��رب��ي��ة  امل��م��ل��ك��ة 
اآل  العزيز  بن عبد  �سلمان  امللك  ال�سريفني  احلرمني 
اإىل  والتو�سل  اإىل جناح احل��وار  اأف�ست  والتي  �سعود، 

اتفاق الريا�س.                         )التفا�سيل �س2(

•• اأبوظبي-وام:

زايد  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  ا�ستقبل 
الأعلى  القائد  نائب  اأبوظبي  عهد  ويل  نهيان  اآل 
للقوات امل�سلحة ام�س يف جمل�س ق�سر البحر وفداً 
من  ع��دد  يف  امل�ساركة  الفرن�سية  كولبري  جلنة  من 
معايل  يرافقهم  اأب��وظ��ب��ي  يف  الثقافية  الفعاليات 

الثقافة  دائ��رة  رئي�س  املبارك  معايل حممد خليفة 
باأع�ساء  ���س��م��وه  ورح����ب  اأب���وظ���ب���ي.  يف  وال�����س��ي��اح��ة 
اللجنة التي ت�ساهم يف عدد من املبادرات واحلوارات 
الثقافية التي يتميز بها البلدان، م�سريا �سموه اىل 
ال�سعوب  خمتلف  بني  احل�ساري  التوا�سل  اأهمية 
مبا يعزز ويقوي عالقات ال�سداقة والتعاون بينهم 

ويخدم الرتاث الإن�ساين.     )التفا�سيل �س2(
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اأخبـار الإمـارات

جمل�ش الوزراء يعتمد �سيا�سة احلماية االأ�سرية 

حممد بن را�سد : الإم�رات منظومة اأ�سرية متم��سكة ا�ستقراره� وا�ستدامته� ينطلق من البيت والأ�سرة
الرتحيب والتاأكيد على توقيع وثيقة اتفاق الريا�ش بني احلكومة اليمنية واملجل�ش االنتقايل اجلنوبي حتت الرعاية الكرمية للمملكة العربية ال�سعودية ال�سقيقة

ا�ستقبل وفدا من جلنة »كولبري « وابنة الرئي�ش الفرن�سي الراحل �سرياك

حممد بن زايد يوؤكد اأهمية التوا�سل احل�س�ري بني خمتلف ال�سعوب مب� يعزز العالق�ت ويخدم الرتاث الإن�س�ين

ا�ستخال�س  يف  وي�����س��اه��م  اجل��ه��ات 
النتائج واملبادرات ملعاجلة الق�سايا 

املرتبطة فيه.
حماورها  �سمن  ال�سيا�سة  ت�سم 
اآل������ي������ات ل���ل���ح���م���اي���ة وال����ت����دخ����ل، 
والقوانني،  الت�سريعات  وت��ط��وي��ر 
املجتمعية،  وال��ت��وع��ي��ة  وال��وق��اي��ة 
واآليات التدريب النوعي للعاملني 
ورف����ع ال��ك��ف��اءات ال��وظ��ي��ف��ي��ة، اإىل 
ج����ان����ب ال�����درا������س�����ات وال���ب���ح���وث 

والإح�سائيات.
ال�سيا�سة  خ���الل  م���ن  ���س��ي��ت��م  ك��م��ا 
اإط���الق ع��دد م��ن امل���ب���ادرات �سمن 
اأبرزها  تتمثل  امل���ذك���ورة،  امل��ح��اور 
ب��ي��ان��ات موحدة  اإن�����س��اء ق��اع��دة  يف 
امل��وؤ���س�����س��ات واجلهات  ب��ني  ل��ل��رب��ط 
الأ�سرية  باحلماية  ال��ع��الق��ة  ذات 

واأ����س���اف ���س��م��وه " احل���ف���اظ على 
عملنا  يف  اأول��وي��ة  وكيانها  الأ���س��رة 
الأوىل  املدر�سة  هي   .. ومبادراتنا 
والأجيال  املجتمع  اأم���ان  و���س��م��ام 

امل�ستقبلية".
ك��م��ا اأك�����د ���س��م��وه " الأ�����س����رة ن���واة 
وطننا  م���ن���ج���زات  ع��ل��ى  احل���ف���اظ 
بقدرات  والرتقاء  وا�ستمراريتها، 
اأجيال  الأ����س���رة الإم��ارات��ي��ة خل��ل��ق 

واعدة م�سوؤوليتنا جميعاً".
احلماية  ����س���ي���ا����س���ة  وت�������س���ت���ه���دف 
ع��ل��ى �سالمة  الأ����س���ري���ة احل���ف���اظ 
ب��اع��ت��ب��اره��ا اللبنة  وك��ي��ان الأ����س���رة 
حمايتها  واأن  للمجتمع،  الأوىل 
و���س��ي��ان��ت��ه��ا ت��ع��د م���ن الأول����وي����ات 
اهتماماً  ال���دول���ة  ل��ه��ا  ت���ويل  ال��ت��ي 
ب��ال��غ��اً ل��ت��وف��ري م��ن��اخ اآم���ن ملجتمع 

والنهو�س به وتعميمه يف املجتمع 
ث��ق��اف��ة ت�سهم  ل��ي��ك��ون  الإم����ارات����ي 
املجتمعي  ال���ت���الح���م  ت���ع���زي���ز  يف 
والإن���ت���م���اء ال��وط��ن��ي، ح��ي��ث ت�سم 
الالئحة �سوابط و�سروط ممار�سة 
الفرق  وت�سجيل  التطوعي،  العمل 
الفرق،  ون��ظ��ام ع��م��ل  ال��ت��ط��وع��ي��ة، 
له  املنظمة  واجلهات  واللتزامات 
اإىل جانب �سروط العمل به خارج 

الدولة.
الالئحة  امل���ج���ل�������س  اع���ت���م���د  ك���م���ا 
ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ل��ل��ق��ان��ون الحت�����ادي 
اخلا�س بامل�ستح�سرات البيطرية، 
تطوير  اإط�������ار  يف  ي����اأت����ي  وال�������ذي 
املرتبطة  ال��ت�����س��ري��ع��ات  وحت���دي���ث 
الدولة  يف  احل���ي���وان���ي���ة  ب����ال����رثوة 
واملحافظة عليها، من خالل تنظيم 

ت��ع��زي��ز ال�����س��الت الج��ت��م��اع��ي��ة يف 
الن�سيج الأ�سري الإماراتي وتاأكيد 
م���ع���اين ال����وح����دة وال����رتاب����ط بني 

كافة اأفراد الأ�سرة واملجتمع.
ت����روؤ�����س �سموه  ج����اء ذل����ك خ����الل 
اأم�س  ال�����وزراء  جمل�����س  اجتم��اع 
ال��ف��ري��ق �سمو  ب��ح�����س��ور  الث���ن���ني 
نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن  �سيف  ال�����س��ي��خ 
ال��وزراء وزير  نائب رئي�س جمل�س 
من�سور  ال�سيخ  و�سمو  ال��داخ��ل��ي��ة 
رئي�س  ن��ائ��ب  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي����د  ب���ن 
جم��ل�����س ال����������وزراء وزي������ر ����س���وؤون 
املجل�س  اع��ت��م��د  ح��ي��ث  ال��رئ��ا���س��ة، 
وقال  الأ���س��ري��ة.  احلماية  �سيا�سة 
�سموه " الإمارات منظومة اأ�سرية 
وا�ستدامتها  ا�ستقرارها  متما�سكة 
ي��ن��ط��ل��ق م���ن ال��ب��ي��ت والأ�����س����رة ". 

وت�سمني  ال���دول���ة،  م�ستوى  ع��ل��ى 
جمال  يف  اجلامعية  التخ�س�سات 
والجتماعية  الإن�����س��ان��ي��ة  ال��ع��ل��وم 
املتخ�س�سة  املو�سوعات  والنف�سية 
واإجراء  الأ���س��رة،  يف جم��ال حماية 
درا��������س�������ات م�������س���ح���ي���ة، واع����ت����م����اد 
وتلقي  ل�����الإب�����الغ  م����وح����د  ن����ظ����ام 
الدولة،  م�ستوى  ع��ل��ى  ال�����س��ك��اوي 
معايري  وتطبيق  ب��ن��اء  ج��ان��ب  اإىل 
قانون  واإ����س���دار  الأول��ي��ة  للوقاية 
الأ�سرة  حل��م��اي��ة  وا���س��رتات��ي��ج��ي��ة 

وغريها.
اعتمد  ال��ت�����س��ري��ع��ي��ة،  ال�������س���وؤون  يف 
الالئحة  جل�سته  خ���الل  امل��ج��ل�����س 
العمل  ل�����ق�����ان�����ون  ال����ت����ن����ف����ي����ذي����ة 
تنظيم  اإىل  ال��ه��ادف��ة  ال��ت��ط��وع��ي، 
ال����دول����ة  ال���ت���ط���وع���ي يف  ال���ع���م���ل 

���س��ل��ي��م م�����ع�����ززاً مب����ب����ادئ ال���دي���ن 
احلنيف التي حتث على الو�سطية 
بني  وال��رتاح��م  الطيبة  واملعاملة 
ال�سيا�سة  وت��خ��دم  الأ����س���رة،  اأف����راد 
والطفل  امل����������راأة  خ����ا�����س  ب�����س��ك��ل 
الهمم  واأ�سحاب  وال��رج��ل  وامل�سن 
العنف  م����ن  ج��م��ي��ع��اً  حل��م��اي��ت��ه��م 

والإيذاء ب�ستى اأ�سكاله.
واآليات  اإج��راءات  ال�سيا�سة  وتنظم 
ال��ع��م��ل يف امل��وؤ���س�����س��ات ال��ع��ام��ل��ة يف 
وتعزز من  الأ�سري،  العنف  جمال 
الأدوار  لتكامل  ال��دول��ة  ت��وج��ه��ات 
ب���ني امل���وؤ����س�������س���ات وال�������س���راك���ة بني 
فيما  املختلفة،  ال��دول��ة  ق��ط��اع��ات 
تعمل على توحيد املفاهيم اخلا�سة 
به واأ�سكاله وعنا�سره، مبا ي�ساهم 
يف وجود اإطار مرجعي يجمع بني 

برناجماً  اأبوظبي"  ك���ول���ب���ري 
للمهارات  العامة  ال��ع��رو���س  م��ن 
احلرفية وور�س العمل واحلوارات 
 28 اإىل   12 م����ن  ال����ف����رتة  يف 
نوفمرب يف "بيت احلرفيني" اإىل 
جانب اأن�سطة مفتوحة يف جميع 
جزيرة  يف  "اجلالرييا  اأن����ح����اء 
املارية" تعر�س الإب��داع امل�سرتك 
الفخامة  م��ن��ع��الم��ات  مل��ج��م��وع��ة 
 12 م��ن  الفرن�سية  وال��رف��اه��ي��ة 
دي�سمرب.   14 اإىل  ن���وف���م���رب 
اأبوظبي"  "فن  معر�س  وي�سهد 
يومي 20 و23 نوفمرب حوارات 
الفرن�سي  والفن  الرفاهية  حول 
متحدثني  مب�����س��ارك��ة  احل���دي���ث 
الرفاهية  ع����الم����ات  اأب�������رز  م����ن 

، وال��ت��ي تك�سف  اأب��وظ��ب��ي  اأن��ح��اء 
الفرن�سية  احل���ي���اة  ط��ب��ي��ع��ة  ع���ن 
والع�سرين  احل������ادي  ال���ق���رن  يف 

والثقافة الفرن�سية.
عام  كولبري"  "جلنة  وت��اأ���س�����س��ت 
15 رائداً من  1954 مب�ساركة 
�سعياً  الرفاهية  ق��ط��اع  رواد  م��ن 
اإىل دعم قوة فرن�سا القت�سادية 
 " ال���دويل. كما تكر�س  ون��ف��وذه��ا 
لتهيئة  جهودها  كولبري"  جلنة 
جماعياً  من��واً  حتقق  اأعمال  بيئة 
التجارية  ل��ل��ع��الم��ات  وف����ردي����اً 

الفرن�سية.
تنظمها  ال��ت��ي  امل���ب���ادرات  وت�سمل 
دائ������رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة – 
اأب��وظ��ب��ي خ��الل ال��ف��رتة م��ن 12 

تاريخ  يف  متميزة  مبكانة  يحظى 
العالقات الإماراتية- الفرن�سية، 
العربية-الفرن�سية  وال��ع��الق��ات 
�سموه  وا����س���ت���ذك���ر  ع�����ام.  ب�����س��ك��ل 
الرئي�س  م���ع  ال��ع��دي��دة  ل��ق��اءات��ه 
التي  املتميزة  وال��رواب��ط  �سرياك 
خالل  وفرن�سا  الإم���ارات  جمعت 
و�سعت  وال����ت����ي  ح���ك���م���ه،  ف������رتة 
الأ�سا�س ملا ت�سهده العالقات بني 
احلالية  ال��ف��رتة  خ��الل  البلدين 

من تطور وازدهار.
كلود  ال�سيدة  ع��ربت  جانبها  من 
لدولة  ام��ت��ن��ان��ه��ا  ع����ن  �����س����رياك 
املتحدة  ال���ع���رب���ي���ة  الإم�������������ارات 
حممد  ال�سيخ  ال�سمو  ول�ساحب 
اللفتة  ه������ذه  ع���ل���ى  زاي���������د،  ب�����ن 

اىل  �سموه  م�سريا  ال��ب��ل��دان،  بها 
بني  احل�ساري  التوا�سل  اأهمية 
خمتلف ال�سعوب مبا يعزز ويقوي 
والتعاون  ال�������س���داق���ة  ع���الق���ات 
بينهم ويخدم الرتاث الإن�ساين.

يذكر اأن اأبوظبي ت�ست�سيف وفدا 
من جلنة كولبري، التي متثل 84 
التجارية  العالمات  من  عالمة 
فرن�سية،  ثقافية  موؤ�س�سة  و16 
���س��م��ن ���س��ل�����س��ل��ة م����ن امل����ب����ادرات 
حت��ت ع��ن��وان ف��الن��ريي كولبري 
الفرن�سية  وال��رف��اه��ي��ة  اأب��وظ��ب��ي 
والع�سرين.  احل����ادي  ال��ق��رن  يف 
�سل�سلة  امل��ب��ادرات  ه��ذه  وتت�سمن 
اإقامتها  امل���ق���رر  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن 
جميع  يف  م���ت���ع���ددة  م����واق����ع  يف 

واملوؤ�س�سات الثقافية الفرن�سية.
كما ا�ستقبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ 
حممد بن زايد اآل نهيان ال�سيدة 
الرئي�س  اإب����ن����ة  �����س����رياك،  ك���ل���ود 
جاك  ال��راح��ل  الأ�سبق  الفرن�سي 
�����س����رياك،ال����ت����ي ت�������زور ال����دول����ة 
حل�سور اإطالق اإ�سم والدها على 

اأحد ال�سوارع يف اأبوظبي.
وت��ن��اول ح��دي��ث ���س��م��وه م��ع كلود 
���س��رياك، ال����دور امل��ه��م ال���ذي قام 
به جاك �سرياك مع ال�سيخ زايد، 
العالقات  ت��ع��زي��ز  يف  اهلل،  رح��م��ه 
بني دول��ة الإم��ارات واجلمهورية 
املجالت  يف  وتعميقها  الفرن�سية 
كافة، ومواقفه الإيجابية يف دعم 
الق�سايا العربية العادلة، ما جعله 

نوفمرب اإىل 14 دي�سمرب 2019 
موقع  يف  احلرفيني"  "بيت  يف 
جزيرة  يف  و"اجلالرييا  احل�سن 
املارية" يف جزيرة املاريا ومعر�س 
و"متحف  اأبوظبي"  "فن 
هذه  وتتناول  اأبوظبي".  اللوفر 
مو�سوعات  اأي�������س���اً  ال��ف��ع��ال��ي��ات 
من  ع����ام   10،000" م��ع��ر���س 
يحت�سنه  ال�������ذي  الرفاهية" 
من  اأبوظبي"  اللوفر  "متحف 
 15 اإىل   2019 اأك��ت��وب��ر   30
مع  ب��ال��ت��ع��اون   2020 ف���رباي���ر 
الزخرفية"  ال��ف��ن��ون  "متحف 
الفرن�سي، وهو ع�سو م�سارك يف 

كولبري". "جلنة 
"فالنريي  ف���ع���ال���ي���ات  وت�����وف�����ر 

•• اأبوظبي-وام: 

ال����وزراء يف م�ستهل  رح��ب جمل�س 
اأعمال جل�سته ام�س بتوقيع وثيقة 
احلكومة  ب����ني  ال���ري���ا����س  ات����ف����اق 
ال���ي���م���ن���ي���ة وامل���ج���ل�������س الن���ت���ق���ايل 
الكرمية  ال��رع��اي��ة  حت��ت  اجلنوبي 
ال�سعودية  ال���ع���رب���ي���ة  ل��ل��م��م��ل��ك��ة 
ال�����س��ق��ي��ق��ة، م��ع��رب��اً ع��ن ث��ق��ت��ه باأن 
يوؤ�س�س هذا التفاق ملرحلة جديدة 
من العمل املوؤ�س�سي املوحد والفاعل 
ومبا يلبي تطلعات ال�سعب اليمني 

ال�سقيق.
املخل�سة  باجلهود  املجل�س    واأ�ساد 
اململكة  ب��ذل��ت��ه��ا  ال���ت���ي  وامل�����ق�����درة 
العربية ال�سعودية ال�سقيقة بقيادة 
امللك  ال�سريفني  احل��رم��ني  خ���ادم 
�سعود،  اآل  العزيز  عبد  بن  �سلمان 
احلوار  اإىل جن���اح  اأف�����س��ت  وال��ت��ي 
الريا�س،  ات���ف���اق  اإىل  وال��ت��و���س��ل 
حيث �سكل الدعم ال�سعودي اأر�سية 
الإيجابية  الأج����واء  ع���ززت  �سلبة 
بني الأط��راف اليمنية امل�ساركة يف 

احلوار.
   واأك���������د جم���ل�������س ال������������وزراء دع���م 
العربية  الإم���ارات  دول��ة  وم�ساندة 
التي  اجل����ه����ود  ل���ك���اف���ة  امل����ت����ح����دة 
ال�سعودية  العربية  اململكة  تبذلها 
العربي  ل��ل��ت��ح��ال��ف  ق��ي��ادت��ه��ا  ع���رب 
وعودته  اليمن  ا�ستقرار  �سبيل  يف 
يف  ال��ط��ب��ي��ع��ي  دوره  مم��ار���س��ة  اإىل 

املنطقة.
الريا�س  اتفاق  ب��اأن  املجل�س     ونوه 
ال��ي��م��ن��ي يف  ت��وح��ي��ده لل�سف  ع��رب 
الدولة  ع��ل��ى  الن���ق���الب  م��واج��ه��ة 
وموؤ�س�ساتها ميثل يف الوقت نف�سه 
فر�سة �سانحة للو�سول اإىل احلل 
امل��ن�����س��ود مب���ا يحفظ  ال�����س��ي��ا���س��ي 
ويعزز  وازده�����اره  اليمن  ا���س��ت��ق��رار 

اأمن املنطقة.
�ساحب  اأك����د  اآخ����ر،  �سعيد  وع��ل��ى 
اآل  ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
رئي�س  الدولة  رئي�س  نائب  مكتوم 
دب���ي رعاه  ال�����وزراء ح��اك��م  جمل�س 
اهلل اأن دولة الإم��ارات تركز �سمن 
على  وم��ب��ادرات��ه��ا  اأول���وي���ات عملها 

امل�ستح�سرات  وت����داول  ا���س��ت��خ��دام 
معدلت  م��ن  يعزز  مب��ا  البيطرية 
الأم�������ن احل����ي����وي وال����وق����اي����ة من 
ت�سم  احليوانية،حيث  الأم��را���س 
الالئحة اإجراءات واأنظمة لتنظيم 
للحد  املراقبة  و�سوابط  تداولها 
م�����ن ال�����ت�����ج�����اوزات ال����ن����اجت����ة عن 
عملية  يف  اخل���اط���ئ���ة  امل���م���ار����س���ات 
ال���ت���داول وال����ذي ق��د ي����وؤدي �سلباً 

على �سحة احليوان.
ويف ال�سوؤون التنظيمية، مت اعتماد 
جمموعة  جم��ل�����س  ت�سكيل  اإع�����ادة 
ب��ري��د الإم�������ارات ب��رئ��ا���س��ة حممد 
���س��ل��ط��ان ال��ق��ا���س��ي، وع�����س��وي��ة كل 
م��ن ط���ارق اأح��م��د ال��واح��دي، عبد 
العلماء  ال���رح���ي���م  ع��ب��د  ال����واح����د 
، وم���اج���د ب���ن دمل�����وك ال��ف��ال���س��ي ، 
وح�����س��ة ع��ب��د ال������رزاق ب��ال��ع��وم��ة ، 
اأحمد حممد عقيل قا�سم القا�سم، 
وطارق  العو�سي،  حممد  واأح��م��د 

عبد القادر بن هندي.
اطلع  احل���ك���وم���ي���ة  ال���ت���ق���اري���ر  يف 
املجل�س على نتائج انعقاد الجتماع 
للتغري  الإم������ارات  ملجل�س  ال��ث��اين 
يف   ،2019 لعام  والبيئة  املناخي 
امل�ساريع  اإجن��از  �سري  اإط��ار متابعة 

واملبادرات احلكومية.
اعتمد  ال���دول���ي���ة،  ال���ع���الق���ات  ويف 
و�����س����ادق امل��ج��ل�����س ع��ل��ى ع����دد من 
ت�سمنت  وال�����ت�����ي  الت����ف����اق����ي����ات، 
الت�سديق على اتفاقية بني حكومة 
الدولة وحكومة جمهورية �سورينام 
متطلبات  م����ن  الإع�����ف�����اء  ب�������س���اأن 
التاأ�سرية حلاملي جوازات ال�سفر، 
وال���ت�������س���دي���ق ع���ل���ى ات���ف���اق���ي���ة مع 
ترتيبات  ب�����س��اأن  جامايكا  حكومة 
التاأ�سريات،  م��ن  املتبادل  الإع��ف��اء 
ح��ك��وم��ة جمهورية  م��ع  وات��ف��اق��ي��ة 
الت�سيك ب�ساأن التعاون القت�سادي 
وال��ف��ن��ي، اإىل ج��ان��ب ات��ف��اق��ي��ة مع 
الإ�سالمية  اأفغان�ستان  جمهورية 
الإدارية  وامل�ساعدة  التعاون  ب�ساأن 
اجلمركية.  امل�����س��ائ��ل  يف  امل��ت��ب��ادل��ة 
و اإن�����س��اء ���س��ف��ارات ل��ل��دول��ة يف كل 
م���ن ج��م��ه��وري��ت��ي م��وري�����س��و���س و 

�سرياليون.

•• اأبوظبي-وام: 

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  ا�ستقبل 
حم��م��د ب��ن زاي����د اآل ن��ه��ي��ان ويل 
القائد  ن����ائ����ب  اأب����وظ����ب����ي  ع���ه���د 
يف  ام�س  امل�سلحة  للقوات  الأعلى 
من  وف����داً  ال��ب��ح��ر  ق�سر  جمل�س 
جلنة كولبري الفرن�سية امل�ساركة 
الثقافية  الفعاليات  من  ع��دد  يف 
معايل  ي���راف���ق���ه���م  اأب���وظ���ب���ي  يف 
املبارك  خ��ل��ي��ف��ة  حم��م��د  م���ع���ايل 
وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  رئي�س 

يف اأبوظبي.
اللجنة  ب��اأع�����س��اء  ���س��م��وه  ورح���ب 
التي ت�ساهم يف عدد من املبادرات 
يتميز  التي  الثقافية  واحل��وارات 

والدها  ا���س��م  ب���اإط���الق  ال��ط��ي��ب��ة، 
على اأحد �سوارع اأبوظبي.

ح�سر جمل�س ق�سر البحر �سمو 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  �سعيد  ال�سيخ 
�سمو  و  اأب���وظ���ب���ي  ح���اك���م  مم��ث��ل 
نهيان  اآل  زاي��د  بن  نهيان  ال�سيخ 
موؤ�س�سة  اأم���ن���اء  جم��ل�����س  رئ��ي�����س 
نهيان  اآل  ����س���ل���ط���ان  ب����ن  زاي�������د 
والإن�سانية  اخل��ريي��ة  ل��الأع��م��ال 
�سيف  ال�����س��ي��خ  ���س��م��و  وال���ف���ري���ق 
رئي�س  ن��ائ��ب  نهيان  اآل  زاي���د  ب��ن 
الداخلية  وزي��ر  ال����وزراء  جمل�س 
و ���س��م��و ال�����س��ي��خ ح��ام��د ب���ن زايد 
جلهاز  املنتدب  الع�سو  نهيان  اآل 
من  وع���دد  لال�ستثمار  اأب��وظ��ب��ي 

ال�سيوخ وامل�سولني واملواطنني.

حممد بن را�سد : 
على الأ�سرة وكي�نه� اأولوية يف عملن� ومب�دراتن� .. هي املدر�سة الأوىل و�سم�م اأم�ن املجتمع والأجي�ل امل�ستقبلية • احلف�ظ 

م�سوؤوليتن� جميعً� واعدة  اأجي�ل  خللق  الإم�راتية  الأ�سرة  بقدرات  وطنن� وا�ستمراريته�     • الرتق�ء  منجزات  على  احلف�ظ  نواة  • الأ�سرة 
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اأخبـار الإمـارات
رئي�ص الدولة ون�ئبه وحممد بن زايد يهنئون 

رئي�ص بولندا بذكرى ا�ستقالل بالده
•• اأبوظبي-وام:

بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل برقية تهنئة اإىل فخامة 
اأندجي دودا رئي�س جمهورية بولندا وذلك مبنا�سبة ذكرى ا�ستقالل بالده.

كما بعث �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد 

الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س اأندجي دودا.
اآل  زايد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  اآل مكتوم و�ساحب  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  وبعث �ساحب 

نهيان برقيتي تهنئة مماثلتني اإىل معايل ماتيو�س مورافيت�سكي رئي�س وزراء جمهورية بولندا.

رئي�ص الدولة ون�ئبه وحممد بن زايد 
يهنئون رئي�ص اأنغول ب�ليوم الوطني لبالده

•• اأبوظبي-وام:

الدولة حفظه اهلل  رئي�س  نهيان  اآل  زاي��د  بن  ال�سيخ خليفة  ال�سمو  بعث �ساحب 
جمهورية  رئي�س  لورين�سو  غون�سالف�س  مانويل  ج��واو  فخامة  اإىل  تهنئة  برقية 

اأنغول مبنا�سبة اليوم الوطني لبالده.
الدولة  رئي�س  نائب  اآل مكتوم  را�سد  بن  ال�سيخ حممد  ال�سمو  بعث �ساحب  كما 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد 
اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة برقيتي تهنئة  اآل نهيان ويل عهد 

مماثلتني اإىل فخامة الرئي�س جواو مانويل غون�سالف�س لورين�سو.

نحو 20 مليون درهم م�س�عدات اإ�سالمية دبي 
خالل الربع الث�لث

•• دبي-وام:

قدمت دائرة ال�سوؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي م�ساعدات اإن�سانية يف كل من قطاعات التعليم وال�سحة 
والإ�سكان وتفريج كربة وحالت اإن�سانية خمتلفة اأخرى بقيمة 19 مليونا و159 األفا و636 درهما خالل 

الربع الثالث من العام اجلاري.
هذه  من  للم�ستفيدين  الإجمايل  العدد  اأن  اإىل  بالدائرة  اخل��ريي  العمل  قطاع  من  ال�سادر  التقرير  واأ�سار 
امل�ساعدات بلغ 57 األفا و312 م�ستفيدا. و اأفاد اأحمد دروي�س املهريي املدير التنفيذي لقطاع العمل اخلريي 
اإن الدائرة ت�سعى من خالل تقدمي املعونات الجتماعية للحالت الإن�سانية املختلفة اإىل تعزيز وتنمية روح 

التكافل الجتماعي وتقوية اأوا�سر التعاون بني اأفراد املجتمع.

اإعالن قائمة اأبرز املتحدثني امل�ساركني يف منتدى بلوغ امليل االأخري

الإعالن عن اللتزام�ت الرئي�سية لدعم جهود ا�ستئ�س�ل �سلل الأطف�ل يف 19 نوفمرب يف اأبوظبي
املنتدى يدعو اإىل تكثيف اجلهود للق�ساء على االأمرا�ش املعدية

•• اأبوظبي-وام:

اأعلن منتدى بلوغ امليل الأخري ام�س عن اأ�سماء املتحدثني رفيعي امل�ستوى 
امل�ساركني يف املنتدى.

حممد  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت  يعقد  الذي  املنتدى  و�سي�سلط 
بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة 
اأبوظبي  ، وبال�سراكة مع موؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س والذي �سيعقد يف 
يف 19 نوفمرب 2019 ال�سوء على تكثيف اجلهود من اأجل الق�ساء على 
امل�ستجدات يف جمال  اأح��دث  عن  الإع��الن  و�سيت�سمن  املعدية،  الأمرا�س 
الق�ساء على الأمرا�س املعدية، مبا فيها الإعالن عن التعهدات الدولية 

املقدمة للمبادرة العاملية ل�ستئ�سال �سلل الأطفال.
يف  امل�ستوى  رفيعة  العاملية  القيادات  من  جمموعة  املنتدى  يف  و�سي�سارك 
جمال ال�سحة العاملية ت�سم امل�سوؤولني واخلرباء من خمتلف القطاعات 

الدولية واحلكومية واخلا�سة والعمل اخلريي والأو�ساط الأكادميية.
العاملية  ال�سحة  ق��ادة  من  رئي�سية  بعناوين  املنتدى  يبداأ  اأن  املقرر  وم��ن 
يلقيها بيل جيت�س، املوؤ�س�س امل�سارك ملوؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س؛ ومعايل 
رمي بنت اإبراهيم الها�سمي وزيرة دولة ل�سوؤون التعاون الدويل ؛ ومعايل 

هيلني كالرك، رئي�سة وزراء نيوزيلندا ال�سابقة واملديرة ال�سابقة لربنامج 
العام  املدير  غيربي�سو�س،  تيدرو�س  والدكتور  الإمن��ائ��ي؛  املتحدة  الأمم 
لل�سندوق  التنفيذي  الرئي�س  ���س��ان��دز،  وبيرت  العاملية؛  ال�سحة  ملنظمة 
العاملي  للتحالف  التنفيذي  الرئي�س  بريكلي  �سيث  وال��دك��ت��ور  ال��ع��امل��ي؛ 
التنمية  رئي�س  اإليا�س،  كري�س  والدكتور  "جايف"؛  والتح�سني  للقاحات 

العاملية مبوؤ�س�سة بيل وميليندا غيت�س.
احلوارية  واجلل�سات  الرئي�سية  اجلل�سات  �سل�سلة من  املنتدى  و�سيت�سمن 
املعدية.  الأم��را���س  با�ستئ�سال  املتعلقة  امل�ستجدات  اأح��دث  عن  والإع��الن 
العامل  ق��ادة  م��ن  م�����س��وؤوًل وخ��ب��رياً   250 م��ن  اأك��رث  باملنتدى  و�سي�سارك 
واحلكومية  الدولية  القطاعات  خمتلف  من  امل�ستوى  رفيعي  ال�سحيني 

واخلا�سة والعمل اخلريي والأو�ساط الأكادميية.
ا�ستئ�سال  جم��ال  يف  حتقيقها  مت  ال��ت��ي  ب���الإجن���ازات  امل��ن��ت��دى  و�سيحتفي 
حتقيق  اأم���ام  املاثلة  التحديات  على  ال�سوء  وي�سلط  املعدية،  الأم��را���س 
الأخ��ري يف  امليل  ببلوغ  املتعلقة  احللول  بحث  اأم��ام  املجال  ليتيح  ال��ه��دف، 

رحلة ا�ستئ�سال الأمرا�س املعدية.
و�سي�سمل املنتدى العديد من املو�سوعات مثل ال�ستفادة من التكنولوجيا 
اأجل تعزيز النظم ال�سحية، وتعزيز اجلهود التوعوية لزيادة الوعي  من 

بق�سايا ال�سحة العاملية وتكرمي الأبطال واملبتكرين املجهولني يف جمال 
الق�ساء على الأمرا�س املعدية. و�سيت�سمن جملة من الإعالنات الرئي�سية 
وجل�سة  املهملة  املدارية  الأمرا�س  ملكافحة  املقدمة  باللتزامات  املتعلقة 

نتائج جلنة لن�سيت للق�ساء على املالريا.
املقدمة  الل��ت��زام��ات  ع��ن  الإع���الن  فعالية  املنتدى  هام�س  على  و�ستقام 
مالية  التزامات  ت�سم  والتي  الأطفال  �سلل  ل�ستئ�سال  العاملية  للمبادرة 
جديدة هامة مقدمة من اجلهات املانحة الرئي�سية وال�سركاء حيث �سيتم 
الأخرية  املرحلة  ا�سرتاتيجية  لدعم  ال��الزم  الإ�سايف  للمبلغ  تخ�سي�سها 
مليار   3.27 يبلغ  وال���ذي   2023-2019 الأط��ف��ال  �سلل  ل�ستئ�سال 

دولر.
وت��و���س��ح ال���س��رتات��ي��ج��ي��ة خ��ارط��ة ال��ط��ري��ق ن��ح��و ع���امل خ���ال م��ن جميع 
هذه  �سّد  يف  الأخ��ري  امليل  بلوغ  منتدى  و�سيبداأ  الأط��ف��ال  �سلل  فريو�سات 
الالزمة  اجلديدة  ب��امل��وارد  اللتزامات  عن  والإع���الن  التمويلية  الفجوة 

للق�ساء نهائياً على �سلل الأطفال.
و قال الدكتور كري�س اإليا�س، رئي�س التنمية العاملية مبوؤ�س�سة بيل وميليندا 
غيت�س- يف معر�س تعليقه على املنتدى- : "نحن على و�سك الق�ساء على 
�سكان  اأك��رث  على  توؤثر  التي  املوهنة  الأخ���رى  والأم��را���س  الأط��ف��ال  �سلل 

لجتماع  هامة  فر�سة  الأخ���ري  امليل  بلوغ  منتدى  وي��وف��ر  �سعفاً.  ال��ع��امل 
نخبة من املخت�سني يف جمال ال�سحة العاملية مبا يتيح لهم التفاق على 
اخلطوات املقبلة يف رحلة الق�ساء على هذه الأمرا�س." كما �سيتم الإعالن 
عن الفائزين بجائزة حممد بن زايد لل�سحة العاملية " ريت�س 2019 " 
التي تقدم كل عامني خالل املنتدى. وحتتفي هذه اجلائزة بالعاملني يف 
جمال ال�سحة يف اخلطوط الأمامية الذين يبدون ريادة و�سجاعة هائلة 
والتزاماً منقطع النظري يف جمال الق�ساء على الأمرا�س، و�ستمنح ل�15 
العاملني يف جمال ال�سحة واملبتكرين يف اخلطوط الأمامية الذين  من 
دورتها  يف  اجلائزة  و�ستمنح  الأم��را���س.  على  الق�ساء  يف  جهودهم  ت�سهم 
احلالية ل�سخ�سيات ا�ستثنائية �ساهمت جهودها يف اخلطوط الأمامية يف 
ا�ستئ�سال �سلل الأطفال والإيبول واملالريا ومر�س النوم ومر�س العمى 

النهري.
الذين  الأ�سخا�س  اأح��د  احلياة" اإىل  م��دى  الإجن���از  "جائزة  �ستقدم  كما 
قدم  اأن  و�سبق  املعدية...  الأمرا�س  على  للق�ساء  املهنية  حياتهم  كر�سوا 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان خالل عام 2017 جائزة 
املتحدة، وموؤ�س�س مركز  للوليات  الأ�سبق  للرئي�س  الإجن��از مدى احلياة 

كارتر، جيمي كارتر، تقديراً جلهوده يف مكافحة الأمرا�س املعدية.

جائزة ال�سيخ زايد للكتاب ت�ستقبل 1900 عمل من 49 دولة

القراءة والفرز تنهي مراجعة تر�سيح�ت الدورة الـ 14 والإعالن عن الق�ئمة الطويلة قريبً�
•• اأبوظبي-وام:

ا���س��ت��ق��ب��ل��ت ج����ائ����زة ال�������س���ي���خ زاي����د 
ع�سرة  ال��راب��ع��ة  دورت��ه��ا  يف  للكتاب 
نحو   ،-2020  2019 ل����ع����ام 
اجلائزة  ف����روع  يف  ع��م��ل   1900
تنوعاً  امل�ساركات  و�سهدت  الت�سعة، 
يف اجلن�سيات امل�ساركة والتي �سملت 
دول���ة   27 ب��ي��ن��ه��ا  م���ن  دول�����ة   49

اأجنبية و22 دولة عربية.
وان���ت���ه���ت جل���ن���ة ال�����ق�����راءة وال���ف���رز 
تر�سيحات  مراجعة  م��ن  ب��اجل��ائ��زة 
ال��������دورة احل���ال���ي���ة، وذل������ك خالل 
تراأ�سها  مكثفة  اجتماعات  �سل�سلة 

واملبدعني  املفكرين  ودع��م  الثقافة 
والنا�سرين وال�سباب".

القراءة  جل��ن��ة  اج��ت��م��اع��ات  وت�سبق 
درا�����س����ة  اإىل  وال����ه����ادف����ة  وال�����ف�����رز 
الإعالن  املر�سحة،  الأع��م��ال  جميع 
ع�����ن ال����ق����وائ����م ال���ط���وي���ل���ة خ���الل 
ذلك  يلي  حيث  املقبلة،  الأ���س��اب��ي��ع 
التحكيم"  "جلان  اأع�����م�����ال  ب�����دء 
معايري  وف��ق  الرت�سيحات  لدرا�سة 
م����درو�����س����ة اع���ت���م���دت���ه���ا اجل����ائ����زة 
�������س امل����ع����ريف،  م����ن ح���ي���ث ال���ت���خ�������سُّ
املدرو�سة،  ة  امل����ادَّ ع��ر���س  وم�ستوى 
التحليل  مبنهجية  اللتزام  ومدى 
وجماليات  فيها،  املتبعة  والرتكيب 

عدد اجلن�سيات امل�ساركة لي�سل هذا 
49 دول���ة، ب��زي��ادة بلغت  ال��ع��ام اإىل 
العام املا�سي  مع  مقارنة  دولة   14

الذي �سجل 35 دولة.
امل�ساركات  اأع����ل����ى  ت�������س���درت  وق�����د 
ال����ع����رب����ي����ة :م���������س����ر ث�����م ال�����ع�����راق 
وال�����س��ع��ودي��ة واجل���زائ���ر والإم�����ارات 
ت�سدرت  ف��ي��م��ا  و����س���وري���ا،  وامل���غ���رب 
اأعلى امل�ساركات من اللغات الأخرى 
ثم  اأمل��ان��ي��ا  تلتها  امل��ت��ح��دة،  امل��م��ل��ك��ة 
ال������ولي������ات امل����ت����ح����دة الأم���ري���ك���ي���ة 
وهولندا  وال�سويد  وكندا  وفرن�سا 
واإ����س���ب���ان���ي���ا، يف حني  واأ����س���رتال���ي���ا 
اأعلى  ال�����س��اب  امل���وؤل���ف  ف��ئ��ة  �سجلت 

الدكتور علي بن متيم الأمني العام 
ال�سيخ  خليل  ومب�ساركة  للجائزة، 
للجائزة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع�����س��و 
هوا�س  اأب����و  ���س��ام��ر  و  الأردن،  م���ن 
للجائزة  ال��ع��ل��م��ي��ة  ال��ه��ي��ئ��ة  ع�����س��و 
م����ن ف��ل�����س��ط��ني، وال����دك����ت����ور علي 
الكعبي من دولة الإم��ارات العربية 

املتحدة.
و�سهدت الدورة ال� 14 من اجلائزة 
ارتفاعاً ملحوظاً يف ن�سبة امل�ساركة، 
عمل   1900 ال��ع��ام  ه��ذا  �سجل  اإذ 
عمل،   400 ن��ح��و  ب��ل��غ��ت  ب����زي����ادة 
مقارنة مع العام املا�سي الذي �سجل 
ارتفع  امل��ق��اب��ل  ويف  ع��م��ل،   1500

ال���رت����س���ي���ح���ات م����ن ب����ني الأع����م����ال 
 498 ب��واق��ع  اجل��ائ��زة  يف  امل�ساركة 
الثانية  امل��رت��ب��ة  واح��ت��ل  ت��ر���س��ي��ح��اً، 

فرع الآداب ب� 438 تر�سيحاً.
واأكد اأمني عام اجلائزة د. علي بن 
ال��رت���س��ي��ح��ات هذا  اأن زي����ادة  مت��ي��م 
"تعك�س جن��اح اجل��ائ��زة التي  ال��ع��ام 
جاءت تقديراً ملكانة الوالد املوؤ�س�س 
نهيان،  اآل  �سلطان  بن  زاي��د  ال�سيخ 
رحمه اهلل، ودوره الرائد يف الوحدة 
والإن�سان،  ال��دول��ة  وبناء  والتنمية 
الثقافية  امل��ك��ان��ة  ك��ذل��ك  وجت�����س��د 
ال��ت��ي و���س��ل��ت ل��ه��ا دول����ة الإم�����ارات 
العربية املتحدة على م�ستوى �سناع 

العدل تنظم اأكرب ور�سة عمل لل�سع�دة وجودة احلي�ة التف�علية 
•• اأبوظبي -وام:

�سهد معايل �سلطان بن �سعيد البادي الظاهري وزير العدل جانبا 
من فعاليات ور�سة العمل التفاعلية التي اأقامتها الوزارة بالتعاون 
مع الربنامج الوطني لل�سعادة وجودة احلياة، وتعد اأطول ور�سة 
عمل على م�ستوى الدولة. وتوا�سلت فعالياتها على مدار 10 اأيام، 
و�سملت مبني ديوان عام الوزارة يف اأبوظبي ودبي، ومبنى املحكمة 
الحتادية العليا، ومكتب النائب العام، ودور الق�ساء يف ال�سارقة 
املنت�سبني  من   625 و�سارك  والفجرية.  القيوين  واأم  وعجمان 
باإطار  التفاعلية،  املنهجية  التعريفية  الور�سة  يف  العدل  ل��وزارة 
للتعبري  الفر�سة  وذلك مبنحه  املوظف  دورة حياة  عمل يحاكي 
عن راأيه ب�سفافية وم�سداقية، وا�ستهدفت حتقيق اأعلى م�ستويات 
ال�سعادة وجودة احلياة، وحت�سني جودة حياة املوظفني، وات�سمت 

بال�سفافية التامة. كما �سارك فيها �سعادة امل�ست�سار حممد حمد 
البادي رئي�س املحكمة الحتادية العليا، و�سعادة الدكتور امل�ست�سار 
حمد �سيف ال�سام�سي النائب العام الحتادي، ومن املقرر اأن تعقد 
ور�س عمل اأخرى بالتعاون مع الربنامج الوطني لل�سعادة وجودة 
احلياة لتحليل نتيجة امل�ساركات بحيث تعك�س النتائج يف اخلطة 

ال�سرتاتيجية لل�سعادة وجودة احلياة بالوزارة.
العدل - يف كلمته للموظفني خالل فعاليات  واأك��د معايل وزير 
الور�سة التي اأقيمت يف اأبوظبي - اأن هناك اهتماما بالغا لالرتقاء 
من  انطالقا  العمل،  بيئة  يف  حياتهم  وج��ودة  املوظفني  ب�سعادة 
اأه��م قيمة يف ال���وزارة .. م�سيفا :م��ن هنا فنحن  الإمي��ان باأنهم 
التعاون،  روح  ثقافة عمل حتفز  معا لرت�سيخ  العمل  اإيل  نتطلع 
الذهنية  واليقظة  والح����رتام  والم��ت��ن��ان  التقدير  على  وت��ق��وم 
تدفعنا  التي  الأ�سا�سية  قيمنا  وهي  والل��ت��زام،  والإب���داع  والتعلم 

اأداء، وبالعمل  اأكرث تقدما واأف�سل  قدما نحو تطوير بيئة عمل 
معا ميكننا اأن نرتك اأثرا اإيجابيا على اأنف�سنا وعلى الآخرين من 
حولنا". من ناحيته اأ�ساد �سعادة �سلطان را�سد املطرو�سي القائم 
باأعمال وكيل وزارة العدل بفريق ال�سعادة والإيجابية يف الوزارة، 
ومبا يقوم به من مبادرات لبث مفاهيم وقيم التناغم الوظيفي 
بني املوظفني كافة يف الوزارة، مبا يعزز من هذا املفهوم ون�سر روح 
تقام  التي  ال�سعادة  املوظفني، وخا�سة ور�سة  ال�سعادة بني جموع 

بالتعاون مع الربنامج الوظني لل�سعادة وجودة احلياة .
عليها  تبني  ومنهجية  نظما  تتبنى  ال��ع��دل  وزارة  اأن  واأو����س���ح 
اهتمامها مبواردها الب�سرية من ت�سجيع املوظفني على البتكار 
العمل،  تطوير  على  ت�سجع  التي  الق��رتاح��ات  وتتبنى  والإب���داع 
ونظم  الإج������راءات  ع��ل��ى  للموظفني  امل�ستمر  ال��ت��دري��ب  ب��ج��ان��ب 

العمل، وهذا التوجه لدى الوزارة يخدم املوظف واملتعامل.

يف  العلمية  والأم���ان���ة  والأج��ن��ب��ي��ة، 
والأ�سالة  وال��ت��وث��ي��ق،  الق��ت��ب��ا���س 
والب����ت����ك����ار يف اخ���ت���ي���ار امل���و����س���وع، 

و�سمول  وكفاية  والأ���س��ل��وب،  اللغة 
وموثوقية  واأه���م���ي���ة  ���رة  وم���ع���ا����سَ
امل�����������س�����ادر وامل��������راج��������ع ال���ع���رب���ي���ة 

ي له بحثاً ودرا�سة، ف�ساًل  والت�سدِّ
ع���ن ج��م��ال��ي��ات ال��ن�����س��ر والإخ������راج 

الفني يف كل م�ساركة.

خ�لد بن حممد بن زايد يد�سن �س�رع ج�ك �سرياك يف جزيرة ال�سعدي�ت
•• اأبوظبي - وام:

اأمر �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب 
القائد الأعلى للقوات امل�سلحة، باإطالق ا�سم جاك �سرياك على اأحد ال�سوارع 
الرئي�سة يف جزيرة ال�سعديات بالعا�سمة اأبوظبي، تكرميا ل�سديق الإمارات 

الرئي�س الفرن�سي الأ�سبق الراحل جاك �سرياك وتقديرا لإجنازاته.
املجل�س  ع�سو  ن��ه��ي��ان  اآل  زاي���د  ب��ن  حم��م��د  ب��ن  خ��ال��د  ال�سيخ  �سمو  ود���س��ن 
بح�سور  ���س��رياك   ج��اك  �سارع  التنفيذي  اأبوظبي  مكتب  رئي�س  التنفيذي 
ابنة الرئي�س الفرن�سي الراحل كلود �سرياك، و�سعادة لودوفيك بوي �سفري 
�سفري  الأحمد  اهلل  عبد  علي  و�سعادة  الدولة،  لدى  الفرن�سية  اجلمهورية 
الدولة لدى فرن�سا، ومعايل فالح حممد الأحبابي رئي�س دائرة التخطيط 

دائرة  رئي�س  املبارك  باأبوظبي ومعايل حممد خليفة  والبلديات  العمراين 
الثقافة وال�سياحة باأبوظبي.

ال�����س��وارع الرئي�سة احل��ي��وي��ة يف جزيرة  ���س��رياك م��ن  ���س��ارع ج���اك  وي��ع��ت��رب 
ال�سعديات لمتداده على طول 4 كيلومرتات بدءا من ج�سر ال�سيخ خليفة 
 – امل��وؤدي اإىل متحف اللوفر  اآل نهيان، كما يعد ال�سارع الرئي�سي  بن زايد 
عالقات  اأوا���س��ر  عمق  م��دى  على  يعرب  رم��ز  مبثابة  يعترب  ال��ذي  اأبوظبي 
ال�سداقة بني البلدين، ومنارة بارزة تعك�س الروابط الثقافية واحل�سارية 
�سرياك" بجمالية  "جاك  �سارع  ويتميز  وال��غ��رب.  ال�سرق  بني  تربط  التي 
الت�سميم والزراعات التجميلية على جانبيه، واإطاللته على متحف اللوفر 
ومنارة ال�سعديات، وي�سهد كثافة يف اأعداد الزوار وال�سياح من داخل الدولة 

وخارجها، باعتباره اأحد اأجمل ال�سوارع الرئي�سة يف جزيرة ال�سعديات.

وقال �سعادة علي عبد اهلل الأحمد يف كلمة خالل حفل التد�سني : اإن روؤية 
والرئي�س  ثراه"،  اهلل  طيب  نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  ل��ه  املغفور 
الإم��ارات وفرن�سا  اأهلت  التي  �سرياك، هي  الراحل جاك  الأ�سبق  الفرن�سي 
الت�سامح  وقيم  مبادئ  على  النا�س  جمع  جتاه  اأخالقية  م�سوؤولية  لتحمل 
والتعاي�س، موؤكدا اأن ذكراهما �ستظل حية عرب ثمار عالقات وطيدة وتعاون 

م�سرتك يف خمتلف املجالت بني الإمارات وفرن�سا.
من جانبه اعترب �سعادة لودوفيك بوي اأن جاك �سرياك كان داعما رئي�سيا 
ال�سراكات  ب���دور  م��وؤم��ن��ا  وك���ان  الفرن�سية،  الإم��ارات��ي��ة  ال��ع��الق��ات  لتقوية 
�سارع  تد�سني  وق��ال  وال�ستقرار..  ال�سالم  حتقيق  يف  والدولية  الإقليمية 
التقدير  مدى  عن  ويعرب  قوية  رمزية  ميثل  الراحل  الرئي�س  ا�سم  يحمل 
الثنائية  العالقات  دفع  يف  الأ�سا�سي  ودوره  الدولة،  رجل  به  يحظى  ال��ذي 

قدما.
واأكد معايل فالح حممد الأحبابي، على هام�س تد�سني �سارع جاك �سرياك 
يف جزيرة ال�سعديات اأن التوجيهات الر�سيدة لقيادتنا احلكيمة جاءت لتعرب 
املحافل  يف  الإم���ارات  مع  ومواقفه  ال��راح��ل،  للرئي�س  تقديرها  عميق  عن 
وال�ستقرار  ال�سالم  دعم  �سبيل  املتميزة يف  واإجنازاته  والدولية،  الإقليمية 

يف منطقة ال�سرق الأو�سط و�سمال اإفريقيا.
وقال معاليه : اإن اإطالق ا�سم الرئي�س الراحل جاك �سرياك على واحد من 
واإن�سانية  ثقافية  دللت  كذلك  يحمل  ال�سعديات  جزيرة  يف  ال�سوارع  اأه��م 
عميقة ت�سعى من خاللها قيادتنا الر�سيدة يف دولة الإمارات العربية املتحدة 
الت�سامح  ثقافة  واإر�ساء  التوا�سل بني احل�سارات،  اأهمية  التاأكيد على  اإىل 

وال�سالم بني جميع �سعوب واأعراق العامل. 
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اأخبـار الإمـارات

الإم�رات تعيد ت�أهيل 36 مدر�سة على امتداد مديري�ت ال�س�حل الغربي
•• اخلوخة-وام:

اف��ت��ت��ح��ت دول����ة الإم��������ارات - عرب 
الهالل  هيئة  الإن�����س��ان��ي��ة  ذراع���ه���ا 
الأح����م����ر - م���در����س���ة ج����دي����دة يف 
م���دي���ري���ة اخل���وخ���ة ت���خ���دم 800 
الأ�سابيع  ت�����س��ه��د  ف��ي��م��ا   .. ط��ال��ب 
مدار�س  ث���م���ان  اف���ت���ت���اح  ال���ق���ادم���ة 
اأخ���������رى ل���ريت���ف���ع ع������دد امل����راف����ق 
الإم����ارات  اأع����ادت  ال��ت��ي  التعليمية 
اإىل  وتاأثيثها  وتاأهيلها  ترميمها 
36 موزعة على امتداد مديريات 

ال�ساحل الغربي املحررة .
فقد افتتحت هيئة الهالل الأحمر 
ممثلي  ب���ح�������س���ور  الأول  اأم���������س 
يف  الفتح  مدر�سة  املحلية  ال�سلطة 
ملديرية  ال��ت��اب��ع��ة  ق��ط��اب��ة  منطقة 
اخل�����وخ�����ة مب���ح���اف���ظ���ة احل����دي����دة 
و���س��ط ف��رح��ة ع��ارم��ة ل���دى اأهايل 

واأو�����س����ح مم��ث��ل هيئة   . امل��ن��ط��ق��ة 
ال����ه����الل الأح����م����ر الإم������ارات������ي يف 
تعمل  الهيئة  اأن  الغربي  ال�ساحل 
وبوترية  ا�سرتاتيجية  خطة  وف��ق 
العملية  ا�ستئناف  ل�سمان  عالية 

�سفوفهم  اإىل  العودة  من  وطالبة 
الدرا�سية . من جهته نقل اإبراهيم 
الرتبية  م��ك��ت��ب  م���دي���ر  اأج���ع�������س 
والتعليم يف مديرية اخلوخة �سكر 
وتقدير منت�سبي القطاع التعليمي 

املدر�سة  اأن  الفتح  م��در���س��ة  م��دي��ر 
ك��ان��ت ق��د خ��رج��ت ع��ن اجلاهزية 
التدري�س فيها متاما قبل  وتوقف 
الأحمر  ال��ه��الل  هيئة  تتدخل  اأن 
ترميمها  اإع��������ادة  يف  الإم������ارات������ي 

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة ع���ل���ى ط�����ول ام���ت���داد 
مديريات ال�ساحل الغربي املحررة 
تقع  الفتح  مدر�سة  اأن  معتربا   ..
الكثافة  ذات  ق��ط��اب��ة  م��ن��ط��ق��ة  يف 
طالب   800 ليتمكن  ال�����س��ك��ان��ي��ة 

وانت�سال  احلا�سل  الفراغ  �سد  من 
مديرية  يف  امل��دم��ر  التعليم  قطاع 
اخل�����وخ�����ة وخم���ت���ل���ف م���دي���ري���ات 

ال�ساحل الغربي .
ويف ال�سياق نف�سه اأكد حممد العود 

اإىل دولة  ك��اف��ة  امل��دي��ري��ة  واأه����اىل 
الإمارات العربية املتحدة .

واأكد اجع�س - يف ت�سريح �سحفي- 
ذراعها  ع��رب  متكنت  الإم�����ارات  اأن 
الأحمر،  الهالل  هيئة  الإن�سانية، 

وتاأهيلها وتاأثيثها .
هي  ه�����ذه  اأن  اإىل  ال����ع����ود  ول���ف���ت 
امل���در����س���ة ال���ث���ال���ث���ة ال���ت���ي اأع������ادت 
يف  وت��اأه��ي��ل��ه��ا  ترميمها  الإم������ارات 

منطقة قطابة.

اإندوني�سي� يف  الأحمر  الهالل  وم�س�ريع  برامج  قيمة  درهم  مليون   440

م�س�ندة ت�سيد 4 ري��ص اأطف�ل يف اأبوظبي والعني بتكلفة 167.1 مليون درهم

•• اأبوظبي-وام:

التنموية  وامل�ساريع  الإغاثية  والعمليات  الإن�سانية  الربامج  قيمة  بلغت 
العام  منذ  اندوني�سيا  يف  الإم��ارات��ي،  الأحمر  الهالل  هيئة  نفذتها  التي 

درهما. و859  األفا  و44  مليونا   440 الآن،  وحتى   1993
وافتتحت الهيئة موؤخرا بالتن�سيق مع �سفارة الدولة يف جاكرتا عددا من 
الإندوني�سية،  ال�ساحة  على  التنموية  جهودها  �سمن  اجلديدة،  امل�ساريع 
منطقة  يف  ال�سعيفة  لالأ�سر  �سكنية  وح��دة   42 و�سيانة  اإن�ساء  ت�سمنت 
�سينجا�ساري بوروكريتو يف جاوه الو�سطى، وتكفلت ب�سداد قيمة اإمدادات 
يف  الرئي�سية  الطرق  اإن���ارة  اإىل  اإ�سافة  ع��ام،  مل��دة  منزل   70 ل  الكهرباء 
املنطقة بالطاقة ال�سم�سية. واأكد �سعادة الدكتور حممد عتيق الفالحي، 

خا�سا  اهتماما  ت��ويل  الهيئة  اأن  الأح��م��ر،  ال��ه��الل  لهيئة  ال��ع��ام  الأم���ني 
للو�سع الإن�ساين على ال�ساحة الندوني�سية، بتوجيهات القيادة الر�سيدة، 
ومتابعة �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل احلاكم يف منطقة 
بتبني  دائما  يوجه  �سموه  اإن  وقال  الأحمر،  الهالل  رئي�س هيئة  الظفرة 
اخلدمات  حت�سني  على  املبا�سر  الأث���ر  ذات  احليوية  التنموية  امل�ساريع 
التنمية  م�سروعات  من  حظا  والأق���ل  امل�سطربة  املناطق  يف  ال�سرورية 

والإعمار.
ال�سيخ  ل�سمو  وال�ساملة  املتقدمة  الروؤية  هذه  " بف�سل  الفالحي  وتابع 
حمدان بن زايد اآل نهيان فيما يخ�س العمل الإن�ساين والتنموي طويل 
ابتكار حلول ناجعة للكثري من  الأجل متكنت هيئة الهالل الأحمر من 
ال��دويل.. منوها  الإن�ساين  املجتمع  ت��وؤرق  التي ظلت  الإن�سانية  الق�سايا 

اإىل اأن اندوني�سيا �سهدت كوارث اإن�سانية عديدة، اأ�سدها وطاأة كانت كارثة 
ت�سونامي التي ل تزال تداعياتها ماثلة على اأر�س الواقع.

وقال اإن الهيئة بذلت جهودا مكثفة خالل ال�سنوات املا�سية لدرء الآثار 
املرتتبة على حجم الكارثة.

امل�ساريع  ن��ف��ذت ع���ددا م��ن  اإن الهيئة  ال��ه��الل الأح��م��ر  اأم���ني ع���ام  وق���ال 
دمرتها  التي  التحتية  البنية  تاأهيل  يف  �ساهمت  التي  ال��رائ��دة  التنموية 
ال�سكنية،  املدن  اإن�ساء عدد من  وذلك من خالل  اندوني�سيا،  الكوارث يف 
اأن  موؤكدا  والطفولة  الأمومة  ومراكز  ال�سحية  والعيادات  الأيتام  ودور 
هذه امل�ساريع تاأتي يف اإطار حر�س الهيئة على م�ساندة املتاأثرين، وحت�سني 
ظروفهم الإن�سانية، وم�ساعدتهم على ا�ستعادة ن�ساطهم، وتعزيز قدرتهم 

على جتاوز ظروفهم الطارئة.

ال�ساحة  ع��ل��ى  وال��ت��ن��م��وي��ة  الإن�����س��ان��ي��ة  الهيئة  اأن ج��ه��ود  ال��ف��الح��ي  واأك����د 
الندوني�سية م�ستمرة منذ مطلع ت�سعينيات القرن املا�سي ومل تبداأ مع 
حدوث الكوارث الأخرية، بل تواجدت الهيئة هناك منذ اأكرث من عقدين 
من الزمان حيث ت�ساهم بقوة يف تعزيز قدرة ال�سعفاء واملحتاجني على 

مواجهة ظروف احلياة ال�سعبة.
التي نفذتها هيئة الهالل  الإن�سائية والتنموية  امل�ساريع  اأن تكلفة  يذكر 
األفا و934  384 مليونا و147  الأحمر خالل ال�سنوات املا�سية بلغت 
درهما، وبلغت قيمة العمليات الإغاثية 23 مليونا و445 األفا و 725 
و  األفا   89 و  مليونا   22 الأيتام  كفالة  برامج  تكلفة  بلغت  فيما  درهما، 
/ املو�سمية  والربامج  املقطوعة  امل�ساعدات  تكلفة  وبلغت  درهما،   447

رم�سان والأ�ساحي/ 10 ماليني و361 األفا و753 درهما.

•• اأبوظبي-وام:

اأعمال  م�ساندة،  العامة  للخدمات  اأبوظبي  �سركة  با�سرت 
ت�سييد 4 ريا�س اأطفال متثل املرحلة التا�سعة من املجموعتني 
يف  وذل��ك  امل�ستقبل،  مدار�س  برنامج  �سمن  والثانية  الأوىل 
منطقة الفالح ومدينة الريا�س باأبوظبي ومنطقتي اليحر 

والبطني مبدينة العني.
التعليم  دائ���رة  م��ع  بالتعاون  امل�ساريع  ه��ذه  م�ساندة  وتنفذ 

واملعرفة.
وتمُ�سَيد �سركة م�ساندة ريا�س الأطفال اجلديدة على م�ساحة 
تبلغ  بتكلفة  األ��ف مرت مربع،   40 ال�  تتجاوز  اإجمالية  بناء 
ال�ستيعابية  الطاقة  اأن  اإىل  م�سرية  درهم،  167.1مليون 
1440 طفاًل  4 تبلغ نحو  ال�  الأطفال  الإجمالية لريا�س 

وطفلة، وذلك ب�سعة 360 لكل رو�سة.
اجلديدة  الأط��ف��ال  ريا�س  مباين  جميع  ال�سركة  و�سممت 
ط��ب��ق��اً مل��ع��اي��ري ن��ظ��ام ا���س��ت��دام��ة ب��درج��ة ل��وؤل��وؤت��ني للمباين 
العمراين  ال��ت��خ��ط��ي��ط  دائ������رة  م���ن  وامل�����س��ن��ف��ة  امل�����س��ت��دام��ة 
والبلديات، والتي ت�سهم يف رفع كفاءة ال�ستخدام، ف�ساًل عن 
اللتزام مبطابقة جميع املواد واملعدات والأجهزة امل�ستخدمة 
لأحدث موا�سفات ال�ستدامة، موؤكدة حر�سها على مراعاة 

متطلبات ال�ستدامة البيئية، واملحافظة على موارد الطاقة 
املتعددة.

اإطار  ياأتي يف  امل�ساريع  لهذه  تنفيذها  اأن  »م�ساندة«  واأف��ادت 
تنفيذ  نحو  الر�سيدة  ال��ق��ي��ادة  روؤي���ة  جت�سيد  على  احل��ر���س 
امل�ستوى  مع  تتالءم  مرافق  توفري  يف  ت�سهم  التي  امل�ساريع 
البيئة  توفري  واأي�ساً  الإم���ارة،  يف  املقدم  املتطور  التعليمي 
املحفزة لالأطفال والطالب لإطالق طاقاتهم وقدراتهم مع 
العن�سر  امل�ستقبل كونهم  اأجيال  الرتكيز على ال�ستثمار يف 

الأهم ملوا�سلة التطور والتقدم يف خمتلف املجالت.
يت�سمن طابقاً  مبنى  م��ن  تتكون  رو���س��ة  ك��ل  اأن  واأو���س��ح��ت 
بهو  اإىل  بالإ�سافة  درا�سياً،  ف�ساًل   18 على  يحتوي  اأر�سياً 
ل�سرتاحة الطالب، ومكاتب اجلهازين الإداري والتعليمي، 
وم�ساحات لالألعاب وم�سطحات خ�سراء، اإىل جانب مواقف 

لل�سيارات واحلافالت.
الريا�س  وت�سييد  ب��اإن�����س��اء  العمل  ي��اأت��ي  ال�����س��رك��ة:  وت��اب��ع��ت 
يتوافق  ال��ذي  امل�ستقبل  م��دار���س  اإط��ار برنامج  اجل��دي��دة يف 
ت�سميم  حيث  من  �سواء  واملوا�سفات،  املمار�سات  اأف�سل  مع 
من  اأو  ال���س��ت��خ��دام  متعددة  وال��ق��اع��ات  املدر�سية  ال�سفوف 
مع  تتوافق  ال��ت��ي  للتعليم  واجل��اذب��ة  املنا�سبة  البيئة  حيث 
العمل  ف��رق  اأن  اإىل  وتطرقت  امل�ستقبل.  اأج��ي��ال  احتياجات 

من مهند�سني وا�ست�ساريني وعمال يبذلون ق�سارى جهدهم 
ب��ك��ل ت��ف��ان واإخ���ال����س ب��ال��ع��م��ل ع��ل��ى م���دار ال�����س��اع��ة لإجناز 
لن  قيا�سي  وق��ت  اجل��دي��دة يف  الريا�س  ت�سييد  اأع��م��ال  كافة 
واملعتمدة  املو�سوعة  وذلك وفق اخلطة  �سهراً،   12 يتجاوز 
واأعلى  امل��وا���س��ف��ات  ب��اأرق��ى  الل��ت��زام  م��ع  والإجن����از  للتنفيذ 
املعايري العاملية. وتعتزم »م�ساندة« تزويد الريا�س اجلديدة 
باأحدث الأنظمة الكهروميكانيكية من تكييف هواء واأنظمة 
الت�سميم  دل��ي��ل  م��ع  يتوافق  مب��ا  وغ��ريه��ا  ح��ري��ق،  مكافحة 
مع  اأي�ساً  يتوافق  ومبا  واملعرفة،  التعليم  دائ��رة  ومتطلبات 
مراعاة  جانب  اإىل  احلكومية،  الهيئات  ومتطلبات  اللوائح 
التقيد باملعايري القيا�سية املتبعة عاملياً، ونظام اإدارة امل�ساريع 
ل�����س��واب��ط اجلودة  م��ع��اي��ري  ال���ذي يتبنى  م�����س��ان��دة  ب�����س��رك��ة 
الإ�سرار  املهنية، وعدم  ال�سالمة  بتطبيق معايري  واللتزام 
بالبيئة وفق برنامج زمني معد م�سبقاً، وذلك انطالقاً من 
خطة  اأه���داف  حتقيق  يف  امل�ساهمة  على  »م�����س��ان��دة«  ح��ر���س 
واملعرفة  التعليم  دائ��رة  اأك��دت  جانبها،  من  اأبوظبي.  اإم��ارة 
اخلطط  �سمن  تنفيذه  يتم  امل�ستقبل  م��دار���س  برنامج  اأن 
متكاملة  م��دار���س  لإن�ساء  الم��ث��ل  ال�ستثمار  يف  الطموحة 
يف  ال��دائ��رة  خلطط  وداع��م��ة  العاملية،  املعايري  لأف�سل  وفقا 

جعل املدار�س مركزاً لإعداد جيل واعد متعلم.

منح كاملة وجزئية بالتعاون مع اجلامعات والكليات واملعاهد

اإ�سع�د �سرطة دبي حتقق وفرا م�لي� بقيمة 5 ماليني درهم يف قط�ع التعليم
•• دبي-الفجر:

حقق قطاع التعليم يف جلنة بطاقة اإ�سعاد التابعة للقيادة العامة ل�سرطة 
األفا و345 درهما، يف  5 ماليني و322  بلغت قيمته  وف��را ماليا  دبي 
�سورة منح تعليمية جامعية ودورات تدريبية متكنت من توفريها لعدد 

من الطالب والطالبات منذ انطالق البطاقة يف العام املا�سي.

الهتمام  اأن  اإ�سعاد،  بطاقة  جلنة  رئي�س  العامري  منى  ال�سيدة  واأك��دت 
خليفة  اهلل  عبد  اللواء  �سعادة  توجيهات  على  بناء  ياأتي  التعليم  بقطاع 
وما  النا�س  احتياجات  على  بالرتكيز  دب��ي،  ل�سرطة  العام  القائد  امل��ري، 
احلالت  م��ن  العديد  تبنت  اللجنة  اأن  اإىل  لفتة  ال�سعادة،  لهم  يحقق 
الإن�سانية ومكنتها من اللتحاق باجلامعات واملعاهد والكليات بالتعاون 
الدخل  ذوي  من  للطلبة  وجزئية   كلية  منح  توفري  عرب  ال�سركاء،  مع 

اإ���س��ع��اد ال��ت��ي ت��وف��ر حلامليها على  امل��ح��دود، واأخ���رى م��ن خ��الل بطاقة 
 155 من  لأك��رث  وامتيازات  خ�سومات  من  ال�ستفادة  الدولة  م�ستوى 

خيارا يف جمال التعليم.
جلنة  يف  التعليم  قطاع  رئي�س  �سيف،  زك��ري��ا  ال�سيد  اأو���س��ح  وتف�سيليا، 
ماليني  اخلم�سة  مبلغ  جت��اوز  ال��ذي  امل��ايل  ال��وف��ر  اأن  "اإ�سعاد"،  بطاقة 
درهم، جاء يف �سورة 3 منح كاملة من اجلامعة الأمريكية يف الإمارات، 

و22 منحة جزئية من جامعة جمريا بدبي، و 3 منح جزئية من الكلية 
الأمريكية،  الكلية  م��ن  كاملة  ومنحة  اجلامعية،  الكندية  الإم��ارات��ي��ة 
اأنهم م�ستمرون يف  ومنحتني كاملتني من جامعة �سان جوزيف، موؤكدا 
وكليات  جامعات  من  التعليمية  املوؤ�س�سات  وا�ستقطاب  التفاقيات  عقد 
ومدار�س وريا�س اأطفال، مبا يعزز اأهداف اللجنة ويبني اأجيال متعلمة 

قادرة على امل�ساهمة يف بناء الوطن.
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اأخبـار الإمـارات

�سلط�ن الق��سمي يلتقي �سك�ن ا�سرتالي� وت�سيلي الأ�سليني امل�س�ركني يف ترين�يل ال�س�رقة للعم�رة
•• ال�شارقة -وام:

اأكد �ساحب ال�سمو ال�سيخ الدكتور 
�سلطان بن حممد القا�سمي ع�سو 
ال�سارقة  ح��اك��م  الأع���ل���ى  امل��ج��ل�����س 
ق���د عملت  ال�����س��ارق��ة  ���س��ح��راء  اأن 
ب��ك��ل ج���د ع��ل��ى ح��م��اي��ة الأج���ي���ال 
عاداتهم  على  واحل��ف��اظ  القادمة، 
وت����ق����ال����ي����ده����م، وح���م���اي���ت���ه���م من 
املجتمعات،  وال��ذوب��ان يف  الن��دث��ار 
الواجب علينا  اأنه من  اإىل  م�سرياً 
مع  جنب  اإىل  جنباً  العمل  ال��ي��وم 
�سكان ال�سحاري الأخرى لالرتقاء 
واملحافظة  وتقاليدهم  بعاداتهم 

عليها.
ج���اء ذل���ك يف ك��ل��م��ة ���س��م��وه خالل 
عدداً  الث��ن��ني  ام�����س  �سباح  لقائه 
ا�سرتاليا  ����س���ح���راء  ����س���ك���ان  م����ن 
ت�سيلي  �سحراء  و�سكان  الأ�سليني 
ترينايل  امل�ساركني �سمن فعاليات 
املباين  يف  وذل��ك  للعمارة  ال�سارقة 
للفنون  ال�سارقة  ملوؤ�س�سة  احلديثة 

مبنطقة املريجة.
وقال �ساحب ال�سمو حاكم ال�سارقة 
ب�سكان  ال���ي���وم  ه����ذا  يف  :ال��ت��ق��ي��ن��ا 
الأ�سليني،  ا����س���رتال���ي���ا  ����س���ح���راء 
اأمريكا  يف  ت�سيلي  �سحراء  و�سكان 

بنت  ح��ور  ال�سيخة  بها  تقوم  التي 
الذي  والفريق  القا�سمي  �سلطان 

يعمل معها.
ال�سيخ  ال�������س���م���و  ����س���اح���ب  وك�������ان 
ب�����ن حممد  ����س���ل���ط���ان  ال����دك����ت����ور 
املعنيني  من  ا�ستمع  قد  القا�سمي 
الفني  العمل  ح��ول  مف�سل  ل�سرح 
نغورارا 2 الذي ميثل �ستى الأمور 
ل�ستى الب�سر، وي�سكل العمل ل�سعب 
ملكان  الذاكرة  من  خارطة  نغورارا 

الندثار  م��ن  وحمايتهم  القادمة 
التي  امل���ج���ت���م���ع���ات  يف  وال������ذوب������ان 
وتقاليدهم،  ع���ادات���ه���م  ت��رح��م  ل 
و�سحراءنا متطورة بفعل الإ�سالم 
املنطلق  ال��ذي ندين به، ومن هذا 
اأ���س��ب��ح م���ن واج��ب��ن��ا وم����ن �سمن 
ر�سالة  نحمل  كوننا  م�سوؤولياتنا 
نرتقي  اأن  الإن�سانية  تخدم  عاملية 
معهم  ن���ع���م���ل  واأن  ب�����الآخ�����ري�����ن 
وتقاليدهم  ب��ع��ادات��ه��م  ل��الرت��ق��اء 

ومقاومة  للت�سامن  ق��وي��اً  رم����زاً 
للم�سروع ال�ستعماري الذي حاول 
نغورارا  اأه��ل  ات�سال  على  الق�ساء 
با�سم  الآن  امل���ع���روف���ة  ب���اأر����س���ه���م 

�سحراء الرمل الكربى.
من جانبهم قدم احل�سور جمموعة 
من الإهداءات التذكارية امل�ستوحاة 
من بيئاتهم ال�سحراوية ل�ساحب 
عن  تعبرياً  ال�سارقة  حاكم  ال�سمو 
�سموه  لدور  وتقديرهم  اعتزازهم 

الب�سر  م�����ن  وه�������م  اجل����ن����وب����ي����ة، 
واأردف   .. مواطنهم  يف  امل��ه��ددي��ن 
العربية  �سحراءنا  تلتقي   : �سموه 
ممثلة ب�سحراء ال�سارقة و�سحراء 
اأن  يف  ا�سرتاليا  و�سحراء  ت�سيلي 
كل منها لها �سكان تتميز عاداتهم 
وتقاليد  ع����ادات  ع��ن  وت��ق��ال��ي��ده��م 

باقي الأقاليم واملناطق.
ع��م��ل��ت �سحراء  وق����د  ق�����ال:  ك��م��ا 
ال�����س��ارق��ة ع��ل��ى ح��م��اي��ة الأج���ي���ال 

ع��ا���س ف��ي��ه اأ���س��الف��ه��م لأك����رث من 
�ستني األف عام.

مبا�سر  ات�������س���ال  ك���ذل���ك  وي��ع��ت��رب 
لغري  ال���ت���ي ل مي���ك���ن  ب���اأر����س���ه���م 
اأن يعي�س فيها،  الأ�سليني  ال�سكان 
ملن  م�ستحيلة  بيئة  ال�سحراء  لأن 
ي�����س��ط��اد ويقطف  ك��ي��ف  ي��ع��رف  ل 

ويجد املاء.
على  املعرو�س  الفني  العمل  ويعد 
�سكل �سجادة ممدودة على الأر�س 

واملحافظة عليها.
العمل  ي��اأت��ي ه��ذا  واأ���س��اف �سموه: 
املعرو�س اليوم ليعك�س واقع كثري 
من ال�سحاري املهددة اأمام املنافع 
الأر�����س  ت�ستغل  ال��ت��ي  ال��رخ��ي�����س��ة 
وت�����س��ي��ع الآث�����ار امل��ن��ت�����س��رة يف تلك 

الأماكن.
ال�����س��م��و حاكم  واخ���ت���ت���م ���س��اح��ب 
نتمنى   ": ق��ائ��اًل  حديثه  ال�سارقة 
الكرمية  اجل���ه���ود  ل���ه���ذه  ال��ن��ج��اح 

ال���ك���ب���ري يف خ���دم���ة ال��ب�����س��ري��ة يف 
والفنية  الثقافية  املجالت  جميع 

والبيئية والإن�سانية.
�ساحب  ج��ان��ب  اإىل  ال��ل��ق��اء  ح�سر 
ال�����س��م��و ح���اك���م ال�����س��ارق��ة ك���ل من 
�سلطان  ب����ن����ت  ح�������ور  ال�������س���ي���خ���ة 
ال�سارقة  ترينايل  رئي�س  القا�سمي 
للعمارة، وال�سيخة نّوار بنت اأحمد 
ال�سارقة  موؤ�س�سة  مدير  القا�سمي 

للفنون.

ويل عهد ال�س�رقة يرتاأ�ص اجتم�ع جمل�ص اأك�دميية العلوم ال�سرطية
•• ال�شارقة -وام: 

ت���راأ����س ���س��م��و ال�����س��ي��خ ���س��ل��ط��ان بن 
القا�سمي  ����س���ل���ط���ان  ب����ن  حم���م���د 
ال�سارقة  ح��اك��م  ون��ائ��ب  ع��ه��د  ويل 
العلوم  اأك��ادمي��ي��ة  رئ��ي�����س جم��ل�����س 
ام�س،  �سباح  بال�سارقة،  ال�سرطية 
العلوم  اأك��ادمي��ي��ة  جمل�س  اجتماع 

ال�سرطية.
و�سادق املجل�س يف بداية الجتماع 

ون��ت��ائ��ج منت�سبي  م��وؤ���س��رات  ح���ول 
الدفعة 23 من الطلبة ال�سباط، 
الدرا�سة  ب�سفوف  التحقت  والتي 
اأغ�سط�س  ���س��ه��ر  يف  ب���الأك���ادمي���ي���ة 
امل���ا����س���ي، وم�������س���ت���وى اأدائ�����ه�����ا من 

الناحية التعليمية والتدريبية.
امل���ج���ل�������س م����وع����د حفل  واع���ت���م���د 
تخريج منت�سبي برنامج املاج�ستري 
ال�سرطة،  اإدارة  ت��خ�����س�����س��ات  يف 
وال����ب����ح����ث اجل����ن����ائ����ي، واجل��������ودة 

الجتماعات  ق��اع��ة  يف  عقد  ال���ذي 
على  الأك��ادمي��ي��ة  مبقر  الرئي�سية 
حم�سر الجتماع ال�سابق ليناق�س 
املو�سوعات  م����ن  ع�������ددا  ب���ع���ده���ا 
الجتماع  اأج���ن���دة  ع��ل��ى  امل���درج���ة 
الأك���ادمي���ي���ة وال��ع��ل��م��ي��ة والإداري�����ة 
القرارات  واتخذ حيالها عددا من 
الهامة التي ت�سهم يف تطوير عمل 
خالل  املجل�س  واطلع  الأكادميية. 
تف�سيلي  ت��ق��ري��ر  ع��ل��ى  الج��ت��م��اع 

والتميز يف العمل الأمني.
تطوير  ع���ل���ى  امل���ج���ل�������س  وواف���������ق 
ميادين الرماية املفتوحة واملغلقة 
ت�ست�سيف  وال���ت���ي  ب���الأك���ادمي���ي���ة، 
التدريبية  �سنويا ع�سرات الربامج 
ل�سرطة  ال��ع��ام��ة  ال��ق��ي��ادة  ملنت�سبي 
بالإ�سافة  والأك��ادمي��ي��ة  ال�����س��ارق��ة 
لعدد من بطولت الرماية املحلية 
 .. الج��ت��م��اع  والحت���ادي���ة. ح�سر 
اللواء �سيف الزري ال�سام�سي قائد 

رئي�س  نائب  ال�سارقة  �سرطة  ع��ام 
العميد  املجل�س،  واأع�ساء  املجل�س، 
عبداهلل مبارك بن عامر، والعميد 
ن�سار،  ب�����ن  اإب�����راه�����ي�����م  ع�����ب�����داهلل 
خمي�س  حممد  ال��دك��ت��ور  والعقيد 
الأكادميية،  ع���ام  م��دي��ر  العثمني 
ال�سام�سي،  احل�سان  عبيد  و�سامل 
الهاجري،  عبيد  حممد  و�سلطان 
ال�سويدي  ح��م��د  حم��م��د  وامل���ق���دم 

مقرر املجل�س.

اإك�سبو وفن جميل يعلنان ت�سميمي �سبيل 2020 الفائزين

اأنح�ء موقع اإك�سبو 2020 دبي  يف  �ستتوزع  مي�ه  �سبيل   53
 الت�سميمان الفائزان يجمعان االأ�سالة واملعا�سرة يف قوالب فنية متميزة

•• دبي-وام:

دب����ي   2020 اإك���������س����ب����و  ك�������س���ف 
وم��وؤ���س�����س��ة ف��ن ج��م��ي��ل ام�����س عن 
مب�سابقة  الفائزين  الت�سميمني 
اأطلقها  ال���ت���ي   ،2020 ���س��ب��ي��ل 
اأ�سهر  ثالثة  قبل   2020 اإك�سبو 
بهدف ت�سميم �سبل مياه ع�سرية 
ال�سرب  م��ي��اه  ل��ت��وف��ري  وم��ب��ت��ك��رة 

للزوار يف اأنحاء موقع اإك�سبو.
الت�سميمان  ب��امل�����س��اب��ق��ة  وف������از 
امل�����ق�����دم�����ان م������ن ق����ب����ل ك������ل من 
ثينغ�س،  اأذر  اأركيتكت�سر   مكتب 

وعلياء  امل��ل��ك  في�سل  وامل�سممان 
الت�سميم  تلقى  بينما  عمري،  ب��ن 
"ِتنكه" متعددة  �سركة  املقدم من 
فخرية.  اإ������س�����ادة  ال��ت��خ�����س�����س��ات 
مبلغ  ع��ل��ى  ال��ف��ائ��زان  و�سيح�سل 
من  واحد  لكل  درهم  األف   100
و�ستتاح  ال��ت�����س��م��ي��م��ني،  ه���ذي���ن 
الفر�سة  ال��ف��ائ��زي��ن  للم�سممني 
املهند�سني  ف����ري����ق  م����ع  ل��ل��ع��م��ل 
 2020 اإك�����س��ب��و  وامل��ع��م��اري��ني يف 
موقع  يف  امل����ي����اه  ����س���ب���ل  ل��ت��ن��ف��ي��ذ 

اإك�سبو.
اأط���ل���ق   2020 اإك�������س���ب���و  وك�������ان 

الفني  اجلانبني  �سملت  املعايري، 
ب��ي��ئ��ة املوقع  وال��ت��ق��ن��ي، وم���راع���اة 
ال�ستخدام،  و���س��ه��ول��ة  وع��م��ارت��ه، 
التقليدي،  ال�����س��ب��ي��ل  وم���ف���ه���وم 
واجلدوى التقنية واملالية. وقالت 
الرئي�س  ف������ري������دوين،  م����رج����ان 
التنفيذي لالأجنحة واملعار�س يف 
اإىل  ا�ستنادا  دبي:   2020 اإك�سبو 
ال��ق��وة اجل��ام��ع��ة ل��ل��م��ي��اه – وهي 
 – اأث��م��ن امل���وارد التي منلكها  م��ن 
املبتكرة  الت�ساميم  هذه  �ست�سلط 
والإب���داع���ي���ة ال�����س��وء ع��ل��ى جانب 
فريد من الثقافة الأ�سيلة لدولة 

 2020 اإك�سبو  امل�سرتك. وي�سعى 
الحتفاء  اإىل  خ��الل��ه��ا  م���ن  دب���ي 
م�سرتكاً  م��ورداً  باعتبارها  باملياه 
ل���الإن�������س���ان���ي���ة، م�����ع دجم����ه����ا مع 
لإك�سبو  ال��ف��رع��ي��ة  امل���و����س���وع���ات 
الفر�س  يف  امل��ت��م��ث��ل��ة   2020
ويعرب  وال����س���ت���دام���ة.  وال��ت��ن��ق��ل 
م�سوؤوليتنا  ع��ن   2020 �سبيل 
اأف���راد  م��ع  وت�سامننا  اجل��م��اع��ي��ة 
ككل، ف�سال  واإن�سانيتنا  جمتمعنا 
تراثياً  ع��ن�����س��راً  يج�سد  اأن����ه  ع��ن 
اأ�سياًل �سارباً بجذوره يف الثقافة 

العربية.

يف   "2020 "�سبيل  م�����س��اب��ق��ة 
مع  ب��ال��ت��ع��اون   ،2019 ي��ول��ي��و 
بهدف  ج���م���ي���ل،  ف�����ن  م���وؤ����س�������س���ة 
واملعماريني  امل�����س��م��م��ني  اإ����س���راك 
املبدعني  من  وغريهم  والفنانني 
الرتاثي  امل��ي��اه  �سبيل  ت��ق��دمي  يف 
ب�����روؤي�����ة ج�����دي�����دة. وت���ل���ق���ت ه���ذه 
ت�سميم   100 من  اأكرث  امل�سابقة 
م�����ن خم���ت���ل���ف اأن������ح������اء ال����ع����امل. 
موؤلفة  حت��ك��ي��م  جل��ن��ة  واخ����ت����ارت 
م��ن اأ���س��م��اء ب����ارزة يف ع���امل الفن 
الت�ساميم  وال��ع��م��ارة  والت�سميم 
من  جمموعة  على  ب��ن��اء  ال��ف��ائ��زة 

اأعاد ت�سّور �سبيل املياه التقليدي. 
اأي�سا  ب��ال�����س��ك��ر اجل��زي��ل  ون��ت��ق��دم 
بذلوه  ملا  التحكيم  جلنة  لأع�ساء 
م��ن ج��ه��د ووق����ت وخ����ربة لإث����راء 
الإماراتية.  الإب��داع��ي��ة  ال�����س��اح��ة 
اهتمام  لها  جميل  ف��ن  وموؤ�س�سة 
خ��ا���س ب��امل��اء وال���ت���داخ���الت التي 
�سبيل  ومي���ث���ل  ال����ن����ا�����س؛  جت���م���ع 
عن  ج�����دي�����داً  ت���ع���ب���رياً   2020
التزامنا جتاه املاء باعتباره اأثمن 
مورد منلكه، وجتاه دولة الإمارات 
اأي�ساً. وتقوم فكرة �سبيل 2020 
على مفاهيم الإن�سانية والت�سامن 

الإمارات العربية املتحدة. وت�سكل 
فر�سة   2020 �سبيل  م�����س��اب��ق��ة 
املحلية يف جمال  امل��واه��ب  لإب���راز 
امل�سممني  مع  والعمل  الت�سميم، 
ال��ف��ائ��زي��ن لإخ�����راج روؤي��ت��ه��م اإىل 
ا�ستثنائية.  النور يف من�سة عاملية 
املديرة  ك��ارف��ر،  اأن��ط��ون��ي��ا  وق��ال��ت 
جميل:  ف��ن  مل��وؤ���س�����س��ة  التنفيذية 
ن���ح���ن يف ف����ن ج���م���ي���ل ف����خ����ورون 
وم�������س���رورون ج����داً ب��ال��ت��ع��اون مع 
ونقدم  دب�������ي،   2020 اإك�������س���ب���و 
املحليني  ل��ل��م�����س��م��م��ني  ت��ه��ان��ي��ن��ا 
املوهوبني على خيالهم الفذ الذي 

�سيلتقي  اأ�سهر،  �ستة  م��دى  وعلى 
دبي   2020 اإك�����س��ب��و  يف  ال���ع���امل 
والبتكار  ب�����الإب�����داع  ل��الح��ت��ف��اء 
ال�سعار  وي���ج�������س���د  وال����ث����ق����اف����ة. 
الرئي�سي للحدث الأروع يف العامل 
امل�ستقبل  و�سنع  العقول  توا�سل 
اإىل  الهادفة   2020 اإك�سبو  روؤية 
لكوكبنا.  اأف�����س��ل  م�ستقبل  �سنع 
و�سي�سارك يف هذا احلدث الدويل 
كبري  وع���دد  ب��ل��دا   192 ال�سخم 
من املنظمات واملوؤ�س�سات الدولية، 
اأكرث  ي�ستقطب  اأن  املتوقع  وم��ن 

زيارة. مليون  من 25 

تفعيل خدمة الر�س�ئل الن�سية لدفع ر�سوم 
املواقف للزوار من دول جمل�ص التع�ون

•• اأبوظبي -وام:

اأع���ل���ن م���رك���ز ال��ن��ق��ل امل��ت��ك��ام��ل يف 
اأبوظبي عن بدء تفعيل خدمة دفع 
ر�سوم املواقف ملركبات دول جمل�س 
الر�سائل  ع��رب  اخلليجي  ال��ت��ع��اون 
رقم  خ��الل  م��ن  املبا�سرة  الن�سية 
ه��ات��ف م��ت��ح��رك م�����س��ج��ل يف دولة 
الإم���������ارات وت��ق��ط��ع ال���ر����س���وم من 
ات�سالت  �سركة  العميل يف  ح�ساب 
ر�سوم  اح��ت�����س��اب  ي��ت��م  فيما  دو،  اأو 
التعرفة  بح�سب  الن�سية  الر�سائل 
اإط�����ار جهود  امل��ع��ت��م��دة، وذل����ك يف 
امل��رك��ز ال��رام��ي��ة اإىل ت��وف��ري حلول 
ذكية لدفع ر�سوم مواقف املركبات 
وتوفر  اخل��دم��ة  مب�ستوى  ترتقي 

ال���راح���ة والوقت  م���ن  ق����در  اأك�����رب 
واجلهد.

نظام  ت��ط��ب��ي��ق  ���س��اع��ات  اأن  ي���ذك���ر 
مواقف تبداأ من ال�ساعة 8 �سباحا 
اإىل  ال�سبت  من  م�ساء   12 وحتى 
املواقف  تنق�سم  ح��ي��ث  اخل��م��ي�����س، 
ذات  رئي�سية  مواقف   : نوعني  اإىل 
بتعرفة  والأبي�س،  الأزرق  اللونني 
وبحد  الواحدة  لل�ساعة  دراه��م   3
اأق�سى للوقوف 4 �ساعات ومواقف 
الأزرق  ال����ل����ون����ني  ذات  ف���رع���ي���ة 
2 درهم لل�ساعة  والأ�سود، بتعرفة 
وحلاملي  ل��ل��ي��وم  دره���م���ا   15 اأو 
تخ�سي�س  مت  ال�����س��ك��ان  ت�����س��اري��ح 
م�ساء   9 ال�������س���اع���ة  م����ن  م����واق����ف 
حمددة  �سباحا   8 ال�����س��اع��ة  ح��ت��ى 

اأزرق  اأو بخط  و/  اإر�سادية  بالفتة 
للنظام،  اخلا�سع  القطاع  ل�سكان 
اأما املواقف يف مناطق الفلل، فهي 
من  الت�ساريح  حلاملي  خم�س�سة 
�سكان الفلل فقط وميكن التعرف 
الإر�سادية  ال��ل��وح��ات  ع��رب  عليها 
اخل�����ا������س�����ة ب�����ه�����ا. ومت�����ك�����ن ه����ذه 
اخلدمة زوار دول جمل�س التعاون 
اخلليجي من دفع ر�سوم مواقف يف 
اأبوظبي بي�سر و�سهولة عرب  اإمارة 
خدمة الر�سائل الن�سية الق�سرية 
على رقم 3009 وتقتطع الر�سوم 
الهاتف  يف  امل��ت��وف��ر  ر�سيدهم  م��ن 
املتعاملون من  �سواء كان  املتحرك 
اأو  "ات�سالت"  �سبكة  م�ستخدمي 

"دو" .

ف���ق���د امل����دع����و / ن���ورب���ريت 
اجلن�سية  امل��ان��ي��ا   ، دوف���ي���ل 
 ج�����������������واز ��������س�������ف�������ره رق�������م

 )2C1XL3FKP (
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

0508185145

فقدان جواز �سفر
�سبيحه   / امل����دع����و  ف���ق���د 
جبني حممد احمد ، الهند   
�سفره  ج�������واز  اجل���ن�������س���ي���ة 
 )T4765578( رق�����م 
م�������������ن ي�����������ج�����������ده ع�����ل�����ي�����ه 
ب��ت��ل��ي��ف��ون رقم   الت�������س���ال 

 0523256585

فقدان جواز �سفر

�سابال  ج���وان���ا  امل���دع���و/  ف��ق��د 
،الفلبني  ���س��ان��ت��و���س  جوينتو 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
يرجى    )P1194881B(
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
ف����ق����د امل����دع����و/م����اري���������س����ي����ل 
فاليمينتو تولبوت ، الفلبني 
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)P6413260A(  يرجى 
ت�سليمه  ع��ل��ي��ه  ي���ع���رث  مم����ن 
اقرب  او  الفلبينية  بال�سفارة 

مركز �سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر
فقد املدعو/ ع�سمان �ساهزاد 
باك�ستان   ، اح��م��د  ����س���اه���زاد  
اجل��ن�����س��ي��ة ج����واز ���س��ف��ره رقم 
)5145811(  يرجى ممن 
بال�سفارة  ت�سليمه  عليه  يعرث 
مركز  اق���رب  او  الباك�ستانية 

�سرطة بالمارات.

فقدان جواز �سفر

فقد�ن �سهادة �أ�سهم ت
اأحمد  حم���م���د  ال�������س���ي���د/  ي��ع��ل��ن 
بودب�س  ح��م��دان  ح�سني  حم��م��د 
�سادرة  اأ�سهم  �سهادة  فقدان  عن 
القاب�سة  ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��رك��ة  ع��ن 
ل������زراع������ة ال������س�����م�����اك ب���ال���رق���م 
 12000 ب��ع��دد   1711571
الإت�سال  يجدها  من  على  �سهم 
على الرقم 0502993222
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اأخبـار الإمـارات

اأبوظبي ت�ست�سيف موؤمتر ال�سكري اجلمعة املقبل
•• اأبوظبي-الفجر: 

اأبوظبي  ال��ع��ا���س��م��ة  ت�ست�سيف 
نوفمرب   15 املقبل  اجلمعة  ي��وم 
امل������وؤمت������ر ال���������س����ن����وي ال�������س���اد����س 
ال�سحية  ال��رع��اي��ة  يف  ل��ل�����س��ك��ري 
الأولية يف فندق هيلتون كابيتال 
خرباء  مب�ساركة  اأبوظبي  جراند 
خمتلف  من  ومتحدثني  عامليني 
يناق�سون  الدولة،  امل�ست�سفيات يف 
اآخر امل�ستجدات يف جمال  خالله 

ت�سخي�س وعالج ال�سكري. 
الرئي�س  زن����ط  اأب�����و  واأك�����د جم���د 
هيلث  م��راك��ز  ل�سبكة  التنفيذي 
التابعة  ال��ت��خ�����س�����س��ي��ة  ب���ال����س 
املتحدة  ال�������س���رق���ي���ة  مل���ج���م���وع���ة 
ظبي  اأب���و  يف  الطبية  ل��ل��خ��دم��ات 
اجل���ه���ة امل��ن��ظ��م��ة ل���ل���م���وؤمت���ر اأن 

يحتاجه  مم��ا  وغ��ريه��ا  النف�سية 
مري�س ال�سكري.  

ال��دك��ت��ور حممد اخلطيب  وق���ال 
رئي�س املوؤمتر وا�ست�ساري ال�سكري 
وال����غ����دد ال�������س���م���اء والأم�����را������س 
بال�س  هيلث  مركز  يف  الباطنية 
اأبو  يف  ال�سماء  وال��غ��دد  لل�سكري 
 8 امل��وؤمت��ر  ظبي، يتحدث خ��الل 
خ��رباء واأط��ب��اء من داخ��ل وخارج 
اجلل�سات  خ��الل  و�سيتم  ال��دول��ة، 
ال�����رتك�����ي�����ز ع�����ل�����ى الجت�������اه�������ات 
والكلى  الدماغ  حلماية  احلديثة 
وال��ق��ل��ب م��ن م�����س��اع��ف��ات مر�س 
الكتئاب  واأهمية عالج  ال�سكري، 
من  للحد  النف�سية  والأم���را����س 
ال�سكري،   م���ر����س  م�����س��اع��ف��ات 
اأخ�سائية  امل���وؤمت���ر  يف  وت��ت��ح��دث 
ط��ب الأق�����دام ل��دي��ن��ا ع��ن اأهمية 

وال�����ت�����ك�����ن�����ول�����وج�����ي�����ا احل����دي����ث����ة 
ت�سخي�س  يف  ع��امل��ي��اً  امل�ستخدمة 
وع����الج م��ر���س ال�����س��ك��ري واحلد 
والتي  املحتملة،  امل�ساعفات  من 
هيلث  م����رك����ز  يف  ت���وف���ريه���ا  مت 
ال�سماء  وال��غ��دد  لل�سكري  بال�س 
2013 يف  ع����ام  اف��ت��ت��اح��ه  م��ن��ذ 
اأبوظبي ومنها جهاز قيا�س ن�سبة 
ال�����س��ك��ر يف ال����دم ل��ل��م��ري�����س على 
م���دار الأرب�����ع وال��ع�����س��ري��ن �ساعة 
اإىل  اأن�سولني،  مب�سخة  مرتبط 
ج���ان���ب رب���ط���ه م���ع ت��ط��ب��ي��ق على 
املعالج  الطبيب  مل�ساركة  الهاتف 
يف متابعة احلالة باأدق تفا�سيلها 
عالجية  ن���ت���ائ���ج  اإىل  و������س�����وًل 
اأهمية  اأي�����س��اً على  اأف�����س��ل. واأك���د 
توفري خدمات متكاملة مبختلف 
ال�سكري  مل��ر���س��ى  ال��ت��خ�����س�����س��ات 

على  ال�ساد�سة  ولل�سنة  املجموعة 
التوايل حتر�س على عقد املوؤمتر 
يف اإط���ار اجل��ه��ود امل��ب��ذول��ة للحد 
ال�سكري  مر�س  م��ن  انت�سار  م��ن 
واحلد من امل�ساعفات املحتملة. 

العام  ه�����ذا  امل�����وؤمت�����ر  اأن  وق������ال 
التقنيات  اأح�����دث  ع��ل��ى  ���س��ريك��ز 

املخت�س  ال�سكري  طبيب  بجانب 
ومنها تخ�س�سات اأمرا�س القلب 
نوفرها  والتي  العيون  اأمرا�س  و 
م�ست�سفى  مع  بالتعاون  ملر�سانا 
مورفيلدز للعيون اأبوظبي التابع 
ملجموعتنا الطبية بالإ�سافة اإىل 
وال�سحة  والتغذية  الأق��دام  طب 

ت�ساهم  والتي  لل�سمنة  الدوائية 
يف ال�سيطرة على معدلت ال�سكر 
يف الدم كما و�سيقام معر�س طبي 
تعر�س  عاملية  �سركات  مب�ساركة  

ال�سكري  م��ري�����س  ق����دم  رع���اي���ة 
وامل�������س���اع���ف���ات ال���ت���ي مم���ك���ن اأن 
كما  ال��ق��دم��ني  �سحة  على  ت��وؤث��ر 
العالجات  اآخ����ر  ع��ر���س  و���س��ي��ت��م 

اآخ�������ر امل�������س���ت���ج���دات، وق������د متت 
معادلة جل�سات املوؤمتر مبا يعادل 
6 �ساعات تعليم طبي م�ستمر من 

قبل دائرة ال�سحة اأبوظبي.  

�سرطة راأ�ص اخليمة تكرم ق�سم طريان ال�سرطة وجمهور املتع�ونني
•• راأ�س اخليمة- الفجر: 

كرم اللواء علي عبد اهلل بن علوان النعيمي قائد عام �سرطة 
الإدارات،  وم���دراء  العامون  امل���دراء  بح�سور  اخليمة،  راأ����س 
ال�سرطة  ال�����س��ب��اط واحل�����س��ور، بع�س م��وظ��ف��ي  وع���دد م��ن 
املتميزين التابعني ملرتب ق�سم طريان ال�سرطة باإدارة املهام 

اخلا�سة، واآخرين  من املتعاونني املدنيني املميزين 
وتقول ال�سرطة ان تكرميها ميثل عرفانا  ملا قام به املكرمون 
من جهود مقدرة متثلت  يف عمليات البحث والإنقاذ اجلّوي 
اإىل اجلمهور  ال���الزم  ال��دع��م  واأ���س��ك��ال  اأوج���ه  و تقدمي كافة 
اإليه وزارة الداخلية،  ال��ذي ت�سعى  مما عزز الأم��ن والأم��ان 

ال��وزراء وزير  رئي�س جمل�س  نائب  �سمو  روؤي��ة  ان�سجاما مع 
العربية  الإم����ارات  دول���ة  ت��ك��ون  ))اأن  يف  املتمثلة  الداخلية 

املتحدة من اأف�سل دول العامل اأمنا و�سالمة((.
وام��ت��دح ق��ائ��د ع���ام ���س��رط��ة راأ�����س اخل��ي��م��ة، ج��ه��ود املكرمني 
املتميزة يف اأداء املهام والواجبات بكفاءة واتقان، داعياً اإياهم 
اإىل موا�سلة م�سرية التميز يف العمل ال�سرطي، مثمناً على 
دورهم الفّعال يف ارتقاء العمل الأمني بق�سم طريان ال�سرطة، 
معاً،  واملجتمعية  املهنية  بامل�سئولية  �سعورهم  بف�سل  وذل��ك 
باأن  اأف��راد اجلمهور، م�سيفاً  كما ثّمن جهود املتعاونني من 
التي  التكرمي  منهجية  من  انطالقاً  ج��اء  قد  التكرمي  ه��ذا 
تعتمدها �سرطة راأ�س اخليمة، لتحفيز املنت�سبني املتميزين 

خمتلف  يف  معها  املتعاونني  اجلمهور  اأف���راد  م��ن  وغ��ريه��م 
واإخال�س  وتفاٍن  جهد  من  يبذلونه  ملا  ال�سرطية،  املجالت 

يف العمل.
التي  التكرمي  منهجية  من  انطالقاً  التكرمي،  ه��ذا  وي��اأت��ي 
تعتمدها �سرطة راأ�س اخليمة، لتحفيز املتميزين يف خمتلف 
واإخال�س  وتفاٍن  جهٍد  من  يبذلونه  ملا  ال�سرطية،  املجالت 
ت�سجيع  يف  ال�سرطية  ال��ق��ي��ادة  ل��روؤي��ة  جت�����س��ي��داً  ال��ع��م��ل،  يف 
املتميزين نحو بذل املزيد من العطاء املثمر، يف حفظ الأمن 
والن�سباط وتعزيز ال�سعور بامل�سئولية الأمنية، الأمر الذي 
الكادر  ل��دى  الوطني  ال��واج��ب  ب��دوره تر�سيخ مفهوم  ي��وؤدي 

ال�سرطي.

اأكدت اأن قوانني الدولة وت�سريعاتها بجانب دعم القيادة ر�سخ اأ�س�ش امل�ساواة وعدم التمييز بني اجلن�سني وعزز دور املراأة 

ال�سيخة �سم� بنت حممد بن خ�لد ت�س�رك يف اأعم�ل املنتدى الإقليمي واملوؤمتر ال�سنوي الت��سع للمراأة ب�لكويت

بهدف حتفيز العمل اجلماعي واالرتقاء مبظهر وجمال املدينة

بلدية مدينة اأبوظبي تنظم فع�لية »ع��سمتي« توعية لطالب املدار�ص واملجتمع

•• الكويت-وام:

الذي  التا�سع للمراأة  ال�سنوي  الإقليمي واملوؤمتر  املنتدى  اأعمال  بداأت ام�س 
للتنمية  اخل��ام�����س  ال��ه��دف  تطبيق  ���س��ع��ار  حت��ت  ال��ك��وي��ت  دول���ة  ت�ست�سيفه 
مب�ساركة   .. الإقليمي  ال�سعيد  على  وال��ت��ح��دي��ات  الجن����ازات   : امل�ستدامة 
اإدارة  اآل نهيان رئي�سة جمل�س  ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد 
موؤ�س�سات ال�سيخ حممد بن خالد اآل نهيان الثقافية والتعليمية رئي�سة وفد 

الدولة امل�سارك.
ح�سر افتتاح املوؤمتر - الذي يعقد املوؤمتر بالتعاون مع برنامج الأمم املتحدة 
الإمنائي وهيئة الأمم املتحدة - �سعادة �سقر نا�سر الري�سي �سفري الدولة 

لدى دولة الكويت.
وينظمه مركز درا�سات واأبحاث املراأة يف كلية العلوم الجتماعية يف جامعة 
الكويت خالل الفرتة من 11 اإىل 13 من �سهر نوفمرب اجلاري .. وبرعاية 

الأمانة العامة للمجل�س الأعلى للتخطيط والتنمية يف الكويت.
ملواجهة  الرئي�سية  النجاح  وع��وام��ل  التجارب  م��ن  ال�ستفادة  اإىل  وي��ه��دف 
التحديات واإيجاد احللول وتعزيز اأهداف التنمية امل�ستدامة يف دولة الكويت 

ودول املنطقة.
وقالت ال�سيخة الدكتورة �سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان بهذه املنا�سبة .. 
اإن حتقيق التوازن بني اجلن�سني يف اأي بلد يعد �سمانا ودافعا رئي�سا لتحقيق 
اأن دولة الإم��ارات العربية املتحدة  اأهداف التنمية امل�ستدامة فيه .. موؤكدة 
حر�ست منذ قيام احتادها على يد املوؤ�س�س املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه على امل�ساواة بني الرجل واملراأة كونها قاعدة اأ�سا�سية 
بجانب  كاملة  حقوقها  للمراأة  �سمن  ال��ذي  ال��دول��ة  د�ستور  اأك���ده  م��ا  وه��ذا 
والتي تر�سخ  اإقرارها  التي توا�سل  الت�سريعية و�سيا�ساتها  قوانينها والأطر 
املراأة  دور  وت��ع��زز  اجلن�سني  ب��ني  التمييز  وع��دم  امل�����س��اواة  اأ�س�س  خاللها  م��ن 

بو�سفها �سريكا رئي�سا يف التنمية ال�ساملة التي تن�سدها الدولة.
اأجندتها  اأولويات  �سمن  اجلن�سني  بني  التوازن  جعلت  الدولة  اأن  واأ�سافت 
احلياة  امل��راأة ومتكينها يف جوانب  تعزيز حقوق  اإىل  تهدف  والتي  الوطنية 
تتبواأ  اأن  يف  اأ�سهم  مما  وغريها  وال�سيا�سية  والقت�سادية  الجتماعية  كافة 
مراكز متقدمة يف العديد من املوؤ�سرات العاملية. وقدمت ال�سيخة �سما بنت 
حممد بن خالد عر�سا حول متكني املراأة يف دولة الإمارات وجناح الدولة يف 

حتقيق البند اخلام�س للتنمية امل�ستدامة لالأمم املتحدة.
الإم���ارات وم�ساراتها من  امل��راأة يف  �سوؤال  وتناولت خالل ورق��ة حتت عنوان 
املراأة  متكني  من  الدولة  اإليه  و�سلت  ما   .. الركب  قيادة  اإىل  املركبة  قيادة 
رئي�سة  مبارك  بنت  فاطمة  ال�سيخة  �سمو  به  تقوم  ال��ذي  الرئي�س  وال���دور 
الحتاد الن�سائي العام رئي�سة املجل�س الأعلى لالأمومة والطفولة الرئي�سة 
الأعلى ملوؤ�س�سة التنمية الأ�سرية يف دعم املراأة ومتكينها وتعزيز م�ساركتها يف 

خمتلف املجالت.
واأ�سارت اإىل اأن الدعم والهتمام اللذين حظيت بهما املراأة يف الإمارات من 
قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان رئي�س الدولة "حفظه 
اهلل" و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة 
رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل و�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن 
زايد اآل نهيان ويل عهد اأبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة وثقتهم 
باإمكاناتها وقدراتها جعلها ت�سارك بفاعلية يف م�سرية التنمية يف كل جمالت 

العمل الوطني وتطور املجتمع.
كما اأكدت ال�سيخة �سما اأن الإجنازات التي حتققت اأ�سهمت فيها اإرادة املراأة 
واملجتمع الإماراتي اأي�سا بحانب ت�سجيع وحتفيز القيادة احلكيمة وجهودها 

املتوا�سلة.
م��وؤ���س��ر احرتام  الأول عامليا يف  امل��رك��ز  الإم�����ارات حققت  دول���ة  ب���اأن  ون��وه��ت 
امل��راأة ال��دويل عام 2015 واأ�سبحت امل��راأة متثل %56 من اخلريجني يف 
من  اأكرث  وهناك  والريا�سيات  والهند�سة  والتكنولوجيا  العلوم  تخ�س�سات 
والكثري  درهم  مليار   50 ا�ستثمار  بقيمة  اإماراتية  اأعمال  �سيدة  األف   23
من ه��ذه الأرق���ام التي ت��ربز تقدم الدولة يف جم��ال ال��ت��وازن بني اجلن�سني 
اإ�سافة اإىل العديد من املوؤ�سرات التي حققتها الدولة يف جمال امل�ساواة بني 

اجلن�سني.
واأ���س��ارت اإىل العديد م��ن النماذج والأ���س��م��اء م��ن الإم��ارات��ي��ات ال��رائ��دات يف 
والهند�سة  والق�سائية  التعليمية  املجالت  يف  الإم��ارات  دولة  تنمية  م�سرية 

والربملان والطريان والإبداع والإبتكار وغريها.
نهيان عن جزيل  اآل  بن خالد  بنت حممد  �سما  الدكتورة  ال�سيخة  واأعربت 
�سكرها وتقديرها لدولة الكويت ملا كان لها من دور يف بناء ثقافتها وفكرها 
فرتة  م��ع  تزامنت  ال��ت��ي  الكويتية  الثقافية  املطبوعات  خ��الل  م��ن  امل��ع��ريف 

تكوينها الثقايف والفكري خالل ال�سنوات الأوىل من تعليمها.

لها  اأحمل  التي  الدولة   .. الكويت  دول��ة  بوجودي يف  �سعيدة  " اإنني  وقالت 
درا�ستي  �سنوات  خالل  الكويتية  املناهج  در�ست  لقد   .. التقدير  من  الكثري 

التعليمية الأوىل.
وكرم املوؤمتر يف يومه الأول .. ال�سيخة �سما بنت حممد بن خالد جلهودها 
اجليل  ل��دى  والوطني  الجتماعي  ال��وع��ي  مفهوم  تكري�س  يف  واإ�سهاماتها 
اجلديد ويف دعم ق�سايا التعليم و املراأة ومتكينها .. كما �سهد املوؤمتر تكرمي 

العديد من ال�سخ�سيات الداعمة لق�سايا املراأة بجانب رعاة املوؤمتر.
خرباء  اىل  اإ�سافة  اإقليميون  �سيا�سات  و�سانعو  خ��رباء  املوؤمتر  يف  وي�سارك 
من برنامج الأمم املتحدة الإمنائي ومنظمة الأمم املتحدة للمراأة والبنك 
واخلا�سة  العامة  املوؤ�س�سات  ممثلي  بجانب  الأكادميية  والأو���س��اط  ال��دويل 
امل��راأة .. لتحديد  املعنية واملجتمع املدين ومنظمات عاملة يف جمال حقوق 
امل���راأة م��ن خالل  ب��ني اجلن�سني ومتكني  امل�����س��اواة  احل��ل��ول يف �سبيل حتقيق 
تنفيذ اأهداف التنمية امل�ستدامة مبا يف ذلك ا�ستخدام البتكار والتكنولوجيا 

والتاأثري على ال�سيا�سات.
مرمي  معايل  األقتها  افتتاحية  رئي�سة  كلمات   .. املوؤمتر  فعاليات  وت�سمنت 
العقيل وزيرة الدولة لل�سوؤن القت�سادية ووزير الدولة للتنمية والتخطيط 
املراأة  واأب��ح��اث  درا���س��ات  مركز  رئي�سة  القا�سي  لبنى  وال��دك��ت��ورة  الكويت  يف 
وال�����س��ي��دة ���س��ارا ب��ول ن��ائ��ب م��دي��ر ب��رن��ام��ج الأمم امل��ت��ح��دة الإمن��ائ��ي للدول 

العربية.
اخلام�س  ال��ه��دف  تطبيق  ع��ن��وان  حت��ت  جل�سة  امل��وؤمت��ر  اأع��م��ال  �سملت  كما 
اأ�ستاذ  الطراح  علي  الدكتور  اأداره��ا  العربية  املنطقة  يف  امل�ستدامة  للتنمية 
الدكتورة  ال�سيخة  فيها  �ساركت  والتي   .. الكويت  جامعة  يف  الجتماع  علم 
�سما بنت حممد بن خالد اآل نهيان والدكتورة �سلمى النم�س الأمينة العامة 
للجنة الوطنية الأردنية ل�سوؤون املراأة والدكتورة لبنى القا�سي مديرة مركز 

درا�سات واأبحاث املراأة يف الكويت.
وا�ستذكر الدكتور علي الطراح خالل اجلل�سة دور املغفور له ال�سيخ زايد بن 
" ك��ان رحمه اهلل  امل��راأة اخلليجية وق��ال  اآل نهيان وجهوده يف دع��م  �سلطان 
لدول  التعاون  جمل�س  دول  يف  امل���راأة  متكني  مل��ب��ادرات  هاما  وم�ساندا  داعما 
اخلليج العربية" .. واأ�ساف " اأن ما حققته الإمارات يف جمالت متكني املراأة 

لي�س فخرا لها فقط اإمنا فخر لنا جميعا.
وفتح املجال للح�سور لطرح الأ�سئلة والنقا�س مع املحا�سرين وامل�ساركني يف 

املوؤمتر مما اأثرى فعالياته حيث طرحت العديد من الأفكار حول دعم املراأة 
ومتكينها بجانب خمتلف الق�سايا املتعلقة بتحقيق البند اخلام�س للتنمية 

امل�ستدامة.
متنوعة  وجل�سات  نقا�س  حلقات  اأي��ام  ثالثة  م��دى  على  امل��وؤمت��ر  ي�سهد  كما 
 : الن�سائية  للقيادة  التحولية  الأ�ساليب  عنوان  حتت  جل�سة  منها  امل��ح��اور 
اأ. د. مو�سي احلمود وزيرة التعليم  الدرو�س امل�ستفادة من املنطقة يديرها 
الدكتورة  مناق�ساتها  يف  ي�سارك  فيما   .. الكويت  جامعة  يف  واأ�ستاذة  �سابقة 
منى البحر م�ست�سارة رئي�س ق�سم التنمية الجتماعية واأ�ستاذ يف ق�سم جودة 
احلياة يف جامعة الإمارات العربية املتحدة بجانب عدد من الأكادمييات من 
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية والقيادات الن�سائية .. اإ�سافة اإىل 
حلقة ا�ستخدام ابتكار البيانات من اأجل متكني النوع الجتماعي.. تديرها م. 
اأ�سيل امل�سعد �سفرية نظام املراأة والبيانات 2019 يف الكويت .. وجل�سة حتت 
ال�سوء  لت�سليط  العربية  املنطقة  يف  امل��راأة  لتمكني  الطريق  خارطة  عنوان 
على املجالت ذات الأولوية والتكتيكات وال�سرتاتيجيات التي من �ساأنها اأن 
ت�ساعد على التقدم يف جدول اأعمال امل�ساواة بني اجلن�سني .. يديرها اأديب 

نعمة م�ست�سار مركز املراأة العربية للتدريب والبحوث كوثر يف تون�س.
ويناق�س املوؤمتر من خالل حلقة نقا�سية بعنوان تنفيذ مبادئ متكني املراأة يف 
القطاع اخل�س والعمل على �سد الفجوات.. الإ�سالحات الإدارية الرئي�سية 
من منظور القطاع اخلا�س والأعمال ال�ساملة .. فيما يديرها يانيكا كوكلر 
نائب املدير الإقليمي لهيئة الأمم املتحدة للمراأة .. مب�ساركة ال�سيخة نورة 

بنت خليفة اآل خليفة موؤ�س�س ميدبوينت يف مملكة البحرين.
وحلقة نقا�س اندماج املراأة يف ال�سيا�سة والإطار التمكيني تديرها الدكتورة 
املراأة العربية من لبنان.. بجانب حلقة  العامة ملنظمة  فاديا كيوان املديرة 
امل�ساريع  يف  اندماجها  ط��ري��ق  ع��ن  امل����راأة  " متكني  ب��ع��ن��وان  اأخ���رى  نقا�سية 
القت�سادية واملمار�سات اجليدة يف املوؤ�س�سات املالية والو�سول اىل الئتمان 
الأمم  لهيئة  املقيم  املمثل  نائب  امل�سريي  حممد  اأحمد  جيالن  يديرها   ..
والقانون  العدالة  الجتماعي..  النوع  جل�سة  عن  ف�سال   .. للمراأة  املتحدة 
التي تبحث دور الدولة واملجتمع املدين يف مكافحة العنف �سد املراأة يديرها 
: فران�سي�س غاي، رئي�سة فريق النوع الجتماعي املكتب الإقليمي لربنامج 
التي  الفعاليات  العديد من  اإىل  اإ�سافة   .. املتحدة الإمنائي يف عمان  الأمم 

ي�سهدها املوؤمتر.

•• اأبوظبي –الفجر:

ن��ف��ذت ب��ل��دي��ة م��دي��ن��ة اأب��وظ��ب��ي م���وؤخ���راً، م��ن خ���الل م��رك��ز ب��ل��دي��ة مدينة 
عنوان  حت��ت  واجلمهور  امل��دار���س  لطالب  جمتمعية  توعوية  فعالية  زاي���د، 
ال�سعيدة  الأر���س  مدر�سة  يف  اأي��ام  خم�سة  مدى  على  وتوا�سلت  )عا�سمتي( 
العاملية، ومدر�سة اأ�سبال القد�س، ومدر�سة دروي�س بن كرم، وحديقة مدينة 

حممد بن زايد جي 4.
وهدفت الفعالية اإىل توعية طالب املدار�س وعامة اجلمهور باأهمية احلفاظ 
امل�سوهات، والرتقاء مبظهر وجمال  للمدينة واحلد من  العام  املظهر  على 
املناطق ال�سكنية وخلق بيئة �سحية نظيفة، وكذلك توعية الزوار بال�ستخدام 

الأمثل للمراف���ق البلدية املجتمعية املختلفة من حدائق وم�سابح و�سواطئ 
ومما�س وغريها .

ومن�سق،  موؤ�س�سي  ب�سكل  اجلماعي  العمل  حتفيز  على  الفعالية  عملت  كما 
زوار  مع  والتوا�س�ل  املجتمعية،  الفعاليات  يف  الطالبية  امل�ساركات  وتدعيم 
املرافق املجتمعية للبلدية لتحديد احتياجاتهم من مرافق وخدمات اأخرى 

مطلوبة وتعزيز امل�ساركة املجتمعية من قبل فئات املجتمع وال�سركاء.
مدينة  بلدية  نظمتها  التي  الفعالية،  م��ن  وال��ث��اين  الأول  اليومان  و�سهد 
مدينة  بلدية  وم��رك��ز  الأهلية  وم�ست�سفى  لي��ت  جرين  مب�ساركة  اأبوظبي 
م�سفح ودائرة املعرفة والتعليم ، الكثري من الأن�سطة والربامج والفعاليات 
املختلفة، التي اأقيمت على فرتتني: فرتة �سباحية لطلبة املدار�س احلكومية 

يف  اإ�سراكهم  مت  ال��ذي��ن  املجتمع  �سرائح  لكافة  م�سائية  وف��رتة  واخل��ا���س��ة، 
الفعالية من اأجل احلفاظ على مظهر املدينة.

اأ�سبال  مدر�سة  وط��الب  العاملية  ال�سعيدة  الأر����س  مدر�سة  ط��الب  و���س��ارك 
القد�س خالل الفعالية يف العديد من الور�س التوعوية التي قدمها مفت�سو 
بلدية م�سفح، و�ساهدوا جمموعة من الفيديوهات التوعوية، ، كما �ساركوا 
بلدية مدينة  امل�سابقات ونالوا هدايا رمزية مقدمة من مركز  يف عدد من 
مدر�سة  طالب  ي�سارك  الفعالية  من  والرابع  الثالث  اليومني  ويف  م�سفح. 
دروي�س بن كرم يف العديد من الور�س التوعوية التي قدمها مفت�سو بلدية 
اإىل  بالإ�سافة  التوعوية،  الفيديوهات  من  جمموعة  عر�س  ومت  م�سفح، 
امل�ساركة يف عدد من امل�سابقات ، كما �ساركوا يف حملة ل�سبغ جدران املدر�سة 

وحملة تنظيف حول املدر�سة.
اأما اليوم اخلام�س والأخري من الفعالية فت�سمن العديد من الأن�سطة التي 
ا�ستهدفت اجلمهور على م�سرح حديقة مدينة حممد بن زايد جي 4، والتي 
بداأت بالتعريف بالبلدية ودور اإدارة خدمات واإ�سعاد املجتمع، وم�سابقة لعبة 

الكرا�سي املو�سيقية وور�سة توعوية قدمها مفت�سو البلدية.
كما �سارك اأفراد اجلمهور يف العديد من امل�سابقات الرتفيهية التي اأقيمت 
يف اليوم الأخري للفعالية، من بينها م�سابقة لعبة البالون وم�سابقة تنظيف 
احلديقة وم�سابقة لعبة الزبادي، وم�سابقة لعبة الطحني وم�سابقة الأ�سئلة 
الرتاثية، بالإ�سافة اإىل فقرة مل�ست�سفى الأهلية حول اأ�سرار التلوث البيئي 

على �سحة الإن�سان، ونال الفائزون هدايا رمزية قدمتها جرين ليت.



الثالثاء    12   نوفمبر    2019  م   -   العـدد  12780  
Tuesday   12   November   2019  -  Issue No   12780

07

اأخبـار الإمـارات

تع�ون بني ج�معة ال�س�رقة وج�مع�ت ع�ملية
•• ال�شارقة-وام:

وقعت جامعة ال�سارقة وكل من جامعتي العلوم ال�سيا�سية بفرن�سا و 
هاق للعلوم التطبيقية بهولندا اتفاقيات تعاون م�سرتك يف عدد من 
املجالت الأكادميية . فقد زار الدكتور كري�ستيان فيلود من جامعة 
العلوم ال�سيا�سية بفرن�سا اجلامعة وا�ستقبله الدكتور �سالح طاهر 
احلاج نائب مدير اجلامعة ل�سوؤون املجتمع وبح�سور الدكتور طارق 
مرابطني مدير مكتب العالقات الدولية باجلامعة والدكتور عبد 

العزيز �سفيان نائب مدير املكتب.

اجلامعتني  بني  التعاون  اأهمية  اإىل  طاهر  �سالح  الدكتور  واأ���س��ار 
ال��ع��ل��وم الأدبية  امل�����س��رتك يف  امل���ج���الت ذات اله��ت��م��ام  يف ع���دد م��ن 
والإن�سانية والجتماعية واأكد الدكتور كري�ستيان اأن جامعته توىل 
لي�سمل  ومت��دي��ده  ال�سارقة  جامعة  م��ع  ال��ت��ع��اون  لإجن���اح  اهتماما 
الطرفان  اتفق  ال�سيا�سية.و  العلوم  جلامعات  الفرن�سي  التحالف 
واأع�ساء  الطالبي  ال��ت��ب��ادل  وبخا�سة  ال��ت��ع��اون  فر�س  توثيق  على 
املزدوجة  ال�سهادات  برامج جديدة متنح  واإن�ساء  التدري�سية  الهيئة 

من اجلامعتني.
اأكادميياً من جامعة هاق  التعاون الدويل وفداً  ا�ستقبل مكتب  كما 

مرابطني  ط���ارق  ال��دك��ت��ور  ق��دم  حيث  بهولندا  التطبيقية  للعلوم 
البكالوريو�س  مرحلتي  يف  الدرا�سية  وبراجمها  باجلامعة  تعريفاً 
والدرا�سات العليا والهتمامات البحثية للمعاهد واملراكز البحثية 

باجلامعة.
من جانبه ا�ستعر�س وفد جامعة هاق عدداً من الربامج الدرا�سية 
املباحثات  العاملية واأ�سفرت  اإدارة الأعمال  بجامعتهم ومنها برنامج 
بني الطرفني على توقيع اتفاقية للتعاون امل�سرتك يف جمال اإدارة 
الأعمال على اأن تتو�سع م�ستقباًل اإىل املجالت الأخرى ذات الهتمام 

امل�سرتك وبخا�سة البحوث يف املجالت الهند�سية والبيئية.

•• دبي-وام:

اأك�����دت ���س��م��و ال�����س��ي��خ��ة ل��ط��ي��ف��ة بنت 
رئي�سة  م��ك��ت��وم،  اآل  را���س��د  ب��ن  حممد 
ه��ي��ئ��ة ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون يف دب���ي اأن 
لالإمارة  اجل���دي���دة  ال��ث��ق��اف��ي��ة  روؤي�����ة 
ال�سيخ  ال�سمو  اعتمدها �ساحب  التي 
نائب  م��ك��ت��وم  اآل  را����س���د  ب���ن  حم��م��د 
الوزراء  رئي�س جمل�س  الدولة  رئي�س 
حاكم دبي رعاه اهلل، موؤخرا، وبكل ما 
ت�سمله من م�ساريع ومبادرات وخطط 
ع��م��ل، ت��ع��زز ح�����س��ور الإم�����ارة مركزا 
لالإبداع  وح��ا���س��ن��ة  ل��ل��ث��ق��اف��ة  ع��امل��ي��ا 
وملتقى للمواهب، بل وتعيد �سياغة 
امل�سهد الثقايف يف دبي، وتفعل حراكا 
ثقافيا هو الأ�سمل والأكرث تنوعا على 
م�ستوى الإمارة مبختلف موؤ�س�ساتها 
واملجتمعية.  وامل��ع��رف��ي��ة  ال��ث��ق��اف��ي��ة 
توؤ�س�س  الروؤية  اأن  �سموها  واأو�سحت 
ملنظومة ثقافية جديدة تتكاتف فيها 
نحو  الأدوار  معها  وتتكامل  اجل��ه��ود 
العمل  م��ن  واع���دة  ملرحلة  التاأ�سي�س 
الثقايف الهادف نحو ا�ستحداث نه�سة 
تقوم  م�سبوقة  غري  واإبداعية  فكرية 
املواهب  اك��ت�����س��اف  ع��ل��ى  يف ج��وه��ره��ا 
وحت��ف��ي��ز امل��ب��دع��ني واإت���اح���ة جمالت 
اأرحب للتفاعل بني كل املثقفني �سواء 
اأ�سحاب  من  املخ�سرمني  اأو  ال�سباب 
ال��ت��اري��خ الإب���داع���ي ال���ذي راك��م��وه يف 
على  الفنون  و�ساحات  الآداب  اأروق���ة 
تنوعها وتعدد قوالبها، موؤكدة �سموها 
هو  املعنية  اجل��ه��ات  ك��اف��ة  ت��ع��اون  اأن 
لتحقيق  النجاح  ومفتاح  ال�سر  كلمة 
الأكمل  ال��وج��ه  ال��روؤي��ة على  اأه����داف 
اأن  اإىل  �سموها  ون��وه��ت  لها.  امل��اأم��ول 
روؤية  املت�سمنة يف  امل�ساريع  اأه��م  اأح��د 
م�سروع  ه��و  اجل��دي��دة  الثقافية  دب��ي 
الإبداعية،  ال���ق���وز  م��ن��ط��ق��ة  ت��ط��وي��ر 
ب��ك��ل م���ا حت��م��ل��ه ه����ذه امل��ن��ط��ق��ة من 
قيمة كمركز حيوي حافل بالأن�سطة 
اإىل  ال��روؤي��ة  تهدف  وال��ت��ي  الثقافية، 
التحديث  اأوج�����ه  م���ن  م��زي��د  اإدخ�����ال 
املردود  نطاق  وتو�سيع  لدعمه  عليه 

مقومات  بزيادة  لأن�سطته  الإيجابي 
جديدة  م�ساحات  واإي��ج��اد  جاذبيتها، 
الإبداعات  م��ن  م��زي��د  ع��ل��ى  للتعرف 
خمتلف  م�������ن  امل������ب������دع������ني  وم������ن������ح 
على  تعينهم  التي  البيئة  اجلن�سيات 
الإبداعية  لطاقاتهم  العنان  اإط��الق 
لإث�����راء امل�����س��ه��د ال��ث��ق��ايف ���س��م��ن اأطر 
الأ�سيلة  الإم���ارات���ي���ة  ال��ق��ي��م  ت��راع��ي 
الرثي.  ال��ث��ق��ايف  مكنونها  وت�ستلهم 
الثقافة  هيئة  رئي�سة  �سمو  واأ���س��ادت 
امل��ح��رز يف  بالتقدم  دب��ي  وال��ف��ن��ون يف 
وفق  ال��ط��م��وح،  امل�����س��روع  ه���ذا  تنفيذ 
مثنية  له،  امل�ستهدف  الزمني  الإط��ار 
�سموها على تعاون اجلهات احلكومية 
ال�سرتاتيجيني  وال�����س��رك��اء  املعنية، 
من  التعاون  ه��ذا  ميثله  مب��ا  الهيئة، 
تعمل  ال����ذي  الإجن�����از  لقيمة  اإدراك 
الهيئة على حتقيقه تاأكيدا لر�سالتها 
ثقافية  فكرية  لنه�سة  وا�ستهدافها 
وا���س��ع��ة، ومب��ا ي��رتج��م روؤي���ة �ساحب 
اآل  را���س��د  ب��ن  حم��م��د  ال�سيخ  ال�سمو 
الدائمة  ���س��م��وه  وت��وج��ي��ه��ات  م��ك��ت��وم، 
التن�سيق  م�����س��ت��وي��ات  رف���ع  ب�����س��رورة 
بني اجلهات احلكومية والعمل بروح 
الفريق الواحد مبا ل�سمان الو�سول 
ما  لكل  النجاح  م�ستويات  اأع��ل��ى  اإىل 
يتم تنفيذه على اأر�س دولة الإمارات 
من م�ساريع ومبادرات نوعية. وتقود 
تطوير  م�����س��روع  للثقافة”  “دبي 
“براند  م��ع  بالتعاون  ال��ق��وز  منطقة 
للمكتب  الإب����داع����ي  ال������ذراع  دبي”؛ 
وهيئة  دب������ي،  حل���ك���وم���ة  الإع�����الم�����ي 
الطرق واملوا�سالت، ودائرة ال�سياحة 

والت�سويق التجاري، وبلدية دبي.
و����س���اه���م���ت م��ن��ط��ق��ة ال����ق����وز خ���الل 
ت��ك��وي��ن هوية  امل��ا���س��ي��ة يف  ال�����س��ن��وات 
وجودها  و�سكل  بها،  خا�سة  متفردة 
املعماري  دبي  ل��رتاث  متميزة  اإ�سافة 
الذي ذاع �سيته لي�سبح عنوانا ميزج 
ومتكنت  وعراقتها،  دب��ي  حداثة  بني 
اإثبات ح�سورها يف  من  املنطقة  هذه 
الإبداعي حمليا وعامليا،  امل�سهد  قلب 
مت�سمنة  للفنون  مل��رك��ز  حتولها  م��ع 

م����ع����ار�����س ف���ن���ي���ة، وا�����س����ت����ودي����وه����ات 
لالأفالم وال�سور واللوحات وغريها. 
واأ����س���اد ���س��ع��ادة م��ط��ر ال��ط��اي��ر، املدير 
ال��ع��ام ورئ��ي�����س جم��ل�����س امل��دي��ري��ن يف 
مب�سروع  وامل��وا���س��الت،  الطرق  هيئة 
ي�سهم  ال��ذي  ال��ق��وز،  منطقة  تطوير 
والبداعية  الفنية  الأع��م��ال  اإب��راز  يف 
لوجهة  املنطقة  وي��ح��ول  والثقافية، 
ف��ن��ي��ة ي��ق�����س��ده��ا ال�����س��ي��اح م���ن داخل 
الدولة وخارجها، كما ي�سهم امل�سروع 
لغة  باعتبارها  ال��ف��ن  ثقافة  ن�سر  يف 
احل�سارات  ب��ني  ال��ت��وا���س��ل  يف  عاملية 
الإمارات  دولة  اأن  ل�سيما  وال�سعوب، 
من  اأك���رث  حتت�سن  املتحدة  العربية 
الفنون  خ��الل  وم��ن  جن�سية،   200
ن�����س��ه��م يف  اأن  ن�����س��ت��ط��ي��ع  وال��ث��ق��اف��ات 
ال��ت��ع��ري��ف ب��ث��ق��اف��ة وح�������س���ارة دول���ة 

المارات وبالإجنازات التي حققتها.
الفني  ال����ط����اب����ع  اإ������س�����ف�����اء  وق����������ال: 
القوز،  م��ن��ط��ق��ة  ع��ل��ى  واحل�������س���اري 
ال�سرتاتيجية  ال��غ��اي��ة  م��ع  ين�سجم 
لهيئة الطرق واملوا�سالت تكامل دبي 
تعزيز  الغاية يتطلب  ، وحتقيق هذه 
واملوؤ�س�سات  ال��ه��ي��ئ��ات  م���ع  ال���ت���ع���اون 
م�سريا  اخلا�س،  والقطاع  احلكومية 
هذا  يف  ال���ك���ب���ري  ال���ت���ح���دي  اأن  اإىل 

القوز  منطقة  حت��وي��ل  ه��و  امل�����س��روع، 
اإىل حتفة  ال�����س��ن��اع��ي،  ال��ط��اب��ع  م���ن 
و�ستقوم  واإب���داع���ي���ة،  وث��ق��اف��ي��ة  ف��ن��ي��ة 
الثقافة  هيئة  م��ع  بالتن�سيق  الهيئة 
وال��ف��ن��ون ب��دب��ي، ب��دع��م امل�����س��روع من 
خالل اإعطاء هوية اإبداعية للمنطقة 
ان�سيابية  و�سمان  الطريق،  ح��رم  يف 
وامل�����س��اة، واحلفاظ  امل��رك��ب��ات  ح��رك��ة 
على ال�سالمة املرورية.” من جانبه، 
ال��ه��اج��ري، مدير  داوود  ���س��ع��ادة  ق���ال 
روؤية  “ متا�سيا مع  دب��ي:  بلدية  ع��ام 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد 
تر�سيخ مكانة  اإىل  الهادفة  اآل مكتوم 
ومدينة  عاملية،  ثقافية  كوجهة  دب��ي 
والثقايف  ال��رتاث��ي  املحتوى  يف  رائ��دة 
اأن  ي�سعدنا  الإب��داع��ي��ة،  وال�سناعات 
ن�سارك يف هذه املبادرة الطموحة التي 
والإبداعي  الثقايف  بالقلب  �سرتتقي 
لكل  عامليا  مق�سدا  وجتعله  للمدينة 
من يرغب يف التعرف عن قرب على 
تفا�سيل  الإم��ارة ويقرتب من  تاريخ 
نه�ستها  وم��ع��امل  ال��ث��ق��ايف،  م�سهدها 

احلديثة » .
“ ان��ط��الق��ا م��ن توجهات  واأ���س��اف : 
امل��ت��م��ث��ل��ة يف ج��ع��ل دبي  اإم�������ارة دب����ي 
وتعزيزا  والب��ت��ك��ار،  ل��الإب��داع  من�سة 

املبدعة  املدينة  دب���ي،  اإم���ارة  لختيار 
الأو���س��ط من  ال�سرق  الت�سميم يف  يف 
قبل �سبكة اليون�سكو للمدن يف يونيو 
بلدية  م�����س��ارك��ة  ت��اأت��ي   ،2018 ع���ام 
ق����وة يف خم��ت��ل��ف مكونات  ب��ك��ل  دب����ي 
ال��ث��ق��اف��ي��ة بدبي  امل�����ب�����ادرة  م�������س���روع 
فنية  كوجهة  القوز  منطقة  وتطوير 
ع��امل��ي��ة، ب���ال����س���رتاك م���ع ه��ي��ئ��ة دبي 
ال�سياحة  ودائ���رة  وال��ف��ن��ون،  للثقافة 
ال�سركاء  وباقي  التجاري،  والت�سويق 
اإن�ساء  اأج����ل  م���ن  ال���س��رتات��ي��ج��ي��ني، 
عاملي  م�ستوى  ذات  م��ت��ط��ورة  وج��ه��ة 

للثقافة والفنون والرتاث«.
حتقيق  �ستدعم  دب��ي  بلدية  اأن  واأك���د 
اأع�������داد  م�������س���اع���ف���ة  اإىل  ال����و�����س����ول 
وا�ستقطاب  دب���ي،  وزوار  ال�سائحني 
20 مليون زائر بحلول عام 2020، 
تعزيز  يف  ت�����س��اه��م  اأن  ي�����س��ع��ده��ا  ك��م��ا 
يف  رائ��دة  ثقافية  كوجهة  دب��ي  مكانة 
�ستخدم  ال����ذي  ال���وق���ت  يف  امل��ن��ط��ق��ة، 
املنطقة  امل��ب��ادرة يف حتويل  ه��ذه  فيه 
متطور،  وح�ساري  ثقايف  مركز  اإىل 
الثقافية  ال��ف��ر���س  امل��زي��د م��ن  ي��وف��ر 

والتجارية والقت�سادية اجلديدة.
من جهتها، اأعربت �سعادة منى غامن 
املري، املدير العام للمكتب الإعالمي 

حلكومة دبي عن اعتزازها بال�سراكة 
ال����س���رتات���ي���ج���ي���ة ال���ت���ي ج��م��ع��ت بني 
يف  دبي”  و”براند  للثقافة”  “دبي 
ات�ساقا  الطموح،  امل�سروع  هذا  تنفيذ 
م����ع ا���س��رتات��ي��ج��ي��ت��ه ال����رام����ي����ة اإىل 
اإب��راز مكانة دبي كمركز  امل�ساهمة يف 
الطراز  واإبداعي من  اإ�سعاع ح�ساري 
املنطقة والعامل،  الأول على م�ستوى 
اأ�سيل  الإب��داع كعن�سر  وتاأكيد مكانة 
ياأتي  اإذ  ال��ت��ن��م��وي��ة،  دب���ي  م�����س��رية  يف 
م�����س��روع م��ن��ط��ق��ة ال���ق���وز ل��ي��ع��زز من 
م��وق��ع الإم����ارة على خ��ارط��ة الإب���داع 
العاملية، ويو�سع نطاق البيئة اخلا�سة 
لالأن�سطة  حيوي  كمقر  متيزه  التي 
وقالت:  املتنوعة.  والفنية  الثقافية 
“ي�سرنا اأن يكون “براند دبي” �سريكا 
يف حتقيق طموح مهم يتج�سد يف هذا 
على  يوؤ�س�س  ال���ذي  ال��واع��د  امل�����س��روع 
تراث ثقايف واإبداعي غني، لتفتح دبي 
�سجل  يف  جديدة  �سفحة  خالله  من 
اإجن���ازات���ه���ا احل�������س���اري���ة، ومت���ه���د به 
ملرحلة حافلة بالعمل يف اإطار تكاملي 
اإجناز  لتقدمي  اجلهود  فيه  تت�سافر 
الثمار  العديد من  له  �سيكون  جديد 
الإي��ج��اب��ي��ة وع��ل��ى اأك���رث م��ن �سعيد، 
تطوير  يف  قيمته  ن��اح��ي��ة  م��ن  ���س��واء 

من  اأو  اإبداعي  كمركز  القوز  منطقة 
الوعي  م�ستوى  رف��ع  يف  دوره  خ��الل 
بهذا املركز الناب�س باحلياة الفكرية 
ال����رثي����ة وج������ذب الأن�����ظ�����ار وال�������زوار 
ال��دول��ة وخارجها”.  اإل��ي��ه م��ن داخ���ل 
براند  فريق  اأن  �سعادتها  واأو���س��ح��ت 
دبي، ومن خالل اخلربة التي راكمها 
العديد  فيها  نظم  �سنوات  م��دار  على 
م����ن ال���ف���ع���ال���ي���ات امل��ع��ن��ي��ة ب����الإب����داع 
من  الكثري  خاللها  ونفذ  واملبدعني 
امل�����س��اري��ع الإب��داع��ي��ة ال��ت��ي �سعى من 
اإىل امل�ساركة يف حتقيق روؤية  خاللها 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
حتويل  اإىل  الرامية  مكتوم  اآل  را�سد 
مع  �سيعمل  مفتوح،  متحف  اإىل  دب��ي 
ه��ي��ئ��ة ال��ث��ق��اف��ة وال��ف��ن��ون ب��دب��ي على 
الداعمة  الأف��ك��ار  م��ن  �سل�سلة  تنفيذ 
ل���الأه���داف امل���رج���وة ل��ت��و���س��ي��ع دائ���رة 
منظومة  وف����ق  الإي���ج���اب���ي  م������ردوده 
باقي  م��ع  تكامال  ل��ه  املعتمدة  العمل 
امل�����س��اه��م��ني يف  ال�����س��رك��اء  ك��اف��ة  اأدوار 
تنفيذ م�سروع على درج��ة عالية من 
التميز �سي�سكل اإ�سافة مهمة للم�سهد 
الثقايف يف دبي ودولة الإمارات عموما. 
وقال �سعادة هالل �سعيد املري، املدير 
والت�سويق  ال�����س��ي��اح��ة  ل���دائ���رة  ال��ع��ام 
لل�سياحة”:  “دبي  ب��دب��ي  ال��ت��ج��اري 
ال���ت���ط���ور امل�����س��ت��م��ر ال����ذي  ظ����ل  “يف 
ي�سهده قطاع ال�سياحة يف دبي، وتنوع 
م���ق���وم���ات اجل�����ذب وال���ت���ج���ارب التي 
تقدمها املدينة لزوارها، والتي ت�سمل 
والثقافية،  ال��رتاث��ي��ة  امل��ع��امل  ك��ذل��ك 
ف��اإن��ن��ا ن��ت��ق��ا���س��م روؤي�����ة م�����س��رتك��ة مع 
دبي للثقافة، و�سعداء بالتعاون معها 
املناطق  وت��ع��زي��ز  ت��ط��وي��ر  اأج�����ل  م���ن 
وال���وج���ه���ات ال��ث��ق��اف��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة يف 
العنا�سر  م��ن  تعترب  وال��ت��ي  امل��دي��ن��ة، 
املهمة التي ت�ستقطب �سرائح خمتلفة 
املتوا�سل  �سعينا  وم���ع  ال������زوار،  م���ن 
ال�سياحة،  ق��ط��اع  يف  ال��ن��م��و  لتحقيق 
اأو�سع،  خيارات  توفري  اأن  ن��رى  فاإننا 
القوز،  منطقة  ت��ط��وي��ر  اإع�����ادة  م��ث��ل 
�سيعطي  ب��ال��ف��ن،  الناب�س  دب��ي  قلب 

ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة ال�����س��ي��اح��ة زخ��م��ا اأكرب 
عرب تقدمي جتارب ثقافية واإبداعية 
�سمعة  تعزيز  يف  �ست�سهم  ا�ستثنائية 

دبي كوجهة مف�سلة للزيارة«.
ون��وه��ت ���س��ع��ادة ه��ال��ة ب����دري، املدير 
بدبي  والفنون  الثقافة  لهيئة  ال��ع��ام 
احلكومية  اجل��ه��ات  ت��ع��اون  ب��اأه��م��ي��ة 
اإجناح  يف  ال�سرتاتيجيني  وال�سركاء 
“دبي  يف  وقالت:” نحر�س  امل�سروع، 
عالقاتنا  ت���ع���زي���ز  ع���ل���ى  للثقافة” 
وت�سخري  ال�سرتاتيجيني،  ب�سركائنا 
امل�ساريع  اإط������الق  يف  م��ع��ا  ج���ه���ودن���ا 
امل��ب��ت��ك��رة وت��ف��ع��ي��ل العمل  وامل����ب����ادرات 
عليها وتنفيذها �سمن اإطار م�سرتك، 
ما ي�ساهم يف توفري اأعلى ن�سب النجاح 

ويحقق امل�سلحة العامة للدولة«.
ال���ت���ع���اون  ع����الق����ة  اأن  اإىل  ول���ف���ت���ت 
للثقافة  دب��ي  ال��ت��ي جتمع  وال�����س��راك��ة 
امل�سروع  جن��اح  مفتاح  ه��ي  ب�سركائها 
التزام  على  مثنية  تنفيذه،  واأ���س��ا���س 
اجلميع باملهام وامل�سوؤوليات ما �ساهم 
فعلي  واق����ع  اإىل  ال��ف��ك��رة  حت��وي��ل  يف 
يجري العمل عليه يف الوقت احلايل، 
مثنية على املهنية العالية التي ميتاز 
املعنية  اجلهات  من  العمل  فريق  بها 
وال�����س��رك��اء، وال��ط��م��وح ال��ع��ايل الذي 
يجمعهم، والرغبة الكبرية يف حتقيق 
لتتحقق  للم�سروع،  النتائج  اأف�����س��ل 
الوا�سعة  الإم���������ارة  روؤي�������ة  ب���ال���ت���ايل 
القت�ساد  متكني  يف  واملتمثلة  الأف��ق 
الإب����داع����ي، وت��اأ���س��ي�����س ق���اع���دة قوية 

لل�سناعات الإبداعية يف املنطقة.
تلتزم  للثقافة”  “دبي  اأن  اإىل  ي�سار 
ب���اإث���راء امل�����س��ه��د ال��ث��ق��ايف لإم�����ارة دبي 
ان��ط��الق��ا م��ن ت����راث دول����ة الإم�����ارات 
ال��ع��رب��ي��ة امل��ت��ح��دة، وت��ع��م��ل ع��ل��ى مد 
ج�����س��ور احل�����وار ال��ب��ن��اء ب���ني خمتلف 
لتعزيز  وال����ث����ق����اف����ات،  احل���������س����ارات 
م��ك��ان��ة دب���ي ك��م��دي��ن��ة ع��امل��ي��ة خالقة 
وم�ستدامة للثقافة والرتاث والفنون 
القطاعات  ه���ذه  ومت��ك��ني  والآداب، 
وتطوير امل�ساريع واملبادرات الإبداعية 

واملبتكرة حمليا واإقليميا وعامليا.

•• دبي –الفجر:

اأفاد �سعادة حممد عبداهلل اجلرمن 
اأن  الإم����ارات،  موا�سالت  ع��ام  مدير 
للموؤ�س�سة  ال�سرتاتيجية  الأه���داف 
املبادرات  تبني  ���س��رورة  ع��ل��ى  ت��وؤك��د 
ال�سالمة  م�ستوى  لتعزيز  النوعية 
املرورية يف جميع خدماتها واأن�سطتها 
املرتبطة بالنقل والتاأجري ول �سيما 
برتكيز  وذل������ك  امل����در�����س����ي،  ال���ن���ق���ل 
وبراجمها  ال���ت���وع���وي���ة  اأن�����س��ط��ت��ه��ا 
ال�سائق،  م���ن  ك���ل  ع��ل��ى  ال��ت��دري��ب��ي��ة 
وامل�����س��رف��ة، وال���ط���ال���ب، ف�����س��اًل عن 
واملعايري  املوا�سفات  تطبيق  �سمان 
اخلا�سة باحلافلة املدر�سية، وتوعية 
الأولوية  الطريق مبنح  م�ستخدمي 
اأثناء �سريها، وكذلك لدى  للحافلة 
�سعود  عملية  تنفيذ  ح��ني  توقفها 
قف  ذراع  وف���ت���ح  ال���ط���ل���ب���ة  ون�������زول 

الإلكرتوين.
جاء ذلك خالل كلمته يف افتتاح حفل 
موا�سالت  بجائزة  الفائزين  تكرمي 
الإمارات لل�سالمة والرتبية املرورية 

للعام  والع�سرين  احلادية  دورتها  يف 
حتت   2019/2018 ال���درا����س���ي 
عقد  والذي  �سعار “طالبنا اأمانة”، 
فندق  يف  “الثنني”  ام�����س  ���س��ب��اح 
بح�سور  بدبي  الب�ستان”  “رو�سة 
����س���رك���اء اجل����ائ����زة مم��ث��ل��ني ب�����وزارة 
والتعليم،  الرتبية  الداخلية، ووزارة 
وم���دراء  وامل��ع��رف��ة،  التعليم  ودائ����رة 
من  والفائزين  التعليمية،  املناطق 
والإدارات  اأم��وره��م  واأول��ي��اء  الطلبة 
ل��ف��ي��ٍف من  ج���ان���ب  اإىل  امل���در����س���ي���ة، 
ق������ي������ادات وم����وظ����ف����ي م����وا�����س����الت 

الإمارات. 
عنا�سر  تفاعل  “اإن  اجلرمن:  وقال 
امل���ج���ت���م���ع امل����در�����س����ي م����ع اجل����ائ����زة، 
ي��ح��ف��زن��ا ن��ح��و م��وا���س��ل��ة ج��ه��ودن��ا يف 
ت��ط��وي��ره��ا، ك��م��ا ي��وؤك��د ع��ل��ى اأهمية 
كعن�سر  ودوره���ا  امل��روري��ة  ال�سالمة 
التعليمية  العملية  �سري  يف  اأ�سا�سي 
اأحد  املدر�سي  النقل  باعتبار  بنجاح، 

مكونات اليوم الدرا�سي للطالب«.
البالغ  واأع��رب اجلرمن عن تقديره 
الإدارات  يف  ممثلة  الداخلية  ل��وزارة 

ال�سرطية يف اإمارات الدولة، ل�سمان 
حماية الطلبة اأثناء ال�سعود والنزول 
ذل����ك تركيب  م���ن احل���اف���ل���ة، وم����ن 
املدر�سية  احل���اف���الت  ع��ل��ى  رادارات 
حل������ّث ال�������س���ائ���ق���ني ع���ل���ى الل����ت����زام 
“قف”،  ذراع  ف��ت��ح  ع��ن��د  ب��ال��وق��وف 
املوؤ�س�سة  جهود  مع  يتوافق  ما  وه��و 
يف ه��ذا اجل��ان��ب، كما وّج��ه اجلرمن 

ال�سكر لوزارة الرتبية والتعليم على 
غر�س  يف  وامل��ه��م��ة  امل��ث��م��رة  �سراكتها 
الطلبة  نفو�س  يف  امل��روري��ة  املفاهيم 
وتوعيتهم بقواعد الأمن وال�سالمة 
موا�سالت  مع  والتن�سيق  وبالتعاون 
ك��ل��م��ت��ه توجه  الإم����������ارات. وخ�����الل 
�سعادته بالتهنئة للفائزين باجلائزة 
والبتكار  الإب��داع  من  للمزيد  داعياً 

الأم���ام يف طريق  اإىل  ق��دم��اً  وامل�سي 
امل�ستحيل  م��ن  خ���وف  دون  الإجن�����از 
بقول  م�سرت�سداً  بحدود،  التقّيد  اأو 
���س��اح��ب ال�����س��م��و ال�����س��ي��خ حم��م��د بن 
اآل مكتوم نائب رئي�س الدولة  را�سد 
ال�����وزراء ح��اك��م دبي  رئ��ي�����س جمل�س 
ل��دى حديثه عن رحلة  -رع��اه اهلل- 
الف�ساء:  اإىل  امل���ن�������س���وري  ه������زاع 

عربية..  ورحلتنا  وطني..  )اإجنازنا 
العربية  لالأجيال  نقول  اأن  وغايتنا 
ول  م�ستحيل  ول  اأف�سل  ال��ق��ادم  اإن 

�سقف اإل ما ن�سعه فوق روؤو�سنا(.
وت�سمن برنامج احلفل عر�س فقرة 
فنية حول عام الت�سامح ودور موؤ�س�س 
ال��دول��ة امل��غ��ف��ور ل��ه ال�سيخ زاي���د بن 
“طيب اهلل ثراه”  اآل نهيان  �سلطان 
كما ت�سمن  الت�سامح،  قيم  اإر�ساء  يف 
الداعمني  ال�����س��رك��اء  ت��ك��رمي  احل��ف��ل 
الإيجابي  تعاونهم  نظري  للجائزة 
والتوعية  ال�����س��الم��ة  ف��ك��ر  ن�����س��ر  يف 
جانب  اإىل  ال��ط��ل��ب��ة،  ب���ني  امل���روري���ة 
وف���روع  التعليمية  امل��ن��اط��ق  ت��ك��رمي 
على  املتميزة  امل��در���س��ي��ة  امل��وا���س��الت 
واأهدافها،  اجل��ائ��زة  دع��م  دوره���م يف 
درجات  اأع��ل��ى  حتقيقها  خ���الل  م��ن 

امل�ساركة للمدار�س التابعة لها.
����س���ع���ادة حم��م��د اجلرمن  ك�����ّرم  ث���م 
عددهم  والبالغ  باجلائزة  الفائزين 
والأ�سر  الأف�����راد  منهم  ف��ائ��زاً   76
حيث  التعليمية،  واملناطق  واملدار�س 
والرتبية  ال�����س��الم��ة  ج���ائ���زة  ت��ل��ق��ت 

 738 ال���������دورة  ه�����ذه  امل�����روري�����ة يف 
م�������س���ارك���ة م����ن ال��ط��ل��ب��ة وامل����دار�����س 
واملناطق  واخل����ا�����س����ة  احل���ك���وم���ي���ة 
م�سروعاً   657 م��ن��ه��ا  ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة، 
املتميزة  امل�����س��روع��ات  ���س��م��ن  ي��ن��درج 
املدار�س  فئة  يف  ف��ازت  وق��د  للطلبة، 
مدار�س  و3  حكومية،  م��دار���س   9
مدار�س   3 ف��وز  اإىل  اإ�سافًة  خا�سة، 
ب��ج��ائ��زة م�����س��روع��ات امل���دار����س، واأما 
املخ�س�سة  والبتكار  الإب��داع  فئة  يف 
م�ساركاً،   52 فيها  فاز  فقد  للطلبة 
بجائزة  ال��ف��وز  اأ���س��ر   4 حققت  فيما 
الأ�سرة املثالية، بينما فازت 3 مناطق 
لها،  املخ�س�سة  ب��اجل��ائ��زة  تعليمية 
للموا�سالت  ف��رع��ان  ح��از  وباملقابل 
فروع  اأف�سل  ج��ائ��زة  على  املدر�سية 

م�ساهمة ومتفاعلة مع اجلائزة.
والرتبية  ال�سالمة  جائزة  اأن  يذكر 
فئات،  خ��م�����س  ت��ت�����س��م��ن  امل�����روري�����ة 
احلكومية  امل����دار�����س  ج���ائ���زة  وه����ي 
مدار�س  جميع  بها  ت�سرتك  وال��ت��ي 
ال����دول����ة احل���ك���وم���ي���ة يف الإم��������ارات 
وت��ن��ق�����س��م ج���وائ���زه���ا ح�سب  ك���اف���ة، 

امل����راح����ل ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة الأرب�������ع وهي 
الأ�سا�سية  واملرحلة  الأطفال،  ريا�س 
الأ�سا�سية  واملرحلة  الأوىل  احللقة 
وجائزة  والثانوية،  الثانية  احللقة 
املدار�س اخلا�سة والتي ت�سرتك بها 
الدولة  يف  اخلا�سة  امل��دار���س  جميع 
وتخ�س�س لها ثالث جوائز للمراكز 
الثالثة الأوىل على م�ستوى الدولة، 
اإىل جانب جائزة امل�سروعات املتميزة 
ال�سالمة  جم������ال  يف  ل����ل����م����دار�����س 
تخ�س�س  وال��ت��ي  امل��روري��ة  والرتبية 
5 م�سروعات نفذتها جميع  لأف�سل 
امل�����دار������س ع���ل���ى م�����س��ت��وى ال����دول����ة، 
والبتكار  الإب��داع  اإىل جائزة  اإ�سافًة 
الطلبة  لإب�������داع�������ات  امل���خ�������س�������س���ة 
وابتكاراتهم التي تخدم تعزيز قيمة 
ثقافة  ن�����س��ر  يف  وت�����س��ه��م  ال�����س��الم��ة 
اأ�سرة  وج���ائ���زة  امل����روري����ة،  ال��رتب��ي��ة 
ال�سالمة املثالية، وت�سم فئة الإبداع 
فنية،  لوحة  اأف�سل  جائزة  والبتكار 
واأف�سل برنامج تقني، واأف�سل فيلم 
واأف�سل  جرافيك،  واأف�سل  ق�سري، 

�سورة فوتوغرافية.

اأ�سادت بدعم �سركاء دبي للثقافة للو�سول مبنطقة القوز للعاملية 

لطيفة بنت حممد : تطوير القوز م�سروع ميكن القت�س�د الإبداعي ويفعل �سن�ع�ته يف املنطقة

موا�سالت الإم�رات تكرم 76 ف�ئزًا بج�ئزة ال�سالمة والرتبية املرورية يف دورته� الـ21

حمدان ومكتوم بن حممد يح�سران 
اأفراح ال�س�بري وخرب��ص

•• دبي -وام: 

دبي  عهد  ويل  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد  بن  حمدان  ال�سيخ  �سمو  ح�سر 
اآل مكتوم نائب حاكم دبي حفل  ال�سيخ مكتوم بن حممد بن را�سد  و�سمو 
ال�ستقبال الذي اأقامه ال�سيد حممد �سلمان ال�سابري ملنا�سبة زفاف جنله 
احلفل  وح�سر  خربا�س.  بن  خلفان  بن  مبارك  ال�سيد  كرمية  اإىل  ماجد 
الذي اأقيم يف قاعة الرمال على الطريق بني دبي والعني ع�سر ام�س عدد 
من اأبناء القبائل واأقارب العرو�سني.وقد بارك �سمو ال�سيخ حمدان و�سمو 
زفافا  للعرو�سني  ومتنيا  اأفراحهم  وخربا�س  ال�سابري  لآل  مكتوم  ال�سيخ 

ميمونا مكلال بالرفاء والبنني.
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اأخبـار الإمـارات

•• راأ�س اخليمة - الفجر: 

التابعة  املجتمعية  ال��دوري��ات  كثفت 
ل��ق�����س��م ال�����س��رط��ة امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ب�����اإدارة 
ال�سرطة املجتمعية يف القيادة العامة 
جهودها  م��ن  اخليمة  راأ����س  ل�سرطة 
املجتمع  اأف��������راد  ل���ك���اف���ة  ال���ت���وع���وي���ة 
الإيجابية  بال�سلوكيات  وال��ت��ع��ري��ف 
يف  تواجدهم  خالل  اإتباعها  الواجب 
امل��ن��اط��ق ال��ربي��ة ت��زام��ن��اً م��ع اعتدال 

الطق�س
املجتمعية بجولت  ال�سرطة   وتقوم  
م��ت��ك��ررة ت��ل��ت��ق��ي خ��الل��ه��ا ب��ال���س��ر يف 
املناطق الربية وتب�سريهم باملخاطر 
املحتملة خا�سة الناجمة عن تقلبات 
ان����ط����الق����ا من  وذل��������ك   ، ال���ط���ق�������س 

اإ���س��رتات��ي��ج��ي��ة وزارة  م��ن م��ت��ط��ل��ب��ات 
الأمن  تعزيز  اإىل  الرامية  الداخلية 
اأف�����س��ل اخلدمات  والأم�����ان وت��ق��دمي 
وف������ق م���ع���اي���ري اجل���������ودة وال����ك����ف����اءة 

الدكتور  العقيد  وق���ال  وال�سفافية. 
اإدارة  مدير  ال�سلحدي  حممد  را�سد 
الإدارة  ب�����اأن  امل��ج��ت��م��ع��ي��ة  ال�����س��رط��ة 
وتطبيق  تنفيذ  عند  دائ��م��اً  حت��ر���س 

خمتلف الربامج التوعوية للجمهور 
على بناء عالقة قوية ومتميزة معهم 
�سركاء  باأنهم  العتبار  بعني  اآخذين 
يف ع��م��ل��ي��ة ت��ع��زي��ز الأم�����ن والأم������ان ، 

العاملية  النماذج  ي�ساهي  منوذج  وهو 
ت��ع��زي��ز قيم  ال����رائ����دة وال��ن��وع��ي��ة يف 
ال��ع��ط��اء وال��ت��ع��اون ال���الحم���دود بني 
ال�سرطة واملجتمع من خالل التحاور 
احتياجاتهم  م��ع  وال��ت��ع��اي�����س  م��ع��ه��م 
وح��م��اي��ت��ه��م م���ن ك���ل امل��خ��اط��ر التي 
حتدق بهم ، لالإ�سهام يف ن�سر الثقافة 
الأم���ن���ي���ة وال���وع���ي الج��ت��م��اع��ي بني 
العمل على تقدمي  اجلمهور وكذلك 
الفريق  وت��وج��ه  اخل���دم���ات.  اأف�����س��ل 
الطابور  حم��م��د  ال��ن��ق��ي��ب  ب��رئ��ا���س��ة 
اإىل  املجتمعية  ال��دوري��ات  ف��رع  مدير 
بالأ�سر  تكتظ  ال��ت��ي  ال��ربي��ة  املناطق 
وال���ع���ائ���الت وال�����س��ب��اب وم��ن��ه��ا على 
�سارع ال�سيخ حممد بن زايد ، والتقى 
ل���ه���م رحلة  ب���ه���م م��ت��م��ن��ي��اً  خ���الل���ه���ا 

راأ�س  اأن �سرطة  �سعيدة واآمنة موؤكداً 
خلدمتهم  دائماً  متواجدين  اخليمة 
الراحة والأمان  اأق�سى �سبل  وتوفري 
بتقدمي  ال���ف���ري���ق  وق�����ام   ، ل��ل��ج��م��ي��ع 
عن  للمرتادين  وال��ت��وج��ي��ه  التوعية 
ب��ع�����س الإج����������راءات وال����س���رتاط���ات 
املتعلقة بالأمن وال�سالمة حلمايتهم 

اإىل  لفتني   ، املختلفة  احل���وادث  من 
بالتعليمات  الل��ت��زام  اأهمية  ���س��رورة 
والعمل بالتوجيهات ال�سادرة لتجنب 
وحث   ، ال��رح��الت  تلك  �سفو  تعكري 
ال��ف��ري��ق ع��ل��ى احل��ف��اظ ع��ل��ى نظافة 
ال��ب��ي��ئ��ة امل��ح��ي��ط��ة وع����دم ال��ت�����س��ب��ب يف 
املخلفات  برمي  اللتزام  عرب  تلوثها 

وقيادة   ، لها  املخ�س�سة  الأم��اك��ن  يف 
ال����ن����اري����ة يف الأم����اك����ن  ال������دراج������ات 
املخ�س�سة لها وممار�سة هذه الهواية 
الآخرين  م�����س��اي��ق��ة  اأو  اإزع������اج  دون 
اأوق���ات  لتمكني اجل��م��ي��ع م��ن ق�����س��اء 
وقوع  دون  واحليلولة  واآم��ن��ة  �سعيدة 

اأي خطورة على حياتهم.

••  منطقة الظفرة – لطيفة جابر 

 كرم مركز اأبوظبي لإدارة النفايات - 
تدوير اأم�س، �سركاءه ال�سرتاتيجيني 
“الظفرة  ح���م���ل���ة  يف  امل���������س����ارك����ني 
تكرمي  ح��ف��ل  يف  وذل�����ك  ت�ستاهل”، 
خا�س نظمه املركز يف فندق وي�سرتن 
�سعادة  بح�سور  ال��ظ��ف��رة  منطقة  يف 
الدكتور �سامل خلفان الكعبي ، مدير 
النفايات  لدارة  اأب��وظ��ب��ي  م��رك��ز  ع��ام 
و �سعادة حممد املن�سوري،  – تدوير 
الظفرة،  منطقة  ب��ل��دي��ة  ع���ام  م��دي��ر 
اأبوظبي  م��رك��ز  اإدارة  جمل�س  ع�سو 
من  ع��دد  ومب�ساركة  النفايات  لإدارة 
ذات  احلكومية  واجل��ه��ات  امل��وؤ���س�����س��ات 
العالقة، اإ�سافة اإىل مزودي اخلدمات 

البيئية املتعاقدين مع “تدوير«.
ونفذ املركز حملة “الظفرة ت�ستاهل” 
بالتن�سيق والتعاون مع بلدية منطقة 
للزراعة  اأب���وظ���ب���ي  وه��ي��ئ��ة  ال��ظ��ف��رة 
وال�����س��الم��ة ال���غ���ذائ���ي���ة، ب���ه���دف رفع 
جمتمع  لدى  البيئي  الوعي  م�ستوى 
�سرائحه  مبختلف  ال��ظ��ف��رة  منطقة 
البيئة م��ن كل  اأه��م��ي��ة ح��م��اي��ة  ح���ول 
العام،  امل��ن��ظ��ر  وم�����س��وه��ات  امل���ل���وث���ات 
واأث���ره���ا ع��ل��ى ���س��الم��ة واأم����ن و�سحة 

املجتمع.
واملزارع،  العزب،  احلملة  وا�ستهدفت 
وامل������واق������ع الإن���������س����ائ����ي����ة، وامل����ح����الت 
ال�سكنية  والأح�������ي�������اء  ال����ت����ج����اري����ة، 
ك��ل م��ن مدينة  العامة يف  واحل��دائ��ق 
زايد، وليوا، واملرفاأ، وغياثي ومنطقة 
ال�سلوكيات  م��ن  ل��ل��ح��د  ودمل����ا  ال�����س��ل��ع 
التعامل  يف  ال��ب��ع�����س  ل����دى  اخل���ط���اأ 
م���ع ال��ن��ف��اي��ات، وم��واج��ه��ة الأ����س���رار 
من  التقليل  و�سرورة  عنها،  الناجتة 
ال�سحيح  ال��ف�����س��ل  واآل���ي���ة  ال��ن��ف��اي��ات، 
واإعادة ال�ستخدام وتر�سيخ املمار�سات 

الرمي  جتنب  ذل��ك  يف  مب��ا  ال�سليمة 
على  ي��رتت��ب  مل��ا  للنفايات  الع�سوائي 
ذلك من اآثار �سلبية �سارة على البيئة 

واملظهر اجلمايل ملنطقة الظفرة.
الكلمة  ال��ت��ك��رمي،  ف��ع��ال��ي��ات  و���س��م��ل��ت 
ال��رتح��ي��ب��ي��ة ل�����س��ع��ادة ال��دك��ت��ور �سامل 
خ��ل��ف��ان ال��ك��ع��ب��ي، م���دي���ر ع����ام مركز 
اأبوظبي لإدارة النفايات الذي ا�ستهلها 
وتقدير  وعرفان  �سكر  حتية  بتقدمي 
جلميع ال�سركاء ال�سرتاتيجيني على 
اجل��ه��ود امل��م��ي��زة ال��ت��ي ب��ذل��وه��ا طيلة 
يف  الفاعلة  واإ�سهاماتهم  احلملة  اأي��ام 

الأه����داف  وحت��ق��ي��ق  اجن��اح��ه��ا  �سبيل 
ذات��ه على  الوقت  م��وؤك��داً يف  املن�سودة، 
العالقات  ه����ذه  ا����س���ت���م���رار  �����س����رورة 
والعمل على توطيدها وبناء �سراكات 
قوية وطويلة الأمد مع كافة اجلهات 
وتوحيد  تن�سيق  واأهمية  ال�سلة  ذات 
الكفاءة  ل����زي����ادة  اجل���م���اع���ي  ال��ع��م��ل 
ي�سمن  امل�����س��رتك��ة مب���ا  الأع����م����ال  يف 
روؤية  حتقيق  يف  احلقيقية  امل�ساهمة 
الو�سول  يف  املتمثلة  اأب��وظ��ب��ي  اإم����ارة 

اإىل بيئة اآمنة وم�ستدامة.«
وب��ه��ذه امل��ن��ا���س��ب��ة، ق���ال ���س��ع��ادة �سعيد 

عام  مدير  ال��ع��ام��ري،  �سامل  البحري 
وال�سالمة  ل��ل��زراع��ة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة 
الغذائية “اإن م�ساركة الهيئة يف حملة 
“الظفرة ت�ستاهل “يوؤكد حر�سنا على 
دعم توجهات حكومة اأبوظبي لتعزيز 
جودة احلياة، و تن�سيق جهود الهيئات 
موحدة   ب��ق��ن��وات  ورب��ط��ه��ا  احلكومية 
جتارب  وحت�سني  التوجهات  مل��واءم��ة 
املتعاملني وجعل اإمارة  اأبوظبي املكان 
واطمئنان«.  ب�سعادة  للعي�س  الأف�سل 
حملة  يف  مب�ساركتنا  “نعتز  واأ���س��اف 
وامل�ساركات  ت�ستاهل”  “الظفرة 

واأبوظبي  العني  حملتي  يف  ال�سابقة 
احل�ساري  املظهر  اإب��راز  يف  لأهميتها 
اأبوظبي وحتفيز  اإم��ارة  ملدن ومناطق 
بالنظافة  اله���ت���م���ام  ع��ل��ى  ال�����س��ك��ان 
م�سرياً  احل�ساري”  واملظهر  العامة 
توعية  ع��ل��ى  ع��م��ل��ت  ال��ه��ي��ئ��ة  اأن  اإىل 
املتعاملني  وامل�ستفيدين من خدماتها 
وخا�سة اأ�سحاب املزارع والعزب حول 
اأهمية العناية بنظافة املزرعة والعزبة 
املخلفات  م����ن  الآم�������ن  وال���ت���خ���ل�������س 
الزراعية واحليوانية مع التاأكيد على 
الأ�سمدة  م��ع  الآم���ن  التعامل  اأهمية 
وامل��ب��ي��دات.  واأو���س��ح اأن اأح���د اأهداف 
ل��ل��زراع��ة وال�سالمة  اأب��وظ��ب��ي  ه��ي��ئ��ة  
الغذائية امل�ساهمة يف خلق بيئة نظيفة 
واآمنة للزراعة لتعزيز جودة و�سالمة 
وحتقيق  واحليواين  الزراعي  الإنتاج 
عن  معرباً  ال��زراع��ة،  قطاع  ا�ستدامة 
النفايات  لإدارة  اأبوظبي  ملركز  �سكره 
“تدوير” لتنفيذه ملثل هذه احلمالت 
تعزيز  يف  املجتمع  واإ����س���راك  ال��ه��ام��ة 
جودة احلياه يف اإمارة اأبوظبي. وتخلل 
فعاليات احلفل تنظيم حما�سرة حول 
مبادرات  �سمن  ج��اءت  الت�سامح  ع��ام 
واأن�سطة املركز لرت�سيخ قيم الت�سامح 
التي  وامل��وؤ���س�����س��ي  واملجتمعي  ال��ث��ق��ايف 

الت�سامح، كما  تنبثق من حم��اور عام 
�سهد احلفل عر�س فيديو تناول اأهم 
مع  احلملة  راف��ق��ت  ال��ت��ي  الن�ساطات 
خالل  ومت  نتائجها.  اأب��رز  ا�ستعرا�س 
 17،000 يقارب  ما  ترحيل  احلملة 
ط�����ن م�����ن ال����ن����ف����اي����ات اخل���������س����راء، 
وخم��ل��ف��ات ال��ع��زب، وخم��ل��ف��ات الهدم 
والبناء، اإىل جانب توزيع عدد 500 
من املطبوعات �سملت كتيبات توعوية 
وت��ث��ق��ي��ف��ي��ة ع��ل��ى ك��اف��ة امل���واق���ع التي 
اجلمهور  وتعريف  احلملة،  �سملتها 
بالتعامل  املرتبطة  املخالفات  بقائمة 
العام  املظهر  وم�سوهات  النفايات  مع 
وت��ط��ب��ي��ق ال��الئ��ح��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ذات 

ال�سلة. يذكر اأن مركز اأبوظبي لإدارة 
النفايات- تدوير هو اجلهة احلكومية 
الرئي�سية امل�سوؤولة عن كافة الأن�سطة 
اإدارة  خ����دم����ات  ب���ت���ط���وي���ر  امل��ت��ع��ل��ق��ة 
النفايات، من جمع، ونقل، ومعاجلة، 
والتخل�س الآمن منها بطريقة فعالة 
اإمارة  اأرج���اء  خمتلف  يف  واقت�سادية 
اأبوظبي، بالإ�سافة اإىل مكافحة اَفات 
ال�سحة العامة. كما اأن املركز ل ياألو 
البيئي  ال��وع��ي  م�ستوى  لرفع  ج��ه��داً 
باأهمية احلفاظ  الإم���ارة  �سكان  ل��دى 
على البيئة وت�سجيعهم على ممار�سة 
ال�سليم، الذي  البيئي  ال�سلوك  وتبني 

من �ساأنه دفع عجلة التنمية.

تدوير تكرم ال�سرك�ء ال�سرتاجتيني امل�س�ركني يف حملة »الظفرة ت�ست�هل«

•• راأ�س اخليمة-وام:

�سهدت حرم �ساحب ال�سمو ال�سيخ �سعود بن �سقر القا�سمي ع�سو املجل�س 
الأول  اأم�س  امل��اج��د،  جمعة  بنت  هنا  ال�سيخة  اخليمة،  راأ���س  حاكم  الأع��ل��ى 
القا�سمي ويل عهد  ال�سيخ حممد بن �سعود بن �سقر  افتتاح جمل�س �سمو 

راأ�س اخليمة يف جمعية املطاف للرتاث والفنون البحرية.
واأكدت حرم �ساحب ال�سمو حاكم راأ�س اخليمة خالل زيارتها ملقر اجلمعية 
على �سرورة تر�سيخ العادات والقيم الإماراتية الأ�سيلة يف نفو�س اجلميع 
العريق  املا�سي  وب��ني  بينهم  ال��راب��ط  وتقوية  وال�سباب  الأط��ف��ال  ل�سيما 
للوطن من خالل تعريفهم باملوروث ال�سعبي والرتاث الثقايف الغني والقيم 
�سقر  بن  �سعود  ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  اأن  اإىل  لفتة  الأ�سيلة،  الإماراتية 

بالرتاث من خالل رعايته  املعنية  اهتماما كبريا للجهات  القا�سمي يويل 
املبا�سرة ملا ينظمونه من برامج واأن�سطة على مدار العام.

واأ�سادت ال�سيخة هنا بنت جمعة املاجد بالدور الذي تقوم به جمعية املطاف 
للرتاث والفنون البحرية يف التعريف باملوروث ال�سعبي الإماراتي ل�سيما 
الرتاث البحري واإبراز مكوناته و�سماته املميزة بهدف احلفاظ عليه ونقله 
والتقاليد  ال��ع��ادات  على  احل��ف��اظ  ���س��رورة  اإىل  م�سرية  امل�ستقبل،  لأج��ي��ال 
املرتبطة بتاريخ الدولة واإظهار منجزات الآباء والأجداد ملا لذلك من قدرة 

على تعزيز قيم الولء والنتماء للوطن.
كما ثمنت حرم �ساحب ال�سمو حاكم راأ���س اخليمة اجلهود التي تقوم بها 
فئات  م�ساركة  يف  مبا�سرا  �سببا  كانت  والتي  اجلمعية  يف  الن�سائية  اللجنة 
عمرية متنوعة، م�سرية اإىل �سرورة تعريف اأجيال امل�ستقبل باملا�سي العريق 

للوطن. وقالت: اإن رعاية املورث ال�سعبي يعد �سرورة ق�سوى كونه ي�سكل 
م�سدر  فهو  الإم��ارات��ي  واملجتمع  الإماراتية،  ال�سخ�سية  يف  رئي�سيا  مكونا 
التطور والبناء انطالقا  لالإلهام لالأطفال وال�سباب وحافز على موا�سلة 
من معرفة املا�سي والرتباط باجلذور والأ�س�س التي اأر�ساها الآباء والأجداد 
والنطالق منها بقوة لالإ�سهام يف �سياغة امل�ستقبل امل�سرق الذي يليق با�سم 
الإمارات ومكانتها. وقامت ال�سيخة هنا بنت جمعة املاجد بجولة يف اأروقة 
اجلمعية �سملت منطقة احلرفيني، واملتحف البحري، واملنطقة املخ�س�سة 
التي  اجلديدة  الألعاب  منطقة  على  عالوة  التقليدي،  الإماراتي  للمطبخ 
جرى افتتاحها بهدف جذب الأطفال وتوفري بيئة منا�سبة لهم لت�سجيعهم 
على امل�ساركة يف اأن�سطة اجلمعية وفتح املجال اأمامهم للتعرف على الرتاث 

الإماراتي الأ�سيل.

الثق�فة حرم ح�كم راأ�ص اخليمة ت�سهد افتت�ح جمل�ص حممد بن �سعود يف جمعية املط�ف للرتاث دائرة  من  كت�ب   7000
لإ�سالحية �سرطة اأبوظبي

•• اأبوظبي-وام:

اإدارة  يف  باأبوظبي ممثلة  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  اأبوظبي  �سرطة  كرمت 
املكتبات تقديرا جلهودها يف دعم مكتبات املوؤ�س�سات العقابية والإ�سالحية 

باأكرث من 7000 �سبعة اآلف كتاب.
اإدارة املوؤ�س�سة العقابية الوثبة  واأكد العقيد في�سل عي�سى احلمادي مدير 
خالل  املجتمع  اأم��ن  قطاع  يف  والإ�سالحية  العقابية  املوؤ�س�سات  مبديرية 
�سرطة  ح��ر���س  ب��ال��دائ��رة  املكتبات  اإدارة  م��دي��ر  امل��ه��ريي  �سيخه  ا�ستقباله 
مل�سريتها  امل�ستمر  لدعمهم  ال�سرتاتيجيني  ال�سركاء  تكرمي  على  اأبوظبي 

يف تعزيز م�سرية الأمن والأمان.

ال�سركاء اال�سرتاتيجيني على اجلهود املميزة التي بذلوها  جلميع  وتقدير  وعرفان  �سكر  حتية  الكعبي:  • �سامل 
• �سعيد العامري: نعتز مب�ساركتنا يف حملة »الظفرة ت�ستاهل« وامل�ساركات ال�سابقة يف حملتي العني واأبوظبي الأهميتها يف اإبراز املظهر احل�ساري

مع انطالق حملة التوعية
جمتمعية �سرطة راأ�ص اخليمة حتذر من اأخط�ر تقلب�ت الطق�ص 

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر

   يف  �لدعوى 2019/3848  جتاري جزئي
اىل املدعي عليه / 1-كابيتال للتجارة للمواد الغذائية �س.ذ.م.م جمهول حمل القامة 
مبا ان املدعي/الليان لتجارة وتوزيع املواد الغذائية �س.ذ.م.م وميثله: عائ�سة حممد 
ح�سن طاهر قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها املطالبة بالزام املدعى علها باأن توؤدي 
للمدعية مبلغ وقدره )35.911( درهم و12% فوائد قانونية من تاريخ ال�ستحقاق 
يوم  جل�سة  لها  املحاماه.وحددت  واتعاب  وامل�ساريف  والر�سوم  ال�سداد  مت��ام  وحتى 
الثالثاء املوافق:2019/11/19 ال�ساعة:08:30 �س بالقاعة:ch1.C.13  لذا فاأنت 
او  مذكرات  من  لديك  ما  بتقدمي  وعليك  قانونيا  ميثلك  من  اأو  باحل�سور  مكلف 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/1460  جتاري كلي

اىل املدعي عليهم /1-ميك�سماك�س للتجارة �س.ذ.م.م 2- عبدالرزاق حمي الدين 
حمي الدين 3- كونهيمويدو حمزه اورنيام بولكيل جمهويل حمل القامة مبا 
املال  عبداهلل  �سريف  حممد  وميثله:حبيب  ���س.م.ع  عجمان  املدعي/م�سرف  ان 
وقدره  ملبلغ  املدعى  با�ستحقاق  ثبوت احلق  الدعوى ومو�سوعها  عليك  اأق��ام  قد 
وخم�سمائة  ال��ف  وث��الث��ون  وت�سعة  وم��ائ��ة  ماليني  �سبعة  دره��م   7.139.500.27
درهم اماراتي و�سبعة وع�سرون فل�س بذمة املدعى عليهم.وحددت لها جل�سة يوم 
الربعاء املوافق:2019/11/20 ال�ساعة:9:30 �س بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت 
مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او 

م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل.
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
           يف  �لدعوى 2019/1698  �حو�ل نف�س م�سلمني

اىل املدعي عليه / 1-بالل فوزى زيباره جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/نور خالد �سبيب وميثله:ابراهيم 
مو�سى علي مراد البلو�سي قد اأقام عليك الدعوى ومو�سوعها الزام املدعي عليه مببلغ )80000( درهم نفقة 
زوجية من تاريخ المتناع احلا�سل يف 2018/8/1 والزام املدعي عليه بدل م�سكن من تاريخ 2018/8/1 والزام 
املدعي عليه مبلغ )20000( دولر امريكي او ما يعادلهم بالدرهم الماراتي والزام املدعي عليه )6000( اجر 
ح�سانه والزامه مبلغ )10000( نفقة لل�سغار والزامه مبلغ )120( الف درهم بدل م�سكن وفواتري الكهرباء 
واملياه وال�سرف والزامه مببلغ )80( الف درهم بدل م�ساريف فر�س والزامه با�سدار اقامات لل�سغار و�سداد 
كافة الر�سوم الدرا�سية وتاأمني �سحي وتوفري �سيارة و�سائق والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة.وحددت 
الحوال  مبنى  يف   )10( رق��م  بالقاعة:  �س  ال�ساعة:09:30  امل���واف���ق:2019/11/19  الثالثاء  ي��وم  جل�سة  لها 
ال�سخ�سية يف منطقة القرهود  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك 

من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2019/2954 جتاري جزئي                                                

���س.ذ.م.م وميثلها مديرها جميد  الخ�سر  رعاية   32 املحكوم عليه/1- �سيدلية  اىل 
بي�س يار - كندي اجلن�سية جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة حكمت بجل�ستها 
املنعقدة بتاريخ  2019/9/24  يف الدعوى املذكورة اعاله ل�سالح/ �سركة نزيه التجارية 
للمدعية  ت��وؤدي  ان  الخ�سر(  رعاية   32 املدعي عليها )�سيدلية  ال�سركة  بالزام  ذ.م.م 
مبلغا وقدره )13.364.27( درهم م�سافا اليه فائدة قانونية ب�سيطة بواقع 9% �سنويا 
ال�سداد والزمت  اعبتارا من تاريخ رفع الدعوى احلا�سل يف 2019/7/30 وحتى متام 
ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  حكما  بامل�ساريف.   عليه  املدعي 
ال�سيخ  ال�سمو  با�سم �ساحب  الع��الن �سدر  لن�سر هذا  التايل  اليوم  اعتبارا من  يوما 

حممد بن را�سد بن �سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
ببلي�سي�ش ميديا منطقة حرة ذ.م.م، �سركة منطقة حرة ذات م�سوؤولية حمدودة، م�سجلة لدى �سلطة دبي 

للتطوير، حتت رخ�سة رقم: 30203 والعنوان امل�سجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب رقم 1، الطابق الأر�سي، 
مبني رقم 18 بوتيك اأوفي�س، مكتب رقم ايه، بي و�سي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، مكتب رقم بي، 

الطابق رقم 5، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�سركة القائمة«( و
زنيث منطقة حرة ذ.م.م، �سركة منطقة حرة ذات م�سوؤولية حمدودة، م�سجلة �سلطة دبي للتطوير، حتت 
املنطقة اية، الطابق 4، مبني  رقم  مكتب  لالإعالم،  دبي  مدينة  يف  امل�سجل  والعنوان  رخ�سة رقم: 31059 

دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�سركة املندجمة«(. 
بتقدمي  قيامهم  عن   ،2016 ل�سنة  اخلا�سة  لل�سركات  املنظمة  اللوائح  من   )83( للمادة  اإ�ستناداً  اأعلنوا 
طلب مل�سجل ال�سركات لدى �سلطة دبي للتطوير لالإندماج وال�ستمرار ك�سركة واحدة هي ال�سركة القائمة 

)»الإندماج«(.   
مت تاأ�سي�س فرع جديد لل�سركة القائمة لدي هيئة دبي للتطوير حتت ا�سم جتاري زنيث ام اأي، مبوجب رخ�سة 

جتارية رقم. 96326 
اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�س على هذا األندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�سه خالل 45 يوماً من تاريخ هذا 
التايل:  الإل��ك��رتوين  الربيد  عنوان  للتطويرعلى  دب��ي  �سلطة  ل��دى  والرتخي�س  الت�سجيل  اإدارة  اىل  الإ�سعار 

info@dda.gov.ae
لن تمُقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�ساء مدة الإ�سعار املحددة ب�  45 يوماً.

�إ�سعار باالإندماج

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
ببلي�سي�ش ميديا منطقة حرة ذ.م.م، �سركة منطقة حرة ذات م�سوؤولية حمدودة، م�سجلة لدى �سلطة دبي 

للتطوير، حتت رخ�سة رقم: 30203 والعنوان امل�سجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب رقم 1، الطابق الأر�سي، 
مبني رقم 18 بوتيك اأوفي�س، ومكتب رقم ايه، بي و�سي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، ومكتب رقم بي، 

الطابق رقم 5، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�سركة القائمة«( و
بريفورميك�ش منطقة حرة ذ.م.م، �سركة منطقة حرة ذات م�سوؤولية حمدودة، م�سجلة �سلطة دبي للتطوير، 
حتت رخ�سة رقم: 31194 والعنوان امل�سجل يف مدينة دبي لالإعالم، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات 

العربية املتحدة )»ال�سركة املندجمة«(. 
2016، عن قيامهم بتقدمي طلب  للمادة )83( من اللوائح املنظمة لل�سركات اخلا�سة ل�سنة  اإ�ستناداً  اأعلنوا 
القائمة  ال�سركة  ه��ي  واح���دة  ك�سركة  وال�ستمرار  ل��الإن��دم��اج  للتطوير  دب��ي  �سلطة  ل��دى  ال�سركات  مل�سجل 

)»الإندماج«(.  
اأي،  ام  بريفورميك�ش  جت��اري  ا�سم  حتت  للتطوير  دب��ي  هيئة  ل��دي  القائمة  لل�سركة  جديد  ف��رع  تاأ�سي�س  مت 

مبوجب رخ�سة جتارية رقم. 96324.  
اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�س على هذا األندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�سه خالل 45 يوماً من تاريخ هذا 
التايل:  الإل��ك��رتوين  الربيد  عنوان  للتطويرعلى  دب��ي  �سلطة  ل��دى  والرتخي�س  الت�سجيل  اإدارة  اىل  الإ�سعار 

info@dda.gov.ae
لن تمُقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�ساء مدة الإ�سعار املحددة ب�  45 يوماً

�إ�سعار باالإندماج

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
ببلي�سي�ش ميديا منطقة حرة ذ.م.م، �سركة منطقة حرة ذات م�سوؤولية حمدودة، م�سجلة لدى �سلطة دبي 

للتطوير، حتت رخ�سة رقم: 30203 والعنوان امل�سجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب رقم 1، الطابق الأر�سي، 
مبني رقم 18 بوتيك اأوفي�س، مكتب رقم ايه، بي و�سي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، مكتب رقم بي، 

الطابق رقم 5، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�سركة القائمة«( و
�ستاركوم منطقة حرة ذ.م.م، �سركة منطقة حرة ذات م�سوؤولية حمدودة، م�سجلة �سلطة دبي للتطوير، حتت 
للعقارات، دبي، دولة الإمارات  دبي  مبني  لالإعالم،  دبي  مدينة  يف  امل�سجل  والعنوان   30766 رخ�سة رقم: 

العربية املتحدة )»ال�سركة املندجمة«(. 
2016، عن قيامهم بتقدمي طلب  للمادة )83( من اللوائح املنظمة لل�سركات اخلا�سة ل�سنة  اإ�ستناداً  اأعلنوا 
القائمة  ال�سركة  ه��ي  واح���دة  ك�سركة  وال�ستمرار  ل��الإن��دم��اج  للتطوير  دب��ي  �سلطة  ل��دى  ال�سركات  مل�سجل 

)»الإندماج«(.   
مت تاأ�سي�س فرع جديد لل�سركة القائمة لدي هيئة دبي للتطوير حتت ا�سم جتاري �ستاركوم ام اأي، مبوجب 

رخ�سة جتارية رقم. 96325.   
اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�س على هذا األندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�سه خالل 45 يوماً من تاريخ هذا 
التايل:  الإل��ك��رتوين  الربيد  عنوان  للتطويرعلى  دب��ي  �سلطة  ل��دى  والرتخي�س  الت�سجيل  اإدارة  اىل  الإ�سعار 

info@dda.gov.ae
لن تمُقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�ساء مدة الإ�سعار املحددة ب�  45 يوماً.

�إ�سعار باالإندماج

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
ببلي�سي�ش ميديا منطقة حرة ذ.م.م، �سركة منطقة حرة ذات م�سوؤولية حمدودة، م�سجلة لدى �سلطة 

دبي للتطوير، حتت رخ�سة رقم: 30203 والعنوان امل�سجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب رقم 1، الطابق 
الأر�سي، مبني رقم 18 بوتيك اأوفي�س، ومكتب رقم ايه، بي و�سي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، ومكتب 

رقم بي، الطابق رقم 5، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�سركة القائمة«( و
�سلطة دبي  ذات م�سوؤولية حم��دودة، م�سجلة  �سركة منطقة حرة  �سبارك فاوندري منطقة حرة ذ.م.م، 
للتطوير، حتت رخ�سة رقم: 30765 والعنوان امل�سجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب منطقة بي، الطابق 4، 

املبني دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�سركة املندجمة«(. 
بتقدمي  قيامهم  عن   ،2016 ل�سنة  اخلا�سة  لل�سركات  املنظمة  اللوائح  من   )83( للمادة  اإ�ستناداً  اأعلنوا 
طلب مل�سجل ال�سركات لدى �سلطة دبي للتطوير لالإندماج وال�ستمرار ك�سركة واحدة هي ال�سركة القائمة 

)»الإندماج«(. 
مت تاأ�سي�س فرع جديد لل�سركة القائمة لدي هيئة دبي للتطوير حتت ا�سم جتاري �سبارك فاوندري ام اأي، 

مبوجب رخ�سة جتارية رقم. 96328. 
اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�س على هذا األندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�سه خالل 45 يوماً من تاريخ هذا 
التايل:  الإلكرتوين  الربيد  عنوان  للتطويرعلى  دبي  �سلطة  لدى  والرتخي�س  الت�سجيل  اإدارة  اىل  الإ�سعار 

info@dda.gov.ae
لن تمُقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�ساء مدة الإ�سعار املحددة ب�  45 يوماً.

�إ�سعار باالإندماج
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•• ال�شارقة -وام:

الجتماعية  اخل���دم���ات  دائ����رة  دع���ت 
املهن  ك���اف���ة مم���ار����س���ي  ال�������س���ارق���ة  يف 
احل�سول  ال�����س��ارق��ة  يف  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ع��ل��ى ت��رخ��ي�����س م��ه��ن��ي مي��ك��ن��ه��م من 
مزاولة خمتلف املهن الجتماعية من 
خالل تقدمي ملفاتهم للح�سول على 
اعتماد  بعد  وذلك  الرتخي�س  وثيقة 
امل��ف�����س��رة لقرار  ال��داخ��ل��ي��ة  ال��الئ��ح��ة 
 2018-17 التنفيذي رقم  املجل�س 
ب�����س��اأن تنظيم امل��ه��ن الج��ت��م��اع��ي��ة يف 

الإمارة.
ال�سادرة  التنفيذية  الالئحة  وح�سب 
الجتماعية  اخل���دم���ات  دائ������رة  ع���ن 
كافة  اإىل  م��ه��ل��ة  اإع���ط���اء  ���س��ي��ت��م  اأن����ه 
الجتماعيني  وامل��ه��ن��ي��ني  امل��م��ار���س��ني 
ل��ت�����س��وي��ب اأو����س���اع���ه���م خ�����الل مدة 
تاريخ  م���ن  ب������دءاً  ال���ع���ام  ت���ت���ج���اوز  ل 
تفادياً  وذل��ك   2019 اأك��ت��وب��ر   27
واجل����زاءات  وال��غ��رام��ات  للمخالفات 
بغية  التنفيذي  ال��ق��رار  حددها  التي 
املعايري  اأف�سل  وف��ق  خدمات  تقدمي 
وامل��م��ار���س��ات الآم���ن���ة و���س��م��ان كفاءة 

املهنيني الجتماعيني.
اأن  بعد  الرتخي�س  وثيقة  منح  ويتم 
يتم التحقق والتدقيق على ال�سهادات 
و�سهادات  املهنية  والرخ�س  العلمية 
املعنية  اجل���ه���ات  م���ن  ال��ع��م��ل  خ����ربة 
اخلا�سة  الر�سمية  امل�ستندات  وكافة 
الراغبني  اأو  امل��رخ�����س��ني  ب��امل��ه��ن��ي��ني 
ت��رخ��ي�����س مهني  ع��ل��ى  يف احل�����س��ول 
للخدمات الجتماعية فيما ي�سرتط 

اجلامعية  ال�سهادات  على  احل�سول 
القانونية  بالأهلية  متمعاً  يكون  واأن 
التقييم  اخ����ت����ب����ارات  ي���ج���ت���از  واأن 

بالإ�سافة غلى اخلربة املهنية.
خمتلف  الجتماعية  املهن  وتت�سمن 
املتمثلة  الج���ت���م���اع���ي���ة  اخل�����دم�����ات 
الج����ت����م����اع����ي  الخ����ت���������س����ا�����س����ي  يف 
واخت�سا�سي  النف�سي  والخت�سا�سي 
ال�سلوك  وم���ع���ال���ج  وظ���ي���ف���ي  ع�����الج 
اخلا�سة  الرتبية  ومعلم  التطبيقي 
الرخ�س  اإدارة  �ستقوم  ذل��ك  وخ���الل 
الور�س  م��ن  ع��دد  بعقد  الجتماعية 
املهني  ال��رتخ��ي�����س  ع���ن  ال��ت��ع��ري��ف��ي��ة 
للمهن الجتماعية يف اإمارة ال�سارقة 
ل��ت��و���س��ح ال����س���رتاط���ات واإج��������راءات 
وبنود  ال���رخ�������س���ة  ع���ل���ى  احل�������س���ول 
تنظيم  لآل��ي��ات  التنفيذية  ال��الئ��ح��ة 
فريق  �سيقوم  كما  الجتماعية  املهن 
العاملة  امل��وؤ���س�����س��ات  ب���زي���ارة  ال��ع��م��ل 
احلكومية  الج���ت���م���اع���ي  امل���ج���ال  يف 

واخل���ا����س���ة ل��ت�����س��ل��ي��ط ال�������س���وء على 
اأهمية الرتخي�س املهني.

اإدارة  م��دي��ر  النعيمي  خ��ل��ود  واأف����ادت 
ال��رخ�����س الج��ت��م��اع��ي��ة ب��ال��دائ��رة اأن 
املتقدمني  طلبات  ت�ستقبل  ال��دائ��رة 
املهن  م��زاول��ة  رخ�س  على  للح�سول 
الطلبات  راب�����ط  ع���رب  الج��ت��م��اع��ي��ة 
الإل���ك���رتون���ي���ة ع���رب م���وق���ع ال���دائ���رة 
اإدارة  م��دي��ر  واأ����س���ارت  الإل����ك����رتوين. 
م�سروع  اأن  الج��ت��م��اع��ي��ة  ال��رخ�����س 
الجتماعية  املهن  م��زاول��ة  ترخي�س 
املهن  خ���دم���ات  ت��ن��ظ��ي��م  اإىل  ي���ه���دف 
ترخي�س  خ����الل  م���ن  الج��ت��م��اع��ي��ة 
ال��ق��ط��اع الج��ت��م��اع��ي والرت����ق����اء به 
اجلودة  م��ن  متقدمة  م�ستويات  اإىل 
والأم��ان ومبا ي�سمن حماية الأفراد 
للمجتمع  ال��ع��ام��ة  امل�سلحة  وك��ذل��ك 
جودة  م�ستوى  م��راق��ب��ة  على  ع���الوة 
اخل����دم����ة امل���ق���دم���ة و����س���م���ان وج����ود 
مهنيني موؤهلني ب�سكل جيد للتعامل 
مع احلالت الجتماعية املتنوعة مما 
يعزز �سعور املتعامل بالطمئنان باأنه 
تاأهياًل  موؤهلة  اأمينة  مهنية  اأي��ٍد  يف 
كاماًل لتقدمي اخلدمات الجتماعية 

وفق اأف�سل املعايري و املمار�سات.
لأهمية  ون����ظ����راً  اأن������ه  اإىل  ول���ف���ت���ت 
ال��رتخ��ي�����س امل��ه��ن��ي ك���ون���ه ي��ع��م��ل به 
ع��ل��ى م�����س��ت��وى اإم�����ارة ال�����س��ارق��ة فاإن 
الدائرة �ستتحقق من كافة امل�ستندات 
والتي  املختلفة  ب��اأن��واع��ه��ا  وال��وث��ائ��ق 
والرخ�س  العلمية  ال�سهادات  ت�سمل 
ال��ع��م��ل من  خ���ربة  و���س��ه��ادات  املهنية 

اجلهات املعنية.

•• اأبوظبي-وام:

تقام خالل الفرتة من 31 مار�س اإىل 9 ابريل 2020 فعاليات الدورة ال�17 
من مهرجان اأبوظبي 2020 حتت رعاية معايل ال�سيخ نهيان مبارك اآل نهيان 
اأبوظبي يف دورته اجلديدة  الت�سامح. ويقدم الربنامج الرئي�سي ملهرجان  وزير 
اأكرث من 380 فناناً عاملياً  الإمارات، مب�ساركة  15 موقعاً عرب  46 فعالية يف 
و19 موؤلفاً مو�سيقياً من 11 دولة. وقالت �سعادة هدى اإبراهيم اخلمي�س كانو 
ملهرجان  الفني  وامل��دي��ر  املوؤ�س�س  والفنون  للثقافة  اأبوظبي  جمموعة  موؤ�س�س 
اأبوظبي خالل املوؤمتر ال�سحفي الذي عقد ام�س يف ق�سر الإمارات لالإعالن عن 
�سعار متحدون:  حتت  الثقايف  باملجّمع  احتفالنا  اإّن  املهرجان  فعاليات  تفا�سيل 
احتفاًء باملجّمع الثقايف، هو اأكرث من احتفال مببنى تاريخي اأعيد ترميمه اإّنه 
الحتفال بروؤيٍة رياديٍة قّدمها ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان رحمه اهلل للوطن 
ولالأمة وللعامل باأ�سره وهي اأّن الثقافة، والعلم، والتنوير هي الركائز الأ�سا�سية 
لنه�سة الإن�سانية. واأ�سادت �سعادتها باإرث واأثر املجّمع الثقايف الذي، وكما اأراد له 
الوالد املوؤ�س�س، كان حا�سنًة لنطالقة املوؤ�س�سات الثقافية، ومن�سة تبادل الأفكار 

والتجارب وتر�سيخ احلوار، وعليها تاألق الفنانون واملبدعون.
 – وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  وكيل  غبا�س  �سعيد  �سيف  �سعادة  ق��ال  جابنه  وم��ن 
اأبوظبي   - وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  ان  املنا�سبة  بهذه  له  ت�سريح  يف  اأبوظبي 
متتلك روؤية وا�سحة تقوم على دعم وتطوير امل�سهد الثقايف لالإمارة. لذا ت�سعى 
املبادرات والفعاليات  اإىل تنظيم واإع��داد جمموعة من  العام  الدائرة على مدار 
الذي  اأبوظبي  وياأتي مهرجان  وتعمل على حتقيقها..  الروؤية  تدعم هذه  التي 
ميثله  ملا  اجلهود،  لهذه  ا�ستكماًل  والفنون  للثقافة  اأبوظبي  جمموعة  تنظمه 
�ستيفن  وقال  لالإمارة.  املزدهر  والفني  الثقايف  امل�سهد  اإ�سافة مهمة ترثي  من 
الدولة  لدى  الأمريكية  املتحدة  الوليات  �سفارة  البعثة يف  رئي�س  نائب  بوندي 
ان مهرجان اأبوظبي يعد احتفاًل رائعاً بالثقافة والفنون يف دولة الإمارات، وقد 
جنح املهرجان يف تاأ�سي�س مكانته كحدث عاملي واأبرز تظاهرة ثقافية باأبوظبي 
وقيادة  وب��روؤي��ة  نهيان،  اآل  مبارك  بن  نهيان  ال�سيخ  معايل  من  كرمية  برعاية 
من  العديد  ال��ع��ام  ه��ذا  ي�سارك  اأن  وي�سرين  اخلمي�س..  اإب��راه��ي��م  ه��دى  �سعادة 
الفنانني الأمريكيني البارزين، الذي ي�سهمون يف تعزيز التعاون الثقايف الكبري 
تاريخ  م��دار  املمتد على  املتحدة  العربية  الإم��ارات  املتحدة ودول��ة  الوليات  بني 
املهرجان. ويعيد املهرجان يف دورته املقبلة تاأكيد التزامه مبوا�سلة ال�سري على 
�سوء روؤية املغفور له ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان عرب اإ�سهامه يف بناء ج�سور 
التوا�سل واحلوار الثقايف بني الإمارات والعامل، وتر�سيخ مكانة الدولة كحا�سنة 

ملختلف الثقافات يف اإطار التزامها بقيم الت�سامح والنفتاح.
اأبوظبي  كما تقام فعاليات املهرجان احتفاء بالإرث العريق للمجمع الثقايف يف 
مكانة  تر�سيخ  يف  ا�ستثنائياً  دوراً  لعبت  التي  الإماراتية  الثقافية  املوؤ�س�سة  هذه 

اأبوظبي الريادية ودورها املوؤثر يف تطور امل�سهد الثقايف العاملي.
وكان مهرجان اأبوظبي قد التزم عرب دوراته ال�سابقة باختيار دولة واحدة من 
دول العامل لتكون �سيف ال�سرف اأما هذا العام فاإن املهرجان �سيحتفي بجميع دول 
العامل التي كانت �سيفة �سرف دوراته ال�سابقة، وبقية الدول، �سعياً منه للتعبري 

عن الن�سجام الإن�ساين والحتاد يف خدمة الإن�سانية بالثقافة والفنون.
ويقدم الربنامج الرئي�سي ملهرجان اأبوظبي يف دورته اجلديدة 46 فعالية يف 15 
موقعاً عرب الإمارات، مب�ساركة اأكرث من 380 فناناً عاملياً و19 موؤلفاً مو�سيقياً 
اإنتاجات واأعمال تكليف م�سرتكة، واأربعة عرو�س  11 دولة، مقّدماً ثالثة  من 
لأول مرة يف العامل العربي، وثالثة عرو�س لأول مرة عاملياً وجولتني عامليتني، 
حيث ي�سهد املهرجان حدثاً ثقافياً تاريخياً يعدُّ الأول من نوعه، يتمثل يف اإعادة 
جريارد،  فران�سوا  املتميز  الكندي  املخرج  قبل  من  ال�سهرية  فاغرن  اأوب��را  اإنتاج 
اإخراج املاي�سرتو الكبري فالريي غريغييف، وم�ساركة ال�سري برين تريفل واآنيا 
“الهولندي الطائر” بالتعاون مع الأوبرا الهولندية الوطنية  كامبي، يف عمل 
واأوب��را كيبيك وبال�سراكة مع دار اأوب��را ميرتوبوليتان، يف اأول تعاون من نوعه 

عرب التاريخ للدار العريقة مع موؤ�س�سة ثقافية عربية.
كما ت�سارك اإحدى اأعرق فرق الأورك�سرتا العاملية “اأورك�سرتا كليفالند” �سمن 
الربنامج الرئي�سي للمهرجان، بقيادة املدير الفني فرانز ويل�سر- مو�ست ورفقة 
الباريتون املتاألق ال�سري �ساميون كينلي�سايد، يف ظهورها الأول يف العامل العربي، 
ويف عر�سها الثاين �سمن املهرجان ين�سم اإليها عازف الت�سيلو العاملي ال�سهري، 
الباليه  م�سرح  يقدم  كما  م��ا،  ي��و  ي��و  �سابقاً،  املهرجان  ا�ست�سافه  ال��ذي  النجم 
�سك�سبري روميو وجولييت على مدى  نيويورك م�سرحية  الأ�سهر يف  الأمريكي 
كليفالند، يف  اأورك�����س��رتا  فرقة  ب�سحبة  اأب��ري��ل،  من  وال��راب��ع  الثالث  ليلتني يف 

تعاون لأول مرة بينهما بجهود مهرجان اأبوظبي.
ومتهيداً لنطالق الفعاليات الرئي�سية للمهرجان اأبوظبي 2020، تقام اأم�سية 
رمي  الإماراتية  ال�ساعرة  اأعمال  “الرحيل” من  املهرجان” بعنوان  يف  “ال�سعر 
للربنامج  الأول  العر�س  وينطلق  �سيتل.  جوانا  الأمريكية  واملخرجة  املنهايل 
العاملية  الأورك�����س��رتا  ف��رق  اأع���رق  اإح���دى  حتييها  اأوب��رال��ي��ة  باأم�سية  الرئي�سي 
ورفقة  مو�ست  ويل�سر-  ف��ران��ز  الفني  امل��دي��ر  بقيادة  كليفالند”  “اأورك�سرتا 
الباريتون املتاألق ال�سري �ساميون كينلي�سايد، يف ظهورها الأول يف العامل العربي، 
ويف عر�سها الثاين �سمن املهرجان ين�سم اإليها عازف الت�سيلو العاملي ال�سهري، 
الباليه  م�سرح  يقدم  كما  م��ا،  ي��و  ي��و  �سابقاً،  املهرجان  ا�ست�سافه  ال��ذي  النجم 
�سك�سبري روميو وجولييت على مدى  نيويورك م�سرحية  الأ�سهر يف  الأمريكي 
كليفالند، يف  اأورك�����س��رتا  فرقة  ب�سحبة  اأب��ري��ل،  من  وال��راب��ع  الثالث  ليلتني يف 

تعاون لأول مرة بينهما بجهود مهرجان اأبوظبي.
“روميو  الأم��ري��ك��ي-  الباليه  م�سرح  فيحييها  املهرجان  يف  الباليه  اأم�سية  اأم��ا 
اأبوظبي  مهرجان  اأورك�سرتا  واأم�سية  كليفالند”،  “اأورك�سرتا  مع  وجولييت” 

لل�سباب وتقدمها اأورك�سرتا الإمارات ال�سيمفونية لل�سباب، ويكون ختام املهرجان 
النجم احلائز على جائزة جرامي يف عام  اجل��از مع  ملو�سيقى  رائعة  اأم�سية  مع 
2014 لأف�سل األبوم جاز غنائي، غريغوري بورتر، يف اأول ظهور له يف الإمارات 
الدبلوما�سية  ج��ه��ود  حتفيز  يف  اأب��وظ��ب��ي  مهرجان  وي�ستمر  امل��ت��ح��دة.  العربية 
بال�سراكة مع  ينظم  عاملياً، حيث  والعربي  الإماراتي  وتعزيز احل�سور  الثقافية 
منها  العاملية  امل��ب��ادرات  من  جمموعة  دولياً  ا�سرتاتيجيا  �سريكاً   33 من  اأك��رث 
 –  2019 مو�سم  بوليز،  بيري  قاعة  يف  العامل،  ح��ول  العرب  الفنانني  عرو�س 
2020، والتي تت�سمن حفالت كلٍّ من مي فاروق، وعد بوح�ّسون، فريدة حممد 
اأ�ستاذ العود العربي ن�سري �سمة، كنان العظمة، وبروكلني رايدر، وعر�س  علي، 
موؤ�س�سة ثقافية عربية،  مع  مرة  ولأول  امل�سرتك  الطائر” الإنتاج  “الهولندي 
اأبوظبي،  الوطنية، ومهرجان  الهولندية  والأوب��را  اأوبرا مرتوبوليتان،  دار  بني 
ودار اأوبرا كيبيك، يف دار اأوبرا مرتوبوليتان، مركز لينكولن، نيويورك، والعمل 
فان  لودفيج  ال�سهري  املو�سيقي  املوؤلف  ملولد   250 بالذكرى  احتفاًء  امل�سرتك 
�سوبان،  فريديريك  ال�سهري  املو�سيقي  املوؤلف  ملولد   210 والذكرى  بيتهوفن 
وذلك �سمن مهرجان بيتهوفن الدويل، يف وار�سو ببولندا، وعر�س الفالمنكو 
من �سهرزاد اإىل يو كارمن ملاريا باخا�س يف دار اأوبرا “غران تياتر ديل لي�سيو”، 
اأبوظبي،  “غران تياتر ديل لي�سيو” ومهرجان  بر�سلونة، بتكليف م�سرتك من 
مبادرته  �سمن  ال�سباب  للمو�سيقيني  فل�سطني  اأورك�����س��رتا  امل��ه��رج��ان  وي��ق��ّدم 
النم�سا ودول  اأملانيا،  العاملية يف  اأبوظبي لل�سباب يف جولتها  اأورك�سرتا مهرجان 
اأخرى، كما ينّظم جولة عمر كمال العاملية يف اململكة املتحدة والوليات التحدة 
الأمريكية. وكما هي العادة �سنوياً، بالتعاون مع �سوبارد، تّكرم جائزة مهرجان 
التعبريية،  الفنون  م��ن خمتلف جم���الت  الإب����داع  رم���وز  م��ن  العديد  اأب��وظ��ب��ي 
العربي  الوطن  من  واملو�سيقى  الفن  رواد  من  ملجموعة  العام،  هذا  تمُقّدم  حيث 
يحيى  القدير  امل�سري  الفنان  العربية  وال��درام��ا  ال�سينما  جنم  وه��م:  والعامل، 
كليفالند  اأورك�سرتا  اأمناء  الفخري ملجل�س  الرئي�س  ونورما لرينر،  الفخراين، 
ورئي�س جمل�س اإدارة موؤ�س�سة لرينر، وكري�ستو جافا�سيف، الفنان العاملي الذي 
موؤ�س�س  اأو�سيه،  وبالوما  ال�سهرية،  البيئية  الفنية  الأع��م��ال  من  العديد  اأجن��ز 
ومدير كلية رينا �سوفيا للمو�سيقى. ويقدم مهرجان اأبوظبي يف دورته ال�سابعة 
ع�سرة مبادرات ومن�سات ال�سباب يف “مهرجان اأبوظبي” التي ت�ستكمل م�سرية 
املهرجان وجمموعة اأبوظبي للثقافة والفنون يف ال�ستثمار يف ال�سباب الإماراتي 
مهاراتهم،  تطوير  يف  ت�سهم  تخ�س�سية  اإبداعية  من�سات  خلق  عرب  ومتكينهم 
يف  امل�ساهمة  لهم  يتيح  مما  امل�ستقبلية  اآفاقهم  وا�ستك�ساف  احتياجاتهم،  وتلبية 
تعزيز النه�سة الثقافية والفنية يف دولة الإمارات وا�ستدامتها، ويحتفي املهرجان 
بقدرات املواهب ال�ساعدة عرب جمموعة متنوعة من الربامج واملبادرات اأهمها 
الإعالمية  القيادات  ال�سباب،  الأف��الم  �سانعي  دورة  امل�سرحية،  الإم��ارات  ور�سة 
ال�سابة، رواق الفكر، رواق الأدب والكتاب، جائزة الفنون الت�سكيلية من مهرجان 

اأبوظبي للثقافة  اأبوظبي -2019 جلف كابيتال، جائزة الإبداع من جمموعة 
لل�سباب،  الت�سميم  منحة  للت�سميم،  توتال  جائزة  كابيتال،  جلف   - والفنون 

جائزة كري�ستو وجان-كلود، ا�ستديو الفنانني، وتاندم الإمارات.
قبل  ما  عرو�س  اأبوظبي  ملهرجان  الرئي�سي  الربنامج  عرو�س  تت�سمن  وكما 
للكاتبة   2020 يناير   24 يف  /ال��رح��ي��ل/  ب��ع��ن��وان  �سعرية  ام�سية  امل��ه��رج��ان 
تكليف  هو  والعمل  �سيتل  جوانا  الأمريكية  واملخرجة  املنهايل  رمي  الإماراتية 
اأبوظبي  ومهرجان  اأبوظبي  نيويورك  جامعة  يف  الفنون  مركز  م��ن  م�سرتك 
التي  والأ�سى  والأن��وث��ة  ال��رباءة  مظاهر  العمل  هذا  ويتناول  الثقايف..  واملجمع 
ت�سمل  فيما   .. العامل من حوله  تغري  و�سط  يبقى على حاله  تنعك�س يف ج�سد 
اأداء حركي  “الرحيل” اإلقاء ق�سائد باللغتني العربية والإجنليزية مع  اأم�سية 
وعر�س �سور بطريقة الإ�سقاط ال�سوئي وهي عمل م�سرحي معا�سر يتم عر�سه 
الإمارات  ق�سر  م�سرح  يف  موعد  على  اجلمهور  و�سيكون   .. عاملياً  الأوىل  للمرة 
كليفالند”  “اأورك�سرتا  وتقدمه  العربي  العامل  يف  م��رة  لأول  يقام  عر�س  مع 
العقود  وخ��الل  اأوه��اي��و،  بولية  كليفالند  1918 يف مدينة  عام  تاأ�س�ست  التي 
الالحقة، �سرعان ما حتولت من اأورك�سرتا حملية متوا�سعة اإىل واحدة من اأهم 

فرق الأورك�سرتا ال�سمفونية يف العامل.
كما �سيقام كذلك عر�س لأول مرة يف العامل العربي على م�سرح ق�سر الإمارات، 
وهو العر�س الثاين الذي تقدمه “اأورك�سرتا كليفالند” يف مهرجان اأبوظبي، 
يو  يو-  العاملي  الت�سيلو  ع��ازف  للغاية، وهو  ا�ستثنائية  �سخ�سية  امل��رة مع  وه��ذه 
يقام  ا�سافة اىل عر�س   2017 العام  املهرجان  ملع جنمه يف  اأن  �سبق  ال��ذي  ما 
“م�سرح  لأول م���رة يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي ع��ل��ى م�����س��رح ق�����س��ر الإم������ارات ي��ق��دم��ه 
ال�سركاء  واأح��د  العاملية،  الباليه  اأه��م دور  اإح��دى  يمُعّد  الأمريكي” ال��ذي  الباليه 
ال�سرتاتيجيني الدوليني ملجموعة اأبوظبي للثقافة والفنون، وخالل مهرجان 
�سك�سبري  رائعة  امل�سرح  خ�سبة  على  ماكميالن  كينيث  املخرج  �سيقدم  اأبوظبي، 
والتي  والرومان�سية  الرتاجيديا  بني  متزج  وجولييت” التي  “روميو  اخلالدة 

ارتبط ا�سمها با�سم الفرقة ومكنتها من ترك ب�سمة ل متحى.
لتنظيم عرو�س  املهرجان دعمه  املهرجان يخ�س�س  ولأول مرة �سمن فعاليات 
فرق اأورك�سرتا ال�سباب، وتقدمي هذه الفرق �سمن فعالياته ب�سكل �سنوي حيث 
لل�سباب”  ال�سيمفونية  الإم����ارات  “اأورك�سرتا  حتييها  اأم�سية  املهرجان  ي��ق��ّدم 
بالتعاون مع مركز الفنون يف جامعة نيويورك، اأبوظبي وقد تاأ�س�ست عام 1994 
على يد املاي�سرتو ال�سوري ريا�س القد�سي حيث األهمت وا�ستقطبت العديد من 

الفنانني عرب �سل�سلة من العرو�س املميزة الكال�سيكية واملعا�سرة.
اأم�سية اجل��از يحييها  ولأول مرة يف الإم��ارات على م�سرح ق�سر الإم��ارات تقام 
اأث��ن��اء غناء  وال���داف���ئ  ال��ع��ذب  ا�ستهر ب�سوته  ل��ط��امل��ا  ال���ذي  ب��ورت��ر  ج��ري��ج��وري 
بف�سل  اإىل ظاهرة مو�سيقية فذة  العقد احلايل  الباريتون، حيث حتول خالل 

اأ�سلوبه الب�سيط واملوؤثر يف عامل مو�سيقى اجلاز وال�سول.

•• دبي-الفجر:

وزارة  وك��ي��ل  ال�سعفار  اهلل  ع��ب��د  �سيف  ال��ف��ري��ق  ���س��ع��ادة  ت��راأ���س 
الجتماع  ال��داخ��ل��ي،  ل��الأم��ن  العليا  اللجنة  رئي�س  الداخلية، 
القادة  بح�سور  دب��ي،  �سرطة  �سباط  ن��ادي  يف  للجنة  ال���دوري 
واملديرين العامني اأع�ساء اللجنة وعدد من كبار ال�سباط يف 

وزارة الداخلية. 
وزارة  ا�سرتاتيجية  �سمن  ي��اأت��ي  ال���ذي  الج��ت��م��اع  خ��الل  ومت 
ملواجهة  واجلاهزية  ال�ستعداد  �سمان  اإىل  الهادفة  الداخلية 
ا�ستعرا�س اجلهود والإج���راءات التي مت العمل بها  الأح��داث، 
نتيجة تاأثر بع�س املناطق ال�ساحلية باملنطقة ال�سرقية باحلالة 
نهاية  يف  ح��دث  كيار” ال���ذي  “اإع�سار  ع��ن  الناجمة  امل��داري��ة 
ال�سهر املا�سي، حيث تعاملت اجلهات املخت�سة بكفاءة ومهنية 
وال�ستقرار  الأم���ن  تعزيز  يف  �ساهم  مم��ا  احل���دث،  م��ع  عالية 
املجتمعي، م�سيدا باجلهود املبذولة من فرق العمل من جميع 

اجلهات واملوؤ�س�سات املعنية.
ك��م��ا مت ا���س��ت��ع��را���س ال���ربام���ج ال��ت��دري��ب��ي��ة ومت���اري���ن الأم����ن 
ال�سركاء  الداخلي، التي تنفذها وزارة الداخلية بالتن�سيق مع 
ال�سرتاتيجيني، ومناق�سة عدد من املوا�سيع املدرجة يف جدول 
وم��ا مت  ال�سابقة،  والتو�سيات  ال��ق��رارات  اإىل  اإ�سافة  الأع��م��ال، 
الأمن  لعمليات  امل�ستقبلية  امل�ساريع  وا�ستعرا�س  منها  تنفيذه 

الداخلي.
وكيل  ال�سعفار  اهلل  عبد  �سيف  الفريق  اجتمع  اخ��ر  �سياق  ويف 

اأمن  لتمرين  العليا  اللجنة  من  اأع�ساء  مع  الداخلية،  وزارة 
ال���ل���واء ع��ب��د اهلل ع��ل��ي الغيثي،  ب��ح�����س��ور   ،2 ال��ع��رب��ي  اخل��ل��ي��ج 
بالوكالة،  العمليات  ل�سوؤون  دبي  ل�سرطة  العام  القائد  م�ساعد 
مدير  الطنيجي،  �سامل  علي  الدكتور  الركن  العميد  والعميد 

عام العمليات املركزية الحتادية بوزارة الداخلية، حيث اطلع 
لتنظيم  اجل��اري��ة  وال���س��ت��ع��دادات  التح�سريات  على  �سعادته 
مترين اأمن اخلليج العربي 2 املزمع تنفيذه يف دولة الإمارات 

العربية املتحدة يف عام 2020.

••  دبي-الفجر:

زار وفد ميثل جمعية دار الرب كال من مملكة تايالند 
ا�ستمرت  عمل  مهمة  يف  موؤخرا،  الفلبني،  وجمهورية 
م��ي��دان��ي��ة لتفقد  زي�����ارات  ع��ل��ى  وت���رك���زت  ي��وم��ا،   16
واإن�سانيا  خ��ريي��ا  م�����س��روع��ا   78 ج����ودة  م���دى  وب��ح��ث 
وتنمويا، تنفذها اجلمعية يف البلدين، بف�سل تربعات 

وم�ساهمات اأهل اخلري والإح�سان يف الإمارات.
�سم وفد اجلمعية يو�سف عبد اهلل اليتيم، مدير اإدارة 

رئي�س  مكتب  مدير  علي،  اآل  �سالح  وح�سن  امل�ساريع، 
البلدين  يف  ال��وف��د  والتقى  اخل��ريي��ة.  امل�ساريع  قطاع 
ل�”دار  الإ�سرتاتيجيني  ال�سركاء  من  هيئة  الآ�سيويني 

الرب«.
املتابعة  ال��زي��ارة  من  الهدف  اإن  اليتيم:  يو�سف  وق��ال 
وال���ت���اأك���د م���ن ج����ودة ت��ن��ف��ي��ذ امل�����س��اري��ع ���س��م��ن اخلطة 
املتابعة  ع��رب  اجلمعية،  يف  امل�ساريع  لقطاع  ال�سنوية 
امل��ب��ا���س��رة وال��ل��ق��اء م���ع م�����س��وؤويل الهيئات  امل��ي��دان��ي��ة 
لتبادل  ال��دول��ت��ني،  يف  اجلمعية  �سركاء  م��ن  املخت�سة 

الآراء والعمل على حت�سني اخلدمات اخلريية مل�ساريع 
اجلمعية هناك.

الرب”،  “دار  اأي��ت��ام  م��ع  ل��ق��اء عقد  اإىل  اليتيم  واأ���س��ار   
وتايالند،  الفلبني  يف  اجلمعية  ب��وا���س��ط��ة  امل��ك��ف��ول��ني 
ت�سمن ال�����س��وؤال ع��ن اأح��وال��ه��م، وت��وزي��ع ه��داي��ا عينية 
وح��ل��وي��ات ع��ل��ي��ه��م، وح���ث م�����س��وؤويل ال��ه��ي��ئ��ت��ني  على 

العتناء بهم والهتمام ب�سوؤونهم.
تايالند،  يف  ال���دول���ة  ���س��ف��ارة  الرب”  “دار  وف���د  وزار   

للتعريف باأن�سطة اجلمعية واإجنازاتها يف البلدين. 

والفلبني ت�يلند  يف  الرب«  »دار  لـ  وتنموي�  اإن�س�ني�  م�سروع�   78
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اطلع على اجلهود املبذولة يف التعامل مع اإع�سار »كيار«

ال�سعف�ر يرتاأ�ص اجتم�ع اللجنة العلي� لالأمن الداخلي 

الفريق �س�حي خلف�ن يطلع على منظومة البتك�ر بوزارة الداخلية

•• ال�شارقة-وام:

 14 الفرتة من  خ��الل  بال�سارقة  الثقافة  دائ��رة  تطلق 
الن�سخة  ف��ع��ال��ي��ات  اجل������اري  ن��وف��م��رب  م���ن   17 ح��ت��ى 
ال���راب���ع���ة م���ن م��ه��رج��ان الأق�������س���ر ل��ل�����س��ع��ر ال��ع��رب��ي يف 
م��دي��ن��ة الأق�����س��ر “م�سر” مب�����س��ارك��ة م��ن ك��ب��ار اأدب����اء 
وم��ب��دع��ي م�سر و���س��ي��وف م��ن ال��وط��ن ال��ع��رب��ي و ذلك 
ال�سيخ الدكتور �سلطان بن  ال�سمو  حتت رعاية �ساحب 
ال�سارقة  حاكم  الأعلى  املجل�س  ع�سو  القا�سمي  حممد 
و ق���ال ���س��ع��ادة ع��ب��داهلل حم��م��د ال��ع��وي�����س رئ��ي�����س دائرة 
العربي  الوطن  ال�سعر يف  بيوت  اإن  ال�سارقة  الثقافة يف 
التي �ساهمت بفاعلية يف  الفعاليات  قدمت العديد من 

ا�ستنها�س احلراك الثقايف يف الوطن العربي جتلى ذلك 
ال�سعراء  ال�سعر العديد من الأدب��اء و  با�ست�سافة بيوت 
و حتولت بهذا حا�سنا حقيقيا لل�سعراء واملوهوبني من 
ال��دول العربية و يف الوقت  امل��دن يف  كافة املحافظات و 
ال�سعرية  ال��دواوي��ن  بطباعة  ال�سعر  بيوت  ب���ادرت  ذات��ه 

التي �سكلت رافداً قيماً للمكتبة العربية .
الأق�سر  يف  الثقافة  بق�سر  امل��ه��رج��ان  فعاليات  ت��ب��داأ  و 
عبدالدامي  اينا�س  ال��دك��ت��ورة  م��ع��ايل  م��ن  لكل  بكلمات 
م�سطفى  للم�ست�سار  كلمة  و  امل�سرية  الثقافة  وزي���رة 
ال�����س��اع��ر ح�سني  ك��ل��م��ة  تليها  الق�����س��ر  ال��ه��م حم��اف��ظ 
القباحي مدير بيت ال�سعر يف الأق�سر يلي ذلك اأم�سية 

�سعرية.

•• دبي-الفجر:

اطلع معايل الفريق �ساحي خلفان، نائب رئي�س ال�سرطة والأمن العام يف دبي، 
الداخلية، ووجه معاليه  اليوم، على منظومة البتكار يف وزارة  مبكتبه �سباح 
ب�سرورة اإيجاد حا�سنات ابتكار على م�ستوى الوزارة، جتمع الأفكار البداعية 
والبتكارات التي يقدمها املنت�سبني يف خمتلف املجالت وكل ح�سب اخت�سا�سه. 
جاء ذلك خالل العر�س الذي قدمه املقدم حممد اإ�سماعيل الهرمودي، مدير 
املختلفة  والأق�سام  التنظيمي  الهيكل  و�سمل  الداخلية،  ب��وزارة  البتكار  مركز 
للمركز، واآلية عمل نظام القرتاحات وكيفية حتويلها اإىل اأفكار اإبداعية ي�ستفاد 
منها يف جمال العمل، واأ�ساليب ن�سر امللكية الفكرية، والآليات املتبعة يف ت�سجيل 
وا�ستخراج امللكيات اخلا�سة بها، وطرق رعاية املبتكرين. كما اطلع معاليه على 
عدد من م�ساريع البتكارات التي مت اإجنازها، والعمل بها، وامل�ساريع اجلديدة 
والتي قيد الإجناز. ح�سر الجتماع العميد اأحمد املقعودي، مدير مكتب نائب 
رئي�س ال�سرطة والأمن العام يف دبي، والعميد مهند�س وليد املناعي، مدير عام 
دبي،  يف  العام  والأم��ن  ال�سرطة  رئي�س  نائب  مبكتب  والبتكار،  التطوير  اإدارة 
اللجنة  رئي�س  الذخري،  را�سد  الدكتور  والعقيد  نا�سر،  العقيد مروان  ونائبه 

الوطنية العليا للوقاية من املخدرات، املقدم مبارك بو�سمرة.

اجتم�عية ال�س�رقة تدعو للح�سول على ترخي�ص 
مزاولة املهن الجتم�عية يف الإم�رة

ثق�فة ال�س�رقة تطلق مهرج�ن الأق�سر لل�سعر العربي اخلمي�ص
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اأخبـار الإمـارات

•• اأبوظبي - وام: 

تقدم �سركة اأبوظبي للخدمات ال�سحية �سحة العالج بالطب النووي من خالل 
يف  املفرق  وم�ست�سفى  الطبية،  خليفة  ال�سيخ  مدينة  وه��ي  من�ساآتها  من  ث��الث 
 ، اأبوظبي، وم�ست�سفى توام يف مدينة العني، وذلك وفقا لأعلى املعايري العاملية 

وبا�ستخدام اأحدث التقنيات.
ال�سيخ  مدينة  يف  ال��ن��ووي  الطب  ا�ست�سارية  ب��اه��ارون  رق��وان��ة  الدكتورة  واأك���دت 
وام  الم��ارات  اأنباء  لوكالة  ت�سريح  “�سحة” يف  ل�سركة  التابعة  الطبية  خليفة 
.. اأن الطب النووي يعد من اأحدث تطبيقات التكنولوجيا يف املجال الطبي، اإذ 
اأمرا�س  الكلى،  اأمرا�س  مثل  ال�سحية،  امل�ساكل  من  العديد  عن  الك�سف  ميكنه 
القلب، التهاب املفا�سل والعظام، التهاب اجلهاز الع�سبي املركزي، اأمرا�س الكبد 
يف  الف�سل  العلم  لهذا  اأن  موؤكدة  التنف�سي،  واجلهاز  الرئة  اأمرا�س  والطحال، 

ت�سخي�س العديد من احلالت املر�سية ومعاجلتها.
واأو�سحت اأن الطب النووي هو درا�سة لوظائف اجل�سم واخللية ودرا�سة التغريات 
الطارئة عن الأمرا�س بت�سويرها والذي يختلف عن الت�سوير بالأ�سعات التي 
الأ�سعة  اأو  العادية  كالأ�سعة  الت�سريح  هذا  والتغيري يف  الأع�ساء  ت�سريح  تدر�س 

املقطعية اأو الرنني املغناطي�سي.
واأ�سافت اأن العالج بالنظائر امل�سعة “ الطب النووي “ يعتمد على حقن النظائر 
امل�سعة، التي لها يف ال�سفات الكيميائية والبيولوجية، �سفات ت�سابه مواد مماثلة 

طبيعية داخل اجل�سم كمادة “ الثاليم” امل�سع الذي مياثل مادة “البوتا�سيوم” 
باجل�سم وت�سرفه داخل اخللية، ويتم متابعة هذه النظائر امل�سعة باجل�سم عن 

طريق جهاز جاما الذي يلتقط الإ�سعاع يف الع�سو املطلوب ت�سويره.
واأو�سحت اأن “�سحة” تويل العالج بالطب النووي اأهمية ملا يحققه من نتائج 
اإيجابية حيث مت عالج الكثري من احلالت خالل ال�سنوات املا�سية والتي �سفيت 
متاما . وقالت اإن مدينة ال�سيخ خليفة الطبية - التابعة ل�سركة “�سحة” - بداأت 
تقدمي العالج بالطب النووي منذ عام 2009 للمر�سى امل�سابني ب�سرطان الغدة 
الدرقية، وذلك من خالل عنرب العزل اخلا�س الذي مت جتهيزه لهذا الغر�س 
وفقا لقواعد ونظم الهيئة الحتادية للطاقة النووية .. لفتة اإىل تقدمي العالج 

ل� 207 مر�سى منذ عام 2009، ومت �سفائهم بحمد اهلل.
“�سحة” -  ال�سحية  للخدمات  اأبوظبي  ل�سركة  التابع   - املفرق  م�ست�سفى  اأم��ا 
فقد كانت بدايته مع العالج بالطب النووي بتوفري فحو�سات ت�سخي�سية مثل : 
درا�سة ن�سح ع�سلة القلب، من اأجل تقييم وظيفة القلب ونق�س الرتوية، وفح�س 
الكلى، لتقييم وظيفة الكلى، وفح�س العظام لتقيم مدى انت�سار ال�سرطان اإىل 
الأخرى،  الأم��را���س  من  والعديد  ال�سغط  ك�سر  مثل  العظم،  والتهاب  العظام، 
وفح�س  القلب،  ع�سلة  وظيفة  لتقييم  القلب،  ع�سلة  وظيفة  درا���س��ة  وكذلك 
امل�سح  واإج����راء  ال��رئ��وي،  ال��دم��وي  ب��ه��دف تقييم الن�����س��داد  ال��رتوي��ة  التهوية / 
حول الغدة الدرقية ملعرفة مكان ورم الغدة، وفح�س امت�سا�س الغدة الدرقية، 
للم�ساعدة يف  املعدة،  اإف��راغ  الدرقية، ودرا�سة  الغدة  ن�ساط  �سبب فرط  لتحديد 

ت�سخي�س ك�سل املعدة، والعديد من الدرا�سات الت�سخي�سية الأخرى.
وقدم م�ست�سفى املفرق العالج بالطب النووي للعديد من املر�سى لعالج �سرطان 
بعد  املتبقية  الدرقية  الغدة  اأن�سجة  والق�ساء على  امل�سع،  باليود  الدرقية  الغدة 
اإذا  اجلراحة والأمرا�س النقيلية، بالإ�سافة لعالج فرط ن�ساط الغدة الدرقية 
105 مر�سى  ف�سل العالج الطبي يف ال�سيطرة على الأعرا�س، حيث مت عالج 
م��ن ���س��رط��ان ال��غ��دة ال��درق��ي��ة، 5 ح���الت ك��ان��ت ت��ع��اين م��ن ف��رط ن�ساط الغدة 

الدرقية خالل عام 2018.
التابع ل�سركة �سحة - العالج يف ق�سم الطب النووي  وقدم م�ست�سفى املفرق - 
لنحو 20597 مري�سا خالل الفرتة من عام 2011 وحتى الن�سف الأول من 

العام اجلاري، ومت توفري العالج بالطب النووي للعديد من احلالت.
يف  النووي  الطب  ا�ستخدام  “�سحة” -  ل�سركة  -التابع  ت��وام  م�ست�سفى  وب��داأت 
امل�سعة، وال��ذي وفر جهازا  امل��واد  اإن�ساء خمترب  اإذ مت   1979 العالج منذ العام 

واحدا للم�سح الذري، وجهازا اآخر لقيا�س كثافة العظام.
املا�سية  ال�سنوات  خ��الل  امل�ست�سفى  ه��ذا  يف  النووي  الطب  خدمات  تطوير  ومت 
يعمل  حيث  املنطقة،  يف  املتطور  ال��ن��ووي  الطب  اأق�سام  اأك��رب  من  اليوم  لي�سبح 
للت�سوير  ال��واح��د  الإ���س��ع��اع��ي  الن��ب��ع��اث  ذات  ال���ذري  امل�سح  اأج��ه��زة  م��ن  بثالثة 
املقطعي، وجهاز من ذوي النبعاث الإ�سعاعي الواحد للت�سوير املقطعي/ الأ�سعة 
اإىل جناحني مبوا�سفات عالية الدقة للعالج بالنظائر  ، بالإ�سافة  املقطعية / 
امل�سعة، ويعمل فيه طاقم ذو كفاءة عالية يتمثل يف اإثنني من اإ�ست�ساريي الطب 

النووي، وخم�سة من الطاقم الطبي امل�ساند املتخ�س�س يف الطب النووي.
التخ�س�سات  ملختلف  خدماته  ت��وام  م�ست�سفى  يف  ال��ن��ووي  الطب  ق�سم  وي��ق��دم 
الثالث  ال�سنوات  يف  ب��داأ  وق��د  وغ��ريه��ا،  ال�سماء  وال��غ��دد  والقلب،  الأورام،  مثل 
الأمرا�س  من  للعديد  متميزة  وعالجية  ت�سخي�سية  خدمات  بتقدمي  الأخ��رية 
مثل: �سرطان الربو�ستاتا، اأورام الغدد ال�سماء، اأورام اخلاليا الع�سبية، �سرطان 
الكبد، �سرطان الغدة الدرقية، اأمرا�س الغدة الدرقية الن�سطة احلميدة، ومر�س 
بت�سخي�س  ت��وام  م�ست�سفى  يف  ال��ن��ووي  الطب  ق�سم  ق��ام  حيث  ال��رع��ا���س،  ال�سلل 
وعالج نحو 70.160 مري�س خالل ال�سنوات من 2011 وحتى �سهر يوليو 
و�سفائها  احل���الت  جميع  معاجلة  مت  اهلل  وبحمد   ،2019 اجل���اري  ال��ع��ام  م��ن 
وا�ستفادت من اجلل�سات العالجية التي قدمت لهم اجلدير بالذكر اأنه عند حقن 
النظائر امل�سعة يف ج�سم الإن�سان فاإنها ت�ستقر يف الع�سو املراد فح�سه مب�ساعدة 
مواد اأخرى تعمل على الت�ساق النظائر امل�سعة بالع�سو امل�ساب، وتتيح الفر�سة 
ذلك  ميكن  حيث  ووظيفته،  الع�سو  ذلك  تركيب  عن  معلومات  على  للح�سول 
الإجراء من الو�سول اىل الت�سخي�س املبكر يف بع�س الأمرا�س قبل الفحو�سات 
الأخرى اأو مب�ساندتها ، فبعد ب�سع دقائق من حقن املري�س بالنظائر امل�سعة عرب 
الإ�سعاعي  الن�ساط  تعك�س  “جاما” والتي  كامريا  املري�س حتت  يو�سع  الوريد 
لتلك اجلزيئات امل�سعة التي تنت�سر يف الع�سو امل�ساب، وقد مت العرتاف الر�سمي 
بالطب النووي كو�سيلة للت�سخي�س والعالج منذ عام 1970، وبعدها بعامني 

بداأ برنامج الزمالة كتخ�س�س طبي م�ستقل.

•• اأبوظبي-وام:

مت�سي كليات التقنية العليا يف م�سريتها التعليمية من اأجل رفد �سوق العمل 
ريادة  اأدوات  ومتتلك  احلديثة  واملعارف  باملهارات  امل�سلحة  الوطنية  بالكوادر 

امل�ستقبل وحتقيق التنمية امل�ستدامة للدولة يف القطاعات كافة.
وت�ستعر�س وكالة اأنباء الإمارات وام يف التقرير التايل جمموعة من املبادرات 
على  حر�سها  اإط���ار  يف  وذل��ك  عامني  خ��الل  الكليات  نفذتها  التي  التعليمية 

امل�ساهمة يف م�سرية الدولة التي ترتكز على بناء الإن�سان.
وجنحت كليات التقنية العليا منذ تاأ�سي�سها قبل اأكرث من 30 عاما يف تخريج 
بها حالياً اأكرث من 23 األف طالب  يدر�س  فيما   .. وخريجة  خريج  األف   62

وطالبة.
�سعادة  وقال   .. الرابع  ا�سرتاتيجية اجليل  نحو عامني  الكليات منذ  واأطلقت 
هذه  اإن  العليا  التقنية  كليات  جممع  مدير  ال�سام�سي  عبداللطيف  الدكتور 
فر�س  وت��وف��ري  فنيني  وق���ادة  اأع��م��ال  ورواد  �سركات  تخريج  يف  ت�سهم  اخلطة 

للجميع.
منوذج  اخلطة  هذه  وفق  تبنت  الكليات  الإمارات” اأن  اأنباء  ل�”وكالة  واأ�ساف 
والحرتافية  الأكادميية  ال�سهادات  بني  الربط  حقق  ال��ذي  الهجني  التعليم 
للو�سول اإىل خريج ميثل اخليار الأول ل�سوق العمل .. م�سريا اإىل اأننا لدينا 

اليوم 3720 طالبا وطالبة ح�سلوا على �سهادات احرتافية عاملية.
اإب��داع��ي��ة وخ�س�ست  ح���رة  اق��ت�����س��ادي��ة  اأول منطقة  د���س��ن��ت  ال��ك��ل��ي��ات  اإن  وق���ال 
لريادة  دعما  درهم  100 مليون  بقيمة  الر�سيدة �سندوقا  القيادة  بتوجيهات 

الأعمال.
اإىل ارتفاع عدد  اأدى  الكليات وفرت فر�س تعليم متنوعة للطلبة ما  اأن  وبني 
املقبولني اإىل 3 اأ�سعاف .. مو�سحاً اأن الكليات حتافظ على اإلتزامها بتخريج 
طلبة من حملة �سهادات الدبلوم والدبلوم العايل اإ�سافة اإىل م�سار البكالوريو�س 

ولدينا 2033 خريجا وخريجة من الدبلوم والدبلوم العايل.
وعن دور الكليات يف تعزيز اإقبال طالبها على العمل بالقطاع اخلا�س .. قال 
ال�سام�سي اإن جميع الطلبة يتم تدريبهم يف القطاع اخلا�س بالدولة ويف هذا 

26 يف  القطاع من  بهذا  العمل  اإىل  توجيه اخلريجني  ن�سبة  ارتفعت  ال�سدد 
اأكدت  93 يف املائة من جهات العمل  اأن  اإىل  57 يف املائة .. م�سريا  اإىل  املائة 

ر�ساها عن جاهزية طلبة الكليات ل�سوق العمل.
واأ�سار اإىل اأن جميع برامج كليات التقنية العليا ال� 71 ح�سلت على العتماد 
22 جهة عاملية مانحة لل�سهادات  اإقامة �سراكات مهنية مع  الأكادميي ومتت 
لكي  والأكادميية  بال�سهادات الحرتافية  براجمنا  الحرتافية وربطنا جميع 

يتخرج الطالب ب�سهادتني.
 19421 اأجن��زه��ا  ت��ط��وع  �ساعة  ون�سف  مليون  ع��ن  ي��زي��د  م��ا  حققنا  وت��اب��ع 
على  احلا�سلني  اأ�ساتذتنا  ع��دد  و�ساعفنا  موؤ�س�سة   322 يف  وطالبة  طالبا 
59 يف املائة ويتمتعون يف الوقت ذاته باخلربة العلمية  �سهادة الدكتوراة اإىل 

ال�سناعية.
البحوث  ل��دع��م  ك��م��ن��ح  دره����م  م��ل��ي��ون   20 م��ن  اأك����رث  واأ����س���اف مت تخ�سي�س 
التطبيقية كما بداأنا منح �سهادة املعلم الرقمي لأ�ساتذتها ال�سادرة عن “بالك 
ال�سهادة  ه��ذه  متنح  ال��دول��ة  يف  تعليمية  موؤ�س�سة  ك��اأول  وذل��ك  بورد” العاملية 

العاملية لأ�ساتذتها بهدف تعزيز مهاراتهم التكنولوجية خ�سو�ساً يف ما يتعلق 
بكيفية دجمها يف التعليم وتطوير جتربة تعليم رقمية تتالءم مع بيئة التعليم 

التطبيقي املتطورة وفق ا�سرتاتيجية “اجليل الرابع” لكليات التقنية العليا.
واأ�سار اإىل اأنه على �سعيد تعزيز التوطني يف الكليات مت اإطالق برنامج “�سند” 
لتوطني الهيئات الإدارات حيث ارتفعت ن�سبة التوطني يف الكادر الإداري اإىل 
امل�سرعات  فريق  وجن��ح  خريجنا  م��ن   257 توظيف  ودعمنا  امل��ائ��ة  يف   61

احلكومية لدينا يف ت�سريع 32 عملية �سمن اخلدمات امل�ساندة.
م�سريتها  يف  قدماً  مت�سى  الكليات  اأن  ال�سام�سي  عبداللطيف  الدكتور  واأك��د 
ال���وزراء  جمل�س  م��ن  تكليفها  مت  حيث  للم�ستقبل  الوطنية  ال��ك��وادر  لإع���داد 

بتدريب 18 األف اإماراتي لتطوير مهاراتهم الوظيفية.
كما اأكد اأن م�سرية الكليات �ستظل على الدوام م�ستمدة من م�سرية الدولة يف 
بناء الإن�سان حيث واكبت خمتلف التطورات يف القطاع التعليمي حملياً وعاملياً 
وحققت جناحات ب�سراكات مع موؤ�س�سات وجهات على امل�ستويني املحلي والعاملي 

مبا انعك�س على متيز خمرجاتها.

كلي�ت التقنية .. مب�درات متنح �سب�ب الوطن اأدوات ري�دة امل�ستقبل

�سحة ت�ستخدم اأحدث تقني�ت العالج ب�لطب النووي وفق املع�يري الع�ملية

الكت�ب  مبعر�ص  ي�س�ركون  ن��سرا   150
الفني نقطة لق�ء ب�ل�س�رقة

•• ال�شارقة-وام:

تنطلق اخلمي�س املقبل فعاليات الن�سخة الثانية من معر�س الكتاب الفني ال�سنوي نقطة لقاء 
 16 حتى  وي�ستمر   2019 خلريف  برناجمها  �سمن  للفنون  ال�سارقة  موؤ�س�سة  تنظمه  ال��ذي 
نوفمرب اجلاري. وتركز ن�سخة هذا العام من املعر�س الذي يقام يف بيت عبيد ال�سام�سي يف �ساحة 
الفنون على الق�س�س امل�سورة وجمالت الكولج وت�ست�سيف اأكرث من 150 نا�سرا م�ستقال اإىل 

جانب جمموعة من الفنانني الذين يقدمون م�ساريعهم واإ�سداراتهم الفنية املتنوعة.
وياأتي معر�س نقطة لقاء تتويجا جلهود موؤ�س�سة ال�سارقة للفنون يف جمال الن�سر والتي بداأت 
منذ تاأ�سي�سها يف عام 2009 حيث ن�سرت جمموعة متنوعة من الكتب املتعلقة بالأعمال الفنية 

احلديثة واملعا�سرة مبا يف ذلك كتب الفنانني والكتالوجات واملجلدات الأكادميية.

قرق��ص يلتقي 
م�سوؤول حزبي� �سيني�

•• اأبوظبي-وام:

ب��ن حممد ق��رق��ا���س وزير  اأن���ور  ال��دك��ت��ور  التقى م��ع��ايل 
م��ع��ايل ه��و خهبينغ،  ام�����س  لل�سوؤون اخل��ارج��ي��ة  ال��دول��ة 
ال�����س��ي��ن��ي يف مقاطعة  ال�����س��ي��وع��ي  اأم����ني جل��ن��ة احل����زب 

�سان�سي ال�سينية.
ال�سداقة بني  ع��الق��ات  اللقاء  خ��الل  اجل��ان��ب��ان  وب��ح��ث 
دول����ة الإم�������ارات وج��م��ه��وري��ة ال�����س��ني ال�����س��ع��ب��ي��ة و�سبل 

تعزيزها وتطويرها يف املجالت كافة.

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
       �عالن �أمر �أد�ء بالن�سر

   يف  �لدعوى 2019/2354  �أمر �أد�ء
اىل املدعي عليه / 1- مدحت لطيف حنا �ساوير�س جمهول حمل القامة مبا ان 

املدعي/جميد ح�سن مينائي وميثله:احمد احلاج خادم بطي امليدور املهريي 
طلب ا�ست�سدار امر اداء فقد قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/10/13 
بان يوؤدي للمدعي/ جميد  �ساوير�س  املدعي عليها مدحت لطيف حنا  بالزام 
ح�سن مينائي مبلغ )471585( درهم والفائدة القانونية بواقع 9% �سنويا من 
وامل�ساريف  والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى   2013/2/15 يف  ال�ستحقاق  تاريخ 
ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة.  ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر 

خالل 15 يوم من اليوم التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   

       �عالن �أمر �أد�ء بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/2420  �أمر �أد�ء

اىل املدعي عليه / 1- تكنو فاب �ستيل مانيوفاكت�سرجن �س.ذ.م.م جمهول حمل 
القامة مبا ان املدعي/بيلد تيك للتجارة �س.ذ.م.م وميثله:روكز جورج حبيقه 
قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/10/15 بالزام املدعي عليها تكنو 
فاب �ستيل مانيوفاكت�سرجن ���س.ذ.م.م بان يوؤدي للمدعية/ بيلد تيك للتجارة 
�سنويا   %9 ب��واق��ع  القانونية  وال��ف��ائ��دة  دره���م   )120799.00( مبلغ  �����س.ذ.م.م 
والر�سوم  التام  ال�سداد  وحتى   2019/9/14 يف  الق�سائية  املطالبة  تاريخ  من 
وامل�ساريف ومبلغ خم�سمائة درهم مقابل اتعاب املحاماة و �سمول المر بالنفاذ 
املعجل بقوة القانون.  ولكم احلق يف ا�ستئناف الأمر خالل 15 يوم من اليوم 

التايل لن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   

       �عالن حم�سر حجز بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/98  تنفيذ جتاري

مو�سوع الق�سية:تنفيذ احلكم ال�سادر يف الدعوى رقم:2017/549 جتاري كلي ، ب�سداد 
املبلغ املنفذ به وقدره )4113260( درهم �سامال للر�سوم وامل�ساريف

طالب العالن:طالب التنفيذ قا�سم عبا�س جنفي اأ�سل
املطلوب اعالنه املنفذ �سده/1-يوليا بيلونوغ - جمهول حمل القامة

مو�سوع العالن:نعنلكم بانه مت احلجز على العقار العائد اليكم وبياناته )ار�س رقم 
 913 رق��م  2803+ار����س  الوحدة  رق��م   1 �سبا  املبنى  ا�سم  اخلام�سة  الثنية  959 مبنطقة 
مبنطقة وادي ال�سفا 6( يف حدود املبلغ املنفذ به وقدره )4113260( درهم وذلك للعلم 

مبا جاء ونفاذ مفعوله قانونا - بناء على قرار املحكمة ال�سادر بتاريخ:2019/11/4 .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
       �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

   يف  �لدعوى 2019/123  بيع عقار مرهون
اىل املنفذ �سده/1- اكرم اغا - جمهول حمل القامة

�سابقا  ����س.م.ع(  ال�سالمي  ن��ور  )بنك  عامة(  )م�ساهمة  بنك  التنفيذ/نور  طالب  ان  مبا 
وميثله:جابر را�سد حممد جابر را�سد ال�سالمي

قررت حمكمة دبي البتدائية بتاريخ:2019/11/5 اعالنكم ل�سداد قيمة املطالبة وقدرها 
)398.784( درهم خالل خم�سة ع�سر يوما من تاريخ التبليغ يف ملف التنفيذ اعاله وال بيع 
العقار حمل الرهن بطريق املزايدة وفقا لن�س املادة 295 من قانون الجراءات املدنية )نوع 
العقار مكتب - املنطقة الثنية اخلام�سة - رقم الر�س 64 - رقم املبنى 1 - ا�سم املبنى ون 

ليك بالزا - رقم العقار 608 - رقم الطابق 6 - امل�ساحة 74.69 مرت مربع( .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2019/4302   تنفيذ جتاري  
م م  جمهول  ذ  العامة - �س  م��ارت للتجارة  اي��زي  املنفذ ���س��ده/1-  اىل 
حمل القامة مبا ان طالب التنفيذ/�سركة املراعي الإمارات )�س.ذ.م.م( 
نا�سر حممد  كفاح حممد   / بن موفق وميثله  ال�سيد/ ح�سام  وميثلها 
اأقام عليك الدعوى التنفيذية املذكورة اعاله  ال�سح�سي الزعابي - قد 
طالب  اىل  دره���م   )2954141( وق���دره  ب��ه  املنفذ  املبلغ  ب��دف��ع  وال��زام��ك 
الج���راءات  �ستبا�سر  املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ 
التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار املذكور خالل 15 يوما 

من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   
 �عالن وتكليف بالوفاء بالن�سر

                         يف �لدعوى رقم  2019/540   تنفيذ عقاري   
اىل املنفذ �سده/1- جوان فريناندو فالدفي�سو  جمهول حمل القامة 
دب��ي( وميثله /  �سي )ف��رع  ا���س بي  ات�س  التنفيذ/بنك  ان طالب  مبا 
التنفيذية  ال��دع��وى  عليك  اأق��ام  قد   - علي  اآل  رم�سان  ح�سن  احمد 
املذكورة اعاله والزامك بدفع املبلغ املنفذ به وقدره )12065678.46( 
املحكمة  ف��ان  وعليه  املحكمة.   خزينة  او  التنفيذ  طالب  اىل  دره��م 
�ستبا�سر الج��راءات التنفيذية بحقك يف حالة عدم اللتزام بالقرار 

املذكور خالل 15 يوما من تاريخ ن�سر هذا العالن.
رئي�س �ل�سعبة  

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   

       مذكرة �عالن مدعي عليه بالن�سر
   يف  �لدعوى 2019/1456  جتاري كلي

اىل املدعي عليه / 1-برويز غوثخان خان جمهول حمل القامة مبا ان املدعي/
عليك  اأق��ام  قد  علي  اآل  حممد  علي  ح�سن  وميثله:اميان  نايك  عبدالكرمي  زاك��ر 
12500000درهم  وق��دره  مببلغ  عليه  املدعى  بالزام  املطالبة  ومو�سوعها  الدعوى 
والر�سوم وامل�ساريف واتعاب املحاماة والفائدة 12% من تاريخ املطالبة الق�سائية 
وح��ت��ى ال�����س��داد ال���ت���ام.وح���ددت ل��ه��ا جل�سة ي���وم الأرب���ع���اء امل�����واف�����ق:2019/11/27 
ال�ساعة:9:30 �س بالقاعة:ch2.E.22  لذا فاأنت مكلف باحل�سور اأو من ميثلك 
قانونيا وعليك بتقدمي ما لديك من مذكرات او م�ستندات للمحكمة قبل اجلل�سة 

بثالثة اأيام على الأقل .
رئي�س �ل�سعبة 

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية
�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   

�عالن حكم بالن�سر
   يف  �لدعوى رقم 2019/361 عقاري كلي                                                

اىل املحكوم عليه/1- افانتي هولدينج ليمتد جمهول حمل القامة نعلنكم بان املحكمة 
ل�سالح/  اع��اله  امل��ذك��ورة  الدعوى  يف    2019/9/24 بتاريخ   املنعقدة  بجل�ستها  حكمت 
الثانية  عليها  املدعى  قبل  ال��دع��وى  قبول  بعدم  الدفع  رف�س  اوًل  غاريبيان  فار�سام 
لرففها على غري ذي �سفه ثانياً: عدم نفاذ الت�سرف احلا�سل بتاريخ 2014/4/24 من 
املدعى عليها الوىل ب�سفتها البائع اىل املدعى عليها الثانية ب�سفتها امل�سرتي لقطعتي 
قبول  وع��دم  املدعي  الرابعة يف مواجهة  الرب�ساء جنوب  و 917 مبنطقة   834 الر���س 
ما عدا ذلك من طلبات والزمت املدعى عليهما امل�سروفات والف درهم مقابل اتعاب 
من  اعتبارا  يوما  ثالثني  خالل  لال�ستئناف  قابال  احل�سوري  مبثابة  املحاماة.حكما 
اليوم التايل لن�سر هذا العالن �سدر با�سم �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد بن 

�سعيد اآل مكتوم حاكم دبي وتلى علنا. 
 رئي�س �لق�سم                                                     

حماكم دبي

حماكم دبي �البتد�ئية

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   

�سركة / بروفيزيون مينا منطقة حرة )�س.ذ.م.م( )رخ�سة رقم 735291(  والكائنة 
ب���� دبي ، دبي دولة المارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة لدى �سلطة دبى ،  ترغب 
هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�س 

الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 2019/11/6 ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.  وفقا 
لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها 

عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد 
امل�سجل او الت�سال ب : ال�سيد : �سابرينا فلوفيت �سوري�س  
ا�سم ال�سركة :  بروفيزيون مينا منطقة حرة )�س.ذ.م.م(   

دبي - دولة المارات العربية املتحدة.  هاتف رقم : 4423139 - 04 
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

��سعار ت�سفية
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اأخبـار الإمـارات

•• ال�شارقة-الفجر:

لالآثار  ال�������س���ارق���ة  ه��ي��ئ��ة  اخ��ت��ت��م��ت 
معر�سها  م�����ن  الأوىل  امل����رح����ل����ة 
ال�����س��ارق��ة يف  اآث���ار  ال��ت��وع��وي املتنقل 
وال�����ذي ت�سمن  الإم�������ارة،  م���دار����س 
جمموعة جم�سمات لأهم املكت�سفات 
الأثري  التنقيب  مواقع  يف  الأثرية 
مكتبة  جانب  اإىل  ال�سارقة،  ب��اإم��ارة 
املختلفة  الهيئة  لإ�سدارات  م�سغرة 
من احلوليات والكتب املتخ�س�سة يف 
احتفالت  مبنا�سبة  الآث���اري  املجال 
للكتاب  ع��امل��ي��ة  ع��ا���س��م��ة  ال�����س��ارق��ة 
مطويات  اإىل  اإ����س���اف���ة   ،2019
الأثرية يف  املواقع  اأه��م  توعوية عن 

الإمارة.
واأق����ي����م امل���ع���ر����س ال�����ذي ه����دف اإىل 
ال�سارقة  اإم��������ارة  ح�������س���ور  ت���ع���زي���ز 
وريادتها  التاريخية  مكانتها  واإب��راز 
يف جم���ال الآث�����ار، يف جم��م��وع��ة من 
م����دار�����س الإم����������ارة، ك���ان���ت اآخ���ره���ا 
الأ�سا�سي  للتعليم  احل�سن  مدر�سة 
الرابع  )ال�����س��ف��ني  احل�����س��ن  دب���ا  يف 
واخل��ام�����س ذك�����ور(، وم��در���س��ة املنار 
)ال�سفوف  الأ����س���ا����س���ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
بنات(  وال�سابع  وال�ساد�س  اخلام�س 
ال�سارقة، ومدر�سة احلور  يف مدينة 
)ال�سفوف  الأ����س���ا����س���ي  ل��ل��ت��ع��ل��ي��م 
بنات(  وال�سابع  وال�ساد�س  اخلام�س 

اخلالدية  ومدر�سة  احل�سن،  دبا  يف 
للتعليم الثانوي )ال�ساد�س وال�سابع 

والثامن ذكور( يف دبا احل�سن.
الآثار  م��دي��ر  ي��و���س��ف،  عي�سى  وق���ال 
ال�سارقة  هيئة  يف  امل����ادي  وال����رتاث 
التوعوي  امل��ع��ر���س  “حقق  ل��الآث��ار: 
جناحاً  ال�سارقة”  “اآثار  امل��ت��ن��ق��ل 
�سملها،  ال���ت���ي  امل����دار�����س  يف  ك���ب���رياً 
اأ�سهم يف ربط الرتاث الثقايف  حيث 
الهيئات  وح��ف��ز  ال��درا���س��ي،  ب��امل��ن��ه��ج 
البحث  ع��ل��ى  وال��ط��ل��ب��ة  التدري�سية 
اأك����رث يف ال��ت��اري��خ الآث������اري لإم����ارة 
ال�سارقة، ويف نف�س الوقت متكنا من 
خالله من التعريف بالهيئة ودورها 
و�سونها  الآث������ار  ع��ل��ى  احل���ف���اظ  يف 

باعتباراً اإرثاً وطنياً واإن�سانياً«. 

من ناحيتها، عرّبت عائ�سة اجل�سمي، 
للتعليم  امل�����ن�����ار  م����در�����س����ة  م����دي����ر 
با�ست�سافة  �سعادتها  عن  الأ�سا�سي، 
املدر�سة،  يف  املهم  املعر�س  ه��ذا  مثل 
املعر�س مبوجوداته  اأن  اإىل  م�سرية 
م�������ن امل����ج���������س����م����ات واحل������ول������ي������ات 
واملن�سورات ي�سهم يف تقريب الطلبة 
امل���ادي والثقايف،  ال���رتاث  اأك���رث م��ن 
امل�سادر  يف  البحث  على  وي�سجعهم 
امل��ع��رف��ي��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة ل��ل��ت��ع��رف اأكرث 
على تاريخ وجغرافية اإمارة ال�سارقة 

وزيارة املتاحف ومواقع الآثار. 
الذين  والطالبات  الطالب  واأب���دى 
اإعجابهم  امل���ع���ر����س،  ع��ل��ى  اط��ل��ع��وا 
اأهمية  ت������ربز  ال����ت����ي  مب���ق���ت���ن���ي���ات���ه 
املكت�سفات الأثرية يف اإمارة ال�سارقة، 

تاريخ  م��ن  الإم������ارة  ب��ه  تتمتع  وم���ا 
عريق، اإىل جانب تعرفهم على هيئة 
عمليات  يف  ودوره��ا  لالآثار  ال�سارقة 
املكت�سفات،  ع��ن  وال��ب��ح��ث  التنقيب 
الآثارية  ال��ه��وي��ة  ت��ع��زي��ز  اأج����ل  م��ن 
ل���الإم���ارة، و���س��ك��روا ال��ه��ي��ئ��ة وفريق 

عملها على جهودهم التوعوية.
اإىل  ل��الآث��ار  ال�سارقة  هيئة  وت�سعى 
والرتاث  الأث��ري��ة  اخلريطة  تعزيز 
ال�سارقة، من خالل  لإم��ارة  الثقايف 
ال���ب���ح���ث وال����ت����ح����ري ع�����ن امل����واق����ع 
الأثرية، واملناطق التاريخية املنت�سرة 
فيها، والقيام بعمليات التنقيب عن 
املكت�سفات  و�سيانة  وترميم  الآث��ار، 
تاريخياً،  اإرث����اً  ب��اع��ت��ب��اره��ا  الأث���ري���ة 

وطنياً واإن�سانياً.

•• اأبوظبي-الفجر: 

نظمت دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي ور�سة عمل بعنوان دور املعرفة يف حتقيق اأهداف 
التنمية امل�ستدامة، يف مكتبة منتزه خليفة باأبوظبي. 

قدم الور�سة الدكتور جنيب ال�سربجي اخلبري الدويل يف املكتبات واملعرفة، والدكتور ريا�س 
املحاور  م��ن  جمموعة  مناق�سة   مت��ت  حيث  امل�ستدامة،  التنمية  يف  ال���دويل  اخلبري  املو�سى 
واملوا�سيع باأ�سلوب تفاعلي ومبتكر، مع الرتكيز على تاريخ تطور اأهداف التنمية امل�ستدامة 

وارتباطها بنقل املعرفة وموؤ�سرات قيا�سها.
الور�سة على تطوير خربات  – اأبوظبي من خالل هذه  وال�سياحة  الثقافة  دائ��رة  وحر�ست 

موظفي املكتبات من مديري واأمناء واأخ�سائيني. 
ويف هذا الإطار، قال عبداهلل ماجد اآل علي، املدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة يف دائرة 
الثقافة وال�سياحة - اأبوظبي: “توؤكد هذه الور�سة حر�س دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي 

على تدريب موظفي املكتبات وفق اأعلى ممار�سات التنمية امل�ستدامة، ومناق�سة دور املعرفة يف 
اأهدافها والتحديات املتوقعة. كما وت�سهم هذه املبادرات يف حتقيق التنمية الب�سرية  حتقيق 
واملهنية يف خمتلف املجالت، مبا يدعم توجهات القيادة الر�سيدة يف هذا املجال، وهو ما مت 
الطالع عليه من خالل الأهداف الأربعة التي ركزت عليها الور�سة، وهي التعليم وال�سحة 
التنمية  اأه��داف  والتكنولوجيا يف حتقيقها  املعارف  دور  اإىل جانب حتليل  وامل�ساواة،  والبيئة 
امل�ستدامة«. وتخلل الور�سة تعريف امل�ساركني مبفهوم التنمية امل�ستدامة واأهدافها، واملراحل 
العامة  ال�سادرة عن اجلمعية  امل�ستدامة  التنمية  اأه��داف  اإق��رار  و�سولمُ حتى  بها  التي مرت 
لالأمم املتحدة عام 2015، حيث ركزت الور�سة على تثقيف امل�ساركني باأهمية املعارف القائمة 
على البيانات، وموؤ�س�ساتها يف اتخاذ القرار والتخطيط والتعليم والإدارة امل�ستدامة، بالإ�سافة 
الجتماعية  التنمية  يف  والت�����س��الت  املعلومات  تكنولوجيا  باأهمية  امل�ساركني  ت��زوي��د  اإىل 
والبيئة  وال�سحة  التعليم  هي  رئي�سية  اأه��داف  اأربعة  على  الرتكيز  خالل  من  والقت�سادية 

وامل�ساواة، اإىل جانب حتليل دور املعارف والتكنولوجيا يف حتقيقها.

•• دبي-وام:

ال�سيخ  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
اآل م��ك��ت��وم نائب  ب��ن را���س��د  حم��م��د 
رئي�س الدولة رئي�س جمل�س الوزراء 
حاكم دب��ي رع��اه اهلل .. ح�سر �سمو 
را�سد  ب��ن  حممد  ب��ن  اأح��م��د  ال�سيخ 
اآل مكتوم رئي�س موؤ�س�سة حممد بن 
را�سد اآل مكتوم للمعرفة، �سباح ام�س 
حفل جائزة را�سد للتفوق العلمي يف 
والذي  والثالثني،  احلادية  دورتها 
وال��ع��ل��وم يف  ال��ث��ق��اف��ة  ن����دوة  نظمته 
مقرها بدبي لتكرمي كوكبة جديدة 
م���ن ح��م��ل��ة ����س���ه���ادة ال����دك����ت����وراة يف 

خمتلف التخ�س�سات.
الوطني،  ب��ال�����س��الم  احل���ف���ل  وب������داأ 
تاله عر�س فيلم ق�سري عن جائزة 
و�سخ�سية  العلمي،  للتفوق  را���س��د 
نالتها  وال�����ت�����ي  ال���ع���ل���م���ي���ة  ال�����ع�����ام 

للت�سنيع  �سرتاتا  الوطنية  ال�سركة 
املتخ�س�سة يف ت�سنيع اأجزاء هياكل 

الطائرات.

ث����م ق�����ام ���س��م��و ال�����س��ي��خ اأح����م����د بن 
اآل مكتوم، يرافقه  را�سد  حممد بن 
جمل�س  رئي�س  ال��ب��دور  ب��الل  �سعادة 

دبي،  والعلوم يف  الثقافة  ندوة  اإدارة 
وال���دك���ت���ور ح��م��اد ب���ن ح��م��اد ع�سو 
جلنة  ورئي�س  ال��ن��دوة  اإدارة  جمل�س 

حملة  بتكرمي  واجلوائز،  امل�سابقات 
درجة الدكتوراه والذي بلغ عددهم 
العام  و���س��خ�����س��ي��ة  م���ك���رم���اً،   142

العلمية �سركة �سرتاتا للت�سنيع.
ل�سموه  التقطت  احل��ف��ل  خ��ت��ام  ويف 
�����س����ورة ج���م���اع���ي���ة م����ع امل���ك���رم���ني، 
اإدارة ندوة الثقافة  واأع�ساء جمل�س 
للتفوق  را����س���د  وج����ائ����زة  وال���ع���ل���وم 

العلمي.
العلمي  للتفوق  را�سد  جائزة  وتعد 
1988 من  ع���ام  اأط��ل��ق��ت يف  ال��ت��ي 
اأهم اجلوائز التقديرية للحا�سلني 
من  العليا  العلمية  ال��درج��ات  على 
وا�ستحدثت  ال���دول���ة،  وب��ن��ات  اأب��ن��اء 
ندوة الثقافة والفنون يف دبي العام 
“�سخ�سية  لتكرمي  جائزة   2015
بالعلوم  لالهتمام  العلمية”  ال��ع��ام 
وت�سجيعاً للبحث العلمي اإىل جانب 
ل�سخ�سيات  مت��ن��ح  وه���ي  ال��ث��ق��اف��ة، 
�ساهمة  موؤ�س�سة وطنية  اأو  اإماراتية 
العلوم  ���س��ن��وات يف جم����الت  خ���الل 

املختلفة.

•• ال�شارقة-الفجر:

حت��ت�����س��ن اإم������ارة ال�����س��ارق��ة ال�����دورة 
ال�سارقة  م���ع���ر����س  م����ن  ال���ع���ا����س���رة 
ل��ل��ط��واب��ع ال��ربي��دي��ة، ال���ذي تنظمه 
الطوابع  ل���ه���واة  الإم�������ارات  ج��م��ع��ي��ة 
 23 –  19 م�����ن  ال�����ف�����رتة  خ������الل 
نوفمرب اجلاري، والذي يجمع حتت 
�سقف واحد هواة املقتنيات الربيدية 
ال����ن����ادرة وال���ف���ري���دة م���ن الإم�������ارات 
وخمتلف دول العامل، يف حدث ثقايف 

يعد الأ�سخم على م�ستوى املنطقة.
ال�سارقة،  م���ول  ميغا  م��رك��ز  واأع��ل��ن 
ع����ن اك���ت���م���ال ك���اف���ة ال����س���ت���ع���دادات 
ل�ست�سافة فعاليات املعر�س، يف اإطار 
احل�ساري  ب����الإرث  للتعريف  �سعيه 
الثقايف والتاريخ الربيدي العريق يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة، عرب 
عر�س جمموعات ممّيزة من طوابع 
الربيد والعمالت، اإ�سافة اإىل توفري 
لقتناء  امل��ن��ط��ق��ة  يف  ل��ل��ه��واة  من�سة 
وامل�ستلزمات  وال��ع��م��الت  ال��ط��واب��ع 
من  جمموعاتهم  لتو�سيع  الربيدية 

هذه املقتنيات.

اأن�سطة  ي��وح��د  واح����د  جت��م��ع 
الهواة

رئي�س  خ��وري  اهلل  عبد  �سعادة  واأك��د 
اأن  جمعية الإم��ارات لهواة الطوابع، 
الهدف الأ�سا�سي من تنظيم معر�س 
الربيدية”،  ل��ل��ط��واب��ع  “ال�سارقة 
ال��ه��واة يف جتمع واحد  ه��و مل �سمل 
اأن�سطتهم ويقدم لهم الدعم،  يوحد 
مع  للتوا�سل  م�ساحة  ل��ه��م  وي��وف��ر 
ال��ه��واة م��ن دول اأخ����رى، م��ن خالل 
والفعاليات  الأن�����س��ط��ة  م��ع  التفاعل 

وتفتح  الهواية  قيمة  من  تعزز  التي 
اأخرى،  ث��ق��اف��ات  اآف��اق��ا ج��دي��دة على 
اجلديدة  ال�������دورة  اأن  اإىل  م�����س��ريا 
ل��ل��ط��واب��ع �ستقدم  ال�����س��ارق��ة  مل��ع��ر���س 
نخبة مميزة من الطوابع الربيدية 
احل�سارات  م���ن  ل���ع���دد  ت�����وؤرخ  ال���ت���ي 
وعمالت  وثائق  عن  ف�سال  وال���دول 
املعر�س  ي�سهد  اأن  م��ت��وق��ع��ا  ن�����ادرة، 
ال��ع��ا���س��رة جن���اح���ا كبريا  دورت������ه  يف 
ال�سابقة، وذلك  ال���دورات  غ��رار  على 
م��ن اجلمهور  وا���س��ع��ة  فئة  لإه��ت��م��ام 
اأن  معتربا  الهواية،  بهذه  واملثقفني 
بني  �سفريا  تعد  الربيدية  الطوابع 
الدول، تنقل ثقافات ال�سعوب وتوثق 
تاريخ الأمم كما اأنها تدون الأحداث 
على  الأوط���ان  بها  متر  التى  الهامة 

مر التاريخ.

ن�سخة مبتكرة ومتميزة
م�����ن ج���ان���ب���ه اأك��������د حم���م���د ����س���رور 
ميغا  م���رك���ز  يف  ال���ت�������س���وي���ق  م���دي���ر 
�سي�سهد  املعر�س  اأن  ال�سارقة،  م��ول 
ومتميزة  مبتكرة  ن�سخة  ال��ع��ام  ه��ذا 

ع���ن ال������دورات ال�����س��اب��ق��ة م���ن خالل 
والأن�سطة  ال��ف��ع��ال��ي��ات  جم��م��وع��ة 
اأيام  خ���الل  �ستقام  ال��ت��ي  امل�����س��اح��ب��ة 
املعر�س، مبا يعزز مكانة هذا احلدث 
ال�سارقة  ر���س��ي��د  اإىل  ي�����س��اف  ال���ذي 
كونه  الثقافية،  ب��امل��ن��ج��زات  ال��زاخ��ر 
تبادل  لعملية  مثالية  من�سة  غ��دى 
خالل  من  الطوابع،  واقتناء  وجمع 
اإطالع  ال��دور الرائد الذي يوؤديه يف 
متنوعة  جم��م��وع��ات  على  اجل��م��ه��ور 
من الطوابع املهمة والنادرة، ويحفز 
وتوثيق  ب��ه��ا،  اهتمامهم  زي���ادة  على 
اإ���س��داره��ا وم��راح��ل تطورها  ت��اري��خ 
حتمله  مل��ا  الزمني،  ت�سل�سلها  ح�سب 
ت�سرد  ع��ال لأنها  من خم��زون ثقايف 
اآث������ار ومعامل  ت��ف��ا���س��ي��ل غ��ن��ي��ة ع���ن 
ب���ل���د، وت���وث���ق مراحل  ك���ل  وث���ق���اف���ة 
ت���اري���خ���ي���ة م��ه��م��ة م�����رت ب���ه���ا دول����ة 
الإم��ارات ودول املنطقة والعامل من 

الطوابع املتنوعة.
�سعادته  ع��ن  ���س��رور،  واأع����رب حممد 
با�ست�سافة هذا احلدث للعام العا�سر 
على التوايل، الأمر الذي يعك�س جودة 

التنظيم الذي يتم فيه احلر�س على 
�سمان �سالمة املعرو�سات من خالل 
اتباع اأف�سل املمار�سات املطبقة عامليا 
يف ه���ذا امل���ج���ال، ف�����س��ال ع���ن توفري 
التي تلبي طموحات  كافة اخلدمات 
واح���ت���ي���اج���ات ال���ع���ار����س���ني  وال������زوار 
على حد �سواء، مثمنا جهود جمعية 
تنظيم  يف  الطوابع  ل��ه��واة  الإم����ارات 
يج�سد  وال���ذي  �سنويا  امل��ع��ر���س  ه��ذا 
اإمارة ال�سارقة امل�ستمر للتنمية  دعم 

الثقافية حمليا وعربيا وعامليا.
ال�سارقة  م��ع��ر���س  زوار  و���س��ي��ت��م��ك��ن 
للطوابع، من الطالع على مقتنيات 
الربيدية  الطوابع  جمموعات  اأه��م 
امل�ستوى  ع��ل��ى  وال��ع��امل��ي��ة  ال��ع��رب��ي��ة 
املعر�س  يف  �ست�سارك  حيث  ال���دويل، 
وف��ود دول��ي��ة وه���واة م��ن كافة اأنحاء 
من  لديهم  ما  لي�ستعر�سوا  ال��ع��امل، 
التاريخ  ق�����س�����س  ت�����روي  م��ق��ت��ن��ي��ات 
ال��ع��رب��ي وال���ع���امل���ي، ب���الإ����س���اف���ة اإىل 
اإقامة ندوات وور�سات تثقيفة لإغناء 
احل�����س��ور مب��ع��ل��وم��ات ت��اري��خ��ي��ة عن 

املعرو�سات النفي�سة والنادرة.

دائرة الثق�فة وال�سي�حة – اأبوظبي تنظم ور�سة عمل حول دور املعرفة يف حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة 

اأحمد بن حممد يح�سر حفل ج�ئزة را�سد للتفوق العلمي 2019 
ويل عهد الفجرية ي�ستقبل ج��سم البلو�سي 

مبن��سبة ح�سوله على امل�ج�ستري
•• الفجرية-وام:

عهد  ويل  ال�سرقي  حممد  ب��ن  حمد  ب��ن  حممد  ال�سيخ  �سمو  ا�ستقبل 
عبد  هيكل  جا�سم   - الأم����ريي  ب��ال��دي��وان  �سموه  مكتب  يف   - ال��ف��ج��رية 
الرحمن البلو�سي ع�سو جمل�س اإدارة نادي الفجرية لل�سطرجن والثقافة 
احلا�سل على درجة املاج�ستري يف البحث اجلنائي من اأكادميية العلوم 
ال�سرطية بال�سارقة عن ر�سالته بعنوان دور املواطنة يف مكافحة اجلرمية 

يف �سوء التحديات الأمنية املعا�سرة يف دولة الإمارات.
حول  البلو�سي  جا�سم  م��ن  �سرح  اإىل   - اللقاء  خ��الل   - �سموه  وا�ستمع 
حمتوى واأهداف ر�سالة املاج�ستري، متمنياً له املزيد من النجاح والتفوق 

العلمي.
ووجه جا�سم البلو�سي ال�سكر اإىل �سمو ال�سيخ حممد بن حمد بن حممد 
خمتلف  يف  وامل��ت��ف��وق��ني  للعلم  ال��دائ��م  وت�سجيعه  دع��م��ه  على  ال�سرقي 
الزحمي مدير مكتب �سمو ويل  .. �سعادة �سامل  اللقاء  املجالت..ح�سر 

عهد الفجرية.

ال�س�رقة جتمع هواة الطوابع الربيدية من حول الع�مل يف الـ19 من نوفمرب اجل�ري

وكيل وزارة اخل�رجية يلتقي 
م�سوؤول يف خ�رجية ن�ميبي�

•• اأبوظبي-وام:

التقى �سعادة خالد عبداهلل بالهول وكيل وزارة اخلارجية والتعاون الدويل ام�س 
الدويل يف  والتعاون  لوزارة اخلارجية  التنفيذي  املدير  اأ�سيبال  �سيلمى  �سعادة 
ناميبيا. وجرى خالل اللقاء - الذي عقد بديوان عام وزارة اخلارجية والتعاون 
الدويل يف اأبوظبي- بحث �سبل تعزيز التعاون امل�سرتك بني البلدين ال�سديقني 

ومناق�سة عدد من الق�سايا ذات الهتمام امل�سرتك.

ت�سمن جمموعة جم�سمات الأهم املكت�سفات االأثرية باالإمارة 

هيئة ال�س�رقة لالآث�ر تختتم املرحلة الأوىل من معر�سه� التوعوي املتنقل »اآث�ر ال�س�رقة«

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   

�سركة / بروفيزيون مينا منطقة حرة )�س.ذ.م.م( )رخ�سة رقم 735291(  والكائنة 
ب���� دبي ، دبي دولة المارات العربية املتحدة ، واملرخ�سة لدى �سلطة دبى ،  ترغب 
هذه ال�سركة  املذكورة يف اعالن قرارها للكافة والذى مت اتخاذه بوا�سطة جمل�س 

الإدارة يف اإجتماعه الذي عقد بتاريخ 2019/11/6 ب�ساأن اغالق وحل ال�سركة.  وفقا 
لذلك ، تهيب ال�سركة باأى طرف معنى بالمر ولديه اى مطالبات فى مواجهتها 

عليه تقدمي هذه املطالبات خالل 45 يوما من تاريخ هذا العالن عن طريق الربيد 
امل�سجل او الت�سال ب : ال�سيد : �سابرينا فلوفيت �سوري�س  
ا�سم ال�سركة :  بروفيزيون مينا منطقة حرة )�س.ذ.م.م(   

دبي - دولة المارات العربية املتحدة.  هاتف رقم : 4423139 - 04 
لن يتم النظر يف املطالبات التى ترد بعد انتهاء فرتة ال�سعار واملحددة ب 45 يوما.

��سعار ت�سفية
�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   

ببلي�سي�ش ميديا منطقة حرة ذ.م.م، �سركة منطقة حرة ذات م�سوؤولية حمدودة، م�سجلة لدى 
�سلطة دبي للتطوير، حتت رخ�سة رقم: 30203 والعنوان امل�سجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب 
رقم ايه، بي و�سي، الطابق رقم 4، مبني دبي للعقارات، مكتب رقم بي، الطابق رقم 5، مبني دبي 

للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�سركة القائمة«( و
فيفاكي مينا منطقة حرة ذ.م.م، �سركة منطقة حرة ذات م�سوؤولية حم��دودة، م�سجلة لدي 
�سلطة دبي للتطوير، حتت رخ�سة رقم: 30764 والعنوان امل�سجل يف مدينة دبي لالإعالم، مكتب 
رقم املنطقة اية، الطابق 4، مبني دبي للعقارات، دبي، دولة الإمارات العربية املتحدة )»ال�سركة 

املندجمة«(. 
قيامهم  عن   ،2016 ل�سنة  اخلا�سة  لل�سركات  املنظمة  اللوائح  من   )83( للمادة  اإ�ستناداً  اأعلنوا 
بتقدمي طلب مل�سجل ال�سركات لدى �سلطة دبي للتطوير لالإندماج وال�ستمرار ك�سركة واحدة هي 

ال�سركة القائمة )»الإندماج«(.   
اأي طرف معني لديه اأي اإعرتا�س على هذا األندماج، عليه اأن يقدم اإعرتا�سه خالل 45 يوماً من 
الت�سجيل والرتخي�س لدى �سلطة دبي للتطويرعلى عنوان الربيد  اإدارة  الإ�سعار اىل  تاريخ هذا 

info@dda.gov.ae :الإلكرتوين التايل
لن تمُقبل املطالبات التى تقدم بعد انق�ساء مدة الإ�سعار املحددة ب�  45 يوماً.

�إ�سعار باالإندماج
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عربي ودويل

الآن؟  ي����ح����دث  م�������اذا  ول����ك����ن،      
ق���رارات  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات  تتخذ 
الن�سحاب  اجل�����ان�����ب:  اأح������ادي������ة 
م���ن الت����ف����اق ال����ن����ووي الإي������راين 
ان�سحاب  واإع�����الن  امل��ا���س��ي،  ال��ع��ام 
�سوريا،  م���ن  الأم��ري��ك��ي��ة  ال���ق���وات 
لإقامة  الأت���راك  مع  اتفاقية  تلته 
�سوريا.  ����س���م���ال  اأم���ن���ي���ة  م��ن��ط��ق��ة 
التدابري،  ه��ذه  جميع  ات��خ��اذ  ومت 
امل�سالح  ح�ساب  على  ن��اح��ي��ة،  م��ن 
ناحية  ومن  لالأوروبيني،  الأمنية 
قبل  من  ا�ست�سارتهم  دون  اأخ���رى، 

حليفهم الأمريكي.
    ان ح��ل��ف ال��ن��ات��و لي�س امل����ادة 5 
املتبادلة،  امل�����س��اع��دة  ف��ق��رة  ف��ق��ط، 
��ا امل����ادة 4 ال��ت��ي تن�س  ول��ك��ن اأي�����سً
اأحد  راأى  ك��ل��م��ا  “الت�ساور  ع��ل��ى 
اأو  اأرا����س���ي  وح����دة  ان،  الأط������راف 
اأم���ن  اأو  ال�����س��ي��ا���س��ي  ال����س���ت���ق���الل 

اأحدهم يف خطر«. 
    ولكن ما الذي نراه يف الوقائع؟ 
املتحدة  ال�����ولي�����ات  ت�����س��ت�����س��ري  ل 
قد  ق����راًرا  تتخذ  عندما  حلفاءها 
يلعب حلف  اأمنهم، ول  يوؤثر على 
الناتو دوره مبا اأنه ل ياأخذ املبادرة 
ل���ت���ذك���ري وا����س���ن���ط���ن ب���واج���ب���ه���ا يف 
ان��ه يف حالة  امل��و���س��وع. علما،  ه��ذا 
ال��ت��دخ��ل ال��رتك��ي يف ���س��وري��ا، كان 
لفرن�سا  ب��ال��ن�����س��ب��ة  م��ه��ّم��ا  اخل��ط��ر 
يطلق  داع�����س  مقاتلي  ت���رى  وه���ي 
على  ت��ه��دي��دا  لي�سكلوا  ���س��راح��ه��م 

اأرا�سيها.

الرئي�س  ي��وا���س��ل  وب���ال���ت���وازي،      
اأن  ع���ل���ى  ال����ت����اأك����ي����د  الأم�����ري�����ك�����ي 
ثمن  ي����دف����ع����ون  ل  الأوروب�������ي�������ني 
�سحيح.  غ����ري  وه�������ذا  دف����اع����ه����م، 
تعمل جميع الدول الأوروبية على 
على  ال��دف��اع��ي��ة  ميزانياتها  زي���ادة 
املا�سية،  ال��ث��الث��ة  الأع������وام  م����دار 
ت�سامن  حول  حتوم  �سكوًكا  تاركة 
ال���ولي���ات امل��ت��ح��دة يف ح��ال��ة وقوع 
الناتو  دول  اإح������دى  ع��ل��ى  ه���ج���وم 
الأوروب��ي��ة. ومن هنا ج��اءت اإجابة 
ال�سوؤال  ع��ل��ى  الفرن�سي  ال��رئ��ي�����س 
لبند  امل�ستدامة  بالطبيعة  املتعلق 
من   5 امل���ادة  يف  املتبادلة  امل�ساعدة 
م��ع��اه��دة ���س��م��ال الأط���ل�������س���ي: “ل 

اأعرف«.
   لذلك نرى اأن امل�سالة ل تتعلق يف 
املقام الأول بحلف الناتو، بل تتعلق 
والوليات  اأوروب�����ا  ب��ني  ب��ال��ع��الق��ة 
املتحدة. ور�سالة الرئي�س الفرن�سي 
وا�سحة: يف مواجهة هذا الو�سع، 
يف  تتحكم  اأن  اأوروب������ا  ع��ل��ى  ي��ج��ب 
م�����س��ريه��ا يف جم���ال الأم�����ن، واإل 

وب��ال��ط��ب��ع، ل��ن ي��ك��ون ه���ذا الهيكل 
ع�سكرًيا  حتالًفا  الأوروب��ي  الأمني 
اإنه  ال��ن��ات��و،  ول ي��ف��رت���س اخ��ت��ف��اء 

على م�ستوى اخر.
   *هل �سيتبع �سركاوؤنا الأوروبيون 

اإميانويل ماكرون؟
التحدي  ه���و  ب��ال��ت��اأك��ي��د  ه���ذا   -    
الأ���س��ع��ب لإمي��ان��وي��ل م��اك��رون. ل 
���س��ك يف اأن ال����دول الأوروب����ي����ة، يف 
الأوروب����ي،  و���س��رق الحت���اد  �سمال 
التهديد  ع���ودة  م��ن  ل��ل��غ��اي��ة  قلقة 
ال���رو����س���ي، ول��دي��ه��ا م��وق��ف يقول 
ت����رام����ب،  ال�������س���ي���د  ت��غ�����س��ب��وا  “ل 
عنا  ال����دف����اع  ع���ن  ���س��ي��ت��وق��ف  واإل 
ل��ك��ن من   .“ يف م��واج��ه��ة رو���س��ي��ا 
ال�سروري جعل هذه الدول تدرك 
من  املتحدة  الوليات  ان�سحاب  اأن 
بالرئي�س  يرتبط  ل  اأوروب����ا  اأم���ن 
ت���رام���ب. ان���ه اجت����اه ط��وي��ل املدى 
و�سي�ستمر  اأوب��ام��ا،  الرئي�س  ب���داأه 
بعد نوفمرب 2020، بغ�س النظر 
الوليات  يف  املنتخب  الرئي�س  عن 
املتحدة بحلول نهاية العام املقبل. 

فلن تتوفر احلماية لبلدانها، ولن 
ي��ك��ون ل��الحت��اد الأوروب�����ي ث��ق��ل يف 

امل�سهد الدويل. 
   ويحتاج املواطنون اإىل تذكريهم 
باأنه ل يوجد جي�س حللف الناتو، 
ول ميكن اإل للجيو�س الوطنية اأن 
اإطار  اأي  يف  اأو  الناتو  داخ��ل  تعمل 
القدرات  ب���دون  الناتو  اإذن،  اآخ���ر. 
مل  امل��ت��ح��دة  ل��ل��ولي��ات  الع�سكرية 
الأوروبي  الحت��اد  اإن��ه  الناتو،  يعد 

اأو تقريًبا.
من  “التحذير”  ه���ذا  اأخ������رًيا،     
�سهر  قبل  ج��اء  الفرن�سي  الرئي�س 
م���ن ق��م��ة ال���ن���ات���و يف ل���ن���دن حيث 
���س��ي��ك��ون الأم���ري���ك���ي���ون اأ�����س����داء يف 
طلب ت��ن��ازلت م��ن الأوروب���ي���ني يف 
)مراجعة  خم��ت��ل��ف��ة  م��و���س��وع��ات 
منظمة  م��ي��زان��ي��ة  يف  امل�����س��اه��م��ات 
����س���م���ال الأط����ل���������س����ي، فتح  ح���ل���ف 

الأمنية  ل��ل��ب��ن��ي��ة  ب��ال��ن�����س��ب��ة  اأم����ا     
اإليها  اأ�����س����ار  وال���ت���ي  الأوروب������ي������ة، 
مع  مقابلته  يف  م��اك��رون  الرئي�س 
ميكن  ف��ال  الإيكونوم�ست،  جملة 

معار�ستها بالناتو.
   لقد مت تطوير هذا املفهوم بعد 
ان��ت��ه��اء احل����رب ال���ب���اردة م���ن قبل 
اإقامة  وت�سمن  ميرتان،  فران�سوا 
ح��وار اأم��ن��ي دائ��م م��ع رو�سيا حول 

الأمن الأوروبي.
على  ع����اًم����ا   30 م������رور  وب���ع���د     
�سقوط جدار برلني، قام اإميانويل 
القرتاح،  ه��ذا  بتحديث  م��اك��رون 
يف  البقاء  ن�ستطيع  ل  اأننا  معتربا 
رو�سيا. وهذا  دائ��م مع  توتر  حالة 
ن�����س��ت�����س��ل��م جلميع  اأن���ن���ا  ي��ع��ن��ي  ل 
بب�ساطة،  ول��ك��ن  رو���س��ي��ا،  ط��ل��ب��ات 
يتم بذل كل اجلهد املمكن لإن�ساء 
اأوروب���ا.  لعموم  اأم��ن��ي  هيكل ح��وار 

�سندوق الدفاع الأوروبي لل�سركات 
الأمريكية( دون اأن يفكر اأحد يف اي 
حلظة، يف تذكري الوليات املتحدة 

بواجباتها كحليف يف الناتو.
   *الناتو والدفاع الأوروبي والبنية 
الأمنية الأوروبية: كيف يعمل كل 

هذا؟
   - يجب احلر�س على عدم اخللط 
كل  واملفاهيم.  الهياكل  بني جميع 
م���ن احل��ل��ف الأط��ل�����س��ي والحت����اد 
الأوروب������ي ل��ه ولي��ت��ه اخل��ا���س��ة يف 
وللموؤ�س�ستني  الدفاعية.  امل�سائل 
املتبادلة،  بامل�ساعدة  تتعلق  ف��ق��رة 
الأولوية  ع��ادة  الناتو  حللف  لكن 
يف جم���ال الأم����ن اجل��م��اع��ي. ومع 
الع�سكرية هي  القدرات  فاإن  ذلك، 
وطنية، وميكننا اليوم اأن ن�سك يف 

�سمانة الأمريكيني الأمنية. 
ي��ه��دف خطاب  ل��ذل��ك،  ونتيجة     

ماكرون اإىل اإي�سال ر�سالة مفادها: 
ل��ن��ط��ور ق��درات��ن��ا ال��دف��اع��ي��ة داخل 
على  بالعتماد  الأوروب����ي  الحت���اد 
امل��ن��ظ��م الدائم  ال��ت��ع��اون  م���ب���ادرات 
و���س��ن��دوق ال��دف��اع الأوروب����ي، لأنه 
اأن يتكفلوا  يجب على الأوروب��ي��ني 
ب��اأم��ن��ه��م ب��ج��دي��ة اأك������رب، وه����و ما 
ميكننا  ول  الأمريكان،  به  يطالب 
وا�سنطن  م�ساعدة  على  العتماد 

اإىل الأبد. 
    ال ان تطوير القدرات الع�سكرية 
اإط����������ار الحت�������اد  الأوروب��������ي��������ة يف 
م�ساألة  اإث����ارة  يعني  ل  الأوروب�����ي، 
ففي  فيه،  والت�سكيك  الناتو  حلف 
ك��ل الأح������وال، اإن ج��ي��و���س ال���دول 
الأع�������س���اء يف الحت������اد الأوروب�������ي 
وميكن  تعزيزها،  �سيتم  التي  ه��ي 
الحتاد  اإط��ار  يف  اإم��ا  ا�ستخدامها، 

الأوروبي او الناتو.

فيما  اأوروبًيا”  “التفكري  ان  ل��ذا، 
الرغبة  ي��ع��ن��ي  ل  ب���الأم���ن  ي��ت��ع��ل��ق 
يف ط���رد الأم��ري��ك��ي��ني، اإن���ه جمرد 
مواطنينا  م�سوؤوليتنا جتاه  اإظهار 

لنقول لهم: �سنحميكم.
�سي�ستدعي  لفرن�سا،  بالن�سبة       
�سعور  اإهمال  عدم  بالتوازي،  هذا، 
تلك الدول جتاه التهديد الرو�سي، 
م�سداقية،  ل��ن��ا  ت��ك��ون  ف��ل��ن  واإل 
ب��ن��اء حوار  ن��ري��د  ك��ن��ا  اإذا  خ��ا���س��ًة 
اأمني مواٍز مع رو�سيا لإقامة بنية 
ا  الأمن الأوروبي. وهذا يعني اأي�سً
اأن ع��ل��ى ال��رو���س ات��خ��اذ اإج����راءات 
الأوكراين،  امللف  ب�ساأن  نية  ح�سن 
هذا  ب��ن��اء  يف  م�سلحة  لديهم  لأن 
وهذا  الأوروب������ي.  الأم��ن��ي  الهيكل 
اأن فرن�سا تتمكن  اأخ��رًيا،  يفرت�س 
ل�سالح  تعمل  ب��اأن��ه��ا  الإق���ن���اع  م��ن 
جميع دول الحتاد الأوروبي ولي�س 

من اأجل م�سلحتها فقط.
ال�������س���روط  اأن  اإذن،  ن���ف���ه���م،      
متعددة  للنجاح  توافرها  الواجب 
ان  الأح��ي��ان.  بع�س  ومتناق�سة يف 
ولكنها  حم���دودة  امل��ن��اورة  م�ساحة 
ال�سروري  من  لذلك  م��وج��ودة... 
م�����اك�����رون،  ال���رئ���ي�������س  ي����ق����وم  اأن 
مقابلته  “فيلم”  ق����دم  ان  ب��ع��د 
 “ ب���اإن���ت���اج  الإي��ك��ون��ي��م��ي�����س��ت،  اإىل 
لل�سركاء  ��ح  ل��ي��و���سّ اوف”  ميكنج 
الأوروبيني اأنه ل يلعب �سدهم بل 

من اأجلهم.
عن موقع معهد العالقات 

الناتو بدون القدرات الع�سكرية االأمريكية مل يعد الناتو، اإنه االحتاد االأوروبي اأو تقريًبا

ال تتعلق امل�ساألة بحلف الناتو بل ترتبط 
بالعالقة بني اأوروبا والواليات املتحدة

»التفكري اأوروبًيا« فيما يتعلق باالأمن،
 ال يعني الرغبة يف طرد االأمريكيني

ح لل�سركاء االأوروبيني  على ماكرون اأن يو�سّ
اأن����ه ال يلعب �سده�����م ب������ل م��ن اأجله������م

الطل�سي.. اي دور يف امل�ستقبل؟هل �سيتخل�س المريكان من العبء الوروبي؟

اأعاد امل�ساألة ال�سيا�سية اىل قلب النقا�ش:

هل يريد اإمي�نويل م�كرون دفن احللف الأطل�سي...؟
•• الفجر – خرية ال�شيباين

قال  التي  االأخ��رية،  ماكرون  اإميانويل  ت�سريحات     
فيها اإن الناتو يف حالة موت �سريري، ا�ستفزت واأثارت 
اأ�سئلة، ولكنها اأعادت اإىل ال�سطح جمددا م�ساألة دور 

الناتو واحلاجة اليه. 

نح للناتو يف الديناميكية االأوروبية؟ واأي مكانة تمُ
ن��ظ��ر ج���ان بيري  ال��ت��ال�����ي، وج��ه��ة     يف احل��������������وار 
الدولية  ال��ع��الق��ات  ملعهد  امل�ساعد  امل��دي��ر  مولني، 

واال�سرتاتيجية.
االإيكونوم�ست  ل�سحيفة  ماكرون  اإميانويل  *�سرح     

اإن حلف الناتو مات �سريرّيا، فهل يريد دفن الناتو؟

غاية  يف  م��اك��رون  اإمي��ان��وي��ل  كلمات  كانت  لقد   -    
القوة. ويف كل االحوال، يح�سب له اإنه و�سع امل�ساألة 
ال�سيا�سية يف قلب النقا�ش، وعدم االنغالق يف اأ�سئلة 
اي  ولكن  بالتاريخ.   االإح�سا�ش  نفقد  جتعلنا  فنية 

معنى للتاريخ؟
قطبني  احتكار  بوا�سطة  تدريجًيا  العامل  ��دار  يمُ    

اأوروبا  عنه  وتغيب  وال�سني،  املتحدة  الواليات  هما 
اأن  االطل�سي  احللف  على  كان  انه  والطبيعي،  تاًما. 
الق�سايا  حول  لالأطل�سي  عابر  حوار  باإجراء  ي�سمح 
االأمنية: كان على هذه املنظمة اأن تقّيم ال�سلة بني 
اأوروبا والواليات املتحدة، وهكذا يقدم حلف الناتو 

نف�سه كمنظمة �سيا�سية.

لرو�سي� م�سلحة يف بن�ء هيكل اأمني اأوروبي ل ي�ستثنيه�

رو�سيا �سريك يف املنظومة المنية املن�سودةماكرون وهاج�س المن الوروبيالناتو  ت�سامن مكوناته يهتز

�سغور ب�ل�سلطة يف بوليفي� بعد ا�ستق�لة مورالي�ص  •• الباز-اأ ف ب:

�سغور  ع��ل��ى  اأم�����س  بوليفيا  ا�ستيقظت 
اإيفو  الرئي�س  اإع��الن  غ��داة  ال�سلطة  يف 

ثالثة  منذ  م�ستمّرة  احتجاجات  موجة  بعد  من�سبه،  من  ا�ستقالته  مورالي�س 
اأ�سابيع على اإعادة انتخابه املثرية للجدل وذلك بعد اأن خ�سر دعم قوات اجلي�س 

وال�سرطة، ما اأطلق احتفالت عارمة يف العا�سمة لباز.
من�سبي  من  “اأ�ستقيل  الأح��د  متلفز  خطاب  يف  عاًما(  )�سّتون  مورالي�س  وق��ال 
كرئي�س”، يف نهاية يوم �سهد احداثا مت�سارعة مع اإعالن عدد من الوزراء وكبار 
امل�سوؤولني ا�ستقالتهم وتراجع الدعم احلكومّي لأطول روؤ�ساء امريكا الالتينية 

حكما ما خلق فراغا يف ال�سلطة.
وعمت الحتفالت �سوارع لباز على الفور ولّوح املحتجون يف فرح باأعالم بالدهم، 

لكّن اأحداث عنف ونهب وقعت لحقا يف لباز ومدينة اإل األتو املجاورة.
وعلق املعار�س كارلو�س مي�سا الذي خ�سر الدورة الأوىل من النتخابات الرئا�سّية 
للعامل. غًدا �ستكون  اأعطينا در�ساً  “لقد  ال�سابقة على ا�ستقالة الرئي�س بالقول 

بوليفيا بلًدا جديًدا«.
يف املقابل، جلاأ 20 نائبا وم�سوؤول حكوميا كبريا ملقر اإقامة �سفري املك�سيك التي 

اأعلنت اأنها �ستمنح اللجوء ملورالي�س اأي�سا.
وكتب مورالي�س لحقا على تويرت اأن هناك مذكرة توقيف �سدرت بحقه، لكن 
اأّن الأمر غري  اأفاد التلفزيون املحلّي  قائد ال�سرطة فالدميري يوري كالديرون 

�سحيح. واأ�ساف الرئي�س امل�ستقيل اأّن “جمموعات عنيفة” هاجمت منزله.
اأوجينيا  واأعلنت ال�سرطة م�ساء الأحد توقيف رئي�سة املحكمة النتخابية ماريا 

�سوكي التي يتهمها املحتجون بالنحياز ملورالي�س.
ومورالي�س املنتمي ل�سعب اميارا من ال�سكان الأ�سليني، كان مزارعا للكوكا قبل 

اأن ي�سبح اأول رئي�س للبالد من ال�سكان الأ�سليني يف العام 2006.
الفقر  �سد  رئي�سية  مكا�سب  �سهدت  التي  حقبته  عن  مورالي�س  داف��ع  والأح���د، 
البالد ثالثة ا�سعاف خالل  اقت�ساد  البالد وكذلك م�ساعفة حجم  واجلوع يف 

حكمه الذي ا�ستمر نحو 14 عاما.
وحاز مورالي�س فرتة رابعة مثرية للجدل حني اأعلنت املحكمة فوزه يف النتخابات 
الرئا�سية يف 20 ت�سرين الأول-اكتوبر بفارق �سئيل عن مناف�سه. لكّن املعار�سة 
مقتل  و�سهدت  ا�سابيع  ثالثة  ا�ستمرت  احتجاجات  وق��ادت  تزوير  بوقوع  ن��ّددت 

ثالثة ا�سخا�س واإ�سابة املئات.
اإلغاء  الأمريكّية  ال��دول  منّظمة  طلبت 
الأحد  اأّك����دت  وق���د  الن��ت��خ��اب��ات  نتيجة 
وقوع جتاوزات يف كل مناحي النتخابات 
التي راقبتها: التكنولوجيا امل�ستخدمة و�سالمة اأوراق القرتاع و�سالمة عملية 
يف  احتجاجاتهم  يف  البوليفيون  ا�ستمر  وفيما  الإح�سائية.  والتوقعات  الفرز 
التنازل مل يكن كافًيا  لكّن هذا   ، انتخابات جديدة  اإىل  ال�سوارع، دعا مورالي�س 
الدعوات  اإىل  وال�سرطة  امل�سلحة  ال��ق��وات  ق��ادة  وان�سم  ال�سارع.  غ�سب  لتهدئة 
كليمان  ويليامز  امل�سلحة  ال��ق��وات  ق��ائ��د  وق���ال  م��ورال��ي�����س.  با�ستقالة  املطالبة 
لل�سحفيني اإنه يطلب من مورالي�س “اأن ي�ستقيل من وليته الرئا�سية لل�سماح 

بالتهدئة واحلفاظ على ال�ستقرار، من اأجل م�سلحة بوليفيا«.
واتبع ا�ستقالة مورالي�س اإعالن جمموعة من الوزراء ا�ستقالتهم، ما اأثار ت�ساوؤلت 
عمن بات م�سوؤول عن البالد، خ�سو�سا مع ا�ستقالة نائب الرئي�س األفارو غار�سيا 
ال�سيوخ  جمل�س  رئي�س  اإىل  ال�سلطة  تنتقل  الد�ستور،  ومبوجب  اأي�سا.  لينريا 

ورئي�س جمل�س النواب على التوايل، لكنهما ا�ستقال اأي�سا.
تويل  ا�ستعدادها  ع��ن  ل��الإع��الن  الأح���د  اآن��ي��ز  ج��ان��ني  املعار�سة  النائبة  دف��ع  م��ا 

الرئا�سة املوؤقتة للبالد.

نيكي ه�يل: م�سوؤولن طلب� مني تقوي�ص �سلطة ترامب
•• وا�شنطن-وكاالت:

لدى  ال�سابقة  املتحدة  الوليات  �سفرية  عن  اأمريكية  اإع��الم  و�سائل  نقلت 
اإن اثنني من م�سوؤويل الإدارة الأمريكية  الأمم املتحدة نيكي هايل قولها 

طلبا منها تقوي�س �سلطة الرئي�س الأمريكي دونالد ترامب.
كتاب  يف  ذك��رت  ه��ايل  اإن  الأمريكية  بو�ست”  “وا�سنطن  �سحيفة  واأوردت 
الوليات  ن�سره يف  املقرر  من  الواجب”  “مع كل الح��رتام  بعنوان  جديد 
املتحدة يوم غد الثالثاء اأن وزير اخلارجية ال�سابق ريك�س تيلر�سون وكبري 
اأرادا جتنيد هايل مل�ساعدتهما  ال�سابق جون كيلي  الأبي�س  البيت  موظفي 

على تقوي�س �سلطة ترامب يف حماولة منهما “لإنقاذ البالد«.
يوم  اإ�س”  “�سي بي  �سبكة  ذل��ك يف تعليقات لهايل خ��الل مقابلة مع  ج��اء 

الأحد.
وقالت هايل ل��سي بي اإ�س: “اإن تقوي�س الرئي�س اأمر خطري حًقا وهو �سد 

الد�ستور و�سد ما يريده الأمريكيون«.
الإقالت  م��ن  م�سبوق  غ��ري  ع��ددا  �سهدت  ت��رام��ب  الرئي�س  اإدارة  اأن  يذكر 
يف  تيلر�سون  واأق��ي��ل   2017. يناير  يف  من�سبه  توليه  منذ  وال�ستقالت 

مار�س 2018 ، بينما ا�ستقال كيلي يف نهاية العام نف�سه.
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داف���ع وزي���ر اخل��ارج��ي��ة ال��ك��روات��ي جرليك رادم���ان ع��ن حلف �سمال 
املتحدة  ال��ولي��ات  م��ن  ك��ل  م��ن قبل  ان��ت��ق��ادات  بعد  اأم�����س  الأطل�سي 

وفرن�سا للتحالف القائم منذ 70 عاما.
وقال الرئي�س الفرن�سي اإميانويل ماكرون الأ�سبوع املا�سي اإن حلف 
الأملانية  امل�ست�سارة  رف�ستها  ت�سريحات  وه��ي  يحت�سر،  الأطل�سي 
اأجن��ي��ال م��ريك��ل وو���س��ف��ت��ه��ا ب��اأن��ه��ا ق��ا���س��ي��ة. ودع����ا وزي����ر اخلارجية 

الأمريكي مايك بومبيو احللف اإىل التغيري واإل �سيتجاوزه الزمن.
الحتاد  خارجية  ل��وزراء  اجتماعات  قبل  لل�سحفيني  رادم��ان  وق��ال 
الأوروبي ت�ستمر يومني “اأوؤمن يف الواقع مب�ستقبل حلف الأطل�سي. 
اإطار  الأوروب���ي، وهناك  اأي�سا قيم على غ��رار )قيم( الحت��اد  هناك 
العمل هذا حلماية قيمنا و�سالمنا وا�ستقرارنا، اأعتقد بناء على ذلك 

اأننا بحاجة اإىل حلف �سمال الأطل�سي«.
كما اأعرب يوهان�س هان م�سوؤول �سيا�سة اجلوار يف الحتاد الأوروبي 
عن دعمه للحلف الذي تاأ�س�س عام 1949 لتوفري الأمن اجلماعي 

�سد الحتاد ال�سوفيتي.
وقال لل�سحفيني “اأعتقد اأنه من اجليد اأن يكون لدينا حلف �سمال 

الأطل�سي واأنه م�ستمر يف التطور وينب�س باحليوية.«
 

ق�ست حمكمة يف لهاي اأم�س الثنني باأنه يتوجب على هولندا اأن 
تنظيم  اإىل  ان�سممن  ن�ساء  اأط��ف��ال  ل�ستعادة  فعالة  م�ساعدة  تقدم 

داع�س يف �سوريا.
واأَ�سافت املحكمة اأنه ل يتعني قبول عودة الأمهات اإىل هولندا.

لتنظيم  لالن�سمام  هولندا  م��ن  �سافرن  ام���راأة   23 حم��ام��و  وك���ان 
داع�س قد طلبوا من قا�س يوم اجلمعة اأن ياأمر الدولة برتحيلهن 

واأطفالهن البالغ عددهم 56 طفال من خميمات يف �سوريا.
معي�سية  “ظروف  يف  يعي�سون  والأطفال  الن�ساء  اإن  املحامون  وق��ال 

�سعبة” يف خميم الهول يف �سمال �سوريا.
ويحتجز نحو 68 األفا من مقاتلي تنظيم داع�س واأ�سرهم يف املخيم 
وفقا لبيانات ال�سليب الأحمر. وكانت قوات كردية �سورية حتتجزهم 

بعد اأن �سيطرت على اآخر معاقل التنظيم املت�سدد.
اأكتوبر  من  الأول  حتى  الهولندية  املخابرات  وكالة  بيانات  وتفيد 
من  ���س��اف��روا  ال��ذي��ن  التنظيم  مقاتلي  م��ن   55 ب���اأن  الأول  ت�سرين 
هولندا و90 طفال على الأقل لآباء اأو اأمهات هولنديني اأو عا�سوا يف 

هولندا لفرتة كبرية موجودون يف �سمال �سوريا.
 

الوليات  �سفري  م��ع  �سوخا  كيم  الكمبودي  املعار�سة  زعيم  اجتمع 
انتهاء و�سعه قيد الإقامة اجلربية يف  املتحدة و�سفرية فرن�سا بعد 
منزله، لكنه ل يزال متهما باخليانة وممنوعا من العمل بال�سيا�سة 

ومن مغادرة البالد.
واأ�ساد ال�سفري الأمريكي دبليو. باتريك مرييف باإطالق �سراح �سوخا، 
�سنتها  حملة  يف  �سجنوا  اآخ��ري��ن  ع�سرات  ���س��راح  اإط���الق  على  وح��ث 

حكومة رئي�س الوزراء هون �سني.
الأوروبي  يدر�س الحتاد  بينما  �سوخا  الإقامة اجلربية عن  ورمُفعت 
التف�سيلي لكمبوديا بعد حملة  التجاري  الو�سع  اإذا كان �سيلغي  ما 
رئي�س ال��وزراء الذي يحكم البالد بقب�سة من حديد منذ اأكرث من 

30 عاما.
حزب  اأن�سار  من  �سخ�سا   50 نحو  كمبوديا  يف  ال�سلطات  واعتقلت 
هون  على  انقالب  بتدبري  اتهموا  اآخرين  ون�سطاء  املحظور  �سوخا 
�سني. وقال ال�سفري الأمريكي مرييف اإن لقاءه مع �سوخا )66 عاما( 
“مبعث �سرور” له. كان �سوخا قد اعتقل بتهمة اخليانة يف 2017 
الذي  الكمبودي  الوطني  الإنقاذ  حزب  العليا  املحكمة  حتل  اأن  قبل 

ينتمي اإليه قبيل النتخابات العامة يف العام املا�سي.
وفاز احلزب احلاكم بزعامة هون �سني بجميع مقاعد الربملان.

جنوين  اإيفا  الفرن�سية  ال�سفرية  مع  �سوخا  اجتمع  �سابق  وق��ت  ويف 
بينه. ومل يدل اأي منهما بت�سريحات بعد اللقاء.

ومل يتحدث �سوخا لل�سحفيني قائال اإنه ل يعلم ما اإذا كانت �سروط 
الإفراج عنه ت�سمح له بالإدلء بت�سريحات عامة.

عوا�شم

بروك�سل

اأم�سرتدام

فنومبينه

حمتجون يغلقون طريق� 
رئي�سي� بني اإ�سب�ني� وفرن�س� 

•• مدريد-رويرتز:

اإ�سبانيا نقطة حدودية  اإقليم قطالونيا عن  اأغلق حمتجون موؤيدون لنف�سال 
مما  اأم�س،  وفرن�سا  الإقليم  بني  يربط  ال��ذي  اإيه.بي-7  ال�سريع  الطريق  على 

اأوقف حركة املرور يف الجتاهني.
اأغلقوا  �سخ�س   500 نحو  اإن  قطالونيا  اإق��ل��ي��م  �سرطة  با�سم  متحدث  وق���ال 
عند  اإ�سبانيا،  جنوب  اإىل  فرن�سا  من  ال�ساحنات  حلركة  املهم  ال�سريع،  الطريق 
نقطة ل جونكريا احلدودية بع�سهم كان على اجلانب الفرن�سي والبع�س الآخر 
على اجلانب الإ�سباين. واأ�ساف اأن حركة املرور يجري حتويلها اإىل طريق اآخر 

واأن املحتجني يقيمون من�سة هناك.
وي�سهد اإقليم قطالونيا احتجاجات حا�سدة منذ �سدور اأحكام �سجن مطولة يف 
منت�سف ال�سهر املا�سي بحق ت�سعة من قادة النف�ساليني الذين تزعموا حماولة 

ا�ستقالل فا�سلة يف 2017.
احتجاجات  نظمت  التي  ال�سرية،  الدميقراطية(  )ت�سونامي  جماعة  واأعلنت 
قطع  عن  م�سوؤوليتها  املا�سي،  ال�سهر  بر�سلونة  مطار  يف  احتجاج  منها  حا�سدة 
اإن �سباطا من وح��دة مكافحة  ال�سرطة  با�سم  املتحدث  وق��ال  الثنني.  الطريق 
الر�سوم  لتح�سيل  عند منطقة  متمركزون  اإقليم قطالونيا  �سرطة  ال�سغب من 
الإ�سبانية  احل��دود  على  الحتجاج  موقع  من  كيلومرتات  اأربعة  نحو  بعد  على 
الفرن�سية. ودعت جماعة ت�سونامي الدميقراطية النا�س لالحت�ساد عند نقطة 
“لأن  ال��دويل  املجتمع  دع��وة  هو  اإن هدفها  تويرت  على  وقالت  املغلقة،  احل��دود 

يو�سح للدولة الإ�سبانية اأن ال�سبيل الوحيد هو اجللو�س واحلوار«.

من بريوت اإىل بغداد »وجع واحد« يجمع املتظ�هرين  

هل للقوات االأمريكية �سلطة قانونية على حقول النفط

مل�ذا يدافع البنت�غون عن مهمة غ�م�سة ب�سوري�؟
•• عوا�شم-وكاالت:

كيف يدافع البنتاغون عن مهمة غام�سة 
يف حقول النفط ال�سورية؟ 

مرا�سلة  �سيليغمان،  لرا  تطرحه  �سوؤال 
وزارة  ل���دى  بولي�سي”  “فورين  م��وق��ع 
ح���اول م�سوؤولون  الأم��ري��ك��ي��ة.   ال��دف��اع 

يوم  �سحايف  م��وؤمت��ر  �سمن  ال��دف��اع،  اأم��ري��ك��ي��ون  ع�سكريون 
اخل��م��ي�����س امل��ا���س��ي، ع��ن ق����رار ن�����س��ر م��ئ��ات م��ن ج��ن��ود امل�ساة 
�سمال  يف  بالنفط  غنية  حقول  حلرا�سة  امل��درع��ة  وال��ع��رب��ات 
احلملة  ملوا�سلة  �سرورية  البعثة  اأن  ب��دع��وى  �سوريا،  �سرق 
�سرعيتها  ع��ن  ت�����س��اوؤلت  رغ���م  داع�����س،  لتقوي�س  امل�ستمرة 
من  الرئي�سي  ال��ه��دف  اإن  امل�����س��وؤول��ون  وق���ال  وم�سداقيتها.  
يف  واملتمثل  �سوريا  يف  الأمريكي  الع�سكري  الوجود  ا�ستمرار 
الدفاع  وزي��ر  اأن  رغ��م  يتغري،  مل  املت�سدد،  التنظيم  حماربة 
القوات،  انت�سار  الهدف من  ب��اأن  اأق��ر  اإ�سرب،  الأمريكي م��ارك 
حماية حقول النفط لي�س من داع�س وحده، ولكن اأي�ساً من 

قوات رو�سية و�سورية. 

م�سداقية
الأمريكية خا�سًة  البعثة  ي�سككون يف م�سداقية  لكن خرباء 
احلدود  م��ن  ق���وات  ت��رام��ب  الأم��ري��ك��ي  الرئي�س  �سحب  بعد 
ال�سورية الرتكية قبل التوغل الرتكي، يف 9 اأكتوبر)ت�سرين 

الأول( املا�سي،، يف �سمال �سرق �سوريا. 
���ربت اخل��ط��وة، ع��ل��ى ن��ط��اق وا���س��ع م��وؤ���س��راً ع��ل��ى تخلي  واع���تمُ
ال��رئ��ي�����س��ي يف احل����رب على  ع��ن حليفها  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
الإرهاب يف �سوريا، قوات �سوريا الدميقراطية بقيادة الأكراد 

ق�سد، لتقتلهم اأنقرة التي تعتربهم تهديداً اإرهابياً.
لدى  البارزة  الزميلة  دالتون،  ميلي�سا  قالت  ال�سياق،  يف هذا 
�سرق  �سمال  “يف  والدولية:  ال�سرتاتيجية  الدرا�سات  مركز 
حتت  تعمل  ال��ت��ي  الفعلية  وال�سلطة  بعثتنا  ت����زداد  ���س��وري��ا، 
لوائها �سعفاً. وبالن�سحاب الأخري ثم اإعادة ن�سر قوات، باأي 

م�سداقية ميكننا موا�سلة البقاء هناك؟«.

املرتبة  يف  ولبنان   168 املرتبة  يف  العراق  ويحل  التحتية. 
منظمة  ت��رت��ي��ب  ت��رت��ي��ب  يف  ب���ل���داً   180 اأ����س���ل  م���ن   138

ال�سفافية الدولية للدول الأكرث ف�ساداً.
من  املئة  يف   150 لبنان  على  املرتاكمة  ال��دي��ون  وجت���اوزت 
اإج��م��ايل ال��ن��اجت املحلي، وه��و م��ن اأع��ل��ى امل��ع��دلت يف العامل، 

وتخطت يف العراق 50 يف املئة منه.
ويقول �سماح، زميل فرح الذي يعزف على الأكورديون، “ما 
نراه اليوم هو نتيجة تراكم يف البلدين، نحن يف خندق واحد 

مع العراق«.
الأعالم  املتظاهرون  ي�سرتي  بغداد،  يف  التحرير  �ساحة  ويف 
لبنانيا  علما  بع�سهم  وعلق  متجولني،  باعة  من  اللبنانية 
اإىل غرفة  امل��ت��ظ��اه��رون  ت��رك��ي م��ه��ج��ور ح��ّول��ه  ف���وق مطعم 

عمليات وبرج مراقبة لدعم املحتجني يف حراكهم.
ويف �سريط فيديو انت�سر على و�سائل التوا�سل الجتماعي، 
نوجه  عراقي،  ك�سعب  “نحن  مقّنع  عراقي  متظاهر  يقول 
ت�سريف  حكومة  يف  اللبنانية  اخلارجية  )وزي��ر  اإىل  ر�سالة 

•• بريوت-اأ ف ب:

و���س��ط ���س��اح��ات الح��ت��ج��اج يف مدينة ب��غ��داد، ي��رف��رف العلم 
900 كيلومرت،  م���ن  اأك����رث  ب��ع��د  وع��ل��ى  ع��ال��ي��اً.  ال��ل��ب��ن��اين 
وت�سدح  التحية مبثلها  ب���ريوت  و���س��ط  امل��ت��ظ��اه��رون يف  ي��رد 

حناجرهم باأغنية عراقية.
تعزف فرح قدور )26 عاماً( ورفاقها على اآلتهم املو�سيقية، 
بحكي  ت�����س��ّدق  “ل  ال��ع��ام��ي��ة  ال��ع��راق��ي��ة  باللهجة  م���رددي���ن 
ل  ل  لبنانية،  وال��ه��وي��ة  اجلماعة  حرامية  كلهم  الإ���س��اع��ة، 

ال�ساحة ما نرتكها«.
املتظاهرون  ي��رّدد  ب��ريوت،  يف �ساحة ريا�س ال�سلح يف و�سط 
ي�سفقون  اأن��غ��ام��ه��ا،  على  يتمايلون  ال��ع��ازف��ني،  م��ع  الأغ��ن��ي��ة 

مراراً ويطلبون اإعادتها مرة اأخرى.
يتابعان  وال���ع���راق���ي(  )ال��ل��ب��ن��اين  “ال�سارعان  ف���رح  وت��ق��ول 
م�سيفة  بع�سهما البع�س، وي�ستمدا الأفكار من بع�سهما”، 
اأن من �ساأن ذلك اأن “ي�سلط ال�سوء على القوا�سم امل�سرتكة 

املعنوي لبع�سنا  الدعم  اأن نقدم  ن�ستطيع  التي من خاللها 
والنبطية  )���س��م��اًل(  اإىل ط��راب��ل�����س  ب���ريوت  م��ن  ال��ب��ع�����س«. 
)جنوباً(، حمل املتظاهرون اللبنانيون طوال فرتة حراكهم 
ال�سعارات  الأول-اأكتوبر  ت�سرين   17 منذ  امل�ستمر  ال�سعبي 
اإ�سقاط  الداعمة لتظاهرات العراقيني، فاملطلب واحد وهو 

الطبقة احلاكمة جمتمعة.
“من لبنان اإىل  ب���ريوت  ال��ت��ي علت يف  ال�����س��ع��ارات  وم��ن ب��ني 
العراق، الوجع واحد، احلق واحد والن�سر اآت من قلب لبنان 

�سالم اإىل العراق«.
وخالل تظاهرة ن�سوية الأ�سبوع املا�سي، حملت فتاتان لفتة 
م�ستوحاة من اأغنية  كتب عليها “زيديني ع�سقاً يا بغداد”، 

للفنان العراقي كاظم ال�ساهر.
ال��ن��ب��ط��ي��ة ج��ن��وب��اً، ردد مئات  ت��ظ��اه��رة يف م��دي��ن��ة  وخ����الل 
املتظاهرين “من العراق اإىل بريوت، ثورة واحدة ل متوت«.

���ع���رف ك���ل م���ن ل��ب��ن��ان وال���ع���راق ب��ال��ف�����س��اد امل�����س��ت�����س��ري يف  ويمُ
البنى  وترهل  الدين  ن�سبة  وارت��ف��اع  الر�سمية  موؤ�س�ساتهما 

اأخ��رياً على تو�سيع البعثة الع�سكرية يف  وافق ترامب ر�سمياً 
�سوريا، مر�ساًل مئات اجلنود الآخرين يف عملية ذات اأهداف 
غام�سة فيما يتناف�س على ال�سلطة عدد اآخر من الالعبني 
يف املنطقة.  وقال الأدم��ريال وليام برين، نائب مدير هيئة 
الأركان امل�سرتكة يف املوؤمتر ال�سحايف يوم اخلمي�س املا�سي، 
اإن املهمة ال�ساملة للبعثة الع�سكرية الأمريكية يف �سوريا، هي 

تفوي�ش
القتال  يف  الأم��ري��ك��ي  اجلي�س  ان��خ��راط  اإىل  الكاتبة  وت�سري 
ا�ستخدام   2001 ���س��در يف  ت��ف��وي�����س  ع��ل��ى  ب��ن��اًء  ���س��وري��ا  يف 
ر�سمية مثل  ملحاربة جماعات م�سلحة غري  الع�سكرية  القوة 
داع�س،اأو القاعدة. لكن وبعد تعهد اأويل ب�سحب جميع القوات 
الأمريكية من �سوريا على اأ�سا�س اإحلاق هزمية بخالفة داع�س، 

ي���ا جربان  “ارحل  ل���ه  ون���ق���ول  ب��ا���س��ي��ل  الأع����م����ال( ج����ربان 
با�سيل«.

العراقيني  ال�سبان  م��ن  جمموعة  تظهر  اآخ���ر،  فيديو  ويف 
يرددون “لبنان، نحن معك«.

للتعبري  مت�سابهة  ط��رق��اً  البلدين  يف  املتظاهرون  واعتمد 
الطرقات  اإغ��الق  اأو  الطناجر  ق��رع  ومنها  احتجاجهم،  عن 

الرئي�سية ب�سفوف من ال�سيارات املركونة.
واإذا كان �سغط ال�سارع اللبناين اأجرب رئي�س احلكومة �سعد 
احلريري على ال�ستقالة يف 29 ت�سرين الأول-اأكتوبر، فاإن 
احلكومة العراقية مل حترك �ساكناً، ومّت التو�سل اإىل اتفاق 
لالحتجاجات  حد  و�سع  على  ال�سبت  ال�سيا�سية  الكتل  بني 

ودعم حكومة عادل عبد املهدي.
ال�ساحات  �سهدت  التظاهر،  من  يوماً   20 من  اأك��رث  خ��الل 
ال��ل��ب��ن��ان��ي��ة م��واج��ه��ات حم�����دودة م���ع ال���ق���وى الأم��ن��ي��ة التي 
للدموع  امل�سّيل  ال��غ��از  فقط  الأول  الأ���س��ب��وع  يف  ا�ستخدمت 

والر�سا�س املطاطي.

�سمان هزمية دائمة لداع�س، واأن العمل 
على حماية حقول النفط “مهمة تابعة 
�سيطر  ق��وت��ه،  اأوج  ويف  ال��ب��ع��ث��ة«.   لتلك 
احلقول،  ت��ل��ك  ع��ل��ى   2014 يف  داع�����س 
األ��ف برميل من   45 وك��ان ي�سخ قرابة 
النفط يومياً، ويح�سد عائدات مباليني 
اأ���س��ب��وع��ي��اً.  وق���ال جوناثان  ال������دولرات 
هوفمان، املتحدث با�سم البنتاغون: “مثلت تلك املوارد التي 
و�سلت اإىل 500 مليون دولر �سنوياً، م�سدر متويل رئي�سي 
لعمليات داع�س الإرهابية لي�س يف �سوريا اأو يف املنطقة فقط، 

بل يف اأوروبا و�سائر اأنحاء العامل«.

التفاف
كانت  اإذا  عما  رئي�سي  �سوؤال  هنا  املقال، يطرح  كاتبة  وح�سب 
رو�سية،  ق��وات  ملهاجمة  قانونية  �سلطة  الأمريكية  للقوات 
احلقول،  تلك  على  ال�ستيالء  حت��اول  اإيرانية  اأو  �سورية،  اأو 
اأمريكية  ق��وات  يخول  ل   ،2001 ع��ام  تفوي�س   اأن  خا�سًة 

اإطالق النار على قوات دول، ما مل يكن دفاعاً عن النف�س. 
البنتاغون، اللتفاف  امل�سوؤولني  اإىل حماولة  الكاتبة  وت�سري 
ب��ح��ذر ع��ل��ى ال��ق�����س��ي��ة.  وق����ال ب����رين: “هناك ق��ن��وات ف�س 
ا�ستباك” ل�سمان معرفة خمتلف الأطراف الفاعلة يف مكان 
اأن  اإىل  ولفت  ال�ستباكات.  ومنع  الأمريكية،  ال��ق��وات  وج��ود 
“منع ت�سعيد  تعليمات حول كيفية  الأمريكية  القوات  لدى 
الو�سع” اإذا اقرتبت منها قوات معادية. ولكنه اأكد اأن القوات 

الأمريكية، �ستدافع عن نف�سها، اأذا اقت�سى الأمر.
ق����وات ق�سد،  اإىل  ���س��ي��ح��ول  ال��ن��ف��ط  ري���ع  اإن  ه��وف��م��ان  وق����ال 
اأمل����ح غ��ل��ى ذل���ك ت��رام��ب �سابقاً.  ل ل��ل��ولي��ات امل��ت��ح��دة، ك��م��ا 
و�ست�ستخدم ق�سد الأموال لتعزيز حملتها �سد تنظيم داع�س.  
ولكن خرباء يت�ساءلون عما اإذا كان داع�س يف و�سعه احلايل، 
اأن  ويفرت�سون  النفط،  حقول  على  حقيقياً  خ��ط��راً  ي�سكل 
دير  يف  الع�سكري  ال��وج��ود  على  للحفاظ  احلقيقي  ال��ه��دف 
الإيرانية  اأو  والرو�سية  ال�سورية  القوات  حرمان  هو  ال��زور، 

من م�سدر دخل كبري. 

اإىل  عودته  ف��ور  اإرهابّية  اأع��م��ال  يف  وم�ساركته  الّتون�سّية 
ة ممّثلة يف  املخت�سّ الق�سائّية  الهياكل  الوطن على  اأر�س 
القطب الق�سائي ملكافحة الإرهاب حّتى يّتخذ يف �ساأنه ما 
يراه �ساحلا تبعا للقوانني اجلاري بها العمل يف مثل هذه 

احلالت«.
التوا�سل  اع����الم حم��ل��ي��ة و���س��ف��ح��ات     وك���ان���ت و���س��ائ��ل 
الجتماعي، قد اكدت اأّن مطار النفي�سة الدويل، �سي�سرع 
انطالقا من اليوم الثالثاء، يف ا�ستالم اأوىل دفعات �سجناء 

تنظيم داع�س التون�سيني املرحلني من تركيا. 
   واأ�سارت اإىل اأن عدد ال�سجناء التون�سيني من الدواع�س 
من  بع�سهم  عن�سرا   460 ب��ح��وايل  ي��ق��در  ت��رك��ي��ا  ل���دى 

••الفجر -تون�س
“عودة  الث��ن��ني،  اأم�س  التون�سية  الداخلية  وزارة  نفت     
اأو  اإره��اب��ّي��ة  تنظيمات  اإىل  ينتمون  تون�سيني  مقاتلني 
يف  الّتوّتر”،  ببوؤر  اإرهابّية  ذات �سبغة  �ساركوا يف عملّيات 
تركيا ترحيل  اعتزام  تداوله بخ�سو�س  اإىل ما مت  ا�سارة 

اأكرث من 450 اإرهابيا تون�سيا من ارا�سيها.
   واأب����رزت ال����وزارة يف ب��الغ ���س��ادر عنها اأم�����س ان “مثل 
اأن  ���س��اأن��ه��ا  “من  وان  حة”،  لل�سّ جم��ان��ب��ة  الأخ���ب���ار  ه���ذه 
تثري خماوف ال��ّراأي العاّم”، مذّكرة بانه “تتم احالة كّل 
اإره��اب��ّي��ة خ��ارج احلدود  ان��خ��راط��ه يف تنظيمات  ثبمُت  م��ن 

الن�سوة والأطفال، دون اعتبار العدد الكبري الذي ل زال 
متواجدا داخل الأرا�سي ال�سورية وب�سفة خا�سة مبدينة 
ادلب.    وذكرت اأّن الرتحيل ياأتي تنفيذا لقرار ال�سلطات 
الرتكية القا�سي برتحيل واعادة �سجناء داع�س لديها اإىل 

بلدانهم الأ�سلية بداية من اأم�س الثنني.
الرتكية،  ال��داخ��ل��ي��ة  وزارة  با�سم  امل��ت��ح��دث  ان  اىل  ي�سار 
ا�سماعيل جاتاكلي، اأعلن الثنني، بدء ترحيل الإرهابيني 

الأجانب اإىل خارج احلدود الرتكية.
على  عازمة  تركيا  اأن  الرتكية،  الداخلية  متحدث  واأك��د 
عليهم  القب�س  األقي  الذين  الأجانب  الإرهابيني  ترحيل 

يف �سوريا، اإىل بلدانهم.

تون�ص: الداخلية تنفي ترحيل اإره�بيني تون�سيني من تركي�

�سلل يف هونغ كونغ واإطالق الر�س��ص احلي 
•• هونغ كونغ-اأ ف ب:

النار  اأم�������س  ���س��رط��ي ���س��ب��اح  اأط���ل���ق 
�سدره  يف  واأ����س���اب���ه  م��ت��ظ��اه��ر  ع��ل��ى 
ك���ان���ت م��دي��ن��ة ه���ون���غ كونغ  يف ح���ني 
التعطيل  ع��م��ل��ي��ات  ب�����س��ب��ب  م�����س��ل��ول��ة 
الوا�سعة التي ينفذها التحرك املوؤيد 

للدميوقراطية.
وع��م��ل��ي��ة اإط����الق ال��ن��ار ال��ت��ي �سورت 
تثبت  في�سبوك  على  مبا�سرة  ون�سرت 
امل�ستعمرة  يف  الو�سع  تدهور  جم��ددا 
منذ  تعي�س  التي  �سابقا  الربيطانية 
خم�سة اأ�سهر اأ�سواأ اأزمة �سيا�سية منذ 

عودتها اإىل ال�سني يف 1997.
يحاول  ���س��رط��ي��اً  ن����رى  امل�����س��اه��د  ويف 
ال�سيطرة على رجل يف حي �ساي وان 
هو �سمال �سرق جزيرة هونغ كونغ عند 

مفرتق طرق قطعه املتظاهرون.
مالب�س  يرتدي  ملثم  رج��ل  ويقرتب 
����س���وداء م���ن ال�����س��رط��ي ال����ذي يطلق 
ال�سدر.  يف  وي�����س��ي��ب��ه  ع��ل��ي��ه  ال����ن����ار 
ال�سرطي  ب��اجت��اه  اأ�سخا�س  ويرك�س 

يوه�ني�ص يت�سدر الدورة الأوىل من انتخ�ب�ت روم�ني�  
•• بوخار�شت-اأ ف ب:

الأوىل  ال��دورة  نتائج  املوؤّيد لأوروب��ا بفارق كبري  ت�سّدر كالو�س يوهاني�س 
من النتخابات الرئا�سّية يف رومانيا، على اأن يمُواجه رئي�سة الوزراء ال�سابقة 
وذلك  الثانية،  ال���دورة  يف  دان�سيال  فيوريكا  الدميوقراطّية  ال�سرتاكّية 

بح�سب ما اأظهرت النتائج اجلزئّية.
حملته  مقّر  يف  جتّمعوا  الذين  اأن�ساره  اأم��ام  عاًما(   60( يوهاني�س  وق��ال 
وتدارك  الدميوقراطّيني”.  ال�سرتاكّيني  على  تغّلبنا  لقد  “انت�سرنا. 
اأ�سبوعني”  اأي�ساً جتاوز مرحلة جديدة بعد  “لكّن احلرب مل تنته، علينا 

يف الدورة الثانية.
من جهتها، قالت دان�سيال التي هيمن حزبها على احلياة ال�سيا�سّية طوال 
“اأنا �سعيدة نحن  األ تنتقل اإىل الدورة الثانية  ثالثني عاماً وكان يخ�سى 

حا�سرون يف الدورة الثانية. �سكر من القلب ملن اأدلوا باأ�سواتهم«.
واأدىل الناخبون يف رومانيا الأحد باأ�سواتهم يف الدورة الأوىل من انتخابات 
يف  القومي  ال��ت��ّي��ار  �سعود  مواجهة  يف  لّليرباليني  تعبئة  �سهدت  رئا�سّية 
اأوروبا. وبعد ثالثني عاماً على �سقوط ال�سيوعّية، رّكز ال�سيا�سي ال�سّتيني 
الذي ينتمي اإىل احلزب الليربايل واملتحّدر من الأقّلّية الأملانّية، يف حملته 
ال�سرتاكّيني  م��ه��ّددة من  اأّن��ه��ا  ي��رى  التي  القانون  دول��ة  ال��ّدف��اع عن  على 

الدميوقراطّيني الذين اأ�سقط الربملان حكومتهم ال�سهر املا�سي.
وقال يوهاني�س الذي كان انتمُخب مّرة اأوىل يف 2014، لل�سحافّيني بينما 
كان يمُديل ب�سوته اإّن “الرومانّيني يقّررون اليوم م�ستقبل بلدهم لل�سنوات 

املقبلة«.

ث���م ي��ب��ت��ع��دون. وي�����س��ق��ط ال���رج���ل ثم 
ويحاول  باإمعائه  وهو مي�سك  يجل�س 
النهو�س قبل اأن مينعه ال�سرطي من 

ذلك.
جانبهما  واإىل  ط���ل���ق���ت���ان،  وت�����س��م��ع 
متظاهر  على  اآخ���ر  �سرطي  ي�سيطر 
اعتقال  وي���ت���م  الأ������س�����ود.  ب��ال��ل��ب��ا���س 
واأك������د م�����س��در امني  امل���ت���ظ���اه���ري���ن. 

لفران�س بر�س طالبا عدم ك�سف ا�سمه 
اأنه مت اطالق النار بالر�سا�س احلي 
اأ���س��ي��ب يف  �سخ�سا  واأن  م���رات  ث��الث 
���س��اي وان ه���و. واأظ���ه���رت �سورة  ح��ي 
املتظاهرين  نيوز”  “كيوبيد  ن�سرها 

على الأر�س ودماء قرب اأحدهما.
وذك�������رت م�������س���ادر ا���س��ت�����س��ف��ائ��ي��ة اأن 
امل�ست�سفى  اإىل  نقلوا  اأ�سخا�س  ثالثة 

ب��ال��ر���س��ا���س. ورغم  اإ����س���اب���ة  ب��ي��ن��ه��م 
التظاهرات والتحركات اليومية منذ 
ت�����زداد عنفا،  ال��ت��ي  ح��زي��ران-ي��ون��ي��و 
املحلية  التنفيذية  ال�سلطة  رف�ست 
اأي  ت��ق��دمي  ال�سينية  احل��ك��وم��ة  ك��م��ا 
يطالبون  الذين  للمحتجني  تنازلت 
با�سالحات دميوقراطية وبتحقيق يف 

�سلوك ال�سرطة.
ال22  يف  �ساب  وف��اة  مع  التوتر  وزاد 
ظروف  يف  اجلمعة  �سو  األك�س  يدعى 
غ��ام�����س��ة. و���س��ق��ط ال�����س��اب يف موقف 
طبقات  خم�س  م��ن  م��وؤل��ف  لل�سيارات 
ت�سونغ  ح����ي  يف  م����واج����ه����ات  خ�����الل 
اأول طالب يلقى  اأو �سرقا. وهو  كوان 

م�سرعه منذ بدء التظاهرات.
اآلف  ع�����س��رات  يتجمع  وف��ات��ه  وم��ن��ذ 

الأ�سخا�س يوميا لإ�ساءة �سموع.
كانت  ال��������ذروة  ����س���اع���ة  يف  و����س���ب���اح���ا 
اأحياء عدة م�سرحا لعمليات تعطيل. 
وا�ستهدف متظاهرون حمطات املرتو 
اأقاموا حواجز عند  اأو  يف هونغ كونغ 

عدة حماور.
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اإع����������الن
لزينة  ال�س�����ادة/تينتك�س  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

CN  قد تقدموا الينا بطلب ال�سيارات  رخ�سة رقم:1049034 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة حممد خليفه بطي ال حمر عني املحريبي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف �سلطان غامن حمد خمي�س الهاملي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لند مارك نتوورك للعقارات ذ.م.م

قد تقدموا الينا بطلب   CN رخ�سة رقم:2032005 

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد �سعيد حممد العريقي %20

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سعد حممد حمد ناجم اجلنيبي %20

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فالينتينا يورى كاتري�سكو %20

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف مرمي حمد ناجم حممد اجلنيبي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سيخه حمد ناجم حممد اجلنيبي

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف رويه علي م�سعود الكا�سبى

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 

خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سمولي رميوند ميدل اي�ست للمقاولت 

قد تقدموا الينا بطلب   CN العامة ذ.م.م رخ�سة رقم:2174708 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة احللول املتقدمه لال�ستثمار ومتثيل ال�سركات ذ.م.م 

ADVANCED SOLUTIONS INVESTMENTS & COMPANIES REPRESENTATION LLC

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة رميوند اي �سي دي ا�س ار ال
RIMOND ICD S.R.L

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف رميوند اي �سي دي ا�س ار ال
RIMOND ICD S.R.L

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احللول املتقدمه لال�ستثمار ومتثيل ال�سركات ذ.م.م 
ADVANCED SOLUTIONS INVESTMENTS & COMPANIES REPRESENTATION LLC

CIMOLAI S.P.A تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف �سمولي ا�س بيه ايه
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن 

اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/الفي�سان للنقليات 

CN  قد تقدموا الينا بطلب العامة  رخ�سة رقم:1709158 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة عبدالعزيز حممد ح�سني احمد املرزوقي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف عبداهلل �سامل احمد �سالح الكثريي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سالون جرين ليف 

CN  قد تقدموا الينا بطلب للرجال  رخ�سة رقم:1707793 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة علياء حممد حمد عاي�س %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف بدر عبداهلل �سليمان �سامل الهنائي
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12 

اإع����������الن
كافيه  اكوب  فور  ال�س�����ادة/�ستوب  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

قد تقدموا الينا بطلب   CN ذ.م.م رخ�سة رقم:22423562 
تعديل ن�سب ال�سركاء

نوره را�سد مبارك حممد املن�سوري من 24% اىل %49
تعديل ن�سب ال�سركاء

مبارك را�سد مبارك حممد املن�سوري من 25% اىل %51
تعديل مدير/حذف �سارلون ماجتيباى بارلوادو

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ال�سركة الغربيةللتموين ذ.م.م
WESTERN CATERING COMPANY WLL

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية 
القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان 
الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث 

�ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/اأدفاي�س 

 CN 2557773:واي�س لال�ست�سارات  رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/راو  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 2673751:سوت ا�ستديو  رخ�سة رقم�
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/بقالة  بان  القت�سادية  التنمية  دائ���رة  تعلن 

 CN 2515536:كويك لين  رخ�سة رقم
تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�أبوظبي(

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12 

اإع����������الن
ال�س�����ادة/م�سغل  تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان 

�سال خلياطة ازياء ال�سيدات
  رخ�سة رقم:CN 1187579  تقدموا الينا بطلب

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

الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/لوجيكال للمقاولت العامة

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2496498 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/عبدالقادر طالب �سعيد الكثريي من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ عبدالقادر طالب �سعيد الكثريي من 100% اىل %90
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة �سلطان عي�سى ا�سماعيل �سالح اجلنيبي %10

تعديل لوحة العالن/اجمايل من م�ساحة null*null اىل 1*1
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/لوجيكال للمقاولت العامة
LOGECAL GENERAL CONTRACTING

اىل/لوجيكال للمقاولت العامة ذ.م.م
LOGECAL GENERAL CONTRACTING LLC

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/ال�سعري لتاأجري ال�سيارات

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:2245476 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة فريوز خان علي خان %49

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حممد �سامل حممد املن�سوري من مالك اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ حممد �سامل حممد املن�سوري من 100% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة

تعديل ا�سم جتاري من/ال�سعري لتاأجري ال�سيارات
AL SHAARY RENT A CAR

اىل/ال�سعري لتاأجري ال�سيارات ذ.م.م
AL SHAARY RENT A CAR LLC

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/حمل اخلط الخ�سر للحدادة واللحام

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1037407 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/نور امني عبدالرزاق من مالك اىل �سريك

تعديل ن�سب ال�سركاء/ نور امني عبدالرزاق من 100% اىل %25
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة حممد جهانكري علم عبدالعزيز %24

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/احمد عبداهلل �سامل عبداهلل ال�سعيدي من وكيل خدمات اىل �سريك
تعديل ن�سب ال�سركاء/ احمد عبداهلل �سامل عبداهلل ال�سعيدي من 0% اىل %51

تعديل راأ�س املال/من null اىل 150000
تعديل نوع رخ�سة/من حرفية اىل جتارية

تعديل �سكل قانوين/من موؤ�س�سة فردية اىل �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة
تعديل ا�سم جتاري من/حمل اخلط الخ�سر للحدادة واللحام

GREEN LINE BLACKSMITH & WELDING FOUNDRY
اىل/حمل اخلط الخ�سر للحدادة واللحام ذ.م.م

GREEN LINE BLACKSMITH & WELDING FOUNDRY LLC
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة التنمية القت�سادية خالل اأربعة 
بعد  دعوى  او  حق  اي  عن  م�سوؤولة  غري  الدائرة  فان  وال  العالن  هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�بوظبي(

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/�سميلك�س العاملية للمقاولت ذ.م.م

CN  قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1192889 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/ا�سافة عبداهلل حممد هالل فريح القبي�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف احمد ا�سحاق خدابخ�س ا�سماعيل املازمي
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع/حذف ابركني موليانوف

تعديل را�س املال/من null اىل 150000
تعديل �سكل قانوين/من �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة اىل �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م

تعديل ا�سم جتاري من/�سميلك�س العاملية للمقاولت ذ.م.م
SIMPLEX INTERNATIONAL CONSTRUCTION LLC

اىل/�سميلك�س العاملية للمقاولت -    �سركة ال�سخ�س الواحد ذ.م.م
 SIMPLEX INTERNATIONAL CONSTRUCTION- SOLE PROPRIETORSHIP

LLC

القت�سادية  التنمية  دائرة  مراجعة  العالن  هذا  على  اعرتا�س  او  حق  له  من  كل  فعلى 
خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي 

حق او دعوى بعد انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12 

دمينه للعق�رات-�سركة ال�سخ�ص الواحد-ذ م م
تاريخ  يف  املنعقدة  العادية  غري  العمومية  اجلمعية  قرار  مبوجب 
2019/11/05 املوثق لدى كاتب العدل بالرقم   1955015327 يعلن 

امل�سفى زايد ت�سارترد اأكاونت لتدقيق احل�سابات، عن ت�سفية �سركة:
دمينه للعقارات-�سركة ال�سخ�ش الواحد-ذ م م

ال�سادرة من دائرة التنمية القت�سادية-ابوظبي بالرقم
على  حقوق  اأو  مطالبة  اعرتا�س  اي  لديه  من  فعلى   CN-2651674

املوؤيدة  امل�ستندات  مع  مبطالبته  التقدم  عليه  اعاله  املذكورة  ال�سركة 
من  يوماً   45 وملدة  الر�سمي  الدوام  خالل  وذلك  امل�سفى،  اإىل  لذلك 
تاريخ ن�سر هذا الإعالن، وكل من مل يتقدم خالل املدة املحددة بالإعالن 
�سندوق   ،  02  /  6666828 امل�سفى:  تليفون  باملطالبة.   حقه  ي�سقط 
  M9 امل�سفح  ابوظبى-   -  info@zcaa.ae اإمييل:   )41145( بريد 

.)M12( مكتب رقم ) M( بناية نايع �سعيد النيادي الطابق

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12 

ريت�ص ف�رم� ذ.م.م
فارما  ريت�س  ل�سركة  العمومية  اجلمعية  قرار  على  بناء 
جتارية  رخ�سة  املذكورة  ال�سركة  وت�سفية  بحل  ذ.م.م 
رقم:CN2432767 نعلن نحن امل�سفي القانوين/احمد علي 
احلو�سني عن بدء ت�سفية ال�سركة املذكورة وعلى كل من له اية 
مطالبات ان يتقدم مب�ستنداته الثبوتية وذلك خالل 45 يوم 
من تاريخه وذلك على العنوان التايل:اأبوظبي - اخلالدية - 
ثالث بناية خلف املحالت الكربى - امام ق�سر احل�سن - نف�س 
بناية جموهرات داما�س �سابقا - طابق امليزانني - مكتب 02 

- تليفون:026331500 - فاك�س:026330703.
امل�سفي القانوين/احمد احلو�سني لتدقيق احل�سابات

اإعــــــــالن ت�سفيـــــة �سركــــــــة 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد

�إد�رة �لعالمات �لتجارية   
�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12 �لثالثاء  12  نوفمرب  2019 �لعدد 12780 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كراج ال�ساطر

CN قد تقدموا الينا بطلب رخ�سة رقم:1121613 
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

ا�سافة �سهد غريب حمد م�سعود الحبابي %100
تعديل ال�سركاء تنازل وبيع

حذف ابراهيم �سيف حمد �سليمان العامري
فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
التنمية القت�سادية خالل اأربعة ع�سر يوماً من تاريخ ن�سر هذا 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12 

اإع����������الن
تعلن دائ���رة التنمية القت�سادية بان ال�س�����ادة/كراج �سمارت اجنني 

CN لت�سليح ال�سيارات رخ�سة رقم:1119587 
قد تقدموا الينا بطلب

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
ا�سافة احمد جمعه �سعيد علي ال�سام�سي %100

تعديل ال�سركاء تنازل وبيع
حذف ح�سن را�سد ح�سن حممد ال�سام�سي

فعلى كل من له حق او اعرتا�س على هذا العالن مراجعة دائرة 
هذا  ن�سر  تاريخ  من  يوماً  ع�سر  اأربعة  خالل  القت�سادية  التنمية 
العالن وال فان الدائرة غري م�سوؤولة عن اي حق او دعوى بعد 

انق�ساء هذه املدة حيث �ست�ستكمل الجراءات املطلوبة 
قطاع �ل�سوؤون �لتجارية )�لعني(

�لعدد 12780 بتاريخ 2019/11/12   

�إعــــــــــــــــالن 
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عربي ودويل

العليا  ال�سلطات  وتختطف  وت��ع��دم، 
م��ث��ل ال��ق��ن��ا���س��ل وال�����س��ف��راء ورج���ال 
ادواردو  قال  وع�سكريني”،  ال�سرطة 
بول�سونارو. و”اإذا تطرف الي�سار اإىل 
الرد،  علينا  �سيتعني  ال��درج��ة،  ه��ذه 
وهذه الإجابة ميكن اأن تكون ن�سخة 
جديدة من القانون املوؤ�س�سي رقم 5، 
وميكن اأن يكون ت�سريعا معتمدا عرب 

ال�ستفتاء. »
   �سحيح اأنه بالن�سبة لآل بول�سونارو، 
يج�سد الي�سار ما هو اأ�سواأ، وبالطبع، 
الرئي�س  اخ��ط��ائ��ه.  ب�سبب  ���س��يء  ك��ل 
من  التقليل  اعتاد  ال��ذي  الربازيلي، 
احلماقة التي ينطق بها ذريته، اأجاب 
على قناة التلفاز باند: “ناأ�سف لهذه 
ابني  لكن  جزئًيا،  امل�سللة  املعلومة، 
قد  اأن��ه  العلم  م�ستعد لالعتذار، مع 

اأ�سيء تف�سري ت�سريحاته«.
القانون  اإىل  الإ������س�����ارة  ان  غ���ري     
غ�سب  اأث�������ارت   ،5 رق����م  امل��وؤ���س�����س��ي 
رئي�س  فيهم  مبا  الربملانيني،  بع�س 
مايا،  رودري�����غ�����و  ال�����ن�����واب،  جم��ل�����س 
مي���ني ال��و���س��ط )ال�����ذي ق��ت��ل وال����ده 
الع�سكرية(.  ال��دي��ك��ت��ات��وري��ة  خ���الل 
ت�سريحات  الخ�����ري  ه����ذا  وو����س���ف 
“مثرية  باأنها  بول�سونارو،  اإدواردو 
“التقريظ  اإن  وق��ال  لال�سمئزاز”، 
يعاقب  الديكتاتورية  لأدوات  املتكرر 

عليه«.
   يف الواقع، اإن جمل�س الأخالقيات يف 
جمل�س النواب يدر�س فر�س عقوبة، 
وليته  ���س��ط��ب  ط���ل���ب  ي���ك���ن  مل  ان 
“�سفر  ت��راج��ع  جانبه،  م��ن  كنائب. 
“اأعتذر لأي �سخ�س فهم اأنني   :”3
اأنوي عودة القانون املوؤ�س�سي رقم 5 
بهذا  اإج���راًء  ت��در���س  احلكومة  اأن  اأو 
امل��ع��ن��ى. ه���ذا الح��ت��م��ال ه��و تف�سري 
ذك���رت فقط  ق��ل��ت��ه... لقد  مل��ا  م�سلل 
اأقل  ومل   ،5 رق��م  املوؤ�س�سي  القانون 
اأو هكذا نقول  اإنه �سيعاد تفعيله”... 

ال�سيء و�سّده.
عن �سليت اف ار

�سفر واحد، �سفر
 اثنان، �سفر ثالثة

الربازيلي  ال�سيا�سي  امل�����س��ه��د  يف      
جتاهل  امل�ستحيل  م��ن  ب��ات  احل���ايل، 
ث�����الث ���س��خ�����س��ي��ات لم����ع����ة: اأب���ن���اء 

الرئي�س بول�سونارو.
-وهم  ال�سيا�سة  ثالثتهم  مي��ار���س     
اأك�����رث اإزع�����اًج�����ا واث�������ارة ل��ل��ق��ل��ق من 
ن��وع �سريبريو�س  انهم من  وال��ده��م، 
وم�ستهرت  اأت��ب��اع ميني مت�سدد  -م��ن 
ملنظري  ك���ب���رية  ج���اذب���ي���ة  )ل���دي���ه���م 
يدافعون،  ال��ذي��ن  ال��ي��م��ني(  اأق�����س��ى 
م��ن ب��ني اأ���س��ي��اء اخ����رى، ع��ن عقوبة 
لل�سجناء.  ال�ساقة  العدام وال�سغال 
عميقة  ك��راه��ي��ة  يف  ي�سرتكون  اإن��ه��م 
الأقليات  وي��ت��ج��اه��ل��ون  لل�سيوعية، 
ال�سناعات  عن  املدافعني  ا�سد  وم��ن 
م�سرتكة،  اأخ����رى  نقطة  ال��غ��ذائ��ي��ة. 
ورمب����ا الأه�����م ي��ت��ح��ّت��م ذك���ره���ا: حب 

ال�سلطة وال�ستفزاز.
   تلقبهم ال�سحافة الربازيلية �سفر 

واحد، و�سفر 2، و�سفر 3.
   �سفر واح���د، اأك���رب الأ���س��ق��اء، وهو 
العمر  يبلغ من  بول�سونارو.  فالفيو 
مدينة  عن  �سيناتور  وهو  عاًما،   38
جمل�س  ع�����س��و  ج����ان����ريو.  دي  ري�����و 
ال�سابق،  وال��ن��ائ��ب  ال�����س��اب��ق،  امل��دي��ن��ة 
وم��ت��ه��م ب��ع��الق��ات غ��ري م��ب��ا���س��رة مع 

ميلي�سيا ريو.
كارلو�س  ي��دع��ى   2 ���س��ف��ر  الب����ن     
��ا با�سم  اأي�����سً ب��ول�����س��ون��ارو، م��ع��روف 
الكثري  ي��ق��ول  وح���ده  وه���ذا  بيتبول، 
عن �سخ�سية ال�ساب. يف �سن ال�ساد�سة 
والثالثني، يعمل م�ست�ساًرا يف الغرفة 
ريو دي جانريو منذ  ملدينة  البلدية 
وي�سده  ع��اًم��ا،  الع�سرين  ي��ق��ارب  م��ا 
حنني كبري للديكتاتورية الع�سكرية، 
متاًما مثل الأب. كما يحب م�ساركة 
العامل  اليومية حول م�سرية  اأفكاره 
�سبتمرب  يف  واك�������د  ت�����وي�����رت.  ع���ل���ى 
الدميقراطية،  “عن طريق  املا�سي: 
ال�����ذي تريده  ال��ت��ح��ول  ي���ح���دث  ل���ن 

الربازيل بال�سرعة التي نريدها«.
الرئي�س  ن�����س��ل  ب����ني  م����ن  ول���ك���ن     
ال���ربازي���ل���ي ال���ث���الث���ة، ف�����اإن الأك����رث 
ثالثة.  ���س��ف��ر  ���س��ك  ب��ال  ه��و  �سعبية 
35 عاًما، نائب  اإدواردو بول�سونارو، 
باأكرث  )املنتخب  ب��اول��و  ���س��او  مدينة 
م��ن 1.8 م��ل��ي��ون ���س��وت، وه���و رقم 
ب�سكل  ي��ب��دو  ال���ربازي���ل(،  يف  قيا�سي 
واإذا  الرئي�س.  خليفة  وكاأنه  متزايد 
كان والده يحمل لقب “الأ�سطورة”، 
الب����ن  ي�����س��م��ى  ان  ال���ط���ب���ي���ع���ي  م����ن 
قبل  م��ن  ال�سغرية”  “الأ�سطورة 

ناخبيه.
بول�سونارو  اإدواردو  ي���ق���ّد����س     
يحمل  اأن��ه  ويوؤكد  النارية،  الأ�سلحة 
دائ���ًم���ا ���س��الًح��ا، مب��ا يف ذل���ك عندما 
ي�����زور وال������ده. ي��ح��ب ال���س��ل��ح��ة اىل 
برييتا  و�سّماه  كلًبا  تبنى  اأن��ه  درج��ة 
)تكرمياً مل�سنع الأ�سلحة الإيطايل(. 
وميتلك اجلرو ح�ساًبا على ان�ستغرام 
و -�سريالية ولكنها حقيقة! - يتابعه 

40 األف م�سرتك.
3 م�سكون      خ��ري��ج ح��ق��وق، �سفر 
ب�����س��دة ب��ف��ك��رة ت��وح��ي��د ال���ق���وى �سد 
ي�سارية  ثقافية  هيمنة  ي��ع��ت��ربه  م��ا 
مارك�سية. اإنه معجب بالإيديولوجي 
ب���ان���ون، وكذلك  ���س��ت��ي��ف  الأم���ري���ك���ي 
مباتيو �سالفيني، ويعمل على توحيد 
اأنحاء  جميع  يف  ال�سعبوية  ال��ق��وى 

ومكافحة الإجها�س.
   وبني الأع��الم الربازيلية، وقبعات 
“اجعل اأمريكا عظيمة مرة اأخرى”، 
ومنا�سري  وم��رمي،  ي�سوع  ودبابي�س 
من  قليل  وع��دد  واملوؤثرين،  اليمني، 
��ق��ب��ل �سفر  اأع�����س��اء احل��ك��وم��ة، ا���س��تمُ
ف���داخ���ل مع�سكر  امل�����س��ي��ح.  وك���اأن���ه   3
ال��ت��ف��ك��ري يف عام  ب�����دا  ب���ول�������س���ون���ار، 
اإدواردو  ���س��ي��ت��وىل  ف��ه��ل   ...2022
بول�سونارو وجروه برييتا يوًما رئا�سة 
اأمريكا اجلنوبية؟ مل  اأك��رب دول��ة يف 
ال�سيا�سي  بامل�ستقبل  التنبوؤ  فن  يكن 
يف ال���ربازي���ل ���س��ه��اًل ع��ل��ى الإط����الق، 
كل  اأن  اأظ��ه��ر  ان  �سبق  ال��ت��اري��خ  لأن 
�سيء ميكن اأن يتغري من دقيقة اإىل 

اأخرى ...

خطا ج�سيم: 
طريقة ال�سفر الثالثة

ي��وت��ي��وب يوم  ق��ن��اة     يف مقابلة م��ع 
اخلمي�س، 31 اأكتوبر، اعتقد �سفر 3 
اأنها فكرة جيدة، ال�سارة اإىل القانون 
املوؤ�س�سي رقم 5 -الذي اأغلق مبوجبه 
ال��ن��ظ��ام ال��ع�����س��ك��ري ال��ك��ون��غ��ر���س عام 
1968 وعلق احلريات الد�ستورية. 
“�سياأتي وقت �سيكون فيه الو�سع كما 
كان يف اأواخر ال�ستينات يف الربازيل، 
الي�سارية  )احل���رك���ات  ك��ان��ت  ع��ن��دم��ا 
الطائرات،  وجهة  حت��ّول  املتطرفة(، 

الربازيلية  ال��ن�����س��خ��ة  اإط�����الق  مت     
اأكتوبر،  و12   11 يف  ب��اول��و  �ساو  يف 
الويب املخ�س�س لهذا  ويقول موقع 
الظالم،  م��ن  ع��ق��ود  “بعد  احل����دث: 
ت�����س��رب ح��زم��ة ج��دي��دة م��ن ال�سوء 
الع�سر  الأرا�سي الربازيلية. يف هذا 
اجلديد، يتم �سماع املجتمع وتعبئته 
لقد قيل  ال�سيوعية”...  اإره��اب  �سد 
كل �سيء. ومن بني املو�سوعات التي 
الربازيلية  ال��ط��ب��ع��ة  ه����ذه  غ��ط��ت��ه��ا 
يف  امل����ح����اف����ظ����ة  ال����ن����زع����ة  الأوىل: 
ال���ربازي���ل، وامل�����س��ال��ح ال��ك��ام��ن��ة وراء 
الأزمة يف الأمازون، وحقوق الإن�سان 
يف الربازيل، واأهمية الزواج الأ�سري 
والزواج التقليدي، والدفاع عن القيم 
بول�سونارو،  وح��ك��وم��ة  امل�����س��ي��ح��ي��ة، 

العامل.
اأن يكون النائب     وك��ان من املتوقع 
ل����ل����ربازي����ل لدى  ����س���ف���ريا  ال���������س����اب، 
دونالد  )ي�����س��ف��ه  امل��ت��ح��دة  ال���ولي���ات 
ال  رائع”(،  “�سخ�س  ب��اأن��ه  ت��رام��ب 
انه يف 23 اأكتوبر املا�سي، كان عليه 
قرار  “اإنه  ال��وظ��ي��ف��ة:  ع��ن  التخلى 
ا�ستمعت  وق��د  ط��وي��ال...  فيه  فكرت 
النا�س،  م���ن  ال��ع��دي��د  ن�����س��ي��ح��ة  اىل 
اأفكر يف ناخبّي... اأعرتف  اأن  ويجب 

اأنني مل اأحظى بدعم الأغلبية ».
اإن الفكرة مل ترق  اأن يقال،     يجب 
مل��ج��ل�����س ال�����س��ي��وخ ال����ربازي����ل����ي، ومل 
ل��ل��م�����س��ادق��ة ع��ل��ى هذا  ن��ي��ة  اأي  ي��ب��د 
الرت�سيح. ومبا اأن �سفر 3 لن يذهب 
اإىل الوليات املتحدة، فقد قرر والده 

منحه دوًرا رئي�سًيا داخل احلزب، اأي 
دور �سانع ال�سالم. يف الواقع، يعاين 
احل�������زب الج���ت���م���اع���ي-ال���ل���ي���ربايل 
)حزب بول�سونارو( من اأزمة �سببتها 
يف  ال��وه��م��ي��ة  ال��رت���س��ي��ح��ات  ف�سيحة 
زعيم  وك��ان   .2018 ع��ام  انتخابات 
احل������زب الج���ت���م���اع���ي-ال���ل���ي���ربايل، 
النائب  اأن��ط��ون��ي��و،  األ��ف��ارو  مار�سيلو 
حينها يف ولية مينا�س جرياي�س، قد 
املخ�س�سة  احلمالت  اأم��وال  اختل�س 
الأ�سباح.  امل��ر���س��ح��ني  م���ن  ل��ل��ع��دي��د 
تهدئة   3 ����س���ف���ر  م�����ن  وم����ط����ل����وب 
الأع�ساب داخل حزبه، واإعادة توحيد 

البول�سوناري�ست.

اجتماع املحافظني

ا  اأي�سً ال�����س��اب  ال��ن��ائ��ب  ت��ع��ي��ني     مت 
اأمريكا اجلنوبية(  كاأحد ممثلي )يف 
اأن�ساأها  منظمة  وه���ي  “احلركة”، 
ال�سابق  )ال����ع����ق����ل  ب����ان����ون  ���س��ت��ي��ف 
لرتامب(، لتقريب اليمني يف العامل 
وجمعه، اأو بعبارة األطف، “من اأجل 
�سد  و���س��ي��ادي��ة  قومية  ن��ظ��رة  تعزيز 

العوملة«.
 3 اأن ���س��ف��ر  ن��ع��ت��ق��د،  اأن      وع��ل��ي��ن��ا 
يقوم بدوره كممثل لليمني املتطرف 
بحما�س مبا اأنه ا�ستورد من الوليات 
ال�سيا�سي  ال��ع��م��ل  م���وؤمت���ر  امل��ت��ح��دة 
�سيا�سي  اج���ت���م���اع  وه�����و  امل���ح���اف���ظ، 
الأمريكيون  امل���ح���اف���ظ���ون  ي��ن��ظ��م��ه 
اإىل  ويعقد كل عام ويجمع ما ي�سل 

10 الف م�سارك. 

يتقا�سمون كراهية عميقة لل�سيوعية، ويتجاهلون االأقليات، ومن ا�سد املدافعني عن ال�سناعات الغذائيةمن بني ن�سل الرئي�ش الربازيلي الثالثة، يعترب اإدواردو بول�سونارو نائب �ساو باولو االأكرث �سعبية 

ا با�سم بيتبول �سفر 2 وهوكارلو�س بول�سونارو املعروف اأي�سً

ال بول�سونارو  الربازيل يف قب�سة ميني مت�سدد

�سفر 3 اإدواردو بول�سونارو الأكرث �سعبية �سفر واحد وهو فالفيو بول�سونارو اأكرب الأ�سقاء

بول�سونارو الب  رجل مطافئ لنريان ابنائه

ميار�ش ثالثتهم ال�سيا�سة:

اأبن�ء بول�سون�رو، اأكرث اإزع�ج� من والدهم...!
ميتلك كلب ادواردو ح�ساًبا على ان�ستغرام يتابعه 40 األف م�سرتك

•• الفجر – خرية ال�شيباين

    يف العدد 11 من جملة اأمريكا، ميكن قراءة مقابلة 
اجرتها الروائية والقا�سة والكاتبة امل�سرحية وكاتبة 
فران�سوا  ال�سحفي  مع  اأوت�ش،  كارول  جوي�ش  املقاالت 
بو�سنيل. ويف ا�ستعرا�ش �سيا�سات بلدها، تقول الكاتبة 
اإن اأمريكا كانت منق�سمة على الدوام.    لكنها تالحظ: 
مل  كما  البالد  يف  �سرخ  اإىل  اأدى  ترامب،  انتخاب  “ان 

يحدث من قبل، الأن ترامب هو نف�سه �سخ�سية تت�سم 
بالغلو والتطرف.    ان ترامب يهني اأي �سخ�ش يختلف 
معه، وقد قراأمت جميعا عباراته عن الن�ساء، وال�سود، 
واملهم�سني،  واملتحولني جن�سيًا،  واملثليني،  والالتينو�ش، 
ال  ال��ذي��ن  جميع  ع��ن  ع��ام��ة  وب�سفة  وامل��ه��اج��ري��ن، 
ميتدحونه: االإهانة هي طريقة تعبريه املف�سلة... اإنه 
وقح ودمياغوجي. لقد حرر ترامب النا�ش با�ستخدام 

االإهانة طوال الوقت واإ�سباع اأرذل غرائزهم«.

للرئي�ش  �سفات  اأوت�ش،  ك��ارول  جوي�ش  ا�ستخدمت     
لو�سف  ح��رف��ّي��ا،  ا�ستخدامها،  ب��االإم��ك��ان  االأم��ري��ك��ي 
طريقة عمل الرئي�ش احلايل للربازيل. ان االنتخابات 
املتحدة  الواليات  يف  دارت  التي  االأخ��رية  الرئا�سية 
البلدين.  كال  تاريخ  يف  حتول  نقطة  كانت  والربازيل، 
زعيمان  هذا:  يف  واالأمريكيون  الربازيليون  وي�سرتك 
ويحبان  للعامل،  الروؤية  نف�ش  يتقا�سمان  اأنهما  يبدو 

لفت االنتباه وت�سّدر االخبار بانتظام.

تلقبهم ال�سح�فة الربازيلية �سفر واحد و�سفر 2 و�سفر 3

اأردوغ�ن يعيد ر�سم خريطة �سوري� الدميوغرافية 
ال�سيا�سية الأكرب هي تاريخية. وقال:  امل�ساكل  القرتاح متعددة، لكن 
“يف الأهداف العملية، اأدى الغزو الرتكي وما تبعه من اتفاق مع رو�سيا 
يف اأكتوبر )ت�سرين الأول(، اإىل �سيطرة اأنقرة على �سريط من الأرا�سي 
ال�سورية ميتد 75 مياًل من مدينة تل اأبي�س اإىل مدينة راأ�س العني، 
مع ت�سيري دوريات تركية-رو�سية يف عمق �ستة كيلومرتات جنوباً، ومع 
مياًل   20 بعمق  اآم��ن��ة  منطقة  قيام  على  املتحدة  ال��ولي��ات  م�سادقة 
من احل��دود الرتكية. وهذا يقل كثرياً عن ال�سريط الذي كان يعتزم 

اأردوغان اإقامته يف الأ�سل بعمق 20 مياًل وعر�س 300 ميل. 
الثاين(  )ت�����س��ري��ن  ن��وف��م��رب  م��ن  الأول  ك���رر يف  اأردوغ�����ان  اأن  واأ����س���اف 
ت�سميمه على تنفيذ خطته. لكن تركيا ت�سيطر الآن فقط على م�ساحة 
400 ميل مربع. وهي منطقة مهجورة وي�سك معظم املحللني  تبلغ 

•• وا�شنطن-وكاالت:

“فورين  جملة  موقع  يف  كتبه  مقال  يف  اآ���س��دون  نيك  الباحث  ت��ن��اول 
الفرات  ل�سرق  ال�سوري  الغزو  على  �سترتتب  التي  التبعات  بولي�سي” 
يف �سوريا وما �سيليه من اإعادة ر�سم للخرائط الدميغرافية يف ال�سرق 
اأطلقت حملة تنديد  التي  الأ�سباب  واح��داً من بني  اإن  الأو�سط، فقال 
وا�سعة بالرئي�س الرتكي رجب طيب اأردوغان هي خطته املتعلقة بطرد 
واإع����ادة توطنيهم يف  ب���الده  ال��ذي��ن يقيمون يف  ال�����س��وري��ني  ال��الج��ئ��ني 
املنطقة الآمنة التي يعتزم اإن�ساءها على طول حدوده مع �سمال �سرق 

�سوريا.
اأم��ام اجلمعية العمومية ل��الأمم املتحدة يف 24   وك��ان اأردوغ��ان اأعلن 
اإع��ادة توطني ما بني مليون ومليونني  )اأي��ل��ول(، عزمه على  �سبتمرب 

لجئ �سوري يقيمون يف تركيا الآن، يف املنطقة الآمنة. 
ال�سريط احلدودي ..  ولفت الكاتب اإىل اأن العقبات اأمام تنفيذ هذا 

وقال  الالجئني.  ل�سكن  منا�سبة  تكون  اأن  من  اأردوغ���ان  يتمكن  اأن  يف 
القومية  الأمنية  ال�سوؤون  ق�سم  يف  الرتكي  الباحث  غينجريا�س  ري��ان 
ماليني  ت��وط��ني  “عملية  اإن  البحرية  العليا  ال��درا���س��ات  م��در���س��ة  يف 
الالجئني يف ممر �سيق �سيكون طموحاً جداً، ول اأت�سور كيف �ستقدر 

تركيا على ذلك«. 
اأن  اأخرى تتمثل يف  اإىل ثمة عقبة  واأ�سار الكاتب  اإعادة التوطني .. 
معظم الالجئني الذين �سيعاد توطنيهم هم من العرب ال�سنة من حلب 
واإدلب- منطقتني بعيدتني اإىل الغرب عن املنطقة الآمنة، حيث ال�سكان 
هم من العرب والأكراد وامل�سيحيني. ويتهم الكثريون تركيا مبحاولة 
ترتيب هند�سة دميوغرافية للمنطقة بحيث تقلل من ح�سور الأكراد 
وموؤيدي حزب الحتاد الوطني الكردي، الذي تعتربه اأنقرة عدواً لها.

الهند�سات الدميوغرافية كاأداة  اأردوغ��ان ي�ستخدم منذ زمن  اأن  وراأى 
�سد  ك�سالح  الأو���س��ط  ال�سرق  لج��ئ��ي  با�ستعمال  ه��دد  وه��و  �سيا�سية، 
بالالجئني  اأوروب��ا  واإغ��راق  الأبواب”  اأوروب���ا، مكرراً حتذيره ب”فتح 
اأي جزء  راأي��ه يف  اأن��ه يعرب عن  ال�سوريني املقيمني يف تركيا الآن. كما 
من ال�سعب ال�سوري من املنا�سب اإعادة توطنيه يف املنطقة الآمنة. وقال 
ل�سحافيني خالل مقابلة معه يف 24 اأكتوبر اإن “العرب هم املنا�سبون 
لهذه املنطقة”، م�سرياً اإىل اأنها منطقة ل تنا�سب الأكراد لأنها منطقة 

�سحراوية. 
لتطهري  بالتخطيط  ات��ه��ام  مو�سع  ك��ان  ال��رتك��ي  الرئي�س  ب���اأن  وذّك���ر 
عرقي، ومن بني هوؤلء املندوبة الأمريكية ال�سابقة لدى الأمم املتحدة 
�سامنتا باور، بعدما فر نحو 300 األف �سوري معظمهم من الأكراد من 
اأمام القوات الرتكية يف �سمال �سوريا. وا�ستناداً اإىل الأمم املتحدة فاإن 
170 األف كردي �سوري مت تهجريهم من عفرين التي �سيطرت عليها 

القوات الرتكية يف مار�س 2018.

من�سورات تزعم تهريب اجلي�ص الفرن�سي الذهب من م�يل   •• بريوت-اأ ف ب:

انت�سرت على مواقع التوا�سل بلغات عدة �سور وفيديو يّدعي نا�سروها اأنها 
تثبت �سلوع اجلي�س الفرن�سي يف تهريب الذهب من مايل، لكن هذه ال�سور 

والفيديو لي�ست ملتقطة يف مايل اأ�ساًل ول عالقة للجي�س الفرن�سي بها.
يقول اأحد املن�سورات املتداولة باللغة العربية “متتلك فرن�سا خام�س اأكرب 
احتياطي من الذهب يف العامل، رغم عدم وجود مناجم ذهب على اأر�سها. 
اأي احتياطي من الذهب،  التي حتتلها فرن�سا  بينما ل متتلك دولة مايل 
املئات من مناجم الذهب !!! هذه ال�سورة تبنّي ِمن  اأنه يوجد فيها  رغم 

لأول  املن�سور  ظهور  ر�سد  من  الأخبار  حة  �سّ ي  تق�سّ فريق  متكن   . مئات 
�سهدت مايل يف 17  مّرة على في�سبوك يف ت�سرين الأول/اأكتوبر 2019. 
كانون الثاين/يناير 2012 هجوما �سنته جمموعات متطرفة على �سلة 
بتنظيم القاعدة ومتمردو الطوارق من “احلركة الوطنية لتحرير اأزواد”، 
الطوارق  �سكل  ال���ذي  ال��ت��م��رد  اأم���ام  اجلي�س  ه��زمي��ة  بعد  ال�سمال  و�سقط 

اأين جاءت فرن�سا بكل هذا الذهب«. واأمُرفق املن�سور مبجموعة �سور يظهر 
يف اإحداها ع�سكريون يف قعر حفرة يخرجون منها �سناديق يوحي املن�سور 
باأنها حتتوي على ذهب م�ستخرج من الأر�س. و�سارك هذا املن�سور ع�سرات 
ي �سّحة الأخبار  على الأقل باللغة العربية، بح�سب ما وقع عليه فريق تق�سّ
يف وكالة فران�س بر�س. كما انت�سر املن�سور نف�سه باللغة الفرن�سية وتناقله 

عموده الفقري، اإذ حتالفوا يف البداية مع هذه املجموعات التي ما لبثت اأن 
طردتهم. وترافق الهجوم مع العديد من النتهاكات والفظاعات.

“�سرفال”  عملية  فرن�سا  اأطلقت   ،2013 الثاين/يناير  ك��ان��ون   11 يف 
لوقف تقدم املتطرفني الذين اأخلوا بعد ثالثة اأيام مدن ال�سمال الكربى.

ويف الأول من اآب/اأغ�سط�س حلت حمل “�سرفال” عملية “برخان” املكلفة 
فرن�سي  اآلف جندي  العملية مب�ساركة ثالثة  ب��داأت   . املتطرفني  حماربة 
على  انت�سارهم  يقت�سر  ول  ع�سكري،   4500 اإىل  عددهم  يرتفع  اأن  قبل 
امل�ستعمرة الفرن�سية ال�سابقة، بل ي�سمل خم�س دول يف منطقة ال�ساحل هي 

اأي�سا النيجر وبوركينا فا�سو وت�ساد وموريتانيا.
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تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/ 
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 135475
با�س��م: اي ا�س كيو )ا�سرتاليا( بي تي واي ليمتد

وعنوانه:  50 باي �سرتيت، دوبل باي ان ا�س دبليو 2028، ا�سرتاليا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

ت�سميم  خ��دم��ات  ال��داخ��ل��ي؛  الت�سميم  خ��دم��ات  امل��ع��م��اري،  للت�سميم  الرئي�سية  اخلطط  و�سع 
ال�سناعي؛  الت�سميم  ال�سناعي؛  بالت�سميم  املتعلقة  الن�سح  خدمات  الأث��اث؛  ت�سميم  الر�سوم؛ 

التزويد باملعلومات املتعلقة بالت�سميم ال�سناعي.
الواق�عة بالفئة:  42

بتاريخ: 2012/05/09 وامل�سجلة حتت رقم: 135475 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

2029/11/04  2009/11/04  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  12  نوفمرب  2019 �لعدد 12780 

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   319469 :بتاريخ: 2019/10/28
بيانات الأولوية: 

ال�سم: هيومان ري�سور�س كوميونكي�سنز ليمتد
وعنوانه:  153 ، ناغاهارا-ت�سو ، �ساكاميا�سي اأيانوكوجي-�ساغارو ، �سيموجيو-كو ، كيوتو-�سي ، كيوتو 600-

8073 ، اليابان.
�سورة العالمة       

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
بخور،  ع��ط��ور،  طيبة،  وروائ���ح  اأ�سنان  منظفات  ومنظفات،  و�سابون  جتميل  وم�ستح�سرات  جتميل  م��واد 
منع�سات رائحة الفم، مزيالت الروائح الكريهة للحيوانات، اأظافر ا�سطناعية، رمو�س ا�سطناعية، لوا�سق 
لل�سعر،  )لو�سن(  غ�سولت  زيوت عطرية،  امل�ستعار،  ال�سعر  لتثبيت  ولوا�سق  ال�سطناعية  الرمو�س  لتثبيت 

م�ستح�سرات اإزالة املكياج.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة LOVEJEVEIL باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  12  نوفمرب  2019 �لعدد 12780 

EAT 142488

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   318935 :بتاريخ: 2019/10/17

بيانات الأولوية: 
ال�سم: بنك اأبوظبي التجاري �س م ع

وعنوانه:  �س.ب. 939 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة           

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
خدمات التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، الأعمال امل�سرفية، ال�سم�سرة، خدمات ت�سفية الأعمال املالية، ا�ستثمار روؤو�س الأموال، 
غرف املقا�سة املالية، ال�ست�سارات املالية، خدمات التقييم املايل، اإ�ستثمار الأموال، جمع التربعات اخلريية، حتويل الأموال، 
ال�سمانات، اخلدمات امل�سرفية املنزلية، القرو�س املق�سطة، الإدارة املالية، الأعمال امل�سرفية اخلا�سة بالرهانات، التمويل 
ال�سوؤون  ال�سرائب،  تقدير  وال�سندات،  املالية  الأوراق  بور�سة  �سم�سرة  البور�سة،  اأ�سعار  املالية،  الأوراق  �سم�سرة  التباديل، 
املالية، العقارات، وكالت العقارات، اإدارة العقارات، وكالء الإ�سكان، متويل ال�سراء والإيجار، تاأجري العقارات، تثمني العقارات، 
�سم�سرة العقارات، حت�سيل الإيجارات، تاأجري املكاتب )عقارات(، تاأجري ال�سقق، تاأجري ال�سقق ال�سكنية، اإ�سدار �سندات ذات 
اإ�سدار بطاقات دفع  اإ�سدار �سندات ذات قيمة كجزء من خطط ع�سوية العمالء،  قيمة فيما يتعلق باخلطط التحفيزية، 

الكرتونية فيما يتعلق بالعالوات وخطط املكافاآت، اإ�سدار �سندات ذات قيمة فيما يتعلق بخطط الولء للعمالء.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات تات�س بوينت�س باللغة العربية بخط مميز باللونني الرمادي الفاحت والغامق يف 
اأعلى ميينهما ر�سم ثنائي الأبعاد لدائرة باللون الأبي�س حمددة باللون الأحمر على �سكل ر�سوم هند�سية خمتلفة الأ�سكال 

والأحجام.
  ال�سرتاطات: 

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن. 

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
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EAT 118475

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   317421:بتاريخ: 2019/09/22
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ال�سيد حممد اإ�سماعيل كالتيل 
وعنوانه:  �س.ب. 26933، دبي، الإمارات العربية املتحدة.

�سورة العالمة 
           

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات ، خدمات املطاعم واملقاهي ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ، خدمات 

توفري املقاهي والكافترييات والتزويد بالطعام وال�سراب )غري الكحويل( ، خدمات توفري القهوة وال�ساي.
باللغة   COFFEE حتتهما   WHITE MOCHA كلمات  عن  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
الإجنليزية ثم وايت موكا كويف باللغة العربية والكلمات باللون الأبي�س على ي�سارهم ر�سم لقدح  باللون 
الأبي�س مليء ببذور القهوة باللون البني وعلى واجهة القدح ر�سم مميز ليد باللون الأ�سود والر�سم داخل 
دائرة �سغرية باللون الأخ�سر حمددة بالأبي�س يليها دائرة اأكرب باللون البني حمددة باللون الأبي�س ثم 
اأبي�س  الإجنليزية بخط منحني  باللغة   WHITE MOCHA COFFEE كلمات  بها  الأخ�سر 

اللون والعالمة باأكملها داخل م�ستطيل باللون الأ�سود.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
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EAT 141655

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   319353:بتاريخ: 2019/09/22

بيانات الأولوية: 
ال�سم: هب 71 ليمتد 

وعنوانه:  الطابق 22 ، برج ال�سلع ، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي ، جزيرة املاريا ،  اأ بوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة      

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:35
الأعمال  اإدارة  اأو  ت�سغيل  يف  امل�ساعدة  املكتبي،  الن�ساط  تفعيل  الأعمال،  توجيه  الأعمال،  اإدارة  والإع��الن،  الدعاية  خدمات 
التجارية، امل�ساعدة يف اإدارة �سوؤون الأعمال اأو الوظائف التجارية لالآخرين، امل�ساعدة يف اإدارة الأعمال، ا�ست�سارات الأعمال 
املهنية، املعلومات والأخبار عن الأعمال، التحريات عن الأعمال، ا�ست�سارات يف اإدارة وتنظيم الأعمال، ا�ست�سارات اإدارة الأعمال، 
اأبحاث الأعمال، تقدمي املعلومات التجارية والن�سح للم�ستهلكني، امل�ساعدة يف الإدارة التجارية اأو اإدارة البيع بالتجزئة، اإدارة 
الت�سويق،  ودرا�سات  الت�سويق  اأبحاث  لالآخرين،  بالتجزئة  البيع  م�ساريع  اإدارة  بالتجزئة،  البيع  ملحالت  التجارية  ال�سوؤون 
الزبائن  الغري، وذلك لتمكني عامة  ال�سلع ل�سالح  ت�سكيلة من  الكفالت، خدمات جتميع  املبيعات لالآخرين، بحث  ترويج 
اأو اإعالنية، تنظيم املعار�س التجارية لغايات جتارية  من معاينتها و�سرائها عند احلاجة، تنظيم املعار�س لغايات جتارية 
اإعالنية، الدعاية والإع��الن، وكالت الدعاية والإع��الن، تاأجري امل�ساحات الإعالنية، خدمات الت�سميم لغايات الدعاية  اأو 
والإعالن، الدعاية والإعالن اخلارجي، العالقات العامة، اإعداد اأعمدة الدعاية والإعالن، تاأجري مواد الدعاية والإعالن، 

تزيني واجهات املحالت التجارية.
و�سف العالمة: العالمة عبارة كلمة ورقم HUB71 باللغة الإجنليزية بخط وطريقة مميزة باللون الأزرق الفاحت داخل 

ر�سم مل�ستطيل باللون الأزرق الغامق.
  ال�سرتاطات: 

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  12  نوفمرب  2019 �لعدد 12780 

EAT 142545

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   319814:بتاريخ: 2019/11/03
بيانات الأولوية: 

ال�سم: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه:  بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.

�سورة العالمة      

  
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3

)�سرباي( عطري  رذاذ   ، التواليت  ماء   ، كولونيا   ، م�ستح�سرات جتميل   ، زي��وت عطرية   ، ، عطور  �سابون 
للج�سم ، زيوت وكرميات وغ�سولت )لو�سن( للب�سرة ، رغوة احلالقة وجل احلالقة وغ�سولت )لو�سن( ما 
قبل وما بعد احلالقة ، م�سحوق التلك ، م�ستح�سرات ا�ستحمام ودمُ�س ، غ�سولت )لو�سن( لل�سعر ، �سامبو 
وبل�سم ، منتجات ت�سفيف ال�سعر ، منظفات اأ�سنان ، غ�سولت غري طبية للفم ، مزيالت الروائح الكريهة ، 

م�سادات للعرق لال�ستخدام ال�سخ�سي ، م�ستح�سرات تواليت غري طبية.
 SKATEBOARD & FRESH ROSES  و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات و رمز

باللغة الإجنليزية. 
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  12  نوفمرب  2019 �لعدد 12780 

EAT 143874

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   317400:بتاريخ: 2019/09/22
بيانات الأولوية: 

ال�سم: ري�م مانيوفاك�سرينج كومباين 
وعنوانه:  1100 ابرناثي روود ، �سويت 1400 ، اطلنطا ، جورجيا 30328 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�سورة العالمة        

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:43
خدمات توفري الأطعمة وامل�سروبات ، خدمات املطاعم واملقاهي ، مطاعم تقدمي الوجبات اخلفيفة ، خدمات 

توفري املقاهي والكافترييات والتزويد بالطعام وال�سراب )غري الكحويل( ، خدمات توفري القهوة وال�ساي.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات RENAISSANCE XCEDE باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  12  نوفمرب  2019 �لعدد 12780 

EAT 140875

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   319095:بتاريخ: 2019/11/03
بيانات الأولوية: 

ال�سم: مولر �سبورت�س ميدي�سن، اإنك
وعنوانه:  ون كوين�س درايف ، �س.ب. 99، برايري دو �ساك دبليو اآي

53578 ،الوليات املتحدة الأمريكية .
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:28
اللعب واأدوات اللعب، اأدوات الريا�سة اجلمنازية والأدوات الريا�سية غري الواردة يف فئات اأخرى، زينة ل�سجرة 

عيد امليالد.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن  ر�سم مميز لكاحل مربوط ب�سريط.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  12  نوفمرب  2019 �لعدد 12780 

EAT 142317

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   319352:بتاريخ: 2019/09/22
بيانات الأولوية: 

ال�سم: هب 71 ليمتد 
وعنوانه:  الطابق 22 ، برج ال�سلع ، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي ، جزيرة املاريا ،  اأ بوظبي ، الإمارات العربية 

املتحدة.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:25
املالب�س، لبا�س القدم، اأغطية الراأ�س.

باللون  مميزة  وطريقة  بخط  الإجنليزية  باللغة   HUB71 ورقم  كلمة  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
الأزرق الفاحت داخل ر�سم مل�ستطيل باللون الأزرق الغامق.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  12  نوفمرب  2019 �لعدد 12780 

EAT 142544

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   319044 :بتاريخ: 2019/11/03
بيانات الأولوية: 

ال�سم: هندو�ستان يونيليفر ليمتد.
، ماهارا�سرتا  ، مومباي  )اإي�ست(  اأندهريي   ، �ساكال   ، �ساوانت مارج  ، بي. دي.  وعنوانه:  يونيليفر هاو�س 

400099 ، الهند.
�سورة العالمة   

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
ملينات  الأقم�سة،  تكييف  م�ستح�سرات  املالب�س،  وك��ي  غ�سل  يف  ت�ستعمل  وم���واد  م�ستح�سرات  منظفات، 
لالأقم�سة، م�ستح�سرات تبيي�س الأقم�سة، م�ستح�سرات اإزالة البقع، م�ستح�سرات لإزالة الروائح الكريهة 
املن�سوجات،  لتتن�سيع  �سابون  ���س��اب��ون،  واملن�سوجات،  املالب�س  على  لال�ستعمال  معطرة  وم�ستح�سرات 
و�سقل  تنظيف  م�ستح�سرات  الأقم�سة،  لتعطري  واأوراق  اأكيا�س  الغ�سيل،  ن�سا  اليدين  غ�سل  م�ستح�سرات 
الواردة  الكريهة،  الروائح  مزيالت  معطر،  ماء  املعطرة،  املجففة  ال��ورد  اأوراق  من  مزيجات  وك�سط،  وجلي 

يف الفئة 3.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات   LOVE & CARE  باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  12  نوفمرب  2019 �لعدد 12780 

EAT 143229

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   318936:بتاريخ: 2019/10/17

بيانات الأولوية: 
ال�سم: بنك اأبوظبي التجاري �س م ع

وعنوانه:  �س.ب. 939 ، اأبوظبي ، الإمارات العربية املتحدة.
�سورة العالمة  

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36
خدمات التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، الأعمال امل�سرفية، ال�سم�سرة، خدمات ت�سفية الأعمال املالية، ا�ستثمار روؤو�س الأموال، 
غرف املقا�سة املالية، ال�ست�سارات املالية، خدمات التقييم املايل، اإ�ستثمار الأموال، جمع التربعات اخلريية، حتويل الأموال، 
ال�سمانات، اخلدمات امل�سرفية املنزلية، القرو�س املق�سطة، الإدارة املالية، الأعمال امل�سرفية اخلا�سة بالرهانات، التمويل 
ال�سوؤون  ال�سرائب،  تقدير  وال�سندات،  املالية  الأوراق  بور�سة  �سم�سرة  البور�سة،  اأ�سعار  املالية،  الأوراق  �سم�سرة  التباديل، 
املالية، العقارات، وكالت العقارات، اإدارة العقارات، وكالء الإ�سكان، متويل ال�سراء والإيجار، تاأجري العقارات، تثمني العقارات، 
�سم�سرة العقارات، حت�سيل الإيجارات، تاأجري املكاتب )عقارات(، تاأجري ال�سقق، تاأجري ال�سقق ال�سكنية، اإ�سدار �سندات ذات 
اإ�سدار بطاقات دفع  اإ�سدار �سندات ذات قيمة كجزء من خطط ع�سوية العمالء،  قيمة فيما يتعلق باخلطط التحفيزية، 

الكرتونية فيما يتعلق بالعالوات وخطط املكافاآت، اإ�سدار �سندات ذات قيمة فيما يتعلق بخطط الولء للعمالء.
الفاحت  ال��رم��ادي  باللونني  الإجنليزية  باللغة   TOUCHPOINTS كلمات  ع��ن  ع��ب��ارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
هند�سية  ر�سوم  �سكل  على  الأحمر  باللون  حم��ددة  الأبي�س  باللون  لدائرة  الأبعاد  ثنائي  ر�سم  ي�سارهما  اأعلى  يف  والغامق 

خمتلفة الأ�سكال والأحجام.
  ال�سرتاطات: 

اإر�ساله بالربيد  اأو  اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد  فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك 
امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  12  نوفمرب  2019 �لعدد 12780 

EAT 118476

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   319089 :بتاريخ: 2019/11/03
بيانات الأولوية: 

ال�سم: مولر �سبورت�س ميدي�سن، اإنك
وعنوانه:  ون كوين�س درايف ، �س.ب. 99، برايري دو �ساك دبليو اآي

53578 ،الوليات املتحدة الأمريكية .
�سورة العالمة          

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:28
اللعب واأدوات اللعب، اأدوات الريا�سة اجلمنازية والأدوات الريا�سية غري الواردة يف فئات اأخرى، زينة ل�سجرة 

عيد امليالد.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمة  MUELLER باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  12  نوفمرب  2019 �لعدد 12780 

EAT 142314

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   319350:بتاريخ: 2019/09/22
بيانات الأولوية: 

ال�سم: هب 71 ليمتد 
وعنوانه:  الطابق 22 ، برج ال�سلع ، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي ، جزيرة املاريا ،  اأ بوظبي ، الإمارات العربية 

املتحدة.
�سورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:9
الأجهزة والأدوات العلمية واملالحية وامل�ساحية واأجهزة واأدوات الت�سوير الفوتوغرايف وال�سينمائي والأجهزة 
والأدوات الب�سرية واأدوات الوزن والقيا�س والإ�سارة واملراقبة )الإ�سراف( والإنقاذ والتعليم، اأجهزة واأدوات 
لو�سل اأو فتح اأو حتويل اأو تكثيف اأو تنظيم اأو التحكم يف الطاقة الكهربائية، اأجهزة ت�سجيل اأو اإر�سال اأو ن�سخ 
ال�سوت اأو ال�سور، حامالت بيانات مغناطي�سية، اأقرا�س ت�سجيل، اأقرا�س مدجمة، اأقرا�س فيديوية رقمية 
وغريها من و�سائط الت�سجيل الرقمية، اآليات لالأجهزة التي تعمل بقطع النقد، اآلت ت�سجيل النقد، اآلت 

حا�سبة، معدات معاجلة البيانات، اأجهزة الكمبيوتر، برامج كمبيوتر، اأجهزة اإطفاء احلرائق.
باللون  مميزة  وطريقة  بخط  الإجنليزية  باللغة   HUB71 ورقم  كلمة  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

الأزرق الفاحت داخل ر�سم مل�ستطيل باللون الأزرق الغامق.
  ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  12  نوفمرب  2019 �لعدد 12780 

EAT 142542

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /  املالك: التميمي وم�ساركوه

طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 
املودعة بالرقم   319354:بتاريخ: 2019/09/22

بيانات الأولوية: 
ال�سم: هب 71 ليمتد 

وعنوانه:  الطابق 22 ، برج ال�سلع ، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي ، جزيرة املاريا ،  اأ بوظبي ، الإمارات العربية 
املتحدة.

�سورة العالمة  
وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:36

خدمات التاأمني، ال�سوؤون التمويلية، ال�سوؤون املالية وال�سوؤون العقارية، مكاتب العقارات وال�سقق ال�سكنية، 
و�سم�سرة  ال��ع��ق��ارات  واإدارة  ال��ع��ق��ارات  ووك���الت  ال��ع��ق��ارات  تثمني  وامل��ك��ات��ب،  ال�سقق  ت��اأج��ري  ال��ع��م��ارات،  اإدارة 
العقارات والتقييم املايل للعقارات، ال�ست�سارات املالية والإدارة املالية والكفالت املالية واخلدمات التمويلية، 
التاأمني  وا�ست�سارات  التاأمني  و�سم�سرة  ال�سم�سرة  الإ���س��ك��ان،  وك��الء  بالتق�سيط،  البيع  متويل  ال�سمانات، 
ومعلومات التاأمني، متويل ال�سراء والإيجار وتاأجري العقارات، الأعمال امل�سرفية اخلا�سة بالرهانات، تنظيم 
التح�سيل، ا�ستثمار روؤو�س الأموال، جمع التربعات اخلريية، حت�سيل الإيجارات، مكاتب الئتمان، خدمات 

بطاقات الئتمان، خدمات بطاقات الدين، وكالت حت�سيل الديون، القرو�س املالية.
باللون  مميزة  وطريقة  بخط  الإجنليزية  باللغة   HUB71 ورقم  كلمة  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

الأزرق الفاحت داخل ر�سم مل�ستطيل باللون الأزرق الغامق.
  ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  12  نوفمرب  2019 �لعدد 12780 

EAT 142546

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   319815 :بتاريخ: 2019/11/03
بيانات الأولوية: 

ال�سم: يونيليفر بي ال �سي 
وعنوانه:  بورت �سناليت ، ويرال ، مر�سي�سايد ، اململكة املتحدة.
�سورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
)�سرباي( عطري  رذاذ   ، التواليت  ماء   ، كولونيا   ، م�ستح�سرات جتميل   ، زي��وت عطرية   ، ، عطور  �سابون 
للج�سم ، زيوت وكرميات وغ�سولت )لو�سن( للب�سرة ، رغوة احلالقة وجل احلالقة وغ�سولت )لو�سن( ما 
قبل وما بعد احلالقة ، م�سحوق التلك ، م�ستح�سرات ا�ستحمام ودمُ�س ، غ�سولت )لو�سن( لل�سعر ، �سامبو 
وبل�سم ، منتجات ت�سفيف ال�سعر ، منظفات اأ�سنان ، غ�سولت غري طبية للفم ، مزيالت الروائح الكريهة ، 

م�سادات للعرق لال�ستخدام ال�سخ�سي ، م�ستح�سرات تواليت غري طبية.
باللغة    LEATHER & COOKIES رم���ز  و  ك��ل��م��ات  ع���ن  ع���ب���ارة  ال��ع��الم��ة  ال��ع��الم��ة:  و���س��ف 

الإجنليزية.
  ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  12  نوفمرب  2019 �لعدد 12780 

EAT 143875

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   319799 :بتاريخ: 2019/11/03
بيانات الأولوية: 

ال�سم: �سنوفاليك اإنك.
وعنوانه:  450 كونكار درايف ، �سان ماتيو ، �سي اإيه 94402 ، الوليات املتحدة الأمريكية.

�سورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:3
اإيه  )ا�س  الربجميات كخدمة  ال�سحابية، خدمات  ال�ست�سافة  الكمبيوتر حتديداً خدمات مزودي  خدمات 
بتخزين  يتعلق  فيما  ل�ستخدامها  الآخرين  قبل  من  لال�ستخدام  ال�ست�سافة  برجميات  حتديداً  ا�س(  اإيه 
اإيه ا�س( ت�ستمل على  اإيه  البيانات واإدارة البيانات وتقنيب البيانات وحتليل البيانات، من�سة كخدمة )بيه 
البيانات  وتقنيب  البيانات  واإدارة  البيانات  بتخزين  يتعلق  فيما  لال�ستخدام  كمبيوتر  برجميات  من�سات 

وحتليل البيانات.
و�سف العالمة: العالمة عبارة كلمة SNOWFLAKE باللغة الإجنليزية.

  ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  12  نوفمرب  2019 �لعدد 12780 

EAT 140560

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   319092 :بتاريخ: 2019/11/03
بيانات الأولوية: 

ال�سم: مولر �سبورت�س ميدي�سن، اإنك
وعنوانه:  ون كوين�س درايف ، �س.ب. 99، برايري دو �ساك دبليو اآي

53578 ،الوليات املتحدة الأمريكية .
�سورة العالمة     

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:28
اللعب واأدوات اللعب، اأدوات الريا�سة اجلمنازية والأدوات الريا�سية غري الواردة يف فئات اأخرى، زينة ل�سجرة 

عيد امليالد.
و�سف العالمة: العالمة عبارة عن كلمات SPORT CARE باللغة الإجنليزية.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  12  نوفمرب  2019 �لعدد 12780 

EAT 142316

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   319351:بتاريخ: 2019/09/22
بيانات الأولوية: 

ال�سم: هب 71 ليمتد 
وعنوانه:  الطابق 22 ، برج ال�سلع ، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي ، جزيرة املاريا ،  اأ بوظبي ، الإمارات العربية 

املتحدة.
�سورة العالمة    

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:16
الورق والورق املقوى واملنتجات امل�سنوعة من هذه املواد وغري واردة يف فئات اأخرى، املطبوعات، مواد جتليد 
لغايات منزلية، مواد  اأو  القرطا�سية  امل�ستعملة يف  الل�سق  القرطا�سية، مواد  الفوتوغرافية،  ال�سور  الكتب، 
الفنانني، فرا�سي الدهان اأو التلوين، الآلت الكاتبة واللوازم املكتبية )عدا الأثاث(، مواد التوجيه والتدري�س 
الكلي�سيهات  الطباعة،  اأخ��رى(، حروف  ال��واردة يف فئات  البال�ستيكية )غري  التغليف  الأجهزة(، مواد  )عدا 

)الرا�سمات(.
باللون  مميزة  وطريقة  بخط  الإجنليزية  باللغة   HUB71 ورقم  كلمة  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 

الأزرق الفاحت داخل ر�سم مل�ستطيل باللون الأزرق الغامق.
ال�سرتاطات: 

فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 
بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  12  نوفمرب  2019 �لعدد 12780 

EAT 142543

منوذج اإعالن الن�سر 
تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل /

 املالك: التميمي وم�ساركوه
طلب لت�سجيل بيانات العالمة التجارية: 

املودعة بالرقم   319355:بتاريخ: 2019/09/22
بيانات الأولوية: 

ال�سم: هب 71 ليمتد 
وعنوانه:  الطابق 22 ، برج ال�سلع ، مربعة �سوق اأبوظبي العاملي ، جزيرة املاريا ،  اأ بوظبي ، الإمارات العربية 

املتحدة.
�سورة العالمة 

وذلك لتمييز ال�سلع اأو اخلدمات الواقعة بالفئة:39
النق�ل، تغليف وتخزين ال�س�لع، تنظيم الرحالت وال�سفر.

باللون  مميزة  وطريقة  بخط  الإجنليزية  باللغة   HUB71 ورقم  كلمة  عبارة  العالمة  العالمة:  و�سف 
الأزرق الفاحت داخل ر�سم مل�ستطيل باللون الأزرق الغامق.

ال�سرتاطات: 
فعلى من لديه اعرتا�س على ذلك اأن يتقدم به مكتوبا لإدارة العالمات التجارية يف وزارة الإقت�ساد اأو اإر�ساله 

بالربيد امل�سجل، وذلك خالل 30 يوما من  تاريخ ا�سدار هذا الإعالن.

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  12  نوفمرب  2019 �لعدد 12780 

EAT 142547

تعلن اإدارة العالمات التجارية عن تقدم وكيل الت�سجيل/
كاليد اند كو ال ال بي

بن�سر طلب  جتديد مدة احلماية للعالمة التجارية التالية:

املودعة بالرقم : 135476
با�س��م:  اي ا�س كيو )ا�سرتاليا( بي تي واي ليمتد 

وعنوانه:  50 باي �سرتيت، دوبل باي ان ا�س دبليو 2028، ا�سرتاليا 
وذلك لتمييز الب�سائع / اخلدمات / املنتجات:

خدمات ت�سميم املناظر الطبيعية الريفية.
الواق�عة بالفئة:  44

بتاريخ: 2012/03/29  وامل�سجلة حتت رقم: 135476 
و�ستظل احلماية نافذة املفعول ملدة ع�سر �سنوات اأخرى اعتباراً من تاريخ انتهاء احلماية يف 

2029/11/04  2009/11/04  وحتى تاريخ: 
اإدارة العالمات التجارية

دولة �الإمار�ت �لعربية �ملتحدة
وز�رة �القت�ساد 

�إد�رة �لعالمات �لتجارية
�لثالثاء  12  نوفمرب  2019 �لعدد 12780 
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الفجر الريا�ضي

•• دبي –الفجر:

الأوملبي  ال��وط��ن��ي  منتخبنا  د���س��ن   
اأم�����س الأحد  اأول م��ن  ال��ق��دم  ل��ك��رة 
ا�ستعداداً  ب��دب��ي  ال��داخ��ل��ي  جت��م��ع��ه 
الثالثة  ال��ن�����س��خ��ة  يف  ل��ل��م�����س��ارك��ة 
الودية  الدولية  دب��ي  كاأ�س  لبطولة 
ل��ل��م��ن��ت��خ��ب��ات الأومل���ب���ي���ة  حت���ت 23 
الإمارات  احت��اد  ينظمها  التي  �سنة 
 IAST مع  بالتعاون  القدم  لكرة 
اإىل   13 من  للفرتة   SPORT
 8 مب�ساركة  اجل��اري  نوفمرب   19
الإم����ارات   : ه��ي  اآ���س��ي��وي��ة  منتخبات 
�سوريا   ، ال��ب��ح��ري��ن   ، ال�����س��ع��ودي��ة   ،
، اأوزب��ك�����س��ت��ان وك���وري���ا اجل��ن��وب��ي��ة ، 

العراق والأردن.
وكان املدير الفني ملنتخبنا الوطني 
اأعلن  ق��د  ���س��ك��ورزا  ما�سيج  الأومل��ب��ي 
الأ�سبوع  الأومل���ب���ي  الأب��ي�����س  ق��ائ��م��ة 
23 لعباً  املا�سي والتي تتكون من 
هم : حمدان نا�سر البارود ، ماجد 

را����س���د امل����ح����رزي ) احت�����اد ك��ل��ب��اء ( 
الإمارات   ( علي  اآل  يو�سف  يعقوب 
خالد   ، الظنحاين  اإبراهيم  خالد   )
خالد   ، ال��ب��ل��و���س��ي  ع���ب���دال���رح���م���ن 
را�سد  ، حم��م��د  ال��ه��ا���س��م��ي  حم��م��د 

احلمادي ) بني يا�س ( عبدالرحمن 
عبداهلل العامري ) اجلزيرة ( ماجد 
خلفان   ) ال�سارقة   ( �سرور  اإبراهيم 
ح�سن النوبي ، حممد جمعة عيد ) 
�سباب الأهلي دبي ( علي عيد غميل ، 

فالح وليد اجلنيبي ) العني ( �سعيد 
طحنون   ) الن�سر   ( ���س��وي��دان  علي 
ال��زع��اب��ي ، م��اج��د عبداهلل  ح��م��دان 
����س���امل ، حم��م��د اإ���س��م��اع��ي��ل ع��ل��ي ، 
من�سور   ، ال�سام�سي  ح�سن  حممد 

ي��ح��ي��ى علي   ، احل����رب����ي  اإب����راه����ي����م 
الوحدة   ( اأن���ور  ع��ب��داهلل   ، الغ�ساين 
( فار�س خليل ، عبدالرحمن �سالح 

خمي�س ) الو�سل ( .
وت�����اأت�����ي ه�����ذه ال���ب���ط���ول���ة يف اإط�����ار 

ا�����س����ت����ع����دادات م��ن��ت��خ��ب��ن��ا الأومل����ب����ي 
اآ�سيا  ك��اأ���س  ن��ه��ائ��ي��ات  يف  للم�ساركة 
حت����ت 23 ���س��ن��ة ال���ت���ي ���س��ت��ق��ام يف 
يناير  بانكوك  التايلندية  العا�سمة 
اإىل دورة  ب��دوره��ا  وامل��وؤه��ل��ة  امل��ق��ب��ل 

 2020 طوكيو  الأومل��ب��ي��ة  الأل��ع��اب 
املجموعة  يف  منتخبنا  يلعب  ،حيث 
الرابعة اإىل جانب منتخبات فيتنام 

، كوريا ال�سمالية والأردن.
وق������ال م������درب م��ن��ت��خ��ب��ن��ا الأومل����ب����ي 

ما�سيج �سكورزا اأنه يعول كثريا على 
باعتبارها  ال��دول��ي��ة  البطولة  ه��ذه 
حمطة مهمة من حمطات الإعداد 
للنهائيات ، حيث �سيخو�س خاللها 
الأبي�س مباريات قوية مع منتخبات 
�ستكون حا�سرة يف النهائيات ، م�سريا 
اإىل اأنه �سيحر�س على جتربة كافة 
الالعبني للوقوف على م�ستوياتهم 

وجاهزيتهم الفنية والبدنية.
وي���ف���ت���ت���ح م��ن��ت��خ��ب��ن��ا م���ب���اري���ات���ه يف 
مبواجهة  الودية  الدولية  البطولة 
نوفمرب   13 ي���وم  ���س��وري��ا  منتخب 
املنتخب  ���س��ق��ي��ق��ه  ي����واج����ه  ف��ي��م��ا   ،
بينما   ، نوفمرب   15 ي��وم  ال�سعودي 
اأوزبك�ستان  منتخب  نظريه  يلتقي 
يختتم  اأن  ع��ل��ى  ن��وف��م��رب   17 ي���وم 
مبارياته مبواجهة كوريا اجلنوبية 
مباريات  اأن  علماً  نوفمرب   19 ي��وم 
�سباب  ملعبي  يف  ���س��ت��ق��ام  ال��ب��ط��ول��ة 
وذي���اب عوانة  بالعوير  دب��ي  الأه��ل��ي 

مبقر احتاد الكرة.

•• اأبوظبي-الفجر

مبيدان   ، الأرب�����ع�����اء  غ�����دا  ت��ن��ط��ل��ق 
الأ�سايل يف مدينة �سويحان، الن�سخة 
الثالثة من مزاينة �سفوة �سويحان 
الأ�سايل،  املحليات  لالبل   2019
نادي  وتنظيم  ب��اإ���س��راف  ت��ق��ام  ال��ت��ي 
اإعالمية  الإم������ارات، ورع��اي��ة  ت���راث 
ب��ن زاي���د، ودعم  م��ن م��رك��ز �سلطان 
من مالك الإبل واملواطنني وع�ّساق 

املزاينة، وت�ستمر يومني .
وتت�سمن مزاينة الأ�سايل لهذا العام 
11 �سوطاً، حيث تفتتح الأربعاء يف 
اللقايا،  باأ�سواط  ال�سباحية  الفرتة 
املفتوح،  والف�سي  املفتوح،  الذهبي 
وال���ت���الد، ف��ي��م��ا ���س��ت��ك��ون الأ����س���واط 
الذهبي  وه����ي  ل��ل��ح��ق��اي��ق  امل�����س��ائ��ي��ة 

املفتوح والف�سي املفتوح والتالد.
اأم������ا ي�����وم اخل��م��ي�����س ف�����س��ي�����س��ه��د يف 

الفرتة ال�سباحية مناف�سات املفاريد 
ت�سهد  ف���ي���م���ا  ل���ل���ت���الد،  ب�������س���وط���ني 

امل�سائية �سوط ذهبي مفتوح  الفتوؤة 
تالد  ال��ث��الث-  و���س��وط   ، للمفاريد 

العزبة، و�سوط ف�سي مفتوح،  اإنتاج 
املنظمة جوائز  اللجنة  ر�سدت  وقد 

قيمة للفائزين.
مزاينة  اأن  املنظمة  اللجنة  واأك���دت 

�سفوة �سويحان جتد اهتماماً كبرياً 
من مالك الإبل الأ�سايل، وحمطة 

املزاينة،  م��و���س��م  لن���ط���الق  م��ه��م��ة 
الظفرة  مهرجاين  ملزاينة  متهيدا 

الرتاثي، و�سلطان بن زايد الرتاثي 
يف �سويحان.

••  دبي-الفجر

دبي  ب��اإم��ارة  11 نوفمرب اجل���اري  امل��واف��ق  الث��ن��ني  اأم�����س  انطلقت �سباح 
الريا�سي والإعالم �سمن برنامج �سهادة رابطة  الت�سويق  فعاليات حمور 
املحرتفني الإماراتية يف ن�سخته الثانية والذي تنظمه الرابطة بالتعاون 
م�ساركا من   24 فيه  وي�سارك  القدم  لكرة  الإم���ارات  احت��اد  اأكادميية  مع 

اإدارات الت�سويق والإعالم بالأندية املحرتفة.
وخ�س�ست املرحلة الأوىل من الربنامج واملمتدة من 11 اإىل 13 نوفمرب 
اجلاري لطرق الت�سويق احلديثة يف كرة القدم، مبحا�سرات األقاها ريت�سارد 
كالرك، مدير اإدارة الت�سال ال�سابق بنادي اأر�سنال الإجنليزي، ت�سمنت يف 
يومها الأول تقدميا عاماً عن  جمال الت�سويق، الإعالم والت�سال يف كرة 
القدم نظرًيا وعملًيا  من خالل عر�س عدد من امل�ساريع وتطبيق نظريات 

الإعالم والت�سال عليها.

وكيفية  ال��رق��م��ي  الت�سويق  اأ���س�����س  على  بالتعرف  الأول  ال��ي��وم  وت��وا���س��ل   
مراقبة الن�ساط الرقمي وال�ستفادة منه يف حتقيق مدخول مادي لالأندية 
والعالمات التجارية يف كرة القدم،  كما تعرف امل�ساركون يف الربنامج على 
املتابعني،  على  للحفاظ  كو�سيلة   CRM الزبائن  عالقات  اإدارة  اأنظمة 
الرقمية  املن�سات  على  املتابعني  طبيعة  فهم  يف  ال��ب��ي��ان��ات  حتليل  ودور 

املختلفة.
 اجلدير ذكره اأن برنامج �سهادة رابطة املحرتفني الإماراتية يندرج �سمن 
م�ساعي رابطة املحرتفني الإماراتية يف تاأهيل الكوادر العاملة يف الأندية 
املحرتفة واملوؤ�س�سات الريا�سية يف الدولة يف خمتلف املجالت التنظيمية 
والإدارية، وتنفيذا ملبادرة تعزيز ثقافة الحرتاف الريا�سي اإحدى مبادرات 
2017-2020. وحر�ست الرابطة بالتعاون مع  اخلطة ال�سرتاتيجية 
يقدمه  ومتكامل  متخ�س�س  برنامج  توفري  على  ال��ك��رة  احت��اد  اأك��ادمي��ي��ة 

خرباء من الدوري الإجنليزي والحتاد الأوروبي لكرة القدم.

•• دبي –الفجر

 B  ( بلوم  اختتمت يوم اخلمي�س حماور الدورة التدريبية لنيل �سهادة  الدمُ
التي نظمها احت��اد الإم��ارات لكرة القدم بالتعاون مع الحت��اد الآ�سيوي   )
 . دار�ساً  لكرة القدم للفرتة من 28 اأكتوبر اإىل 7 نوفمرب مب�ساركة 20 
وتعد هذه ال��دورة من دورات )A & B( التي مت تقييمها من وفد جلنة 
التعليم بالحتاد الآ�سيوي لكرة القدم وفقاً للمعايري وال�سروط واملتطلبات 
الحتادين  ب��ني  اجل��دي��دة  ال��ت��دري��ب  اتفاقية  اإب����رام  ، حيث مت  امل��و���س��وع��ة 
الإماراتي والآ�سيوي ويف حال متت املوافقة على ا�ستقاللية التعليم لحتاد 
تابع   )A & B( التالية  ال���دورات  تنظيم  �سيكون  ال��ق��دم  لكرة  الم���ارات 

لحتاد الكرة.
والعملية  النظرية  امل��ح��ا���س��رات  م��ن  جمموعة  ال����دورة  ب��رن��ام��ج  وت�سمن 
تناولت دور املدرب، والفرق بني الفئات العمرية الكبرية والفئات العمرية 

واملهارات  ال��ت��دري��ب  ط��رائ��ق  بخ�سائ�س  تعريفهم  ج��ان��ب  اإىل  ال�����س��غ��رية، 
الأ�سا�سية للمدربني، كما مت خالل التدريبات العملية التي اأقيمت يف اأندية 
الو�سل و�سباب اأهلي دبي والن�سر. وقد قام بتقييم املدربني فنياً  مي�سيل 
�سابلون املدير الفني باحتاد الكرة   وعبد اهلل ح�سن مدير ق�سم التدريب 
وذلك يف اأندية العني والفجرية ومليحة ومب�ساركة فرق حتت 16 و 17 
عاماً ، حيث مت تق�سيم الدار�سني على جمموعات لتعريفهم بكيفية التعامل 
مع الالعبني وكيفية تطبيق خطة اللعب ب�سورة واقعية. و�سيتم مراجعة 
التقرير  رف��ع  �سيتم  ثم  وم��ن  للدورة  الفنية  واملتطلبات  الختبارات  كافة 
بالإ�سافة اإىل نتائج اإختبارات الدار�سني اإىل الحتاد الآ�سيوي لكرة القدم 
من  عدد  بالدورة  حا�سر   . التدريبية  ال�سهادات  واإ�سدار  نتائجه  لإعتماد 
خالد  احل�ساين،  جمال  احل��داد،  الرحمن  عبد  وه��م  املحليني  املحا�سرين 
برنارد  اإىل  بالإ�سافة  ليجي�سيفت�س  دافور   ، الطاهري  وحورية  احلو�سني، 

�سوم والدكتور عبد املح�سن زكريا و الدكتور مراد الغرايري .

�سفوة �سويح�ن ملزاينة الإبل 2019 تنطلق الأربع�ء

الأبي�ص الأوملبي ُيد�سن حت�سرياته ا�ستعدادا لبطولة ك�أ�ص دبي الدولية الودية 

�سمن برنامج �سهادة رابطة املحرتفني االإماراتية ملو�سم 2020-2019

بدء فع�لي�ت حمور الت�سويق الري��سي والإعالم

نظمها احتاد الكرة مب�ساركة 20 دار�سًا

) B (  خت�م ن�جح ملح�ور الدورة التدريبية لنيل �سه�دة الُدبلوم
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•• دبي-الفجر

“جائزة  اأع��ل��ن��ت الأم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��� 
لالإبداع  مكتوم  اآل  را�سد  بن  حممد 
“مبادرات حممد  الريا�سي” اإحدى 
العاملية” عن  م��ك��ت��وم  اآل  را���س��د  ب��ن 
ال�سيخ  بن  �سونيا  د.  معايل  م�ساركة 
والريا�سة  ال�����س��ب��اب  ����س���وؤون  وزي�����رة 
باجلمهورية التون�سية ودانييال با�س 
الجتماعية  التنمية  �سعبة  م��دي��رة 
املتحدة  الأمم  دائ�����رة  يف  ال�����س��ام��ل��ة 

لل�سوؤون القت�سادية والجتماعية
للتحدث يف موؤمتر الإبداع الريا�سي 
الذي �ستنظمه اجلائزة يوم  ال��دويل 
18 نوفمرب املقبل يف فندق هيلتون 
“الت�سامح  ���س��ع��ار  حت���ت  احل���ب���ت���ور 

وال�سالم يف الريا�سة«.
يف  ال�سيخ  ب��ن  �سونيا  د.  و�ستتحدث 
جل�سة واحدة مع كري�ستي كوفنرتي 

اأ�سطورة ال�سباحة الأوملبية الأفريقية 
ووزير الريا�سة يف زميبابوي التي مت 
الإعالن عن م�ساركتها يف املوؤمتر.   

ال�سباب  ال����وزي����رة  اخ���ت���ي���ار  وي����اأت����ي 
وال��ري��ا���س��ة يف ت��ون�����س ل��ل��ح��دي��ث يف 
املوؤمتر جلهودها يف تطوير الريا�سة 
ال�سباب  ف��ئ��ة  وت�����س��ج��ي��ع  ت��ون�����س  يف 
الريا�سة  مم��ار���س��ة  ع��ل��ى  وال�����س����رة 
الن�سائية  ال��ري��ا���س��ة  ودع���م  للجميع 
وريا�سة اأ�سحاب الهمم، وقد اأبرمت 
مع  ال�سراكة  اتفاقيات  م��ن  العديد 
التون�سية  واجلامعة  ال�سحة  وزارة 
الريا�سة  ل���دع���م  ال����ق����وى  لأل����ع����اب 
الو�سط  يف  وت����ط����وي����ره����ا  ع���م���وم���ا 
املدر�سي واجلامعي، وكذلك ت�سجيع 
الن�ساط  امل��ج��ت��م��ع  اأف������راد  مم��ار���س��ة 
الدول  تون�س من  تعد  البدين حيث 
���س��اح��ب��ة ال���ت���ج���ارب امل��م��ي��زة يف هذا 
املجال، كما يوجد قا�سم م�سرتك بي 

منهما  ك��ل  تتوىل  حيث  املتحدثتني 
ملف الريا�سة وال�سباب ويف وطنهما 
اىل  ال��ري��ا���س��ة  خ��الل  م��ن  وت�سعيان 
متكني اأبناء الوطن وت�سجيعهم على 

البدين  والن�ساط  الريا�سة  ممار�سة 
اأفراد  لفوائدها العديدة على �سحة 
بع�سهم  م���ع  وت��الح��م��ه��م  امل��ج��ت��م��ع 

البع�س. 

ف��ي��م��ا ���س��ت��ت��ح��دث دان���ي���ي���ال ب���ا����س يف 
البطل  ج��ان��ب  اىل  الأوىل  اجلل�سة 
الأوملبي امل�سري حممد ر�سوان الذي 
بات رمزا من رموز الروح الريا�سية 

اليوني�سكو  ق��ب��ل  م���ن  ت��ك��رمي��ه  ومت 
و�سيكون  ع����دي����دة،  دول���ي���ة  وج���ه���ات 
املتحدثني  ب���ني  امل�����س��رتك  ال��ق��ا���س��م 
دولية  لغة  باعتبارها  الريا�سة  ه��و 

للت�سامح.
�سعبة  اإدارة  ب��ا���س  دان��ي��ي��ال  وت��ت��وىل 
ال�ساملة  الج���ت���م���اع���ي���ة  ال��ت��ن��م��ي��ة 
لل�سوؤون  امل��ت��ح��دة  الأمم  دائ�����رة  يف 
الق���ت�������س���ادي���ة والج���ت���م���اع���ي���ة منذ 
عملها  ج���ان���ب  واإىل   ،2011 ع����ام 
 1986 ع���ام  م��ن  امل��ت��ح��دة  الأمم  يف 
منا�سب  ت��ول��ت  ف��ق��د   ،1995 اإىل 
2011 يف  اإىل   1996 م��ن  اإداري���ة 
القطاع اخلا�س باإيطاليا. كما عملت 
وال�سوؤون  الإن�سان  حلقوق  م�ست�ساراً 
اخلارجية  وزارة  ل��دى  الجتماعية 
الوزراء،  جمل�س  ورئا�سة  الإيطالية 
املنا�سب  م���ن  ال���ع���دي���د  ت���ول���ت  وق����د 
الأخرى من بينها امل�ست�سارة اخلا�سة 
الأوروبية، كما  اللجنة  لنائب رئي�س 
ومدربة حياة  معتمدة  اأنها �سحفية 

متعددة الثقافات.
العامة للجائزة عن  واأعلنت الأمانة 

الحتادات  لقيادات  الدعوات  توجيه 
و�سّناع  ال���ري���ا����س���ي���ة  وامل���وؤ����س�������س���ات 
القطاع  يف  العاملني  وجميع  القرار 
الريا�سي عموما واجلامعات حل�سور 
املوؤمتر، كما �ستكون م�ساركة الوزيرة 
التون�سية وامل�سوؤولة يف الأمم املتحدة 
فر�سة للعاملني يف القطاع الريا�سي 
بالريا�سة  امل��رت��ب��ط��ة  وامل��وؤ���س�����س��ات 
التون�سية  اجل���رب���ة  ع��ل��ى  ل���الط���الع 
وجهود الأمم املتحدة يف هذا املجال. 
املوؤمتر  جل�سات  اأن  ب��ال��ذك��ر  ج��دي��ر 
مبا�سرة  ال���ه���واء  ع��ل��ى  ب��ث��ه��ا  ���س��ي��ت��م 
ع��رب ق��ن��اة دب���ي ال��ري��ا���س��ي��ة وكذلك 
الجتماعي  التوا�سل  ح�سابات  عرب 
ل��ل��ج��ائ��زة لتعميم  ال��ر���س��م��ي  وامل��وق��ع 
ال��ف��ائ��دة وت��وف��ري ال��ف��ر���س��ة جلميع 
وامل�سوؤولني يف كل مكان  الريا�سيني 
ل���ال����س���ت���ف���ادة م����ا ���س��ي��ت��م ط���رح���ه يف 

جل�سات املوؤمتر.

•• دبي –الفجر: 

بعثة  ال��دويل  دب��ي  اأم�س عرب مطار  غ��ادرت �سباح 
متوجه  ال�ساطئية  القدم  لكرة  الوطني  منتخبنا 
ا�ستعداداً  خارجي  مع�سكر  لإقامة  الباراغواي  اإىل 
للم�ساركة يف نهائيات كاأ�س العامل للكرة ال�ساطئية  
التي �ستقام خالل الفرتة من 21 نوفمرب اإىل 1 
دي�سمرب 2019 ، حيث يلعب منتخبنا الوطني يف 
املجموعة الثالثة اإىل جانب منتخبات بيالرو�سيا ، 

ال�سنغال ورو�سيا .
و�سمت بعثة املنتخب اأع�ساء اجلهاز الفني والإداري 

12 لعباً هم : حممد البحري ، حممد حمزة  و 
ه�سام   ، ب�سر  اأحمد   ، ب�سر  وليد   ، املحمدي  وليد   ،
منت�سر ، علي كرمي ، علي املحمدي ، كمال علي ، 

هيثم الكعبي، عبا�س علي ، اأحمد املالحي .
املونديال مبواجهة  وي�ستهل منتخبنا مبارياته يف 
منتخب بيالرو�سيا يوم 22 نوفمرب ، فيما يواجه 
نوفمرب   24 يوم  الثانية  باجلولة  رو�سيا  منتخب 
على اأن يختتم مبارياته مبواجهة منتخب ال�سنغال 

يوم 26 نوفمرب .
املعنويات  اأن  منتخبنا  املازمي مدرب  وقال حممد 
املركز  على  املنتخب  ح�سول  بعد  خا�سة  مرتفعة 

يف  اأختتمت  التي  ال��ق��ارات  كاأ�س  بطولة  يف  الثالث 
كبرية  الطموحات  اأن  اإىل  م�سرياً   ، اأي��ام  قبل  دب��ي 
اإىل  وال��ذه��اب  املجموعات  مرحلة  جت���اوز  يف  ج���داً 

اأبعد نقطة يف البطولة .
للكرة  الإم��������ارات  م��ن��ت��خ��ب  اأن  امل���ازم���ي  واأ�����س����اف 
ال�ساطئية يعترب من املنتخبات القوية يف قارة اآ�سيا 
التي  والإجن����ازات  الإيجابية  النتائج  بعد  خا�سة 
و�سيف  اآخرها  لعل  املا�سية  الفرتة  خالل  حققها 
ميتلكون  لديهم  الأبي�س  لعبو  اأن  م��وؤك��داً   ، اآ�سيا 
البطولت  م��ع  التعامل  كيفية  يف  ك��ب��رية  خ���ربات 

الكبرية .

•• اأبوظبي-الفجر

ب��ني جيل  اجل���ودو  ريا�سة  لن�سر  �سعيها  اإط���ار  يف 
املتحدة،  ال��ع��رب��ي��ة  الإم�������ارات  دول����ة  ال�����س��ب��اب يف 
الدولة،واحتاد  يف  اليابان  �سفارة  من  كل  نّظمت 
تطوير  �سركة  و  واجل���ودو،  للم�سارعة  الإم���ارات 
�سفري  كاأ�س  بطولة  )ج��ودك��و(،  اليابانية  النفط 
ال���ي���اب���ان ل��ل��ج��ودو يف ن�����س��خ��ت��ه��ا ال���راب���ع���ة، وذلك 
مبارك  بنت  فاطمة  ملدر�سة  الريا�سية  بال�سالة 

يف اأبوظبي..
اأكيهيكو  ���س��ع��ادة  ج���ان���ب  اإىل  ال��ب��ط��ول��ة  ح�����س��ر 
ن��اك��اج��ي��م��ا، ���س��ف��ري ال���ي���اب���ان يف دول�����ة الإم������ارات 
اأمني  التميمي،  نا�سر  من  كل  املتحدة،  العربية 
واجلودو،ونائبه  للم�سارعة  الإم��ارات  احت��اد  عام 
املدير  ال��ع��ام��ري،  �سامل  وم��ب��ارك  جا�سم،  حممد 

اأبوظبي  جمل�س  يف  الفعاليات  لقطاع  التنفيذي 
املدير  احلو�سني،  اإ�سماعيل  واأح��م��د  ال��ري��ا���س��ي، 
ال�سرتاتيجي  ال��ت��خ��ط��ي��ط  ل��ق��ط��اع  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
 100 م��ن  اأك��رث  ���س��ارك  وق��د  املوؤ�س�سي.  والتميز 
لعب من الذكور والإناث، من الفئة العمرية ما 
بني  13-17 �سنة، من خمتلف الأندية  والتي 
تاأتي كجزء من مبادرة تعاون بني احتاد الإمارات 
والتي  ���س��ي��درا،  وم��وؤ���س�����س��ة  واجل����ودو  للم�سارعة 
وال�سابات  ال�سباب  �سهدت م�ساركة جمموعة من 
من اأ�سحاب الهمم الذين اأظهروا مهاراتهم التي 
اكت�سبوها خالل مترينات على يد املدرب الياباين 
يف الحتاد ناوؤويا هاراغوت�سي.. وقال ناكاجيما يف 
معر�س تعليقه على البطولة: “اأذهلني روؤية هذا 
العدد من لعبي اجلودو يف الدولة وهم ي�ساركون 
ب�سكل  ت��اأث��رت  وق��د  البطولة.  بهذه  وي�ستمتعون 

اأظهروا  الذين  الهمم  اأ�سحاب  مب�ساركة  خا�س 
ل��ن��ا ���س��غ��ف��ه��م وف��رح��ه��م ب��ل��ع��ب��ة اجل������ودو. اأمتنى 
جلميع الالعبني مزيداً من النجاح وال�سحة يف 

امل�ستقبل.
اجلراند  بطلة  تات�سيموتو،  ميغومي  حلت  وق��د 
�سالم اليابانية لثماين مرات، �سيفة على البطولة 
حيث ا�ستعر�ست مع املدرب الياباين هاراغوت�سي 
بع�س التقنيات امل�ستخدمة يف اللعبة.. وكان فريق 
اليابان  �سفري  بكاأ�س  ت��وج  ق��د  كلباء  احت��اد  ن��ادي 
ال�سارقة  نادي  التوايل، وحل  الثالثة على  لل�سنة 
القتالية  ل��ل��ف��ن��ون  وال��ف��ج��رية  ث��ان��ي��اً  ال��ري��ا���س��ي 
باملركز الثالث. ويف م�سابقة الكاتا، حلت املدر�سة 
الإماراتية، دبي باملركز الأول، ونادي احتاد كلباء 
باملرتبة الثانية، والفجرية للفنون القتالية ثالثاً 

وال�سارقة الريا�سي رابعاً.

تنظمه جائزة حممد بن را�سد لالإبداع الريا�سي يوم 18 اجلاري

م�س�ركة وزيرة ال�سب�ب والري��سة التون�سية مبوؤمتر الإبداع الري��سي الدويل

الإقامة مع�سكر خارجي قبل انطالق مونديال ال�ساطئية 

بعثة منتخبن� الوطني للكرة 
ال�س�طئية تغ�در اإىل الب�راغواي

كاأ�ش �سفري اليابان يف ن�سخته الرابعة

ال�سفري الي�ب�ين ي�سيد مب�س�ركة 
اأ�سح�ب الهمم يف بطولة ك�أ�ص اجلودو

•• بانكوك –الفجر:

 تمُغادر م�ساء يوم غد على منت طائرة بعثة منتخبنا 
العا�سمة  ب���اجت���اه  ال���ق���دم  ل���ك���رة  الأول  ال���وط���ن���ي 
الفيتنامية هانوي ا�ستعداداً ملواجهة منتخب فيتنام 

يوم اخلمي�س املقبل با�ستاد ماي دينه 
للت�سفيات  الرابعة  اجل��ول��ة  �سمن 
كاأ�س  نهائيات  اإىل  املوؤهلة  امل�سرتكة 
العامل 2022 ونهائيات كاأ�س اآ�سيا 
ال�سابعة  2023 حل�ساب املجموعة 

.
اآخ��ر ح�س�سه  وي��وؤدي الأبي�س غ��داً 
التدريبية يف بانكوك قبل ال�سفر اإىل 
هانوي حتت قيادة املدرب الهولندي 

ف����ان م���ارف���ي���ك وج����ه����ازه امل����ع����اون مب�����س��ارك��ة كافة 
الالعبني الذين �سمهم للقائمة وهم : علي خ�سيف 
، �سامل را�سد ، خليفة احلمادي ، خلفان مبارك ، عمر 
 ، ، عبداهلل رم�سان  العطا�س  عبدالرحمن ، حممد 
زايد العامري ) اجلزيرة ( حمدان الكمايل ، حممد 
برغ�س ) الوحدة ( خالد عي�سى ، حممد �ساكر ، بندر 
الإحبابي ) العني ( عادل احلو�سني ، احل�سن �سالح 

اإ�سماعيل   ، ، يو�سف جابر  ال�سارقة ( وليد عبا�س   (
احلمادي ، اأحمد خليل ) �سباب الأهلي دبي ( جا�سم 
الن�سر (  ال��ف��ردان )  ، حبيب  اأحمد  ، ط��ارق  يعقوب 

علي �سالح ، علي �ساملني ) الو�سل( .
اجتماعاته  والإداري  ال���ف���ن���ي  اجل����ه����از  ووا�����س����ل 
خالل  م��ن  الالعبني  م��ع  اليومية 
اأداء  لتحليل  الفيديو  حما�سرات 
مبارياته  يف  الفيتنامي  املنتخب 
املا�سية بالت�سفيات وكذلك عر�س 
مبباريات  اخلا�سة  احل��الت  بع�س 
الأخرية  امل��ب��اراة  خا�سة  منتخبنا 
ال�سلبيات  مل��ع��اجل��ة  ت��اي��ل��ن��د  اأم�����ام 
كما   ، املقبلة  امل��ب��اراة  يف  وتالفيها 
ي���ح���ر����س لع���ب���و م��ن��ت��خ��ب��ن��ا على 
اأج��ل حتفيز  م��ن  دائ��م  ب�سكل  بع�سهم  م��ع  اجللو�س 
بع�سهم البع�س على تقدمي م�ستوى رفيع يوؤهلهم 
لتحقيق نتيجة اإيجابية ت�سمن لالأبي�س ا�ستمراره 

باملناف�سة على البطاقة املوؤهلة اإىل الدور الثاين .

خالد عي�سى : قادرون على اإجناز املهمة
ال��ع��ني ومنتخبنا  اأك���د خ��ال��د عي�سى ح��ار���س م��رم��ى 

اإجناز الهدف املطلوب  الوطني، قدرة الأبي�س على 
اأن جميع  اأم����ام ف��ي��ت��ن��ام، م��ب��ي��ن��اً  امل��ق��ب��ل��ة  امل���ب���اراة  يف 
الالعبني يدركون اأهمية املواجهة و�سرورة حتقيق 
الت�سفيات  يف  املنتخب  فر�س  تعزز  اإيجابية  نتيجة 

احلالية، ومتكنه من احل�سول على بطاقة التاأهل.
واع�������رتف احل����ار�����س ال�������دويل ب����اأن 
بها  خ���رج  ال��ت��ي  ال�سلبية  النتيجة 
اأمام  ال�سابقة  امل��ب��اراة  من  الأبي�س 
ت���اي���الن���د ك���ان���ت م����وؤمل����ة، ل��ك��ن��ه عاد 
مبثابة  ك��ان��ت  اخل�������س���ارة  اأن  واأك�����د 
در����س ق��ا���س ي��ج��ب ال���س��ت��ف��ادة منه 
على  وال��ع��م��ل  ال�سلبيات  مب��راج��ع��ة 
واعداً  املقبلة،  املباريات  يف  تالفيها 
اأجل  ب��ب��ذل ك��ل اجل��ه��د املمكن م��ن 

عي�سى  النت�سارات. وحتدث خالد  �سكة  اإىل  العودة 
م�سيداً  ب��ان��ك��وك،  خ��الل مع�سكر  الإع����داد  �سري  ع��ن 
املنتخب، وحتفز  اأروقة  التي ت�سود  املميزة  بالأجواء 
اجلميع على اأداء التدريبات بجدية وحما�س منقطع 
النظري، مثمناً اجلهود الكبرية التي يبذلها اجلهاز 
الفني لإعداد املنتخب للمباراة املقبلة، اإ�سافة اإىل ما 
يقوم به اجلهاز الإداري من عمل كبري يف توفري كل 

الحتياجات اخلا�سة بالالعبني.
بالتاأكيد على اجلاهزية  وختم خالد عي�سى حديثه 
امل���ب���اراة املقبلة،  ال��الع��ب��ني خل��و���س  ل��ك��ل  ال��ك��ام��ل��ة 
املنتخب يف هذه  وا�ستعداد اجلميع للذود عن �سعار 
اجلهود  ت�سافر  تتطلب  ال��ت��ي  امل�سريية  امل��واج��ه��ة 
تطلعات  م��ن��ت��خ��ب��ن��ا  ي��ح��ق��ق  ح���ت���ى 
اجل��م��اه��ري ال��ري��ا���س��ي��ة، وي��ع��ود من 

هانوي بالعالمة الكاملة.

: ع��ازم��ون على  ���س��امل��ني  ع��ل��ي 
العودة بنتيجة اإيجابية

����س���امل���ني لع�����ب و�سط  اأك�������د ع���ل���ي 
الو�سل ومنتخبنا الوطني، عزمهم 
اإيجابية  ب��ن��ت��ي��ج��ة  ال����ع����ودة  ع���ل���ى 
م��ن م��ب��اراة اجل��ول��ة ال��راب��ع��ة ال��ت��ي جتمع الأبي�س 
اأجل  من  املقبل،  اخلم�س  يوم  الفيتنامي  باملنتخب 
امل�سرتكة  الت�سفيات  يف  املنتخب   ح��ظ��وظ  تعزيز 
وكاأ�س   2022 ال��ع��امل  ك��اأ���س  نهائيات  اإىل  امل��وؤه��ل��ة 

اآ�سيا 2023.
واأنها  بال�سعبة، خا�سة  املباراة  �ساملني  وو�سف علي 
تاأتي عقب اخل�سارة من تايالند يف اجلولة ال�سابقة، 

م�سوؤولية  اأم����ام  اجل��م��ي��ع  ي�سع  ال���ذي  الأم����ر  وه���و 
الطريق  اإىل  املنتخب  تمُعيد  نتيجة  لتحقيق  كبرية 
م��ت��ق��دم يف ترتيب  م���رك���ز  وت�����س��ع��ه يف  ال�����س��ح��ي��ح، 
مناف�ساً  ويكون  امل��ب��ادرة  زم��ام  لي�ستعيد  املجموعة، 
الو�سط  ال��ت��اأه��ل. ورف�����س لع��ب  على بطاقة  ق��وي��اً 

مبيناً  باملناف�س  ال�ستهانة  ال�ساب 
طفرة  حقق  الفيتنامي  املنتخب  اأن 
بدليل  الأخ��رية  ال�سنوات  يف  كبرية 
ح�سوله على �سبع نقاط من ثالث 
�سدارة  ع��ل��ى  ومناف�سته  م��ب��اري��ات 
�سرورة  ع��ل��ى  م�����س��دداً  امل��ج��م��وع��ة، 
ب�سرف  امل���ن���اف�������س���ني  ك����ل  اح�������رتام 
النظر عن ما قدموه من م�ستويات 
اأن  م�سيفاً  ال�سابقة،  اجل���ولت  يف 

كل املنتخبات يف املجموعة متلك الرغبة والطموح 
واحلر�س  اأكرث  بالرتكيز  مطالباً  امل�سوار،  ملوا�سلة 
للخروج  ب��ج��دي��ة  املناف�سني  ك��ل  م��ع  ال��ت��ع��ام��ل  ع��ل��ى 
ندخر  ل��ن  جانبنا  “من  وق���ال:  امل��رج��وة.  بالنتائج 
تنتظرها  التي  النتيجة  حتقيق  �سبيل  يف  جهد  اأي 
جماهري الكرة الإماراتية، املواجهة لن تكون �سهلة 
اأمام منتخب قوي وعلى اأر�سه، لكننا عازمون على 

اأر�س  على  بقوة  وال��ق��ت��ال  منلك  م��ا  اأف�سل  تقدمي 
امللعب من اأجل تعزيز فر�سنا يف التاأهل«.

ير لقاء منتخبنا الوطني مع  طاقم ياباين يدمُ
فيتنام

ال��دويل لكرة القدم  عني الحت��اد 
“الفيفا” طاقم حتكيم دويل من 
منتخبنا  م���ب���اراة  لإدارة  ال��ي��اب��ان 
منتخب  ن����ظ����ريه  م����ع  ال����وط����ن����ي 
فيتنام يوم اخلمي�س املقبل با�ستاد 
الفيتنامية  بالعا�سمة  دينه  م��اي 
الرابعة  اجل���ول���ة  ���س��م��ن  ه���ان���وي 
اإىل  املوؤهلة  امل�سرتكة  للت�سفيات 
 2022 ال���ع���امل  ك���اأ����س  ن��ه��ائ��ي��ات 
املجموعة  حل�ساب   2023 اآ���س��ي��ا  ك��اأ���س  ون��ه��ائ��ي��ات 

ال�سابعة .
جومبي  اإي���دا  م��ن  ك��ل  التحكيمي  ال��ط��اق��م  وي�سم 
كاراكامي   ) اأول  ) م�ساعد  اأك��اين  ياجي   ) �ساحة   (
�ساتو�سي ) م�ساعد ثان ( اركي يو�سيكي )حكماً رابعاً 
 ) للحكام  العراق ) مقيماً  ( وعالء عبدالقادر من 

واأحمد �ساهر من املالديف ) مراقباً للمباراة ( .

بعثة منتخبن� الوطني ُتغ�در اإىل ه�نوي غدًا

خالد 
عي�سى: 

قادرون على 
اإجناز املهمة

علي �ساملني: 
عازمون على 

العودة بنتيجة 
اإيجابية

طاقم ياباين 
ير اللقاء  يدمُ
بقيادة اإيدا 

جومبي
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الفجر الريا�ضي

•• العني - الفجر

اأم�س الأول مناف�سات الأوملبياد الريا�سي احلادي ع�سرالذي  انطلقت م�ساء 
تنظمه وحدة الأن�سطة الريا�سية بجامعة الإمارات مبدينة العني حتت �سعار 
“اأوملبياد الت�سامح “ وي�ستمر ملدة اأربعة اأيام حيث ي�سل اإىل حمطته النهائية 
الدكتورة  �سهر نوفمرب اجل��اري. وكانت  13 من  املوافق  الأرب��ع��اء  غ��ٍد  ي��وم 
الأول  اليوم  فعاليات  �سهدت  قد  اجلامعية  احلياة  عميد  الدرمكي  نعيمة 
حالياً  والتي جتري  القدم  كرة  تت�سمن   التي  املناف�سات  بدء  �سارة  واأعطت 
على مالعب املعهد الإ�سالمي وكرة ال�سلة والكرة الطائرة واللياقة البدنية 

والتي تقام ب�سالة الأن�سطة الريا�سية باملجمع الريا�سي باجلامعة. 
الأوىل خا�س  املجموعة  ، و�سمن برنامج مباريات  القدم  وعلى �سعيد كرة 

اأبوظبي مباراتني يف اليوم الفتتاحي حيث تغلب على فريق  فريق جامعة 
دون  بهدف  الإم����ارات  جامعة  فريق  وعلى  نظيفة  برباعية  خ��دم��ات  �سركة 
�سركة خدمات  الثانية على  الإم��ارات يف مباراته  فاز فريق جامعة  رد. كما 
الدور  اإىل  معاً  ويتاأهالن  اأبوظبي  جامعة  فريق  لريافق  -2�سفر  بنتيحة 
الثاين. و�سهدت املجموعة الثانية ثالثة لقاءات حيث تغلب فريق برجيل يف 
املواجهة الأوىل على م�ست�سفى “اإن اإم �سي” بهدف لال�سيئ قبل اأن يتعادل 
“اإن  اه��داف وعاد الآخ��ري ليتغلب على م�ست�سفى  النادي امل�سري بدون  مع 
برجيل  وم�ست�سفى  امل�سري  ال��ن��ادي  فريقا  ليتاأهل   0-5 بنتيجة  �سي”  اإم 
الليلة  القدم  التالية. و�ستتوا�سل مناف�سات  املرحلة  اإىل  عن هذه املجموعة 
مبباراتني حيث  يلتقي اأول املجموعة الأوىل مع و�سيف الثانية واأول الثانية 
مع �ساحب املركز الثاين يف املجموعة الأوىل و�سيتواجه الفائزان يف املباراة 

النهائية.
واأ�سفرت مناف�ست كرة ال�سلة لفرق املجموعة الأوىل عن تاأهل فريقي جامعة 
الم��ارات و�سركة خدمات من املجموعة الأوىل  اإىل ال��دور الثاين بعد فوز 
فريق اجلامعة على م�ست�سفى “اإن اإم �سي” بنتيجة 40 - 17 وعلى �سركة 
بنتيجة  �سي” وف��از عليه  اإم  “اإن  ق��د تخطى  ك��ان  ال��ذي   23-35 خ��دم��ات 
اأما على �سعيد  الدور املقبل.  اإىل  الم��ارات  جامعة  فريق  لريافق   8-29
املجموعة الثانية فقد اأ�سفرت مبارياتها عن فوز فريق النادي امل�سري على 
على  الفلبينية  اجلالية  فريق  وتغلب   16-37 بنتيجة  برجيل  م�ست�سفى 
فريق الوملبياد اخلا�س بنتيجة 29-24 وعاد النادي امل�سري ليحقق الفوز 
يف املباراة الثالثة على الوملبياد اخلا�س بنتيجة 25-14. و�ستتوا�سل الليلة 
املباريات املتبقية من املجموعة الثانية بجانب مباراتي الدور ن�سف النهائي 

على اأن يقام النهائي يف اليوم اخلتامي.
ويف مناف�سات املجموعة الأوىل للكرة الطائرة تغلب فريق جامعة الإمارات 
على فريق بركيلي بنتيجة 2-0 وفازت �سركة خدمات على م�ست�سفى “اإن اإم 
�سي” بنف�س النتيجة. كما تخطى فريق �سرطة اأبوظبي  من املجموعة الثانية 
فريق برجيل بنتيجة 2-0 وتغلب اأي�ساً على الوملبياد اخلا�س بنتيجة 1-2 

، وعاد فريق الوملبياد اخلا�س ليفوز على فريق برجيل بنتيجة 1-2.
اللياقة  باملركز الأول يف مناف�ست  الإم��ارات  اأخ��رى فازت جامعة  ومن جهة 
البدنية بعد اأن جمعت 27 نقطة تلتها م�ست�سفى برجيل يف مركز الو�سيف 
 14 ولها 15 نقطة ، وحل فريق �سركة خدمات يف املركز الثالث مبجموع 
املركز  الذي حل يف  بالعني   العربية  نقطة ثم فريق نادي جمهورية م�سر 

الرابع وله 10 نقاط .

•• اأبوظبي-الفجر:

الهولندي  الأع���م���ال  رائ����د  ي�سيف   
ك��ي�����س ك���ول���ن ف�������س���اًل ج����دي����ًدا اإىل 
الراليات  ع��امل  يف  احلافلة  م�سريته 
ن�سخة  اأول  يف  امل�����س��ارك��ة  خ���الل  م��ن 
من رايل باها اأبوظبي نهاية الأ�سبوع 

احلايل.
وي�سارك كولن، وهو رئي�س العمليات 
“اأوبر” العاملية  �سركة  لدى  ال�سابق 
وال����ذي اأ���س�����س اأوائ�����ل ال��ع��ام احلايل 
الطاقة  جم���ال  يف  اخل��ا���س��ة  �سركته 

النظيفة، خالل الفعالية التي ت�ستمر 
يومني اإىل جانب م�ساعده الهولندي 
ي��ورغ�����س ف��ان دي��ن غ��ورب��ريع، وذلك 
مافريك  ك���ان-اأم  مركبته  منت  على 
بلقبه  ل��ل��ف��وز  يتطلع  فيما   3 اإك�����س 
ال���ث���اين ب���ني ك��ث��ب��ان ���س��ح��راء الربع 

اخلايل.
ي�سار اإىل اأن كولن فاز بفئة املركبات 
اأب����وظ����ب����ي  ال����رب����اع����ي����ة يف حت��������دي 
ويعود   ،2018 ع����ام  ال�����س��ح��راوي 
الإم��ارات للمناف�سة يف فئة  اإىل  الآن 

الرباعية.  للمركبات   UTV

اأبوظبي يف �سحراء  ويقام رايل باها 
ليوا يومي 15 و 16 نوفمرب حتت 
الريا�سي،  اأب��وظ��ب��ي  جمل�س  رع��اي��ة 
ليمثل اجلولة اخلام�سة من بطولة 
الإم������ارات ل��رال��ي��ات ال��ب��اه��ا 2019 
التي ينظمها نادي الإمارات لريا�سة 

ال�سيارات. 
���س��ي��ف املهريي  وي��ت��ط��ل��ع الإم����ارات����ي 
اإىل تعزيز �سدارته لبطولة مركبات 
عن  ن��ق��اط  خم�س  ب��ف��ارق   UTV
ر�ساد فرج مع انطالق فعاليات رايل 
باها اأبوظبي �سباح اجلمعة من مقّر 

الرايل ال�سحراوي يف تل مرعب.  
مرحلتان  امل���ت�������س���اب���ق���ني  وت���ن���ت���ظ���ر 
��ت��ان مت��ت��دان مب��ج��م��وع 250  خ��ا���سّ
كيلومرت �سمن م�سار اإجمايل طوله 

كيلومرتاً.  280
ب�����دوره ي��ت��ط��ل��ع ال�����س��ائ��ق الإم���ارات���ي 
القا�سمي  خ���ال���د  ال�����س��ي��خ  امل����رم����وق 
البطولة  يف  ال���راب���ع  ف���وزه  لتحقيق 
ال�سيارات  فئة  يف  اأف�سليته  لتعزيز 
حممد  مواطنه  ي��اأم��ل  بينما   ،T1
البلو�سي، بطل كاأ�س العامل للراليات 
ال��ط��وي��ل��ة ل���ل���دراج���ات ال���ن���اري���ة عام 

لفئة  ���س��دارت��ه  ب��رت���س��ي��خ   ،2018
الدراجات النارية 450. 

اأن كولن، وهو  بالذكر  ومن اجلدير 
Booking. موقع  موؤ�س�سي  اأح��د 

com ال�سهري الذي بيع باملاليني، 
ال����رال����ي����ات  ح���ق���ي���ق���ي يف  م���ن���اف�������س 
ال�����س��ح��راوي��ة، ح��ي��ث ���س��ارك يف رايل 
دراجة  على   2009 ع��ام  منذ  داك���ار 
مركبة  منت  وعلى  ورباعية  هوائية 

دفع رباعي و�ساحنة. 
عام  الفعالية  يف  م�ساركته  وخ���الل 
التي  ل��ل��م��رك��ب��ة  وق���ي���ادت���ه   2015

للم�سارات  خ�سي�ساً  بتطويرها  ق��ام 
الوعرة يف الراليات، تعر�س لالعتقال 
ت�سيلي  ���س��ل��ط��ات  ل����دى  والح���ت���ج���از 
دون  لنحرافه  نظراً  ق�سرية  لفرتة 
ق�سد عن م�سار ال�سباق والقيادة عرب 
منطقة حممية ت�سم مواقع اأثرية. 

اأبوظبي  ب���اه���ا  رايل  م�������س���ار  مي���ت���د 

يف  العمالقة  الرملية  الكثبان  ب��ني 
و�سيكون  احل�����ايل،  ال���رب���ع  ���س��ح��راء 
مقره يف تل مرعب ال�سهري، مع دعم 
من نادي ليوا الريا�سي، فيما تقدم 
جوائز مادية �سخية للمراكز الثالث�ة 
لل�س��يارات  ال��ع��ام  ل��ل��رتت��ي��ب  الوىل 

والدراج��ات يف الرايل.

تتم اإجراءات التوثيق والتدقيق بني 
ال�ساعة ال�سابعة والعا�سرة �سباح يوم 
املرحلة اخلا�سة  تبداأ  فيما  اجلمعة، 
اأما  �سباحاً.   11 ال�ساعة  يف  الأوىل 
 8 ال�ساعة  يف  فتبداأ  الثانية  املرحلة 
�سباح اليوم التايل، وتختتم الفعالية 

بتوزيع اجلوائز ال�ساعة 4 ع�سراً. 

حتت �سعار »اأوملبياد الت�سامح«

ال�سراع يتوا�سل يف من�ف�س�ت الأوملبي�د الري��سي بج�معة الإم�رات

كولن ي�ستعد للمناف�سة على لقب جديد يف رايل باها اأبوظبي  

 املدير ال�س�بق يف �سركة اأوبر ي�س�رك من جديد يف الرالي�ت 
ال�سحراوية من خالل الفع�لية املرتقبة يف الربع اخل�يل 

•• دبي –الفجر:

الدراجات  ري��ا���س��ة  جن��م��ا  ي��خ��و���س   
حممد  علي  العامليني  بطالنا  املائية 
ال��ل��ن��ج��اوي وخ��ل��ي��ف��ة خالد  ي��و���س��ف 
ري��ا���س��ي��ا جديدا  ب��ال�����س��الح حت���دي���ا 
للمرة الأوىل مع موؤ�س�سة الفيكتوري 
الريا�سات  جم���ال  يف  ال���رائ���دة  ت��ي��م 
ان�سمام  اأع���ل���ن���ت  وال���ت���ي  ال��ب��ح��ري��ة 
البطلني لفريق املوؤ�س�سة واملتخ�س�س 

يف �سباقات الدراجات املائية.
وي�ستعد اللنجاوي وبال�سالح للظهور 
الفيكتوري  م���وؤ����س�������س���ة  ف���ري���ق  م����ع 
امل��ائ��ي��ة يف خارطة  ل���ل���دراج���ات  ت��ي��م 
الريا�سية  والأح��������داث  ال���ب���ط���ولت 
الدولية والعاملية املقبلة يف مناف�سات 
فئة املحرتفني جال�س جي بي حيث 
�سيكون الظهور الأول لهما مع بداية 
انطالقة  2020 يف  اجل��دي��د  ال��ع��ام 
الدولية  الإم������ارات  ب��ط��ول��ة  ج����ولت 
وال���ت���ي ت��ت��ن��ق��ل ب���ني اأب���وظ���ب���ي ودب���ي 

وال�سارقة
موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  ق��رار  وميثل 
املت�سابقني  بان�سمام  تيم  الفيكتوري 
لفريق  وب����ال���������س����الح  ال����ل����ن����ج����اوي 
�سارة  م���ف���اج���اأة  امل���ائ���ي���ة  ال�����دراج�����ات 
الفريق  ق����وة  اإىل  ك���ب���رية  واإ����س���اف���ة 
جنوم  ين�سط  حيث  ككل  والبطولت 
موؤ�س�سة الفيكتوري تيم منذ عامني 
عرب  والعاملية  الدولية  املناف�سات  يف 
جنوم فئات واقف حمرتفني جي بي 
3.3 وج��ي بي  ب��ي  ونا�سئني ج��ي   1

.3.1 بي  وجي   3.2
يو�سف  حم��م��د  ع��ل��ي  بطلنا  وي��ع��ت��رب 
موؤ�س�سة  ف��ر���س��ان  اح����د  ال��ل��ن��ج��اوي 
ف��ي��ك��ت��وري ت��ي��م ح��ي��ث ت��ع��اق��دت معه 
احد  ليكون  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  املوؤ�س�سة 
�سفرائها يف مناف�سات اجلائزة العاملية 
اأ�����س-   4 -اأف  ال�����س��ري��ع��ة  ل����ل����زوارق 

ال�سارقة وال�سني  و�سارك يف جولتي 
بينما �سين�سم خليفة خالد بال�سالح 

لفرق املوؤ�س�سة للمرة الأوىل.
ريا�سيا  ���س��ج��ال  ال��ب��ط��الن  ومي��ت��ل��ك 
حافال بعد اأن خا�سا م�سوارا ريا�سيا 
ن��اج��ح��ا ح��ي��ث ح��ق��ق ب��ط��ل��ن��ا  خليفة 
خالد بال�سالح العديد من الإجنازات 
العامل  لقب  بينها ح�سوله على  من 
حمرتفني  ج���ال�������س  ال�������س���ال����س���م  يف 
الأول  ب��امل��رك��ز  وال��ف��وز   2015 ع���ام 
مفتوح  جال�س  لفئة  العام  للرتتيب 
نقطة   450 مبجموع  للمحرتفني 
كما   2014 اأوروب�����ا  ب��ط��ول��ة  �سمن 
توج بلقب اجلولة الثانية من بطولة 
املائية  ال�����دراج�����ات  ل�����س��ب��اق  ال���ع���امل 
للمحرتفني فئة جال�س، التي اأقيمت 
فعالياتها مبدينة كا�سرتو يف اإيطاليا 

عام 2015
اأم����ا زم��ي��ل��ه يف ال��ف��ري��ق ع��ل��ي حممد 
يو�سف اللنجاوي والذي بداأ م�سواره 
 2007 ع��ام  دب���ي   م��اراث��ون  ب�سباق 
فقد حقق 12 ميدالية دولية، منها 
ث��م��اين ذه��ب��ي��ات واأرب������ع ف�����س��ي��ات يف 
والآ�سياد  واأم��ريك��ا  اأوروب����ا  ب��ط��ولت 

واب�������رز اجن������از ك�����ان ح�����س��ول��ه على 
فعاليات  �سمن  ال��ذه��ب��ي��ة  امل��ي��دال��ي��ة 
ال�18  ن�����س��خ��ت��ه��ا  يف  الأل����ع����اب  دورة 
من  ع��دد  اإىل  اإ���س��اف��ة  اإندوني�سيا  يف 
ماراثون  لقب  مثل  املحلية  الأل��ق��اب 
ال�سرعة  وب����ط����ولت   2016 دب����ي 

اخلليجية.
املطيوعي  م���ب���ارك  حم��م��د  ورح�����ب 
موؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 
ال���ف���ي���ك���ت���وري ت���ي���م  ب��ح�����س��ور غامن 
الإدارة  جمل�س  ع�سو  امل��ري  خمي�س 
بان�سمام الثنائي علي حممد يو�سف 
بال�سالح  خ��ال��د  وخليفة  ال��ل��ن��ج��اوي 
يف  يناف�س  ال��ذي  املوؤ�س�سة  فريق  اإىل 
امل��ائ��ي��ة وخو�س  ال���دراج���ات  ري��ا���س��ة 
مناف�سات فئة حمرتيف جال�س والتي 
الأوىل  للمرة  الفريق  فيها  ي�سارك 
وتطويرها  ت�سنيعها  مت  وب��دراج��ات 
الفيكتوري  موؤ�س�سة  ج���دران  داخ���ل 
ت��ي��م وال���ت���ي اث��ب��ت ق���درات���ه���ا يف هذا 

املجال من قبل.
الدولة  اأب��ن��اء  رع��اي��ة  اأن  اإىل  واأ����س���ار 
املنا�سبة  الفر�س  وتوفري  املوهوبني 
على  واملناف�سة  امل��ه��ارات  تلك  ل�سقل 

كربيات البطولت يعد اأولوية يعمل 
املوؤ�س�سة  اإدارة  جمل�س  حتقيق  على 
امل��ل��ق��اة على  امل�����س��وؤول��ي��ة  م��ن منطلق 
اإىل  م�����س��ريا  الإدارة  جم��ل�����س  ع��ات��ق 
املبادرات  من  عدد  تنفيذ  تبنوا  اأنهم 
الدراجات  اأك��ادمي��ي��ة  اإط����الق  م��ن��ه��ا 
الواعدة  العنا�سر  لكت�ساف  املائية 
م����ع ا����س���ت���م���رار ت����ق����دمي ال����ف����رق يف 
امل�ساركات العاملية والدولية املختلفة 
يف كل ال�سباقات البحرية يف ريا�سات 

ال�سرعة والإثارة.
واأ�ساد املطيوعي بالإمكانيات الكبرية 
اللنجاوي  الثنائي  بها  يتمتع  ال��ت��ي 
اإن���ه���م���ا  اإىل  م���������س����ريا  وب����ال���������س����الح 
�سيقدمان الكثري مع الفريق خا�سة 
والدعم  املتوفرة  الإمكانيات  ظل  يف 
الفني واللوج�ستي واملتمثل يف طاقم 
ي�سكل  ال��ذي  اآلم  واملوؤ�س�سة  الفريق 
دفعة كبرية لهما للرتكيز يف كور�س 
امل�ساركني  اأب����رز  وم��ق��ارع��ة  ال�����س��ب��اق 
يف ه���ذه ال��ف��ئ��ة ح��ي��ث ���س��ت��ك��ون بداية 
الإمارات  بطولة  يف  للثنائي  الظهور 
املقبل  ي��ن��اي��ر  تنطلق  ال��ت��ي  ال��دول��ي��ة 

وت�سمل عدد من املحطات.

يناف�سان يف االأقوياء يف جال�ش دولية االإمارات

ب�ل�سالح ولنج�وي ميثالن  فيكتوري يف بطولت الدراج�ت امل�ئية
املطيوعي : رعاية املواهب وتوفري الفر�ش لها اأهم اأولوياتنا

رونالدو  كري�ستيانو  لياقة  على  الأ���س��واء  تركزت 
ل�ستبداله  غ�سبا  ا�ست�ساط  اأن  بعد  وت�سرفاته 
خالل انت�سار يوفنتو�س على ميالن وقال املدرب 
ماوريت�سيو �ساري اإن الدويل الربتغايل البالغ من 
العمر 34 عاما يعاين من اإ�سابة يف الركبة منذ 

فرتة.
مع  م��ب��ارات��ني  خل��و���س  الآن  رون���ال���دو  و�سيتوجه 
على  اأوروب��ا  بطلة  مل�ساعدة  ي�سعى  حيث  الربتغال 
 2020 اأوروب���ا  بطولة  نهائيات  يف  مكانها  حجز 
م��ع منتخب بالده  بلوغ مئة ه��دف  وي��ق��رتب م��ن 

رغم وجود �سكوك ب�ساأن م�ساركته.
ي�ستبعد  ل  ال��رائ��ع  التهديفي  �سجله  ظ��ل  يف  لكن 
الربتغال  منتخب  ه��داف  ي�سل  اأن  اللعبة  ع�ساق 
دولية  مباريات  واأك��رث لعب خا�س  الع�سور  عرب 
اأمام ليتوانيا ولوك�سمبورج  معها اإىل الهدف املئة 

حيث يبلغ ر�سيده احلايل 95 هدفا.
55، وهي  الدقيقة  امللعب يف  رونالدو من  وخ��رج 
امللعب  الربتغايل  املهاجم  فيها  يغادر  م��رة  اأ���س��رع 
املا�سي،  امل��و���س��م  ل��ي��وف��ن��ت��و���س يف  ان�����س��م��ام��ه  م��ن��ذ 
مباراتني  ا���س��ت��ب��دال��ه يف  ي��ت��م  م���رة  اأول  اأن��ه��ا  ك��م��ا 

متتاليتني.
ورمق رونالدو املدرب �ساري بنظرة غا�سبة قبل اأن 

يتوجه مبا�سرة اإىل غرف املالب�س.
ي��ع��اين م��ن م�سكلة يف  اإن رون���ال���دو  ���س��اري  وق����ال 
عن  للغياب  اللجوء  دون  عالجها  ح���اول  الركبة 

مباريات.
واأ�ساف “تعر�س رونالدو لكدمة يف الركبة 

خالل التدريب قبل �سهر توؤثر عليه حتى 
ويخو�س  ب��ق��وة  ي��ت��درب  ع��ن��دم��ا  الآن. 

ل  الأمل.  ببع�س  ي�سعر  م��ب��اري��ات 
كبرية  بقوة  ال��ت��درب  ي�ستطيع 

ركل  ���س��ع��وب��ات يف  وي����واج����ه 
الكرة«.

اأي�����س��ا من  واأ����س���ار ���س��اري اإىل اأن رون���ال���دو ع��ان��ى 
م�ساكل يف الفخذ وربلة ال�ساق.

خطرية  اإ�سابات  اأي  رون��ال��دو  م�سرية  ت�سهد  ومل 
وك���ان���ت اأط�����ول ف���رتة غ���اب ف��ي��ه��ا ع���ن امل���الع���ب يف 
2008 حني اأجربته اإ�سابة بك�سر يف عظمة راأ�س 

الركبة على البتعاد 94 يوما غاب خاللها 
عن 11 مباراة.

وت�سببت اإ�سابة يف الكاحل يف غيابه عن 
تعر�س  كما   2009 يف  مباريات  ت�سع 
ال��رك��ب��ة يف نهائي  اأخ����رى يف  لإ���س��اب��ة 
الربتغال  مع   2016 اأوروب���ا  بطولة 
اأمام فرن�سا ليغيب عن املناف�سات ملدة 

يوما.  60
ك��م��ا ا���س��ت��ك��ى م���ن اإ���س��اب��ة حول 

رك���ب���ت���ه ال���ي�������س���رى اأث����ن����اء 
ال�ستعداد لكاأ�س العامل 

رغ�������م   2014

لكنه  الثالث  الربتغال  مباريات  كل  �سارك يف  انه 
ب��اأن��ه خ��اط��ر باللعب وهو  اع���رتف يف وق��ت لح��ق 

م�ساب.
رونالدو عن  ماركت غاب  تران�سفري  ملوقع  وطبقا 
فقط خالل م�سريته ب�سبب الإ�سابة. مباراة   53

رونالدو  ف��ع��ل  رد  ����س���اري  وو����س���ف 
ال��غ��ا���س��ب ب��ع��د ا���س��ت��ب��دال��ه بانه 
مكانته  م��ن لع��ب يف  طبيعي 
ل��ك��ن��ه ���س��ي�����س��ع��د ع��ل��ى الأج����ح 
ب�������رتك م���ه���م���ة ح�����ل ه����ذه 
امل���������س����ك����ل����ة ل����ف����رن����ان����دو 
�سانتو�س مدرب الربتغال 

الأ�سبوع املقبل.

لي�قة رون�لدو ورد فعله 
الغ��سب حتت املجهر 



كالب �س�لة اأكلت الطفل الر�سيع حي�
عرثت ال�سرطة يف تايوان على عظام ب�سرية تعود اإىل طفل ر�سيع، 
املراهقة  اأم���ه  اأن  يمُعتقد  ق��اح��ل��ة،  اأر����س  الأع�����س��اب يف  ب��ني  خم��ب��اأة 
هجرته ورمته فيها. واأفادت و�سائل اإعالم حملية اأن الأم -على ما 
يبدو- و�سعت طفلها املولود حديثا يف كي�س بال�ستيكي، ثم رمته يف 
اأر�س قاحلة يف منطقة كاو�سيونغ جنوبي تايوان، واأن كالبا برية 
نه�سته حيا. ووفقا لو�سائل الإعالم التايوانية، تعاين والدة الطفل 
ال�سحية، البالغة من العمر 19 عاما، من م�سكالت عقلية، وكانت 

حتت رعاية اخلدمات الجتماعية املحلية.
امل�ستعار  با�سمها  تعرف  اأ�سبحت  التي  املراهقة،  الأم  اأن  ويعتقد 
لكنها  املا�سي،  اأكتوبر  م��ن  الثامن  يف  الطفل  اأجن��ب��ت  م��ي،  �سياو 
املولود  هجر  على  عاما،   28 العمر  من  البالغ  وال��ده،  مع  اتفقت 
اجلديد يف اأر�س خالء خلف برج �سكني، بح�سب ما ذكرت �سحيفة 

ميرتو الربيطانية.
اأجل  يكافحان من  الإنرتنت،  التقيا عرب  اللذان  الزوجان،  وكان   
يف  �سياوجانغ  منطقة  يف  م�ستاأجرة  �سقة  يف  �سويا  وعا�سا  امل���ال، 
كاو�سيونغ. وبعد هجر الطفل يف الأر�س اخلالء، هربت �سياو مي 
مع زوجها اإىل و�سط تايوان، فيما ات�سل الأخ�سائيون الجتماعيون 

بال�سرطة بعد اأن ف�سلوا يف حتديد موقع �سياو.
الزوجني  على  ال�سرطة  عرثت  الأ�سبوع،  هذا  من  �سابق  وقت  ويف 
تقريبا من  �سهر  فيه ط��وال  اإذ ظال خمتبئني  اإنرتنت،  يف مقهى 
دون مغادرته. لكن رجال ال�سرطة مل يعرثوا على الطفل، وعندما 
�ساألوا �سياو مي عن مكان وجوده، قالت الأم املراهقة اإنها "هجرته 
يف نف�س اليوم الذي ولد فيه"، ثم توجهت ال�سرطة اإىل الأرا�سي 

القاحلة ووجدت رفات الطفل.

يخ�سر 40 كغ عرب مم�ر�سة الري��سة يف منزله
تعترب زيادة الوزن اإحدى اأهم العقبات ال�سحية التي قد يواجهها 
عدم  ب�سبب  جتاوزها  يف  بالغة  �سعوبة  يجدون  والتي  الكثريون، 
ممار�سة  على  واملثابرة  �سارم،  غذائي  نظام  اتباع  على  مقدرتهم 

التمارين الريا�سية. 
17 عاماً،  ي��ت��ج��اوز ع��م��ره  ال���ذي مل  ال��ه��ن��دي  ال�����س��اب  ه���ذا  اأن  اإل 
متكن من التخل�س من ع�سرات الكيلوغرامات الزائدة من وزنه 
اأو خبري  تغذية  باأخ�سائي  ال�ستعانة  نف�سه، ودون  بالعتماد على 

يف التمارين الريا�سية. 
متكن فيبهاف ديباك، وهو طالب يف املدر�سة الثانوية، من خ�سارة 
100 كيلوغرام،  ال��ذي جت��اوز  40 كيلوغراماً من وزن��ه  اأك��رث من 

خالل 11 �سهراً فقط. 
وكان فيبهاف، قد �ساق ذرعاً بوزنه الزائد، والإحراج الذي يتعر�س 
له يف املدر�سة بني زمالئه، لذا قرر اأن يبداأ نظاماً �سارماً يعتمد 

ب�سكل اأ�سا�سي على احلمية الغذائية والتمارين الريا�سية. 
واعتاد فيبهاف تناول البي�س امل�سلوق وكوباً من احلليب مع بع�س 
من  كمية  اإىل  اإ���س��اف��ة  الإف��ط��ار،  وج��ب��ة  على  والفاكهة  ال�سوفان 

الفاكهة املجففة بعد �ساعتني من تناول وجبة الإفطار. 
اأما وجبة الغداء فقد اعتمدت على الأرز امل�سلوق واملقلي، وبع�س 
على  الع�ساء  وجبة  اعتمدت  حني  يف  الأخ��رى،  ال�سحية  الأطعمة 

�سدور الدجاج، وال�سلطة واخل�سروات امل�سلوقة.
يف  يومي  ب�سكل  الريا�سية  ممار�سة  على  ال�سغري  ال�ساب  واع��ت��اد 

منزله، ملدة �ساعة كاملة، وتناول احلليب مع املوز قبل التمرين. 
احلني  بني  الغذائية  حميته  ك�سر  على  اعتاد  باأنه  فيبهاف  واأق��ر 
ال��ب��ي��ت��زا والآي�س  ي��ت��ن��اول  ك���ان يف بع�س الأح���ي���ان  والآخ�����ر، ح��ي��ث 
اإنديا  اأوف  تاميز  �سحيفة  نقلت  ما  بح�سب  ال�ساأن،  وحلم  كرمي 

اأونالين. 
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                  طبعت مبطابع الفجر- التوزيع:

اكت�س�ف بروتني يتنب�أ مبر�ص ق�تل لالأطف�ل 
العلماء على و�سك تطوير اختبار ب�سيط مل�ساعدة الأطباء على ت�سخي�س مر�س يقتل ن�سف الأطفال الذين  بات 

ي�سابون به يف وقت مبكر. 
الأحيان،  املتحدة، ويف كثري من  الوليات  عام يف  500 طفل كل  الناخر حوايل  والقولون  الأمعاء،  التهاب  ويقتل 
يكون  وقد  فقط.  �ساعات  بعد  باملوت  الأطفال  يهدد  درج��ة  اإىل  تطور  قد  املر�س  يكون  الت�سخي�س،  وقت  وبحلول 

الت�سخي�س املبكر هو الفرق بني احلياة واملوت عند الأطفال.
اكت�سافه، ميكن  الأطفال، ويف حال  براز  العثور عليه يف عينات  بروتيناً ميكن  لويزيانا،  باحثون يف جامعة  وحدد 
% بتطور التهاب الأمعاء والقولون الناخر، حتى قبل ظهور الأعرا�س اأحياناً. لالأطباء التنبوؤ بدقة ت�سل اإىل 97 

ويعد املر�س من الأ�سباب الرئي�سية لوفاة الر�سع يف الوليات املتحدة، اإذ يح�سد اأرواح الأطفال، اأكرث من الأنفلونزا، 
واحل�سا�سية، وحوادث ال�سيارات، والختناق جمتمعة. 

وحالياً يمُ�سخ�س املر�س بالأ�سعة ال�سينية، �سرط اأن يكون ذلك ب�سكل متكرر، ملراقبة املر�س مبجرد ال�ستباه فيه، 
ل�سرعة تطوره املثرية للقلق.

لكن فريق البحث متكن من حتديد بروتني ي�سمى الفو�سفاتيز القلوي املعوي، امل�سوؤول عن التفاعل املتبادل مع 
البكترييا املوجودة يف الأمعاء، وتنبيه جهاز املناعة لوجود طفيلي خارجي.

واإذا جنح الباحثون يف تطوير اختبار لكت�ساف هذا الربوتني، �سي�سهل اكت�ساف املر�س مبكراً، ما يزيد فر�س ال�سفاء 
منه ، بح�سب "ديلي ميل" الربيطانية.
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يح�سالن على مك�ف�أة لخرتاقهم� م�س�عد اأم�زون
امل�ساعدة  جهاز  اخ��رتق��ا  بعدما  كبرية  ج��ائ��زة  على  اأمنيان  باحثان  ح�سل 
"اإيكو"، ومت تتويجهما كاأف�سل  املزود بكامريا  اأم��ازون  املنزلية من �سركة 
ذكر  ح�سبما   Pwn2Own ال�سنوية  القر�سنة  م�سابقة  �سمن  قرا�سنة 
موقع "تك كرن�س". ومتكن كل من اأمات كاما وريت�سارد ت�سو من احل�سول 
طوكيو  اليابانية  العا�سمة  �سهدتها  التي  للم�سابقة  املالية  اجلائزة  على 

واملعنية بتطوير واختبار العديد من عمليات القر�سنة البارزة.
وت�سو  كاما  عليها  وح�سل  اأم��ريك��ي،  دولر  األ��ف   60 اجل��ائ��زة  قيمة  وتبلغ 
بعدما ا�ستغال ثغرة يف اأحدث اإ�سدار من اأجهزة اإيكو، وهو اإيكو �سو 5، الذي 
"تك كرن�س"،  ن�سر  )األيك�سا(. وبح�سب ما  الرقمي  اأم��ازون  يدعم م�ساعد 
اإ�سدارا اأقدم من كروميوم )اأبرز  اأن اجلهاز ي�ستخدم  فقد وجد الباحثان 
م�ساريع املت�سفحات املفتوحة امل�سدر من غوغل التابعة لألفابت(، ويحمل 
ثغرة �سمحت لهما بال�سيطرة الكاملة على اجلهاز عند الت�سال عن طريق 
اأم��ازون، عمالق جتارة  �سبكة )واي فاي( م�سبوهة. ونقل املوقع رد �سركة 
التجزئة الإلكرتونية التي قالت: "نحقق يف هذا البحث و�سنتخذ اخلطوات 
املنا�سبة حلماية اأجهزتنا"، لكن ال�سركة مل حتدد التدابري التي �ستتخذها 

لإ�سالح الثغرات الأمنية اأو موعدها.

مف�هيم ديكور تنقل الطبيعة اإىل منزلك
ل تزال الطبيعة مبفاهيمها املختلفة ت�سكل مادة غنية للعديد من موا�سيع 
الديكور الع�سري، ويرغب الكثريون باإدخال عنا�سر يف الديكور تنقلهم اإىل 
اأح�سان الطبيعة.  املواد الرتابية هي بداية اأي مو�سوع للطبيعة. وبالطبع، 
عندما يتعلق الأمر باإن�ساء م�ساحة طبيعية ، فاأنت تريد ا�ستخدام املواد التي 
تن�ساأ ب�سكل طبيعي. وهذا يعني الأر�سيات اخل�سبية اأو األواح اجلدران اخل�سبية 
الطافية  الأخ�ساب  لك  وتتيح  امل�سقولة.  اجلذابة  القهوة  طاولة  بب�ساطة  اأو 

وجذوع الأ�سجار الندماج مع الطبيعي بطريقة مميزة.
بامل�ساحة  ال�سعور  ي�ساعدك على  فاإن احلجر  ال��دفء،  ي�سيف اخل�سب  وبينما 
والأمان. البالط احلجري، اأو البالط املقلد خيار جيد لع�ساق الطبيعة، كما 

اأن البلورات والعجائب املعدنية الأخرى جميلة للديكور والعر�س.
دمج  ميكن  حيث  الطبيعة،  ملفاهيم  اآخ��ر  حيوياً  عن�سراً  النباتات  ت�سكل  كما 
اإىل  الطحالب احلقيقية والأوراق املجففة، واأكاليل الزهور امل�سنوعة حملياً 
الديكور. النوافري الداخلية و�سيلة مميزة لنقل لنقل عن�سر املياه الطبيعية 
الغابات.  رائحة  ت�سبه  رائحة  منزلك  متنح  ال�سموع  اأن  حني  يف  منزلك،  اإىل 
وهناك �سموع برية برائحة الأزهار الربية والبابوجن والقرفة والتوت، وجميع 
على  �ساحرة  مل�سة  ولإ�سفاء  واأخ��رياً  بينها.  لالختيار  الفريدة  العطور  اأن��واع 
وميكن  الطبيعة،  من  امل�ستوحاة  الفنية  باللوحات  ال�ستعانة  ميكن  الديكور، 
جدارية  لوحة  اختيار  اأو  اجل���دران،  على  اللوحات  ه��ذه  من  جمموعة  تعليق 

دي نريو ينتقد ترامب: ل 
ت�سلح اإل للعمل يف العق�رات 
الأمريكي  وامل��ن��ت��ج  امل��م��ث��ل  وا���س��ل 
ن������ريو،  دي  روب�����������رت  ال���������س����ه����ري، 
انتقاداته الالذعة للرئي�س دونالد 
لأمر  ي�ستغرب  اإن��ه  قائال  ت��رام��ب، 

من يوؤيدون �سيا�ساته.
وق�����ال ال��ن��ج��م الأم����ريك����ي، خالل 
لي�س  ترامب  اإن  �سحفية،  مقابلة 
جيدا  ف���ردا  ل��ي��ك��ون  ح��ت��ى  منا�سبا 
اأف��راد ع�سابة، لأنه ل يت�سبث  من 

بكالمه يف اأي مو�سوع.
بال�سبط  ي��ع��رف  ل  اأن����ه  واأ����س���اف 
ال��ن��ا���س يوؤيدون  ي��ج��ع��ل  ال����ذي  م��ا 
ترامب، "حتى يف عامل الع�سابات، 
ي�سمد  اأن  ي�ستطيع  اأن��ه  اأعتقد  ل 

طويال".
ترامب  اأن  ن������ريو،  دي  واأو������س�����ح 
يف  ف���ق���ط  ي�����س��م��د  اأن  ي�����س��ت��ط��ي��ع 
ال�سمود  هذا  و�سبب  العقار،  عامل 
ورث  "لأنه  ق��ول��ه  بح�سب  ب�سيط 
اأما هو فاأحمق.  كل تلك الأم��وال، 
ي�سمد  ل��ن  احلقيقي،  ال��ع��امل  ويف 

طويال، هذا اإح�سا�سي".
بهذا  الأم��ريك��ي  النجم  يكتف  ومل 
ب�"الرئي�س  ترامب  القدر، فو�سف 
اإخ�ساعه  �سرورة  موؤكدا  املزيف"، 
خ�����الل حتقيق  م����ن  ل��ل��م��ح��ا���س��ب��ة 
الأغلبية  اأط��ل��ق��ت��ه  ال�����ذي  ال���ع���زل 
الدميقراطية يف جمل�س النواب يف 

الكونغر�س الأمريكي.
مل  ح���ال  يف  اأن����ه  ن����ريو،  دي  واأورد 
حتقيق  يف  ق����دم����ا  امل�������س���ي  ي���ج���ر 
تركناه  قد  �سنكون  "فاإننا  ال��ع��زل، 
ب����دون ع���ق���اب.. ل��ق��د ارت��ك��ب خطاأ 
بد  ل  ذل��ك،  ثمن  يدفع  اأن  وعليه 
نقلت  م���ا  وف����ق  حما�سبته"،  م���ن 

نيوز". "فوك�س 

م�يلي �س�ير�ص تخ�سع 
لعملية جراحية

فاجاأت النجمة العاملية  مايلي �ساير�س  
جميع حمبيها حول العامل بعدما مت 
الك�سف عن خ�سوعها لعملية جراحية 
يف الأح���ب���ال ال�����س��وت��ي��ة خ���الل الأي����ام 

املا�سية.
ك�سفت  الأم����ريك����ي����ة  ب���ي���ب���ول  جم���ل���ة 
ال�سحية  احل����ال����ة  ح�����ول  ت��ف��ا���س��ي��ل 
ل�����س��اي��ر���س ح���ي���ث اأ������س�����ارت ن���ق���ال عن 
اإىل  �سيمب�سون  ك��ودي  املغني  �سديقها 
وترقد  امل�ست�سفى  غ��ادرت  �ساير�س  اأن 

الآن يف منزلها بعد جناح العملية.
اكت�سفت  �ساير�س  اىل  اأ���س��ارت  املجلة 
وجود م�ساكل يف اأحبالها ال�سوتية بعد 
خ�سوعها لعالج ال�سهر املا�سي ب�سبب 
�ساير�س  ان  موؤكدة  اللوزتني،  التهاب 
ممنوعة من الكالم لعدة اأ�سابيع حلني 

متاثلها ال�سفاء.

متنع �سقيقته� من ح�سور زف�فه� ب�سبب ك�سر ذراعه�      
وت�سعى جاهدة  زف��اف مثايل  ترغب كل عرو�س يف حفل 
اإىل  بعيداً،  ذهبت  العرو�س  ه��ذه  لكن  ذل��ك،  حتقيق  اإىل 
اأنها األغت دعوة �سقيقتها اإىل حفل زفافها، بعدما  درجة 

ك�سرت ذراعها. 
وك�سفت �سقيقة العرو�س تعر�سها لل�سقوط، ما اأدى اإىل 

ك�سر ذراعها قبل الزفاف باأ�سبوعني.
الكمان  على  العرو�س  �سقيقة  تعزف  اأن  يمُفرت�س  وك��ان 
ما  و�سرعان  ذل��ك.  من  منعتها  اإ�سابتها  لكن  احلفل،  يف 
العرو�س جتاهل  وق��ررت  الأم��ور منحى مفاجئاً،  اأخ��ذت 

�سقيقتها.
ووب��خ��ت��ه��ا على  ب��الإه��م��ال،  �سقيقتها  ال��ع��رو���س  وات��ه��م��ت 
ذلك، اإذ بات عليها البحث عن عازف كمان حلفل الزفاف 
ومبقابل مايل، ما يعني �سغطاً على ميزانيتها، حمملة 

�سقيقتها م�سوؤولية ذلك، فقررت األ تدعوها.
ويف نهاية املطاف، ح�سرت �سقيقة العرو�س حفل الزفاف، 
م�سجلة  مو�سيقى  وا�ستخدمت  اخللف،  يف  جل�ست  لكنها 

عرب هاتف ومكرب �سوت. 
ر�سالة  بعثت  الع�سل،  �سهر  م��ن  العرو�س  ع��ادت  وعندما 

اعتذار ل�سقيقتها، بح�سب "مريور" الربيطانية

اعتق�ل موؤرخ ب�سبهة قتل وتقطيع امراأة
الرو�سية  بطر�سربغ  �سانت  مدينة  يف  ال�سرطة  اعتقلت 
�سابقة،  طالبة  قتله  يف  لال�ستباه  ب���ارزا،  رو�سيا  م��وؤرخ��ا 
وه��و يحمل حقيبة ظهر عرث  نهر  م��ن  نقله  اأن مت  بعد 
فيها على اأط��راف ام��راأة. وقالت و�سائل الإع��الم املحلية 
يف �سانت بطر�سربغ اإن املوؤرخ والأ�ستاذ اجلامعي الرو�سي 
اأول��ي��غ ���س��وك��ول��وف ك���ان يف ح��ال��ة ���س��ك��ر، ال�����س��ب��ت، و�سقط 
اأثناء  رو���س��ي��ا،  �سمايل  ال��واق��ع��ة  املدينة  يف  مويكا  نهر  يف 

حماولته التخل�س من ذراعي امراأة.
اإىل  ذلك  بعد  ال�سرطة  توجهت  فقد  التقارير،  وبح�سب 
الراأ�س  مقطوعة  جثة  اكت�سفوا  حيث  �سوكولوف،  منزل 
التي  عاما،   24 العمر  من  البالغة  ي�س�سنكو،  لأنا�ستازيا 

�ساركته يف تاأليف عدد من الأعمال.
اإنقاذ رجل يبلغ من العمر  "مت  وقال حمققون يف بيان: 
�سحيفة  ن��ق��ل��ت  م���ا  وف����ق  مويكا"،  ن��ه��ر  م���ن  ع���ام���ا   63

الغارديان الربيطانية.
 واأ�ساف البيان اأنه عرث على ذراعي امراأة يف حقيبة ظهر 
اأن  اأنه ي�ستبه يف  الأ�ستاذ اجلامعي، م�سيفا  كان يحملها 

اخلبري املحتجز ارتكب جرمية قتل.
يف  ال�سرطة  لكن  ال��رج��ل،  ه��وي��ة  املحققون  يك�سف  ومل 
اأبلغت وكالة فران�س بر�س باأنه تعرفت  �سانت بطر�سربغ 

عليه على اأنه اأوليغ �سوكولوف.
الع�سكري  القائد  اأّل��ف عدة كتب عن  �سوكولوف  وامل��وؤرخ 
م�ست�سارا  وع��م��ل  ب��ون��اب��رت،  نابليون  ال�سهري  الفرن�سي 
ت��اري��خ��ي��ا يف ال��ع��دي��د م��ن الأف�����الم، وح�����س��ل ع��ل��ى جائزة 

الفيلق الفرن�سي يف فرن�سا عام 2003.
اأي�سا ع�سوا يف املعهد الفرن�سي للعلوم  وكان �سوكولوف 
الج��ت��م��اع��ي��ة والق��ت�����س��اد وال�����س��ي��ا���س��ة، ل��ك��ن ي���وم ال�سبت 
اأن��ه مت جتريده من من�سبه يف  بيان  اأعلنت اجلمعية يف 

جلنته العلمية. ليزي كابالن لدى و�سولها حل�سور مهرجان Vulture 2019 يف هوليوود ، كاليفورنيا.  ا ف ب

معلمة تنه�ل �سرب� 
على ط�لبة

الأو���������س��������اط  ه���������زت  ح�������ادث�������ة  يف 
الربق  ب�سرعة  انت�سر  الأمريكية، 
فيديو على مواقع و�سائل التوا�سل 
الجتماعي ملعلمة يف ولية تك�سا�س 
وه����ي ت��ن��ه��ال ���س��رب��ا ع��ل��ى اإح����دى 

الطالبات داخل الف�سل.
وذك����ر م��ك��ت��ب م��ق��اط��ع��ة ه��اي�����س يف 
تواجه  ب��دي��ل��ة  معلمة  اأن  ال��ولي��ة 
�سربت  اأن  ب��ع��د  الع����ت����داء  ت��ه��م��ة 
الثانوية  ليمان  مدر�سة  يف  طالبة 

يف تك�سا�س يوم اجلمعة املا�سية.
واأظ����ه����ر ال���ف���ي���دي���و، ال������ذي جرى 
اآخرين  ط��الب  قبل  م��ن  ت�سجيله 
تكيل  وه��ي  املعلمة  ال�����س��ف،  داخ���ل 
قبل  وج��ه��ه��ا  يف  للفتاة  ال�����س��رب��ات 
و�سربها  الأر��������س  ع��ل��ى  اإل��ق��ائ��ه��ا 
لقناة  وف��ق��ا  راأ���س��ه��ا،  على  بقدمها 

نيوز" الأمريكية. "فوك�س 
الولية  ���س��رط��ة  ق���ام���ت  ولح���ق���ا، 
تيفاين  وت��دع��ى  املعلمة  ب��اع��ت��ق��ال 
فيما  عاما(،   32( لنكفورد  �سادل 
اتخذت املدر�سة قرارا بف�سلها من 
الواقعة، كما جرى مت  بعد  العمل 

نقل الطالبة للم�ست�سفى.
امل���در����س���ة، كارين  م���دي���رة  وق���ال���ت 
اأي ظرف  "حتت  بيان:  زونيغا، يف 
التغا�سي  يتم  ل��ن  ال��ظ��روف.  م��ن 
عن هذا ال�سلوك يف مدر�سة ليمان 
الثانوية. نحن ناأخذ �سالمة واأمن 
ط��الب��ن��ا ع��ل��ى حم��م��ل اجل����د. لقد 
عندما  �سريعة  اإج�����راءات  ات��خ��ذن��ا 
وق��ع ه��ذا احل��ادث و�سنفعل كل ما 

هو �سروري حلماية طالبنا".

يلجوؤون اإىل حيلة غريبة للنج�ة من ك�رثة 
يف  الأنظار  هندية  حكومية  مكاتب  يف  موظفون  لفت 
يف  غريبة  حيلة  اإىل  جل���اأوا  اأن  بعد  الأخ����رية،  الآون����ة 
حماولة للنجاة من كارثة حمدقة بهم يف املكاتب التي 

يعملون فيها.
ارت���دى موظفون  ال��ط��راف��ة،  م��ن  يخلو  م�سهد ل  ويف 
�سائقي  خ��وذات  الهندية  احلكومية  املوؤ�س�سات  اأح��د  يف 
الراأ�س،  اإ�سابات  ملنع  املكاتب  داخ��ل  النارية  الدراجات 

بعد اأن علموا اأن ال�سقف اآيل لل�سقوط يف اأي حلظة.
باندا  مدينة  يف  الكهرباء  ق�سم  موظفي  �سور  ولفتت 
بولية اأوتار برادي�س، وهم يعملون يف مكتبهم، اهتمام 
ك��ان��وا يعملون وهم  الإن��رتن��ت، لأن��ه��م  الكثريين ع��رب 
يرتدون خوذات الدراجات النارية الكبرية، وميار�سون 

عملهم اليومي داخل املكاتب.
الهندية  الأنباء  وكالة  بثتها  التي  واجتاحت �سورهم، 
ما  وفق  الجتماعي،  التوا�سل  و�سائل  الإنرتنت،  عرب 

ذكر موقع "اأوديتي �سنرتال".
ووفقا للعديد من امل�سادر، فاإن املوظفني احلكوميني 
لكنهم  ال�سخمة،  النارية  الدراجات  ع�ساق  من  لي�سوا 
املتهالك  املبنى  �سقف  انهيار  خ�سية  فقط  يرتدونها 

الذي يعملون فيه.
وق���ال امل��وظ��ف��ون اإن��ه��م اأب��ل��غ��وا اجل��ه��ات امل�����س��وؤول��ة عن 
لكن مل  ع��دة،  �سنوات  قبل  للمبنى  اخل��ط��رية  احل��ال��ة 
يفعل اأحد اأي �سيء حيال ذلك، لذلك قرروا البدء يف 

ارتداء اخلوذات.
"اإنها  هويته:  عن  الك�سف  ع��دم  ف�سل  موظف  وق��ال   
نف�س احلالة منذ اأن ان�سممت اإىل العمل قبل عامني"، 
م�سيفا اأن املوظفني كتبوا عن حالة املبنى لل�سلطات، 

لكنهم مل يتلقوا اأي رد.
موظفي  اأن  اإىل  توداي"  "اإنديا  �سحيفة  واأ����س���ارت 
املكاتب ل يبالغون يف �سيء، فال�سقف يحتوي على عدد 
الغرفة مينعه  الثقوب، وهناك عمود يف منت�سف  من 

من النهيار.
ومن املثري لالهتمام، اأن هذه لي�ست املرة الأوىل التي 
يت�سدر فيها موظفو املكاتب يف الهند عناوين الأخبار 

لرتدائهم خوذات الدراجات النارية يف مكاتبهم.
حكومي  مبنى  يف  موظفون  ا�سطر   ،2017 ع��ام  ففي 
يف  خ���وذات  لرت����داء  بالهند،  بيهار  يف  لل�سقوط،  اآي���ل 

املكاتب لل�سبب ذاته.

كيم ك�ردا�سي�ن: خ�طرت ب�سمعتي مبق�بلة ترامب
اأنها خاطرت ب�سمعتها ملقابلة الرئي�س الأمريكي   العاملية كيم كاردا�سيان  ك�سفت النجمة 

دونالد ترامب  حيث كانت التقته من اأجل "اإ�سالح ال�سجون".
اأي  تفعل  قد  اأنها  اإىل  "نيويورك تاميز للكتاب"  واأ�سارت كاردا�سيان يف حديثها مبوؤمتر 
�سيء مرة اأخرى اإذا كان يتوافق مع اأهدافها نحو حت�سني نظام العدالة اجلنائية، وقالت: 

"اأركز على اإ�سالح ال�سجون والرئي�س فعل اأ�سياء مذهلة يف اإ�سالح ال�سجون".
اإ�سالح  يف  ب��ه  القيام  علينا  يتعني  ال��ذي  الكثري  هناك  الرتكيز،  �سديدة  "اأنا  واأ���س��اف��ت: 
ال�سجون واأعتقد اأنني �ساأكون اأكرث فائدة اإذا ركزت فقط على ذلك يف الوقت احلايل، لذلك 

اأنا ممتنة لتلك العالقة يف هذا املجال واأركز على ذلك".
وتابعت: "لقد ن�سحني الكثري من النا�س وقالوا يل ل تذهبي اإىل البيت الأبي�س، وهذا مل 
يكن منطقياً، فاإذا كان باإمكان الرئي�س م�ساعدة �سخ�س يف اخلروج من ال�سجن وا�ستعادة 
حياته مقابل �سياع �سمعتي يف الذهاب اإىل البيت الأبي�س، ي�سبح قراري بالذهاب حتمياً 

دون اللتفات مل�ساألة ال�سمعة".


